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Förord 
 

Vi skulle vilja först och främst rikta ett stort tack till respondenterna som tog sig tid att 

delta i studien, deras positiva inställning till att delta och vilja att hjälpa oss har varit 

ovärdelig. Tack vare dem fick vi inte bara in det material som studien krävde, utan gav 

också en inblick i vad som förhoppningsvis är världen vi snart blir en del av. 
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Sammanfattning 
Titel: Virtuella möten - En kvalitativ studie om hur användandet av eCRM påverkar de 

långsiktiga kundrelationerna inom B2B-företag 

 

Författare: Rebecca Diderot och Simon Gunnarsson 

 

Fråga: Hur påverkar användandet av eCRM utvecklingen av långsiktiga kundrelationer 

inom B2B-företag? 

 

Nyckelord: virtuella möten, eCRM, kundrelationer, lojalitet, B2B, relationsmarknadsföring, 

digitalisering 

 

Bakgrund: Affärsresor för att skapa och upprätthålla kundrelationer utgör en betydande 

kostnad för företag såväl som den negativa påverkan på miljön. Med en blixtande 

framfart går teknologin för virtuella möten framåt och de blir alltmer 

integrationsvänliga och levande. B2B-företag som generellt sätt är mer beroende 

av nära kundrelationer har en tendens att vara mer återhållsamma för att 

inkorporera den nya tekniken i strategin. Frågan är då om tekniken har kommit 

tillräckligt långt för att tillfredsställa B2B-företag och hur den i sådana fall kan 

användas. 

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur B2B-företag arbetar med kundrelationer 

i ett långsiktigt perspektiv, för att sedan försöka få en förståelse hur eCRM med 

inriktning på virtuella möten kan påverka utvecklingen av dessa relationer. Då 

denna relation kan påverka positivt såväl som negativt ämnar studien också till 

att ge en idé till hur företag kan eller inte kan tänkas arbeta med virtuella möten. 

 

Teori och 

metod: 

Utifrån den teoretiska referensramen har tre huvudteman identifierats, 

Relationsmarknadsföring, eCRM och kundrelationer. Dessa teman har utgjort 

grunden för alla delar i studien, hur de samverkar och påverkar varandra. Med 

detta i åtanke utfördes en kvalitativ studie med en abduktiv ansats. Primärdatan 

kommer från intervjuer av relevanta personer inom företag som främst eller 

exklusivt verkar inom B2B.  

 

Resultat: Användandet av virtuella möten tycks ske i begränsad mängd i B2B-kontexten. 

Anledningen är främst på grund av betydelsen att träffas fysiskt i början av en 

relation. Senare i relationerna kunde vi se att användandet ökar om än 

återhållsamt. Det verkar också som att relationer byggs främst på individnivå, det 

vill säga att att företagen som gör affären spelar mindre roll för det långsiktiga 

samarbetet. 

 

Bidrag: Vårt praktiska bidrag är att företag skulle kunna använda virtuella möten som en 

genväg (katalysator) till att skapa fler relationer inom företagen. Istället för att en 

företagsrelation hålls samman mellan två individer kan flera individrelationer 

inledas mellan företag för att på så sätt sprida riskerna ifall medarbetare 

försvinner. Affärsrelaterade ärenden kan använda sig av virtuella möten i högre 

grad medan underhållning av relationen sker bäst via informella fysiska möten. 

Vidare forskning inom ämnet är fortsatt nödvändigt. Kvalitativa studier, särskilt 

fallstudier som sker under en lång period, tror vi skulle kunna ge mer förståelse. 
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel kommer en praktisk och företagsekonomisk bakgrund till 

problemet att presenteras. Sedan diskuteras den teoretiska bakgrund som ligger till grund 

för det gap som denna studie ämnar att studera. Efter det presenteras en kort 

problemformulering samt syftet med studien. Slutligen redogörs avgränsningar samt 

uppsatsens genomgripande disposition och logiska utformning. 

 

 

1.1 Bakgrund 
För företag inom business-to-business (B2B) är relationen med kunden viktig både för att 

få och kunna behålla kunder (Dwyer & Tanner, 2002, s. 8). Marknadsföringen består 

därmed ofta av en personlig kontakt mellan säljaren och kunden istället för 

massmarknadsföring (Kandampully, 2003, s. 444). Hur relationsprocessen mellan 

företagen fungerar och ser ut kan däremot skilja sig mellan olika företag och just nu sker 

en förändring på marknaden gällande hur B2B-företag arbetar med sina relationer 

(Ejenäs, 2013). Marknaden börjar övergå till att kommunicera allt mer digitalt med 

kunder och nya innovativa lösningar skapar fler möjligheter att hantera kundrelationer på 

ett bättre och mer effektivt sätt (Ejenäs, 2013). 

 

B2B-företag väntas implementera allt mer teknik och digitala lösningar i interaktionen 

med deras kunder, så som till exempel virtuella möten (Ejenäs, 2013). Det finns dock 

fortfarande många företag och chefer som är försiktiga med att övergå till att interagera 

med kunder mer digitalt (Ejenäs, 2013). En tidigare undersökning gjord på företag i 

Norden visar att allt fler svenska företag gärna använder sig utav virtuella möten med 

videokonferens i interna möten men är mer återhållsamma med den digitala interaktionen 

när det gäller externa möten (Mynewsdesk, 2012). Även en undersökning från Telia, som 

är gjord på svenska företag, indikerar att virtuella möten kommit längre internt än vad det 

har gjort externt med till exempel kunder då 42 procent av företagen använde 

videokonferenser men endast 32 procent av företagen använde det externt (Åsblom, 

2015). 

 

I en undersökning av Forbes Insights från 2009 frågades 760 chefer om deras inställning 

till olika typer av affärsmöten (Koyen, 2009, s. 5). Undersökningen visade att majoriteten 

av respondenterna då föredrog det fysiska mötet framför virtuella möten (Koyen, 2009, 

s. 2). Bland de chefer som föredrog det fysiska mötet var de främsta anledningarna att det 

skapade en mer social interaktion och starkare relationer mellan parterna, samt att det var 

lättare att läsa av varandra genom kroppsspråk (Koyen, 2009, s. 3). De tillfällen då de 

främst föredrog det fysiska mötet var vid osäkra beslutsprocesser (Koyen, 2009, s. 3). 

Dessa faktorer kan därmed vara några av anledningarna till att företag fortfarande inte 

använder sig utav virtuella möten i större utsträckning.  

 

Affärsresor är kostsamt för företag och kräver mycket resurser i form av både tid och 

pengar. Dessutom innebär mycket affärsresande en påverkan på miljön. Samtidigt måste 

företag ta hand om de kunder de har i världen och de måste därmed kunna hantera även 

de relationer som är på distans. Att använda sig utav virtuella möten ger då en möjlighet 

att mer effektivt kunna hantera de relationerna, spara in pengar och tid samt minska den 

negativa påverkan på miljön (Mynewsdesk, 2012). Den nya tekniken som finns 

tillgänglig ger möjlighet till en mer levande interaktion och till att vara mer flexibla 

gentemot kunden. Ett exempel på ett företag som övergått till att ha mer virtuella möten 
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är Telia och det har minskat deras resande med 30 procent och sparat dem 70 miljoner 

kronor per år (Åsblom, 2015). Just de aspekterna att spara pengar och tid och vara mer 

sparsamma mot miljön är några av de främsta anledningarna till att företag börjar övergå 

allt mer till virtuella möten (Mynewsdesk, 2013).  

 

För att kunna ha virtuella möten och kunna hantera en kundrelation på ett interagerande 

sätt även på distans menar Åsblom (2015) att det finns flera digitala lösningar att använda 

och fler fortsätter att etableras på marknaden. Exempel på företag som erbjuder sådana 

tjänster är Cisco som är en stor aktör på marknaden med avancerade lösningar samt Skype 

for Business som är en relativt ny aktör och erbjuder videokonferens för företag. Tack 

vare att fler nya tjänster för att ha virtuella möten etableras och skapar mer konkurrens 

har det bidragit till att det kommit billigare alternativ som inte kräver lika stora 

investeringar som tidigare (Åsblom, 2015). Det innebär till exempel att företag kan betala 

en abonnemangskostnad eller använda Skype Business som är gratis (Åsblom, 2015). 

Detta menar vi visar på att företag har använt videokonferenser sedan tidigare, men i och 

med att det kommer nya alternativ med bättre teknik som gör det både billigare och 

enklare att använda finns det nu nya möjligheter än vad som funnit tidigare i att ha 

virtuella möten.   

 

En av anledningarna till att en del företag är återhållsamma med att hantera sina 

kundrelationer mer digitalt kan därmed bero på att det krävts stora investeringar för att 

kunna få tillgång till en tjänst med tillräckligt bra teknik och hög kvalitet på virtuella 

mötet. De nya förutsättningarna skapar därmed ännu mer tillgänglighet för företagen att 

interagera med sina kunder mer digitalt. 

 

I B2B-företags marknadsföring är det mer fokus på att bibehålla befintliga kundrelationer 

än att skapa nya då det på lång sikt är mer lönsamt (Kandampully, 2003, s. 444). Företag 

måste därmed bygga upp en strategi och ett system för att långsiktigt kunna hantera sina 

relationer på ett gynnsamt sätt (Kandampully, 2003, s. 444). Utvecklingen av tekniken 

som stöd för att interagera med kunder skapar nya möjligheter för företag att hantera sina 

kundrelationer, men det är viktigt att företagen förstår hur de ska använda sig utav dem 

som ett stöd för att de ska kunna få nytta utav dem (Ejenäs, 2013).  

 

Det sker en utveckling av virtuella mötens betydelse hos företag och det väntas ta en allt 

större roll i framtiden då det skapar möjligheter till att förbättra företags verksamhet på 

ett innovativt sätt (James et al., 2016 s. 863). Några av de fördelar med virtuella möten 

som driver utvecklingen är att det kan spara företag tid och pengar, att det underlättar 

globalisering och att det möjliggör mer spontana möten som annars inte hade blivit av 

(James et al., 2016 s. 863). Dock finns det utmaningar i hur företag ska använda sig utav 

virtuella möten på ett framgångsrikt sätt (James et al., 2016 s. 864). Det anser vi är en 

indikation på att det kan finnas ett intresse hos företag att bättre förstå hur de kan använda 

sig utav virtuella möten och att det därmed är relevant att studera ur ett företagsperspektiv. 
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1.2 Problembakgrund 
Ett företag som verkar inom B2B möter andra utmaningar i sin marknadsföring och 

upprättar till viss del en annorlunda marknadsföringsstrategi än vad ett företag som säljer 

direkt till slutkonsument gör (B2C), den specifika termen för marknadsföring mellan 

B2B-företag kallas också för business marketing (Kotler & Keller, 2009, s. 222). Den 

största skillnaden är att inom B2B är utvecklandet av en personlig kontakt mellan kund 

och säljare en betydligt mer utarbetad och viktig del, där fokus ligger på att skapa tillit 

och utveckling av en gemensam process för att maximera de båda parters nytta (Dwyer 

& Tanner, 2002, s. 8). Hur detta skall gå till finns det idag en mycket väl utarbetad 

forskningsgrund för där utveckling, hantering och skapande av strategier betonas i hög 

grad, denna teoretiska såväl som praktiska metod kallas för customer relationship 

management (CRM) (Dwyer & Tanner, 2002, s. 509). 

 

CRM är ett system som beskriver hur ett företag använder information om sina kunder 

för att sedan bearbeta denna och i sin tur kunna stärka och hantera nuvarande kundbas, 

men också kunna hitta nya kunder med hjälp av informationen (Dwyer & Tanner, 2002, 

s. 509). CRM-forskningen har länge inriktat sig främst på B2C och negligerat B2B-

kontexten (Law et al., 2013, s. 305). Framförallt när det gäller hur den tekniska 

utvecklingen har påverkat hanteringen av CRM. Därför har begreppet electronic 

customer relationship management (eCRM) blivit en alltmer central roll i CRM, där den 

digitala teknologin används som komplement och i många fall som substitut till 

traditionella medium. eCRM blir därmed som en förlängning av den existerande CRM-

forskningen. Istället för att bygga kundrelationer via exempelvis fysiska möten mellan 

kund och säljare har implementeringen av eCRM möjliggjort uppbyggandet av relationer 

via digitala verktyg såsom e-mail, telefon och sociala medier (James et. al, 2016 s. 863-

864). Problemet med existerande forskning är att den i begränsad utsträckning studerar 

eCRM och hur den påverkar långsiktiga relationer. 

 

Relationsmarknadsföring är en mycket central del i CRM, oavsett om det gäller B2B eller 

B2C och båda fokuserar på relationen mellan individer och hur den kan utvecklas till en 

viktig resurs (Grönroos, 1994, s. 355-356). Forskningen inom relationsmarknadsföring är 

mer av det traditionella slaget med fokus på interaktioner och dynamiska aspekter (Day, 

2000) och är väl forskat inom. Relationsmarknadsföring är samtidigt nära relaterat till den 

långsiktighet som de flesta företag eftersträvar (Kotler & Keller, 2009, s. 60). 

Långsiktighet i företagsvärlden är väl accepterat som en av de viktigaste delarna för en 

lönsam och stabil utveckling. En grundläggande aspekt i det långsiktiga förhållandet 

mellan kund och företag är att kunden återkommer till samma företag för att konsumera 

mer, även känt från engelskan som customer retention (Kotler & Keller, 2009, s. 62). Att 

långsiktiga förhållanden ökar chansen för återkommande kunder har det studerats i 

forskningen, men vilka verktyg som används och hur de påverkar finns det mindre om 

(Bruhn & Frommeyer, 2005). 

 

Vidare inom relationsmarknadsföring, eCRM och långsiktighet finns aspekten om 

huruvida det virtuella möten kan ersätta den mer traditionella face-to-face mötet som fram 

tills idag har präglat i stor utsträckning hur företag bygger starka relationer. Inom dessa 

områden finns det gott om forskning om hur de enskilt verkar men mindre om hur de kan 

påverka varandra. Främst finns det en begränsad teoretisk referensram gällande hur ny 

teknik som utvecklas påverkar de relationer som B2B-företag har med varandra. 

Kandampully (2003) undersöker i sin studie hur internet påverkar relationer i nätverkande 
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inom B2B-kontexten, samtidigt trycker han på att det finns för lite forskning om vilken 

inverkan internet har på relationerna med fokus på långvarighet.  

 

Virtuella möten, det vill säga de former av möten som sker på annat sätt än face-to-face 

med betoning över internet, är på senare år något som har studerats allt mer. Företag 

använder sig redan idag till stor del utav detta medium som nämnts tidigare och även 

B2B-konsultföretag har blivit mer fokuserade på just virtuella möten. Inom forskningen 

har det studerats hur möten mellan företag kan ske utan fysiska träffar och hur det kan 

antingen stärka eller hämma relationen. Byrnes (2007) menar att digitala medium istället 

för face-to-face inte påverkar relationen negativt utan snarare kan stärka dem, medan 

exempelvis Standaert et al., (2015) ser att den befintliga tekniken som används för 

virtuella möten är långt ifrån perfekt men att den skulle kunna vara på väg att bli bättre. 

 

1.3 Problemformulering 
Baserat på ovanstående argumentation har följande problemformulering identifierats:  

 

Hur påverkar användandet av eCRM  

utvecklingen av långsiktiga kundrelationer inom B2B-företag? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur B2B-företag arbetar med kundrelationer i ett 

långsiktigt perspektiv, för att sedan försöka få en förståelse för hur eCRM med inriktning 

på virtuella möten kan påverka utvecklingen av dessa relationer. Då denna relation kan 

påverka positivt såväl som negativt ämnar studien också till att ge en idé till hur företag 

kan eller inte kan tänkas arbeta med virtuella möten. 

 

1.5 Begreppsförklaringar 
 

CRM och eCRM: CRM som står för Customer relationship management omfattas av 

arbetet med hur företag (främst B2B) hanterar data om kunder, strategier, interaktioner 

med kunder, potentiella kunder och kundrelationer överlag. eCRM täcker därmed allt 

ovanstående inom CRM men gör detta istället digitalt, därav electronic customer 

relationship management. I denna studie kommer ytterligare en avgränsning att göras 

angående eCRM genom att endast arbetet med kundkontakt (customer contacts) 

kommer att tas i beaktning, Detta är aspekter såsom internet, mail och virtuella möten. 

 

Virtuella möten: Alla möten som sker digitalt på något sätt mellan två eller flera 

människor där möjlighet till interaktion som använder mer än bara ett sinne används. 

Därför ingår inte kommunikation via exempelvis chatt, mail, telefon i vår definition av 

virtuella möten. Exempel på kommunikation som ingår är videosamtal, whiteboarding, 

skärmdelning (James et al., 2016 s. 863-864).  

 

Långsiktiga kundrelationer: Med långsiktighet menas det på att relationen mellan två 

parter inte tar slut när affären är avslutad utan att ett ömsesidigt beroende har byggts 

upp. Mycket vanligt är det att lojalitet är starkt kopplat till denna långsiktighet, vilket 

stämmer överenns med Rauyruen & Miller (2007) och Gil-Saura et. al, (2009) 

definition. 
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1.6 Avgränsningar 
Författarna har valt att avgränsa studien inom ett visst antal områden. Först och främst 

ämnar studien att undersöka svenska företag och hur de integrerar med svenska kunder. 

Har företagen i studien en internationell marknad har detta i sådana fall tagits i beaktning. 

Detta på grund av det mycket väl kan finnas kulturella skillnader mellan länder som 

påverkar resultatet. Företag som har visat sig vara både business-to-consumer och 

business-to-business har med försiktighet valts ut då vi endast studerar B2B. Vidare är 

det också avgränsat till att studera frågan utifrån ett företagsperspektiv. Perspektiv såsom 

psykologi och teknologi är visserligen intressanta att studera, men författarna anser att 

båda dessa ämnen skiljer sig från det valda perspektivet och att de är så omfattande att de 

kräver en egen studie. Arbetet kommer dessutom att hålla sig inom electronic customer 

relationship (eCRM) med fokus på virtuella möten. 

 

1.7 Disposition 
Uppsatsens olika delar kan utläsas i innehållsförteckningen. Vidare har dispositionen för 

dessa delar utformats med nedanstående figur i åtanke (se Figur 1). 

Relationsmarknadsföring, eCRM och långsiktiga kundrelationer är de tre delar som 

kommer att genomsyra främst teori, empiri och analys. I figuren visar de olika cirklarna 

hur business marketing, relationsmarknadsföring och eCRM förhåller sig till varandra. 

Långsiktiga kundrelationer är till höger då vi ämnar att studera hur eCRM, som är en del 

i relationsmarknadsföring och business marketing, påverkar utvecklandet av långsiktiga 

kundrelationer. Virtuella möten, som är en del av eCRM, kommer inte behandlas enskilt. 

Pilen i figuren är främst för att illustrerar det specifika gapet.  

 
Figur 1. Uppsatsens disposition som grundar sig på den teoretiska referensramen. 
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[denna sida har avsiktligt lämnats tom]  
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2. Teoretisk referensram 
Följande kapitel redogör för den teoretiska bakgrund som författarna har utgått ifrån i 

denna studie. Avsnittet tar avstamp från en allmän beskrivning av B2B-företag och vad 

relationsmarknadsföring innebär utifrån nämnda kontext. Vidare redogörs det 

djupgående om teorier som är anpassat för B2B-företag och relaterad forskning till det 

identifierade gapet. Sedan redogörs vad långsiktiga kundrelationer karaktäriseras av och 

slutiligen presenteras en sammanfattande modell över vi kopplar teorin till studien. 

 

 

2.1 Business marketing 
Business marketing handlar om marknadsföring av produkter och tjänster som sker från 

ett företag riktat mot andra företag (Dwyer & Tanner, 2002, s. 6). Marknadsföringen 

mellan företag är ett stort område både inom forskningen och i näringslivet då 

försäljningen utgör en stor del av de pengar som flödar i handeln, jämfört med handeln 

av konsumenter som endast utgör en liten del i ekonomin (Dwyer & Tanner, 2002, s. 6-

8). Dock är B2B-företag beroende av marknaden för konsumenter då efterfrågan hos 

konsumenter av att köpa produkter och tjänster påverkar det utbud som företag ska 

matcha och därmed deras efterfrågan hos B2B-företag (Kotler & Keller, 2009, s. 225).  

Likt marknadsföringen mot konsumenter handlar marknadsföring mot företag, business 

marketing, om att förstå kunden och vilket behov den har (Kotler & Keller, 2009, s. 222). 

Syftet med marknadsföringen är därmed densamma: att få fram ett budskap till kunden. 

Det som dock skiljer sig åt är i hur de går tillväga och hur relationen med kunden ser ut. 

B2C-företag använder sig ofta utav massmarknadsföring för att nå ut till de ofta många 

men små köparna, medan B2B-företag kännetecknas av att ofta ha få men stora kunder 

och därmed en möjlighet att skapa närmare relationer till deras köpare (Kotler & Keller, 

2009, s. 222-223).  

 

De produkter och tjänster som företag köper av andra företag är ofta mer komplicerade 

än de som konsumenter köper och det gör att det finns ett behov av att säljaren och kunden 

har en nära kontakt (Webster, 1991, s. 9; 14). Det är ofta stora affärer och investeringar 

det handlar om och därför är det vanligt att kunderna är noggranna med vilka de väljer 

och tenderar att stanna länge i en relation (Dwyer & Tanner, 2002, s. 8). Fokus i 

marknadsföringen för företag inom B2B ligger därmed i att bygga en stark relation med 

kunden (Kotler & Keller, 2009, s. 238). Relationen mellan säljaren och kunden utvecklas 

ofta genom inledande beslut om köp, till förhandling om utbytet i relationen och slutligen 

i återkommande köp (Webster, 1991, s. 66).  

 

För att B2B-företag ska kunna bygga upp en stark relation med sina kunder är 

interaktionen en central del i marknadsföringen (Webster, 1991, s. 67). I företags 

interaktion med kunden har säljpersonen en stor och aktiv roll då den representerar 

företaget i mötet med kunden (Webster, 1991, s. 67-68). Den personliga kontakten mellan 

parterna är därmed av stor betydelse för att kunna bygga upp en relation som båda vill 

stanna i och fortsätta, men hur relationen och interaktionen ser ut mellan säljaren och 

köparen kan dock skilja sig beroende på vilken fas relationsuppbyggnaden är i, som till 

slut ska leda till en långsiktig relation där båda parter är engagerade i relationen (Dwyer 

et al., 1987, s. 20-21).  
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I en studie av Wiersema (2013, s. 470-476) har chefer som arbetar på stora B2B-företag 

och forskare inom business marketing intervjuats för att identifiera vilken utveckling 

marknaden inom B2B väntas ta och vilka utmaningar som det kan innebära. Det som 

författaren kunde se var återkommande i intervjuerna var att de flesta cheferna tryckte på 

att marknaden och kundernas behov håller på att förändras och att många av dem var 

medvetna om att de kommer att behöva ändra sig för att anpassa sig till de förändringarna, 

men att de fortfarande tycker det känns osäkert vad som kommer hända med trenderna 

och hur de ska anpassa sig efter dem. Vidare kunde han se att företagen var medvetna om 

att de måste anpassa sig efter både mer krävande kunder men också ny teknologi som 

skapar nya möjligheter. Det finns ett behov av att B2B-företag implementerar mer av den 

nya teknologi som finns tillgänglig för att till exempel interagera med kunderna, men det 

är fortfarande många företag som fortfarande inte övergått till det (Wiersema, 2013, s. 

476). Dock konstaterar författaren att företagen förväntas övergå allt mer till det digitala 

då flera företag kunnat se att deras kunder kommit längre än de själva i implementeringen 

av teknik och börjat förvänta sig det allt mer. En av cheferna som intervjuades tryckte på 

att sättet att arbeta höll på att förändras till ett mer virtuellt sådant där teknologin skapar 

nya sätt för att skapa värde och förändrar förhållandet mellan säljaren och kunden 

(Wiersema, 2013, s. 477). Wiersema (2013, s. 481) menar även på att B2B-företag 

behöver arbeta mer innovativt med marknadsföring för att nå upp till kundernas nya 

behov och för att anpassa sig till marknaden som ständigt och snabbt förändras, samt att 

företagen måste vara innovativa i hela affärsprocessen.  

  

2.2 Relationsmarknadsföring 
Relationsmarknadsföring handlar om den marknadsföring som syftar till att interagera 

och nätverka med kunder för att skapa goda kundrelationer (Gummesson, 1994, s. 5). 

Kundrelationer innebär enligt Gummesson (1994, s. 5) att det finns en interaktion mellan 

åtminstone två parter, säljaren och kunden. Målet i relationsmarknadsföring är att skapa 

en närmre relation med kunden som leder till långvariga kundrelationer och tack vare att 

kunder stannar även en mer lönsam verksamhet (Gummesson, 1994, s. 6). Fokus i 

relationsmarknadsföring blir därmed att skapa en personlig relation och kontakt med 

kunden där kunden ses som mer än köpare utan istället snarare som en partner och det 

blir ett aktivt deltagande från båda som även gynnar dem båda (Gummesson, 1994, s. 6-

7). Genom att båda parter anpassa sitt beteende till varandra för att skapa ett utbyte som 

gynnar båda i en relation kommer båda parter bli beroende av varandra vilket gynnar att 

en god relation som båda vill stanna i utvecklas (Dwyer et al., 1987, s. 20).  

 

Praktiskt innebär relationsmarknadsföring att företag behöver identifiera deras relationer 

som de ska fokusera på och bestämma aktiviteter för hur de ska underhålla dem 

(Gummesson, 1994, s. 17). Det viktiga är att företagen satsar på lönsamma relationer som 

ger värde för båda parter och fokuserar på att behålla dem istället för att etablera nya, 

vilket blir extra viktigt inom B2B då det som nämnts ovan ofta finns få men stora 

potentiella kunder (Gummesson, 1994, s. 17). Det vi önskar att studera är hur B2B-företag 

interagerar med sina kunder och hur de gör det för att skapa goda kundrelationer, vilket 

därmed kan kopplas till hur de arbetar med deras relationsmarknadsföring. Gummesson 

(1994, s. 6) menar på att relationsmarknadsföring ska implementeras i hela organisationen 

och i alla aktiviteter, men vi väljer att fokusera på den specifika aktiviteten om 

interaktionen mellan B2B-företag och deras etablerade kunder.  
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Att relationsmarknadsföringen ska vara inkluderat i alla aktiviteter är något som Grönroos 

(2004, s. 101) även trycker på. Enligt Grönroos (2004, s. 101) innebär 

relationsmarknadsföring nämligen inte att fokus ligger på relationer i ett visst steg eller i 

vissa aktiviteter, utan att det är en process som är pågående under hela utvecklingen av 

relationen. Det pågår enligt honom från att företag först identifierar en potentiell kund, 

till att de etablerar en relation med den kunden, till att de underhåller den relationen och 

skapar en långsiktig relation som har möjlighet att skapa nya kundrelationer genom Word 

of mouth tack vare den goda relationen till den nuvarande kunden.  

 

2.2.1 Dwyer’s tre faser 
Dwyer, Schurr och Oh (1987, s. 20-21) har utvecklat en modell som består av fyra olika 

faser i hur B2B-relationer utvecklas. En av faserna, Medvetenhetsfasen, kännetecknas av 

att det ännu inte etablerats någon relation eller interaktion mellan parterna, utan då 

försöker företag identifiera potentiella kunder (Dwyer et al., 1987, s. 20-21). I dagens 

relationsmarknadsföring är det fokus på att behålla befintliga relationer med kunder och 

inte på att skapa nya, då det anses vara mer lönsamt (Kandampully, 2003, s. 444). Då vi 

ämnar att studera utvecklandet av långsiktiga kundrelationer och hur virtuella möten 

påverkar de kundrelationer som redan etablerats eller som håller på att etableras, kommer 

vi inte att ha med det första steget om hur företag skapar uppmärksamhet för att få nya 

kunder. Dock indikerar Grönroos (2004, s. 101) på att om ett företag lyckas skapa en 

långsiktig kundrelation kan det skapa en god uppmärksamhet i form av till exempel Word 

of mouth och rekommendationer från kunden till andra potentiella kunder. Det skulle 

kunna innebära att det är något som indirekt skapas i de andra stegen, men det är inget vi 

kommer att ta i beaktning utan vi kommer att fokusera på de andra tre faserna i modellen.  

 

Begynnelsesfas 

När en den första kontakten har skett och säljaren respektive köparen visat intresse för 

varandra inleder de då en första träff som kan ske på olika sätt. Beroende på bransch och 

affärens storlek kan denna fas pågå olika länge, men vad som kännetecknar fasen är att 

parterna inte bara visar upp sin produkt utan även presenterar företaget såväl som sig 

själv. Återupprepande försäljningssamtal via till exempel seminarium, telefonsamtal, 

traditionella affärsmöten och mindre formella möten sker i denna fas. Informella möten 

menar Dwyer et al (1987, s. 16) är en stor del i relationsutvecklandet, dessa möten kan 

karaktäriseras av att säljare och köpare träffas på exempelvis på restauranger för 

affärsmöten, men också att de bara träffas för att berätta personliga historier, 

möjligheterna är många och beror helt och hållet på preferenser. Dock fortsätter Dwyer 

att förhandlingar inte skall glömmas bort utan i slutändan måste även produkten 

tillfredsställa köparen. Oavsett hur mötet sker så kommer båda parter ha förväntningar på 

varandra, rykten och reklam spelar stor roll för att inte underprestera förväntningarna 

menar Dwyer et al. (1987, s. 18). Vidare nämner han att just förväntningar är grunden för 

tillit och en kritisk aspekt för förtroende och engagemang.  

 

Tillväxtfas 

I denna så kallade tillväxtfas går parterna vidare från att lära känna varandra eller prova 

produkter till att faktiskt ingå en affärsrelation. Storleken på affären kan som tidigare 

nämnt variera, men fasen kännetecknas av att säljaren försöker sälja i både större 

kvantiteter såväl som merförsäljning. Anledning till detta är att parterna har nu utvecklat 

en relation som alltmer blir beroende av varandra, även om den är relativt skör i denna 

fas finns det utrymme för diskussion (Dwyer et al., 1987, s. 18). Efter att ha studerat denna 

fas tolkar vi det som att fasen är extremt branschberoende och varierar från fall till fall, 
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därför blir denna fas kort och bristen på konkreta aspekter gör att mindre vikt läggs på 

tillväxtfasen.  

 

Förtroendefas 

I denna avancerade fas har parterna inte bara lärt känna och handlat med varandra, utan 

båda parter känner en hög grad av tillfredsställelse med relationen. Vilket medför att de 

inte låter relationen fortskrida av sig själv, utan faktiskt lägger ner resurser för att 

bibehålla samarbetet. Parterna tenderar även att bygga upp ett ömsesidigt beroende, där 

kostnader för att säga upp relationen kan vara mycket kostsamma i och med att de har 

förenklat många steg tack vare relationen. Dwyer et al. (1987, s. 19) hävdar vidare att 

fasen är mycket nära kopplad till lojalitet och engagemang där relationen är så pass stark 

att parterna är villiga att ge varandra en andra chans vid misslyckanden men även positiva 

till att lösa problem för bådas fördel. Med anledning av detta kommer fasen nära inpå på 

Lojalitet och är enligt oss relaterad till långsiktiga kundrelationer, därför kommer denna 

fas mer djupgående presenteras senare i detta avsnitt (Se kapitel 3.4).  

 

Dessa tre sistnämnda faser kommer att vara en aspekt vi tar hänsyn till i vår studie för att 

förstå hur virtuella möten påverkar utvecklingen av relationer för att nå en långsiktighet 

och studera ifall det kan skilja sig beroende på hur långt relationen etablerats. Vi ämnar 

att studera detta i vår analys för att förstå ifall det finns skillnad i hur möten B2B-företag 

har med kunder via virtuella möten eller fysiska möten kan skilja sig beroende på i vilken 

fas relationen är i. Det anser vi tillför en annan dimension för att förstå ämnet då det ger 

oss möjlighet att studera långsiktiga kundrelationens effekt av virtuella möten som inte 

bara något som är samma hela tid utan något som faktiskt utvecklas och är dynamiskt. 

 

2.3 CRM 
CRM innebär det praktiska utförandet av relationsmarknadsföringens värderingar och 

strategier (Gummesson, 2004, s. 137). Dwyer och Tanner (2002, s. 304) definierar CRM 

som processen att identifiera kunder, samla information om dem för att förstå dem bättre, 

utveckla relationerna med kunderna och även påverka den uppfattning de har om 

företaget (Dwyer och Tanner, 2002, s. 304). eCRM är en utveckling av CRM i form av 

att det praktiska utförandet av relationsmarknadsföring stöttas av digitala verktyg för att 

ta hand om kundrelationerna (Gummesson, 2004, s. 137).  

 

2.3.1 eCRM 
Sun (2006, s. 594) menar på att utvecklandet av teknologi för att kommunicera med 

kunder skapar bättre möjligheter för företag att skapa, utveckla och bibehålla relationer 

med kunder. För att uppnå det med ett företags CRM menar författaren att företag bland 

annat behöver anpassa det efter kunderna och försöka förutspå vad som gör kunderna 

nöjda och på så sätt få kunder som stannar, vilket därmed kan skapa en mer lönsam 

verksamhet (Sun, 2006, s. 596). Vi tolkar det som att en aspekt för att företag ska lyckas 

bygga upp en långsiktig och lönsam CRM, med hjälp av teknologi, är att basera den på 

kundernas preferenser och möjligtvis kundernas framtida preferenser. Det vill säga att 

B2B-företag skulle kunna gynnas av att erbjuda kunderna sådant som de själva inte hunnit 

inse att de vill ha eller också skulle gynnas av. Det anser vi också trycker på aspekten att 

företag inte blir vilse i fördelarna för sig själva utan behåller ett kundfokus med kundens 

behov i prioritet.  
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Inom B2B-relationer har interaktionen mellan parterna och den service som säljaren ger 

köparen en möjlighet att skapa ett värde för kunden (Eggert et al., 2006, s. 24-25). I och 

med den ökade konkurrensen som finns idag på marknaden är det viktigt att B2B-företag 

skapar ett extra värde för deras kunder och sticker ut från konkurrenterna genom att hitta 

nya sätt att interagera med kunderna (Eggert et al., 2006, s. 24-25). Att hitta nya sätt för 

att ge service och interagera med en kund kan skapa värde för kunden och på så sätt 

leverera något som konkurrenterna inte levererar (Eggert et al., 2006, s. 24-25).  

 

Standaert et al. (2016, s. 328; 335-336) studerar och jämför hur effektiva olika typer av 

affärsrelaterade möten, bland annat videokonferens, är för att nå olika mål beroende på 

vad som ska uppnås med mötet. Deras studie visar att möten med väl utvecklade digitala 

verktyg som skapar en levande interaktion och känsla av faktiskt närvaro är likvärdiga 

som det fysiska mötet när det gäller att effektivt uppnå olika mål med ett möte, som till 

exempel att lösa problem eller ta ett beslut. Virtuella möten som skapade en levande 

interaktion var i jämförelse med mindre interaktiva möten mer effektivt för att uppnå fyra 

typer av mål, vilka var att bygga upp förtroende och en relation mellan parterna, uttrycka 

känslor och tankar kring ett ämne, utbyta feedback till varandra samt att skapa 

samförstånd och gemensam förståelse kring ett ämne (Standaert et al, 2016, s. 335-336). 

Detta menar de visar på betydelsen av att förstå att vad för slags möte och kommunikation 

som är mest passande i en situation beror på vilka mål som önskas uppnås med mötet.  

 

I en studie av Lancastre och Lages (2006, s. 774-775, 781) studeras hur kommunikations- 

och informationsteknologi påverkar relationen och samarbetet mellan köpare och säljare 

på e-marknaden för B2B-företag genom att de bland annat utförde en enkät med chefer 

som respondenter om deras perspektiv på ämnet som köpare. Slutsatserna som författarna 

gör från sin studie är att det som avgör hur samarbetsvilliga och mottagliga kunder är till 

teknologi i interaktionen beror på den tillit och det engagemang som finns i relationen 

mellan företagen (Lancastre & Lages, 2006, s. 784-786). De menar därmed på att B2B-

företag måste fokusera på marknadsaktiviteter som bygger upp tillit och engagemang för 

att framgångsrikt kunna implementera teknik i interaktionen med kunden. Sådana 

aktiviteter kan enligt dem till exempel vara hur företaget skapar värde för kunden och hur 

de kommunicerar med kunden. Vidare menar författarna att betydelsen av att bygga upp 

tillit är störst i början av relationen, det som vi benämner som Begynnelsefasen.  

 

Vidare menar Eggert et al. (2006, s. 25) att det är framförallt i början av relationen då 

företag har störst möjlighet att skapa det värdet för kunden genom interaktion och service. 

Enligt dem beror det på att kunderna har ett större behov av personlig kontakt i början av 

relationen jämfört med när den väl har etablerats och kommit till senare faser i 

utvecklingen. De menar därmed på att det är viktigt att B2B-företag hittar nya sätt att öka 

det värde som kunden får i relationen för att det ska bli en bra relation och för att företaget 

ska bli konkurrenskraftigt. Inom interaktionen är det främst förbättrad kommunikation, 

bättre problemlösning och ökad förståelse för varandras mål som har möjlighet att ge ett 

ökat värde och på så sätt skapa en bättre relation (Ulaga, 2003, s. 688).   

 

En studie av Nilsson och Mattes (2015, s. 241) visar att det fysiska mötet och den sociala 

interaktionen är viktig i början för att bygga upp tillit, men när det väl är uppbyggt är det 

möjligt att under en lång tid interagera på distans istället för att ses fysiskt utan att det 

påverkar tilliten. Därför skulle det kunna vara så att virtuella möten är mer fördelaktigt 

när en relation etablerats och parterna känner sig trygga med varandra och relationen, 

jämfört med i början av en relation. Warkentin et al. (1997, s. 986-987) menar på att 
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virtuella möten funkar bäst när en relation redan etablerats och att det i början av en 

relation är fördelaktigt att träffas fysiskt då det är bättre för att skapa ett band mellan olika 

parter genom en ökad samhörighet och tillfredsställelse. De menar vidare på att för att 

företag ska lyckas med virtuella möten behöver deltagarna i mötet bland annat kunna vara 

flexibla och kunna hitta roller som de är bekväma med i den digitala interaktionen 

(Warkentin et al., 1997, s. 989). Studien handlar om hur effektivt personer kan arbeta och 

hur relationerna utvecklas beroende på ifall personer inom en organisation arbetar 

tillsammans ansikte mot ansikte eller interagerar digitalt genom att kommunicera via text 

(Warkentin et al., 1997, s. 976). Eftersom studien gjordes internt och testades på 

interaktion som skedde i skrift anser vi det intressant att studera ifall relationen 

fortfarande utvecklas bättre av att ses i början när det finns mer interaktiva verktyg som 

videokonferens och när det är externt mot kunder.  

 

Purdy, Nye och Balakrishnan (2000, s. 182) menar på att förhandling inom en etablerad 

och pågående relation som sker genom informationsrika kommunikationsmedel kan 

uppmuntra till bättre samarbete mellan parterna och på så sätt till bättre möjlighet att lösa 

problem. Deras studie visar att videokonferenser och det fysiska mötet har många likheter 

och båda har möjlighet att skapa ett gott samarbete i en förhandling, medan 

kommunikation via till exempel text på datorn har sämre möjlighet till det på grund av 

den mindre levande interaktionen och därmed en ökad svårighet att läsa av varandra 

(Purdy et al., 2000, s. 182). Det skulle därmed kunna vara så att virtuella mötens möjlighet 

att lyckas beror på vilket verktyg som väljs och hur levande interaktion det skapar.  

 

Kupritz och Cowell (2011, s. 57; 69-72) har studerat vilken typ av information som chefer 

kan kommunicera till anställda inom ett företag via elektroniska verktyg och vilken typ 

av information som behöver kommuniceras ansikte mot ansikte. De kom fram till att 

information som är känslig och personlig behöver kommuniceras ansikte mot ansikte, 

medan mer informativ och allmän information lika väl kan kommuniceras ut via 

elektroniska verktyg. Vidare visade studien även att kommunikation via elektroniska 

verktyg i vissa situationer till och med kunde vara till fördel, såsom till exempel 

information som behöver komma ut snabbt och information som behöver nå många på 

kort tid. Vi anser att det därmed skulle kunna vara så att virtuella möten passar bäst för 

företag vid mer allmänna agendor och vid brådskande ärenden då det fysiska mötet inte 

är ett lika snabbt och enkelt alternativ, än när problem behöver lösas eller komplicerade 

ämnen behöver tas upp.  

 

För att utveckla och bibehålla kundrelationer visar en annan studie att företag värderar 

den personliga kontakten, lämpliga möten där parterna träffas ansikte mot ansikte och 

tydlig kommunikation med klara budskap högt (Richard et al, 2007, s. 937). För att uppnå 

det kan B2B-företag skapa kommunikation som ger förutsättningar för att förstå varandra, 

vad det är båda parterna menar och hitta ett gemensamt sätt att arbeta för att uppnå mål 

(Richard et al., 2007, s. 939). Det är möjligt att det fysiska mötet är viktigt för företag i 

vissa sammanhang för att skapa en personlig relation, men att det de egentligen vill uppnå 

med det är en kommunikation som innehåller aspekter som tydlighet, förståelse och gott 

samarbete. Det skulle därmed kunna vara så att det digitala mötet kan uppfylla någon, 

några eller samtliga av de aspekterna för att skapa en bra interaktion mellan parter och 

det är en aspekt vi ämnar att studera i analysen.  
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Studien av Richard et al. (2007, s. 937) visar även på att i användandet av teknologier 

inom arbetet med CRM vill företag inte möta en maskin, utan vill ha kontakt med just 

människor. Gummesson (2004, s. 137) trycker också på betydelsen av att företag som 

arbetar med eCRM inte glömmer bort att det fortfarande är människor de arbetar med och 

har som kunder. Det anser vi visar på aspekten att det finns en risk att företag förlitar sig 

för mycket på tekniken och glömmer bort att det finns människor på andra sidan av 

skärmen. Vi anser vidare att det visar på behovet av att företag lyckas balansera 

användandet av till exempel virtuella möten för att interagera med kunder och för att 

skapa goda, starka och långvariga kundrelationer.  

 

För att B2B-företag ska ha en relationsmarknadsföring och CRM som är lönsam och 

genererar återkommande köp av kunder trycker Gummesson (2004, s. 144-146) bland 

annat på att de behöver kontrollera att interaktionen med kunder och andra i deras nätverk 

både är produktiv och håller hög kvalitet. Detta menar han blir speciellt viktigt i och med 

att e-handeln växer inom B2B och att allt mer interaktion med kunder sker via internet. 

 

2.4 Långsiktiga kundrelationer 
För B2B-företag är det som benämnt generellt viktigare att skapa färre relationer med 

köpare och istället fokusera på att stärka och konstant utveckla samarbetet (Ulaga & 

Eggert, 2006). Tidigare fokuserade relationerna mellan företag på en mer materiell aspekt 

såsom till exempel produkten, leveransen av tjänsten och överlag företagens fysiska 

kapital. På senare tid har forskningen alltmer börjat identifiera en förändring där det nya 

fokuset istället ligger på det immateriella där såsom information, kunskap och 

erfarenheter är exempel på aspekter som ingår i det immateriella, med andra ord 

humankapital. Det är dock framförallt förändringen till den stora betydelsen av 

kommunikation och pågående relationer som är av största vikt när det kommer till 

relationsmarknadsföring (Vargo & Lusch, 2004, s. 14). Just utvecklandet av pågående 

relationer är vad vi kan se en central aspekt för att få lojala kunder. 

 

Vad är det då som skapar långsiktiga kundrelationer mellan B2B-företag? Långsiktiga 

kundrelationer kan anses vara ett abstrakt begrepp utan någon egentligen definition. 

Forskning inom området använder olika benämningar, till exempel använder Rauyruen 

& Miller (2007, s. 23) termen relationship quality medan Gil-Saura et al., (2009) 

benämner de långsiktiga relationerna som relationship value. Oavsett benämning så är 

gemensamma faktorer såsom återkommande köp, ömsesidigt beroende men framförallt 

lojalitet återkommande. Vi har valt att genomgående i denna studie benämna det som 

långsiktiga kundrelationer. Ricard och Perrien (1999) visar att arbetet med relationer i 

företag, såsom CRM, har en direkt effekt på kundernas lojalitet. Lojalitet kan därför ses 

som den direkta praktiska effekten på att företaget har skapat en långsiktig relation. 

 

2.4.1 Lojalitet 
Det finns en mycket övergripande litteratur angående vad som definierar lojalitet, med 

särskild tyngd på vad som ligger bakom och vilka aspekter som skall mätas. Klassisk 

forskning av exempelvis Dick och Basu (1994) visar att det finns två dimensioner inom 

lojalitet, dels en attityddimension som trycker på att kunder är positivt inställda till 

företaget och dels en beteendedimension med fokus på att kunderna faktiskt också köper 

av företaget, även kallat köpintentioner (från engelskans purchase intentions). Det finns 

däremot forskning där det anses att lojalitet borde ses utifrån endast en dimension, det vill 

säga en kombination av de två nämnda dimensionerna. Baldinger och Rubinson (1996) 
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hävdar att det inte går separera dimensionerna rakt av utan snarare att de måste beakta 

varandra oavsett avseende. Därför kommer lojalitet i denna studie att angripas utifrån 

Baldinger och Rubinsons synsätt där båda dimensioner tas i beaktning. 

 

Vidare inom lojalitet finns det en bred forskningsgrund om vad som skapar och utvecklar 

lojalitet, men också vilka direkta effekter lojalitet medför. Rauyruen & Miller (2007) har 

utifrån deras forskning tagit fram ett antal kategorier som de undersöker huruvida de 

påverkar lojalitet. I deras modell använder de tillit, engagemang, tillfredsställelse samt 

servicekvalitet (service quality). Den sistnämnda kategorin servicekvalitet tar vi istället 

upp som en del i relationsmarknadsföring och framförallt i CRM-teorin, detta därför att 

Dwyer et al. (1987) och Crosby et al., (1990) hävdar att servicekvalitet uppkommer ur 

relationsmarknadsföring och snarare blir en synonym eller en del av den. Vidare delar 

dessutom Rauyruen och Miller (2007) in servicekvalitet i en intern och extern 

organisatorisk aspekt som berörs i CRM-kapitlet. Däremot används de tre dimensionerna 

tillit, engagemang och tillfredsställelse som en grund till lojalitet denna studie. 

 

 

 
Figur 2. Structural model of Relationship value (Gil-Saura et al., 2009, s. 598) 

 

Dessa tre aspekter styrks även av Gil-Saura et al., (2009) som kan utläsas i Figur 2, och 

Chumpitaz and Paparoidamis (2007) som kommer fram till att både engagemang och 

tillfredsställelse har en direkt effekt på lojalitet. Däremot visar deras studie att tillit inte 

har någon direkt effekt på lojalitet, utan snarare har en indirekt effekt via engagemang. 

Detta är något som Morgan och Hunt (1994) också trycker på i deras forskning, 

sambandet mellan engagemang och tillit. Det är något som kommer att tas i beaktning i 

denna studie. 

 

2.4.2 Faktorer för lojalitet 
Tillit 

Inom relationsmarknadsföring har det studerats i stor omfattning huruvida tillit mellan 

B2B-företag utvecklas och påverkar uppbyggandet av lojalitet. Definieringen av tillit 

varierar mellan olika forskare, till exempel när ett av företagen förlitar sig på att det andra 

företaget visar tillförlitlighet och integritet (Morgan & Hunt, 1994, s. 23), att företaget 

tror att dess part skall ta beslut som är positiva för dem båda och samtidigt heller inte ta 

oförutsägbara beslut som kan ha negativa konsekvenser (Anderson & Narus, 1990, s. 45). 

Det diskuteras också vem det egentligen är som bygger upp tilliten mellan företag, 

antingen är det företagen som en enda enhet som står för tilliten eller är det individerna 

som skapar tillit. Blois (1999) föreslår en uppdelning av tillit där den ena delen är 

interorganizational trust som bygger på konceptet att det är företaget som individerna 

litar på och att de anställda bara är en del av företaget. Kortfattat är det helheten som 

värderas och aspekter såsom rykte och teknisk kompetens benämns också av Blois (1999). 
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Den andra uppdelningen som tas upp är interpersonal trust som istället fokuserar på att 

det är den representerande individ som företaget litar på, det vill säga personen som de 

faktiskt har kontakt med i relationen. Oavsett synsätt är det ett antal faktorer som 

genomgående tas upp i litteraturen och som kan kopplas till båda: konsekvent, kompetens, 

ärlighet, rättvishet, ansvar, hjälpsamhet och ömsesidigt beroende. 

 

Engagemang 

I en affärsrelation är det inte bara ord och tycke som skulle kunna påverka dess styrka, 

faktiska handlingar kan nämligen ha lika stor betydelse för uppbyggandet av lojala 

relationer. Moorman et al., (1992, s. 316) tar upp aspekter såsom att upprätthålla, försvara, 

uthärda och en önskan om att relationen skall bestå, i linje med dem tar också Pritchard 

et al. (1999) upp aspekten att företagen förväntas rekommendera varandra men i 

synnerhet att tala gott om varandra. Därför är just engagemang nyckeln till 

affärsrelationer och lojalitet (Morgan & Hunt 1994; Fullerton 2005). Engagemang går 

bortom värdering om nytta och kostnader för företag och istället fokuserar på den 

långsiktiga relationen (Gil-Saura et al., 2009, s. 596). 

 

Tillfredsställelse och retention 

Med sin grund i B2C-kontexten där det ofta refereras som customer satisfaction har 

tillfredsställelse en central roll i lojalitet även mellan företag (Chumpitaz & Paparoidamis, 

2007, s. 843). Det som karaktäriserar en tillfredsställd kund kan vara det kunden förväntar 

sig och vad den faktiskt får (Zineldin 2000, s. 34), eller också helhetsupplevelsen som 

förväntas av företaget (Gerprott et al., 2001, s. 253).  

 

Vidare hävdas det att nyckeln till customer retention, det vill säga återkommande köp 

från kunder är just tillfredsställelse (Eriksson & Vaghult., 2000; Kotler, 1994 s. 20). 

Eriksson och Vaghult (2000) bekräftar också att det finns en koppling mellan 

tillfredsställelse och återkommande köp. Fördelarna med tillfredsställda kunder som 

handlar vidare är många, såsom att de blir allt mindre priskänsliga, köper mer 

tilläggsprodukter (merköp), påverkas mindre av konkurrenternas erbjudande och tenderar 

att vara lojala över en längre tid (Zineldin 2000). 

 

2.5 Sammanfatting av den teoretiska referensramen 
Modellen som presenteras på nästa sida (se Figur 3) är en översikt över hur vår teori 

hänger ihop och vad det är vi ämnar att studera. Övergripande teorier inleddes inom 

Relationsmarknadsföring och vad det innebär i en B2B-kontext. Sedan identifierades det 

utifrån teorin att relationer gick igenom tre faser, dessa tre faser kommer genomgående 

att finnas i åtanke när empirin samlas in och studeras. Studien ämnar inte att enskilt 

studera faserna individuellt utan snarare vara ytterligare en dimension som tas i beaktning 

då vi anser den har betydelse. Vidare identifierades tre aspekter som denna studie kommer 

att utgå ifrån, det vill säga tillit, engagemang och tillfredsställelse, men även hur de hänger 

ihop. Dessa tre aspekter kopplas till det gap som studien önskar fylla, nämligen hur 

virtuella möten påverkar och används i dessa aspekter och i sin tu slutligen lojaliteten som 

är starkt kopplat till långsiktiga kundrelationer. 
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Figur 3. Sammanfattning av den teoretiska referensramen. 
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3. Metod 
I detta kapitel kommer det ingående presenteras och argumenteras för de metodologiska 

val som gjorts för att bäst besvara syftet och frågeställning. Metoden är uppdelad i en 

teoretisk metod där fokus har varit på att argumentera för vad som passar för just vår 

studie och mindre fokus på exempelvis förklaringar och skolboksredogörelser för 

metoder som ej används. Senare blir det en större tyngd på de praktiska metodval som 

författarna har valt att använda. Slutligen presenteras en analytisk metod. 

 

 

3.1 Ansats 
Det angreppssätt som författarna till denna uppsats har valt är det abduktiva 

angreppssättet. Alvesson och Sköldberg (2008, s. 55-56) beskriver detta angreppssätt som 

en kombination av det deduktiva respektive det induktiva angreppssättet. Bryman & Bell 

(2013, s. 31) beskriver deduktion som en metod där teorin testas mot den insamlade 

empirin, för att på så sätt kunna avgöra om den kan bekräftas eller förkastas. Vidare 

nämner han att deduktion vanligtvis förekommer i den kvantitativa studien. I vår studie 

har arbetet inledningsvis skett utifrån en deduktiv ansats, där vi först studerade relevant 

teori om relationsmarknadsföring, eCRM och kundrelationer. Frågorna som sedan 

ställdes under intervjuerna var bland annat för att testa huruvida dessa teorier stämmer 

överens med våra respondenter. Däremot hade vi också en hel del öppna frågor där vi fick 

in svar som inte alltid kunde kopplas till enstaka teorier eller att de inte var tillräckligt 

djupgående. Därför hade studien tydliga inslag av det induktiva angreppssättet, där vi som 

forskare precis som Bryman & Bell (2013, s. 31) säger utgår ifrån empirin för att i sin tur 

bilda teorier och slutsatser. Alvesson och Sköldberg (2008, s. 55-56) hävdar vidare att 

den abduktiva ansatsen sker som en växelverkande metod där forskaren går fram och 

tillbaka mellan teori och empiri. Med detta i åtanke har den abduktiva ansatsen varit den 

mest passande för studien.  

 

3.2 Förförståelse  
Olsson och Sörensen (2011, s. 101) menar på att personer som gör en studie behöver vara 

medvetna om sin förförståelse och hur den påverkar studiens genomförande och 

objektivitet. Därmed kommer vi att beskriva vår förförståelse som är relevant till denna 

studie och hur det kan ha påverkat studien. 

 

Vi, Rebecca Diderot och Simon Gunnarsson, studerar Civilekonomprogrammet med 

inriktning Service Management respektive Civilekonomprogrammet vid Umeå 

universitet. Under vårt fjärde studieår har vi fördjupat oss inom marknadsföring och har 

läst kurser inom Marknadsföring D. Enligt Holme och Solvang (1991, s. 95) är en sorts 

förförståelse den som skapas genom tidigare kunskap som författaren fått genom till 

exempel utbildning. Eftersom detta examensarbete är inom området marknadsföring är vi 

medvetna om att vi har med oss en viss förkunskap från vår utbildning. Vi anser att den 

förkunskap främst hjälpt oss att hitta rätt och lättare förstå vissa delar i teorin. Det finns 

en risk att vår tidigare kunskap inom området har lett in oss på sådant vi redan kan och 

att vi på så sätt missat sådant som hade kunnat vara intressant för studien. Risken för det 

anser vi dock ha minskats av att studien inriktar sig på B2B vilket är ett område vi sedan 

tidigare inte har kunskap inom från universitetet och det anser vi har gjort att vi ändå 

kunnat behålla en öppenhet och på så sätt inte begränsat oss. Vi anser det vara en tillgång 
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att vi har läst olika inriktningar och därmed delvis olika kurser eftersom vi kunnat bidra 

med olika infallsvinklar och kunnat vara mer kritiska.   

 

Förförståelse hos de som utför en studien kan även skapas av de tidigare erfarenheter 

författarna har som är relaterat till det de ämnar att studera (Olsson & Sörensen, 2011, s. 

101). Sedan tidigare har vi båda erfarenhet från B2B-företag. En av oss har praktiserat 

och sommarjobbat på en marknadsavdelning på ett B2B-företag och en av oss har 

sommarjobbat på ett annat B2B-företag. Det har skapat ett intresse hos oss att lära oss 

mer om och fördjupa oss inom B2B. Det har även gett oss en viss förståelse för hur B2B-

företag är och fungerar, vilket kan ha hjälpt oss att hitta in på detta ämne. Vi anser oss 

vara lämpliga att skriva denna studie om B2B-företag då vi har sett hur de kan arbeta och 

fungera i praktiken. Dock är vi även medvetna om att våra tidigare erfarenheter kan ha 

speglat vad vi tycker är relevant att ta upp, men samtidigt har vi inte läst någon kurs om 

specifikt B2B i vår utbildning och har som sagt därmed varit öppna för ämnet och att ta 

in ny kunskap om det. 

 

Enligt Allwood (2004, s. 60) har en forskare en viss förförståelse som inte går att helt 

undvika i en kvalitativ studie där forskaren ska tolka, förstå och analysera det 

respondenten säger. Vi är därmed medvetna om att vår förförståelse och tidigare 

erfarenheter kan ha påverkat vår studie. Till exempel tillhör vi båda en generation som är 

uppväxt med teknologi, vilket skulle kunna innebära att vi har en mer öppen inställning 

till teknik och virtuella möten än vad tidigare generationer som är ute i arbetslivet har. 

Dock har vi som undersökningspersoner varit noggranna med att försöka att inte blanda 

in våra egna åsikter och hålla en neutral inställning i studien. Det speglar sig till exempel 

i att vi inte har några ledande frågor. För att vi ska få en uppfattning av hur B2B-företagen 

gör och hur våra respondenter tänker har vi därmed inte försökt lägga i någon värdering i 

huruvida virtuella möten är positivt eller negativt. Vi har på så sätt försökt vara objektiva 

och undvikit att lägga in personliga värderingar i studien. 

 

3.2.1 Ämnesval 
Som vi tidigare beskrev har vi bådat inriktat oss på marknadsföring och har erfarenhet av 

att arbeta under en period på B2B-företag. Vi upplevde ett intresse av att lära oss mer 

inom B2B och det gjorde att vi valde att inrikta denna studie mot B2B. Vidare ville vi 

hitta ett ämne och göra en studie som gav oss en inblick i hur företagen arbetar för att 

förbereda oss inför arbetslivet som väntar efter studien är skriven. Det gjorde också att vi 

fick ett intresse att skriva med ett företagsperspektiv och inom B2B. Tack vare vår 

inriktning mot marknadsföring ansåg vi det även relevant att skriva om kundrelationer. 

När vi i början av studien sökte inom området B2B och kundrelationer blev vi intresserade 

av att förstå hur B2B-företag använder den digitala utvecklingen i stöd för att arbeta med 

kundrelationer och valde därför att skriva om hur eCRM och virtuella möten påverkar 

utvecklandet av långsiktiga kundrelationer.   

 

3.2.2 Kunskapssyn 
Det är värt att nämna något om författarnas verklighetssyn som har varit en 

bakomliggande faktor i denna studie. Baserat på tidigare förförståelse kan författarna se 

att ämnet och frågan som önskas studeras var att försöka förstå sig på mänskliga val och 

orsaker bakom dessa val. Vi kunde både innan och under studien se att val som påverkar 

användandet av virtuella möten samt vad som bygger relationer grundar sig på hur andra 

personer i samhället agerar och andra sociala fenomen i världen. Eftersom vi ämnar att 

studera valen utifrån främst människans perspektiv och inte hur företagets, anser vi att 



19 

 

människan alltid påverkas av yttre faktorer, och därmed vad som ligger bakom 

användandet av virtuella möten men främst hur det påverkar relationen. Bryman (2011, 

s. 42-43) benämner detta ontologiska synsätt som subjektivism, där just sociala 

företeelser skapas och påverkas av sociala aktörer. 

 

Vidare har författarna inte varit totalt objektiva i studiens inledande arbete, detta med 

tanke på vår förförståelse inom inte bara ämnet utan också intresse. Naturligtvis har 

insamlandet av data försökt att hållas så objektivt som möjligt men i analys framkommer 

oundvikligt både en viss grad av subjektivitet men framför allt egna tolkningar av 

verkligheten. Detta anser vi vara ett måste på grund av syftet med studien men också på 

frågeställningen anser vi att svaret inte är “svart och vitt” utan att vi behöver skapa en 

förståelse för att hitta svaret. Särskilt i vad som ligger bakom de långsiktiga 

kundrelationerna tycker vi se ett beroende av att se bortom vad som framkommer i 

empirin och istället försöka se faktorer som ligger bakom deras åsikter och handlingar. 

Med detta i åtanke kommer studiens synsätt, enligt Brymans (2011, s. 38) terminologi, ha 

ett hermeneutiskt perspektiv. 

 

3.3 Kvalitativ studie 
En kvalitativ studie är lämplig när syftet med studien är att ämna att förstå någonting på 

djupet (Trost, 1993, s. 13). I vår studie ämnar vi att studera hur eCRM påverkar 

utvecklandet av långsiktiga kundrelationer och förstå hur företag interagerar och 

kommunicerar med sina kunder, arbetar med kundrelationer och hur de tänker kring det. 

Vi önskar att skapa en djupare förståelse för detta och därmed har vi valt en kvalitativ 

forskningsmetod för att genomföra denna studie.  

 

I en kvalitativ studie är det fokus på användandet av ord (Denscombe, 2016, s. 383). Till 

exempel genom att forskare sätter sig in i respondenternas sätt att tänka och uppleva och 

försöker se på något utifrån respondenternas perspektiv och förstå situationen på så sätt, 

för att sedan beskriva det i ord (Holme & Solvang, 1991, s. 92). Då B2B-företag har 

kommit olika långt i etableringen av digitala verktyg för att interagera och kommunicera 

med kunder, anser vi det relevant att förstå hur olika företag gör och tänker kring det för 

att kunna dra slutsatser som är hjälpsamma till B2B-företag i att framgångsrikt lyckas 

implementera sådana verktyg. En kvantitativ studie skulle istället innebära ett fokus på 

att mäta något och uppskatta omfattningen av det (Allwood, 2004, s. 68) och då vi inte 

önskar att mäta till exempel hur många företag som gör detta, utan istället försöka skapa 

en förståelse kring ämnet anser vi att en kvalitativ ansats är relevant till vår studie. 

 

3.4 Litteratursökning 
I vår litteratursökning har vi främst använt oss utav Umeå universitetsbiblioteks databas 

för att söka efter vetenskapliga artiklar. Vi har även använt Google Scholar som ett 

komplement i litteratursökningen. Metodböcker och böcker inom företagsekonomi har vi 

lånat från Umeå universitetsbibliotek.  

 

Litteratursökningen inleddes med att vi sökte efter grundläggande litteratur inom de olika 

områden vi studerar för att sätta oss in i ämnet och därifrån kunde vi sedan navigera oss 

vidare. På så sätt hittade vi bland annat en ämnesbok om B2B av Dwyer som har varit till 

stor hjälp för oss under arbetet då det gav oss en inblick i vad vi kunde söka efter och 

förståelse för de nyckelord vi kunde använda oss utav för att hitta relevant litteratur.   
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Därefter sökte vi efter vetenskapliga artiklar via databaserna som nämndes ovan med 

specifika sökord. Vi använde oss utav sökord kopplade till vår frågeställning och de olika 

teoretiska områden som är relevant till den, vilket enligt Backman (2008, s. 169-170) är 

viktigt för att hitta rätt artiklar. Dessutom sökte vi efter vetenskapliga artiklar genom att 

titta i artiklarnas referenslista och gå vidare till artiklar de refererat till. Därmed nöjde vi 

oss inte utan fortsatte gå vidare till artiklar, så som en snöbollseffekt. Enligt Backman 

(2008, s. 164) är artiklars referenslista det ett bra sätt att söka efter litteratur eftersom en 

intressant artikel kan leda vidare till många andra relevanta artiklar. Dock stannade vi när 

artiklarna började komma in på till exempel psykologi, då det var lätt att komma tillbaka 

till hur människan fungerar eftersom det är kundrelationer. Eftersom vi vill studera 

kundrelationer och eCRM på ett företagsekonomiskt plan och inte teknologiskt eller 

psykologiskt valde vi därför att stanna när vi kom in på sådana artiklar. 

 

3.4.1 Källkritik 
Enligt Bell och Waters (2016, s. 109) kan forskare vara källkritiska genom att kritiskt 

granska den litteratur som används till studien och att inte endast använda källor som är i 

enlighet med det de själva tycker. De vetenskapliga artiklar vi har valt ut till teorin är 

fackligt granskade. Dessutom har vi inte endast sökt efter och tagit med vetenskapliga 

artiklar som visar på fördelar med till exempel virtuella möten utan även de som tar upp 

nackdelar.  

 

Eftersom vi sökte efter artiklar med sökord relevanta till de huvudområden som är 

kopplade till vår frågeställning har vi hållit oss inom ett område med relevanta artiklar 

och därmed har vi inte heller artiklar som är irrelevanta för ämnet. När vi sökte efter och 

valde ut vetenskapliga artiklar hade vi i åtanke vilket årtal artikeln var skrivit och vilken 

kontext den var skriven i. Dock är en del av artiklarna skrivna sedan några år tillbaka och 

ibland mer men det beror på att vi har försökt gå tillbaka till primärkällan i artiklar och 

därmed kommit längre tillbaka. Eftersom vi härletts tillbaka till primärkällan som är 

grunden och det många refererar till i de artiklar vi först hittar anser vi att det är gjort på 

ett korrekt sätt. Till exempel när vi varit inne i artiklar om kundrelationer har de ofta 

refererat tillbaka till en som berättar om vad kundrelationer är och då har vi inte bara nöjt 

oss i den artikeln vi var i utan gått tillbaka till primärkällan.  

 

De böcker inom företagsekonomi som använts är skrivna av författare som har lång 

forskningsbakgrund inom ämnet och är välkända namn. Böckerna har använts i ytterst 

begränsad mån och endast för att göra grundläggande beskrivning om vad B2B är, vilket 

endast är den första delen i teorin för att ge en kort förklaring till vad B2B är. 

 

3.4.2 Teorival 
De teoretiska områden vi har inriktat oss på är kopplade till vårt ämne och vår 

frågeställning och de är därmed relevanta till studien. Vi har tre teoretiska huvudområden 

som är relationsmarknadsföring, eCRM och långsiktiga kundrelationer och de används 

genomgående för att det ska vara tydligt vilken teori som tillhör vilket område. Bland de 

teorier som har valts ut har vi båda använt nya och gamla teorier samt att vi har använt 

vetenskapliga artiklar som studerar teorierna i olika kontexter. Till exempel har vi inte 

bara tittat på teori och vetenskapliga artiklar om eCRM och virtuella möten mot externa 

kunder utan även internt inom företag för att kunna testa det i vår kontext.  
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Något vi är medvetna om är att vi skulle kunna ha haft mer teorier om eCRM för att göra 

även den delen i teorin djupare. Dock motiverar vi det som att virtuella möten är vårt gap 

och att det därför finns en begränsad mängd artiklar just inom det området. Vi har försökt 

skriva om eCRM med hjälp av de artiklar som finns i närheten av relevans, utan att 

komma in på psykologi och teknologi då vi vill fokusera på den företagsekonomiska 

aspekten på det.  

 

3.5 Forskningsdesign 
I vår studie önskar vi att förstå hur B2B-företag arbetar med kundrelationer och hur de 

interagerar med kunder för att kunna analysera hur virtuella möten påverkar utvecklandet 

av långsiktiga kundrelationer. Därför har kvalitativa intervjuer genomförts för att kunna 

få en djupare förståelse för hur respondenterna tänker kring ämnet. Kvalitativa intervjuer 

innebär nämligen att upptäcka och försöka skapa en förståelse för någonting (Svensson 

& Starrin, 1996, s. 53). Vårt mål har inte bara varit att förstå hur företagen gör, utan vad 

som ligger bakom det, hur respondenterna upplever det och vad de till exempel tycker är 

viktigt. Vi har därmed haft kvalitativa intervjuer för att sätta oss in i respondenteras värld 

och se på ämnet ur deras perspektiv. Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 17) är syftet 

med den kvalitativa intervjun just att se på det som undersöks ur respondenternas 

perspektiv och skapa en mening av det. Eftersom relationer och interaktionen med kunder 

består av människor fann vi det betydande att förstå respondenternas upplevelser och hur 

de tänker kring ämnet. Enligt Denscombe (2016, s. 265) passar intervjuer bra när syftet 

är att förstå något på djupet genom att fånga respondentens tankar, erfarenheter och 

kunskap inom ämnet.  

 

I intervjuerna har vi haft en intervjuguide att utgå ifrån med frågor inom de områden vi 

har velat täcka för att vi ville säkerställa att vi täckte de områden vi önskar att studera. 

Dock var vi inte låsta vid att det skulle vara exakt de frågorna eller den ordningsföljden, 

utan den användes som ett stöd och sedan anpassade vi oss efter respondenten under 

intervjun. Ett sådant tillvägagångssätt menar Denscombe (2016, s. 266) är en 

semistrukturerad intervju och innebär att forskarna har förbestämda frågor och en 

ordningsföljd men är flexibla utifrån repsondenten. Vi anser att det tillvägagångssättet 

har passat vår studie då vi inte ville begränsa oss till de frågorna vi har haft eller den 

ordningsföljden vi hade, utan ifall respondenten kom in på något annat som fortfarande 

var relevant fick de berätta om det för att vi inte skulle missa värdefull information.  

 

3.6 Urval 

3.8.1 Kritierier i val företag 
I vår undersökning har totalt sju företag deltagit. Urvalet till studien har baserats på ett 

flertal kriterier som presenteras nedan. Holme och Solvang (1991, s. 101) menar på att i 

en kvalitativ studie bör inte urvalet väljas ut slumpmässigt, utan det bör baseras på vissa 

krav för att säkerställa att urvalet är relevant till studien. Det kallas ett icke-

sannolikhetsurval och innebär att respondenterna väljs ut av forskarna (Denscombe, 2016, 

s. 64).  

 

I vår studie vill vi undersöka hur B2B-företag interagerar med sina kunder och hur de 

tänker kring det för att kunna analysera hur eCRM påverkar långsiktiga kundrelationer. 

Vi har därmed valt att intervjua olika företag som arbetar inom B2B då det är de som vi 

riktar vår studie mot. När vi har valt företag till vår studie har därmed ett av kraven varit 

att det är ett B2B-företag, som köper och säljer varor eller tjänster av och till andra företag. 
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Ett annat kriterium i urvalet har varit att det ska vara svenska företag. Det innebär att de 

ska vara verksamma på den svenska marknaden. Dock innebär inte det att de inte även 

får vara verksamma på andra marknader och ha export, men vi vill förstå hur de arbetar 

just i Sverige med detta. Skulle vi även studera andra marknader är risken stor att faktorer 

som till exempel kulturskillnader skulle spela in.  

 

För att samla in informationsrikt material menar Holme och Solvang (1991, s. 104) på att 

urvalet med fördel kan innehålla variationer för att kunna jämföra det med varandra. Ett 

annat kriterium i vårt urval av företag har därför varit att de skulle vara verksamma inom 

olika branscher, för att vi ska få en förståelse hur B2B-företag arbetar med sina kunder. 

Det skulle kunna vara så att företagen tänker och gör olika beroende på vilken bransch de 

är i och därmed anser vi det relevant att ha företag från flera branscher för att bättre kunna 

förstå hur B2B-företag kan arbeta med virtuella möten för att skapa långsiktiga 

kundrelationer. I urvalet av företagen hade vi inget krav på att det skulle vara någon 

särskild bransch utan var öppna för olika och för att vi ville se variationer mellan olika 

branscher och inte en specifik sådan.  

 

3.6.2 Kriterier i val av respondenter 
Det krav vi har haft på de respondenter från företagen som velat delta i vår studie har varit 

att de ska vara medarbetare i B2B-företagen och ha direkt kontakt med kunder. I en 

kvalitativ studie ska nämligen fokus i urvalet av respondenter vara på att hitta 

respondenter som är relevanta till studien och som kan bidra med meningsfulla insikter 

då det syftar till att studera hur de tänker och upplever (Holme & Solvang, 1991, s. 94). 

Om vi till exempel skulle ha valt respondenter som inte arbetar med kunder eller som inte 

träffar dem anser vi att det skulle ha funnits en risk att de inte hade kunnat svara på våra 

frågor. Genom att vi har haft detta krav på våra respondenter anser vi att vi har haft 

relevanta respondenter till vår studie och på så sätt mätt rätt saker eftersom de kunnat 

svara på våra frågor.  

 

Ryen (2004, s. 77-80) menar på att inom en kvalitativ studie ligger fokus inte på ett 

slumpmässigt urval, utan på att välja ut respondenter som är insatta i ämnet och har 

information om det. Eftersom vi har kravet att våra respondenter ska ha direkt kontakt 

med kunder anser vi som sagt att de kan ge oss god information om hur de arbetar med 

kunderna, interagerar med dem, tänker kring det, etcetera. Det innebär dock inte att vi har 

valt ut några som är “experter” eller speciellt insatta just på virtuella möten och hur de 

fungerar, utan att de arbetar med kunder och utifrån det önskar vi att förstå hur de tänker 

och arbetar och på så sätt kan vi dra kopplingar till hur virtuella möten kan påverka 

utvecklandet av kundrelationer.  

 

Baserat på dessa kriterier valdes respondenter ut från olika B2B-företag som uppfyller 

dem. Ett sådant urval, där respondenterna väljs ut baserat på att de är relevanta och har 

kunskap eller erfarenhet inom ämnet, kallas ett subjektivt urval och faller inom icke-

sannolikhetsurval (Denscombe, 2016, s. 74). På så sätt kan forskarna säkra att de väljer 

ut respondenter som har information som är relevant till studien (Denscombe, 2016, s. 

75). Vi motiverar det subjektiva urvalet med att vi säkrar att respondenterna ska kunna 

svara på frågorna. Då det är begränsat med tid i ett examensarbete anser vi att prioritet är 

att de respondenter som väljs ut passar studien.  
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3.6.3 Sökning efter respondenter 
För att hitta relevanta och lämpliga respondenter till vår studie hörde vi av oss till olika 

B2B-företag. Dels företag som vi kände till sedan innan och dels företag som vi hittade 

genom att söka på nätet. Vi var öppna med vilka företag det kunde vara och inom vilken 

bransch, så länge företagen och respondenterna uppfyllde våra kriterier.  

 

Den första kontakten skapades genom att vi skickade ett mail direkt till en medarbetare 

på företaget och frågade ifall de ville delta i vår studie. I mailet beskrev vi vad vår studie 

handlar om och frågade ifall ville delta i vår studie (se Appendix 2). Vi skickade mail till 

den medarbetare vi ansåg vara lämplig baserat på titeln. Ibland kom vi till rätt person 

direkt, men ibland blev vi hänvisade till en annan medarbetare. I mailet uttryckte vi 

nämligen att vi ville ha kontakt med en medarbetare som har direkt kontakt med kunder 

för att vi skulle hitta respondenter som uppfyllde det kravet och kunde ge oss rätt 

information. Det tillvägagångssättet, där vi skickades vidare till en annan person som var 

relevant för studien, kan beskrivas som ett snöbollsurval som enligt Denscombe (2016, 

s.) innebär att forskarna skickas vidare till en potentiell respondent.  

 

Av totalt nio kontaktade potentiella respondenter valde sju respondenter att delta i vår 

studie. Bland de två potentiella respondenter som inte deltog i studien svarade den ena 

inte på vårt mail och för den andra tog det för lång tid att få svar ifrån och vi skickades 

runt bland olika medarbetare på företaget utan att komma fram till rätt person. Dessa två 

potentiella respondenterna arbetar på företag som är verksamma inom byggbranschen och 

lantbruksmaskinbranschen.  

 

Vårt fokus när företagen och respondenterna valdes ut var inte exakt inom vilka branscher 

företagen skulle vara verksamma inom utan på att vi fick variation i urvalet och 

säkerställde att de uppfyllde våra kriterier. Vi ansåg det vara viktigt att hitta respondenter 

som har direkt kontakt med kunder, en relevant position på företaget och arbetsuppgifter 

som innebar att de kunde svara på de frågor vi hade. Därmed har vi fokuserat mer på 

respondenten vi intervjuat än exakt vilka företag det skulle vara så länge de uppfyllde 

kriterierna.  

 

När vi till en början valde ut företag och respondenter till vår studie baserat på de 

presenterade kraven var vårt fokus inte på företag som arbetar mycket med virtuella 

möten och har det som en utarbetad strategi i arbetet med kundrelationerna, utan på att 

hitta företag som arbetar olika mycket med det för att förstå hur de gör och varför de gör 

som dem gör. Vi önskade att jämföra ett företag som använder virtuella möten med ett 

företag som använder det mindre för att förstå hur de tänker och därmed kunna dra 

slutsatser vilka effekter det kan ha. Dock märkte vi att det var svårt att hitta företag som 

arbetade med det i en viss mån och kontrollera det i förväg. Vi anser ändå att vi har lyckats 

få en blandning i hur företagen använder virtuella möten och framförallt i hur 

respondenterna tänker kring det, bland annat tack vare att vi har haft variation i vårt urval 

genom kravet på olika branscher.  
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Tabell 1. Sammanställning av deltagande respondenter i studie. 

 
Titel Bransch Datum 

Patrik Marknadschef Transport & IT 2017-03-28 

Katarina Regionchef Bioteknik 2017-03-29 

David Kundansvarig & strateg PR 2017-04-03 

Annika Sales Director IT 2017-04-19 

Magnus Försäljningschef/Konsult Managementkonsult 2017-04-21 

Frida Revisorsassistent Revision 2017-04-27 

Nils Affärsområdeschef Brasvärme 2017-05-03 

 

3.7 Insamling av data 
 

3.7.1 Intervjuguide 
Vi har valt att göra en intervjuguide för att säkerställa att vi täcker de huvudområden vi 

tagit med i teorin under intervjun (se Appendix 1). En intervjuguide är en uppsättning av 

skriftliga frågor som berör det område studien ämnar att studera och har som syfte att vara 

till stöd under intervjun (Lantz, 1993, s. 62). Enligt Holme och Solvang (1991, s. 101) är 

det av betydelse att ha en intervjuguide för att intervjua respondenten om de områden som 

är tänkta att studeras. Frågorna i intervjuguiden har haft till syfte att vara stöttande och 

vägledande under intervjun för oss som intervjupersoner.  

 

Enligt Ryen (2004, s. 44) finns det en risk med en väl strukturerad intervjuguide genom 

att respondenten leds in på frågor och endast svarar på dem istället för att tänka fritt. 

Samtidigt menar hon på att en strukturerad intervjuguide kan bidra till att relevant 

information som respondenten har inte missas eftersom den kan täcka de områden som 

ska beröras samt bidra till att respondenten håller sig inom ämnet för att få relevant 

information till studien och på så sätt begränsa mängden data. I vår intervjuguide har vi 

täckt de områden vi önskar att studera och anser att det bidrar till att vi fångar upp 

information som är relevant.  

 

I utformningen av intervjuguiden försökte vi undvika att använda begrepp som kunde 

vara svåra för respondenterna och dessutom försökte vi medvetet skriva relativt korta 

frågor. Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 176) ska nämligen frågorna som ställs under 

intervjun vara korta. Vi försökte även skriva blandade frågor så som till exempel en 

inledande fråga om vad de arbetar med och sedan öppna frågor kring hur de tänker. En 

del av frågorna i intervjuguiden handlar om hur de arbetar och hur de till exempel 

använder virtuella möten. Dock är syftet med frågorna inte bara att förstå hur de gör, utan 

att förstå varför. Därför har vi kompletterat med varför-frågor som följdfrågor under 

intervjuerna för att förstå varför de gör som dem gör och hur respondenterna tänker kring 

det för att vi sedan skulle kunna analysera det. Ifall en respondent till exempel sa att de 

tycker att det ger mer att ses har vi ställt varför-frågor för att förstå just varför. Vi anser 
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att det fallit sig naturligt att de först förklarat hur de gör och sedan fått berätta varför och 

hur de tänker kring det. 

 

3.7.2 Genomförande av intervjuer 
Efter den inledande kontakten som beskrevs ovan och efter att personerna tackat ja till att 

delta i vår studie hade vi fortsatt mailkontakt om när intervjun skulle äga rum och ifall de 

önskade att träffas eller ta intervjun via telefon. Av våra sju intervjuer har sex intervjuer 

varit via telefon och en genom videosamtal.  

 

Enligt Trost (1993, s. 28) är en fördel med att spela in intervjun att det i efterhand går att 

höra sådant som inte framgår i det som skrivs under intervjun i text eftersom det till 

exempel går att höra tonläge i efterhand och på så sätt går att förstå sådant som inte sägs 

ordagrant utan som respondenten uttrycker på annat sätt. För att inte missa sådan 

information har vi valt att spela in intervjuerna, med respondenternas godkännande, för 

att vi skulle kunna förstå vad respondenten sa och fånga upp sådant som de uttryckte på 

andra sätt. Vi ville sätta oss in i respondenternas tankesätt och hur de upplever olika 

områden i vårt ämne och ville därmed få så tydlig data som möjligt för att vi inte ska 

missa något.  

 

Vi har valt att ta kompletterande anteckningar för att säkra upp inför eventuella fel med 

tekniken. En risk med att spela in intervjun är nämligen enligt Creswell (2014, s. 194) att 

det kan uppstå problem med tekniken och att det kan riskera ljudet inte spelas in och 

intervjun därmed inte kan användas i empirin. För att undvika det menar han på att 

undersökningspersonerna även bör ta anteckningar under intervjun för att inte riskera att 

data går förlorad. Samtliga av våra respondenter godkände att vi spelade in intervjun och 

därmed har vi kunnat spela in alla intervjuerna. En annan säkerhetsåtgärd vi valde att ta 

var att spela in ljud på två enheter för att inte riskera att en misslyckad ljudupptagning. 

Inför intervjuerna kontrollerade vi dessutom att teknikerna funkade och att enheterna hade 

tillräckligt med batteri.  

 

När intervjuer görs spelar miljön som de görs i en stor roll då den påverkar faktorer som 

hur bekväm respondenten känner sig, hur bra undersökningspersonerna hör vad en säger, 

vad som sker i omgivningen, etc. (Holme & Solvang, 1991, s. 107). Vi har varit 

noggranna med att utföra intervjuerna i en miljö som säkerställer sådana faktorer. 

Intervjuerna genomfördes därför i hemmiljö eftersom det på så sätt gick att styra att det 

var helt tyst omkring och eftersom vi därmed inte riskerade att bli avbrutna eller störda 

under intervjun som en offentlig miljö skulle kunna innebära. Under intervjuerna var det 

därför helt tyst omkring och inga andra ljud som störde. Eftersom det fanns tillgång till 

god täckning och Wi-Fi på hemmiljö hade vi bra uppkoppling med respondenterna och 

kunde höra dem tydligt.  

 

Under intervjuerna har vi delat upp det genom att en av oss tagit rollen som intervjuare 

och ställt frågor, medan den andra skött tekniken, lyssnat och tagit anteckningar. Vi har 

turats om för att båda skulle få vara i rollen att intervjua. Den av oss som har haft rollen 

som intervjuare har därmed skött samtalet och ställt frågorna medan den andra suttit 

bredvid och som sagt kunnat lyssna på samtalet. På så sätt har den som haft rollen att 

intervjua kunnat fokusera på att ställa frågor till respondenten och lyssna på den, genom 

att den inte behövt sitta och skriva anteckningar samtidigt. Trost (1993, s. 32) menar på 

att den som intervjuar behöver ha en viss kunskap och förståelse om ämnet för att till 

exempel kunna ställa följdfrågor. I det avseendet anser vi att det inte spelat någon roll att 
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vi delat upp det och turats om att intervjua eftersom vi har samma kunskap inom det 

område vi ska intervjua om. En risk vi kan se med att turas om att intervjua är att 

intervjuerna skulle kunnat bli olika beroende på vem av oss som intervjuade. Dock anser 

vi att den risken minskats av att vi utgått från intervjuguiden och haft samma struktur 

under intervjuerna med vad vi ska säga så som till exempel hur vi ska presentera oss samt 

vad vi ska berätta om studien och dess syfte. Därmed anser vi att samma förutsättningar 

getts till samtliga respondenter oavsett vem av oss som intervjuat. 

 

Inför varje intervju har vi varit ute i god tid med att förbereda tekniken, papper och penna 

för anteckningar, ett glas vatten och att placera datorn och telefonen på bordet där vi satt. 

Datorn användes för att ha intervjuguiden framför oss och telefonen hade vi nära den som 

hade rollen att intervjua för att ljudet skulle upptas bra till inspelningen och att 

respondenten skulle höra intervjuaren väl. Det var ingen skillnad i hur vi satt när vi gjorde 

intervjun via video jämfört med telefon eftersom vi ändå satt med datorn framför oss vid 

samtliga intervjuer.  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 170) kan intervjuer inledas med att intervjuaren 

presenterar studiens syfte och ifall det är okej att intervjun spelas in. Vi valde att inleda 

intervjuerna på så sätt genom att intervjuaren berättade om vad vi gör, vad vi studerar och 

vad syftet med studien är. Efter det började intervjuaren med frågorna ifall respondenten 

önskade att vara anonym och ifall vi fick spela in samtalet, som är de första frågorna i 

intervjuguiden. Vi märkte att respondenterna ofta hade svårt att svara på ifall de ville vara 

anonyma eftersom de inte hade sett frågorna och de bad då att få svara på den frågan efter 

intervjun och vi återkom då med frågan i slutet av samtalet. Dock valde vi att fortsätta 

ställa den frågan i början för att respondenten skulle vara medvetna om att de hade 

möjligheten till det.  

 

Under intervjuerna utgick vi från intervjuguiden för att täcka de olika områden som berörs 

i denna studie. Det innebar att samtalen i samtliga intervjuer var inne på samma områden, 

men att vi valde ut frågor och ställde de i olika ordning beroende på vad respondenten 

redan hade sagt och vart den ledde samtalet. Ibland kom respondenterna in på ett annat 

område själva tidigare och då lät vi dem göra det, vilket innebar att vi inte var låsta till en 

viss ordning utan använde intervjuguiden som en stöttning för att som sagt täcka de olika 

områdena. Vi valde dock att inte skicka intervjuguiden till respondenterna i förväg 

eftersom vi inte ville att den skulle påverka deras svar. En fördel med det anser vi är att 

respondenterna inte visste vilka frågor vi skulle ställa och därmed inte blev låsta kring de 

specifika frågorna som de möjligtvis hade kunnat bli om de hade sett frågorna i förväg. 

Dock märkte vi under intervjuerna att respondenterna lätt kom in på vårt ämne direkt även 

om det var en öppen fråga eftersom vi beskrev syfte med studien både i mailet vi skickade 

till dem och i inledningen av intervjun.  

 

Som intervjuare är det bra att vara tydliga och tala väl så att respondenten förstår (Kvale 

& Brinkmann, 2014, s. 207). Vi har varit noggranna med att tala långsamt och tydligt för 

att inte riskera att respondenterna skulle höra fel eller missförstå frågorna. Ibland har vi 

fått frågor tillbaka efter en fråga, eller att respondenter bett oss förklara vad vi menar, och 

då har vi försökt ge konkreta svar tillbaka. Under intervjun kan intervjuaren dessutom 

bidra till att respondenten känner sig bekväm och öppnar sig om sina tankar genom att 

visa uppmärksamhet och intresse (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 170). Vi visade en 

lyhördhet mot respondenterna genom att till exempel ställa följdfrågor på det de sa.  
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Intervjuerna avslutades slutligen med att vi tackade respondenten för dess medverkan. 

Samtliga intervjuer tog mellan 30-60 minuter och vi var noggranna med att inte dra ut på 

tiden för att respektera att det var den tiden vi hade förberett dem på, då vi ansåg att det 

annars hade kunnat skapa en stress eller en obekväm situation för respondenten.  

 

3.7.3 Forskningsetik 
Inom kvalitativ forskning innebär konfidentialitet vilken information om respondenterna 

som blir tillgänglig och att de gått med på det (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 109). Det är 

en etisk aspekt som även Trost (1993, s. 64) tar upp och han menar på att forskare ska 

respektera och ge hänsyn till de respondenter som deltar i studien. Det innebär till 

exempel att värna om deras integritet genom att inte vara utelämnande med uppgifter och 

känslig information om respondenten samt att endast ta med det som respondenten har 

godkänt får vara med (Trost, 1993, s. 64-65). Två av våra respondenter har önskat att vara 

anonyma och det har vi respekterat.  

 

Vi har valt att anonymisera samtliga respondenter och det finns flera anledningar till det. 

En anledning är att vi anser att det blir mer enhetligt att ha samtliga respondenter 

anonyma. En annan anledning är att då vår studie handlar om kundrelationer och 

respondenterna därmed pratar om deras kundrelationer anser vi att det kan vara känslig 

information, även om det inte handlar om någon specifik kund. Som intervjuare är det 

nämligen av betydelse att känna av vad som kan vara känslig information som 

respondenten delar med sig av för att resultatet av studien inte ska få några negativa 

konsekvenser för respondenterna (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 110). Vi anser att 

företagets namn och respondentens namn inte är viktig information, utan att det räcker att 

veta branschen och respondentens titel på samtliga respondenter. För att dock göra det 

mer personligt och till exempel inte skriva “Respondent A” har vi valt att ange fiktiva 

namn till respektive respondent. De fiktiva namnen har dock ingen koppling till 

respondenternas riktiga namn och de går därmed inte att identifiera på så sätt. 

 

Vi har varit noggranna med att endast ta upp information om respondenterna som de 

själva godkänt, som gör att de inte kan identifieras samt att informationen är relevant att 

veta för studien. Svensson och Starrin (1996, s. 41) menar på att en respondents 

anonymitet innebär att det respekteras genom att forskarna säkerställer deras anonymitet 

i studien och att respondenten ska kunna lita på att det inte publiceras. De två respondenter 

som önskade att vara anonyma godkände att vi skrev ut deras titel och bransch.  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 33) är det viktigt att både skapa en intervjusituation 

som gör respondenten bekväm med att öppna sig och berätta samt att balansera det med 

att värna om respondentens integritet och inte använda någon information som kan vara 

känslig. Genom att samtliga våra respondenter är anonyma och vi inte skrivit ut någon 

känslig information anser vi att respondenternas integritet har bevarats.  

 

En annan etisk aspekt Svensson och Starrin (1996, s. 35) tar upp är att ge respondenterna 

som deltar i studien information om studiens syfte och vad materialet kommer att 

användas till för att respondenten ska vara medveten om hur det kommer att användas.  I 

mailet till respondenterna beskrev vi vad vi gjorde, vad syftet med studien var och att det 

de sa endast skulle användas till uppsatsen. Dessutom inledde vi som benämnt varje 

intervju med att berätta igen om studien och dess syfte. 
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3.8 Hantering av insamlad data 
Med tanke på den tidsram vi har haft och den mängd data det innebär att gå igenom med 

djupgående intervjuer, anser vi att tillräckligt många respondenter har deltagit i studien. 

Dessutom anser vi att våra respondenter har gett oss tillräckligt med information för att 

vi ska kunna skapa en förståelse kring ämnet och för att vi ska kunna uppnå en mättnad. 

Vi märkte att respondenternas svar var relativt lika och vi ansåg då att tillräckligt med 

information hade samlats in och att några till respondenter inom samma urval inte hade 

gett oss ny värdefull information till studien utan bara mer data att hantera. Till exempel 

var det återkommande svar bland respondenterna när i relationen de vill ses och när de 

arbetar mer med eCRM som ett verktyg för att interagera med kunder och därmed anser 

vi att en mättnad har uppnåtts.  

 

Trost (1993, s. 73) betonar att i kvalitativa studier är ett fåtal respondenter önskvärt då 

det annars blir ohanterligt mycket material och svårt att gå in djupgående på ämnet och 

verkligen förstå deras värld och tankar. Vårt fokus har därmed legat på att tolka och 

analysera intervjuerna med våra sju respondenter och säkerställa att vårt material täcker 

det vi önskar att studera, snarare än på kvantiteten av respondenterna och mängden 

insamlade data. Kvale och Brinkmann (2014, s. 156) trycker nämligen på att det handlar 

om att intervjua så många att det finns tillräckligt med material och information för att 

förstå det som ämnas att studera.  

 

Samtliga intervjuer transkriberades i efterhand. Enligt Olsson och Sörensen (2011, s. 131-

132) innebär transkribering att det som respondenterna har sagt under intervjun ska 

skrivas ner ordagrant för att författarna ska kunna bearbeta materialet och välja ut det som 

är mest relevant och på så sätt minska ner det till en mer hanterbar mängd information 

som författarna sedan kan analysera. När sedan allt har skrivits ner kan författarna gå 

igenom vad respondenterna har sagt och välja ut det viktigaste på så sätt (Olsson & 

Sörensen, 2011, s. 160). Genom att transkribera kunde vi fånga upp allt respondenterna 

sa och vi kunde lättare gå igenom det och välja ut relevant information. 

 

3.9 Analytisk metod 

3.9.1 Övergripande 
Vi har valt att presentera materialet i empirin med en respondent i taget för att tydligt visa 

på vem som säger vad och för att skilja på svaren för att det kan finnas till exempel 

branschskillnader som gör att de tänker olika. Då vi har en kvalitativ studie och vill sätta 

oss in i respondenternas värld och förstå det utifrån deras perspektiv, anser vi att vi kan 

beskriva det de har berättat mer utförligt genom att presentera dem en i taget. Varje 

respondents del består av de olika teman som intervjuguiden är uppbyggd av för att ha 

samma uppbyggnad och kronologiska ordning. I analysen däremot har vi valt att blanda 

det de har sagt för att just kunna jämföra och kunna analysera det mot teorin. Som tidigare 

sagts är analysen uppbyggd av teman och det är samma teman som är genomgående i 

empirin.  

 

I en kvalitativ metod bearbetas och analyseras den data som samlats in genom att 

författarna genom språk försöker förstå, tolka och koppla samman det respondenterna har 

sagt (Allwood, 2004, s. 68). Jämfört med en kvantitativ metod där statistik och siffror 

används, innebär en kvalitativ studie att författarna försöker skapa en djupare förståelse 

inom ett område och sätta den insamlade informationen i ett sammanhang (Allwood, 
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2004, s. 68). Syftet med den kvalitativa analysen är att skapa en mening i den mängd 

material som finns (Fejes & Thornberg, 2015, s. 35).  

 

Lantz (1993, s. 72) menar på att en kvalitativ analys är mer än att beskriva vad 

respondenten har sagt, det är nämligen även att hitta dolda budskap och koppla samman 

saker som författarna kan se i det som respondenten har sagt. Därmed ville vi i analysen 

inte endast beskriva vad respondenterna hade sagt utan försökte även koppla det med teori 

och på så sätt försöka finna samband. Enligt Ely et al. (1993, s. 154) är det i analysen som 

författarna ska göra materialet begripligt och välja ut det relevanta och koppla det samman 

för att göra den läsbar och intressant för läsaren. Vi tog givetvis inte med allt 

respondenterna sa utan valde ut det som var mest relevant och intressant för vår studie.  

 

Ely et al. (1993, s. 165) menar på att analysen av det data som samlats in i studien kan 

ske genom att använda teman. Vidare menar de på att de teman som författarna anser vara 

relevanta kan bygga upp den ordning som empirin består av och kan påverka vad som tas 

ut från materialet som samlats in. I inledningen av detta arbete har vi presenterat en 

disposition som vi sa skulle vara genomgående i detta arbete. Vi har använt den strukturen 

i teorin och även i vår intervjuguide. Därmed har vi även byggt upp teman i analysen 

utifrån den dispositionen. Respondenternas svar kommer därmed att komma löpande och 

läggas in i det tema som passar. Det anser vi underlättas av att även vår intervjuguide var 

uppbyggd på det sättet och att det därmed tydligt går att koppla respondenternas svar till 

respektive tema. 

 

3.9.2 Fördjupad analysmetod 
När den empiriska datan hade samlats in och transkriberats påbörjades den analytiska 

processen. Här utgick vi ifrån Yins (2011, s. 176-232) analytiska metod som består av 

fem steg. Det första steget, Sammanställning, går ut på att sortera all data som samlats in, 

alltså mer än bara transkribering utan också övriga anteckningar och allt som är relevant 

till empirin (Yin, 2011, s. 182-183). Där sorterades inspelningar, anteckningar och 

transkriberingsdokument tillhörande varje respondent var för sig utan att röra 

informationen för att allt skulle finnas i sin råa form. Sedan fortsatte vi till den andra delen 

av Yins metod, nämligen att bearbeta och förkorta datan till antingen mindre stycken eller 

meningar eller också att koda. Det steget benämner han som Demontering. Eftersom den 

insamlade datan var relativt kort och vårt syfte med studien i första hand inte var att 

komma in på djupet, som detta steg främst syftar till att lösa, så blev denna fas någorlunda 

förkortad. Vi beslöt oss för att inte koda, utan valde istället att sammanfatta varje 

respondents åsikt om de olika aspekterna i studiens fråga, det vill säga deras huvudsakliga 

tycke om eCRM, kundrelationer och länken mellan dessa. Därför konstruerade vi en 

tabell som sammanfattade detta, vilket ledde oss ganska snabbt in på steg tre. Tredje 

steget enligt Yin (2011, s.190-193) är Remontering där metoden är mycket lik det vi 

inledde tidigare, nämligen att skapa någon form av matris, tabell eller andra modeller för 

att på så sätt sätta samman den fragmenterade datan. I detta steg användes mycket resurser 

i form av tid för att kunna säkerställa att datan tolkades på ett korrekt sätt. Denna tabell 

användes som ett komplement för att inte bara kunna analysera teorin till empirin utan 

också kunna dra jämförande slutsatser.  

 

Under tiden denna så kallade tematisering och kategorisering skedde upptäckte vi att 

mycket fokus från respondenterna var på de tre olika faserna som nämndes i teorikapitlet. 

Vi kände att det fanns mer att undersöka inom detta vilket ledde till att vi innan gick 

vidare så gick vi tillbaka till teorin för att ytterligare bygga på teorin angående faserna. 
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Detta var något som hade en relativt stor inverkan på analysarbetet då en större förståelse 

kunde ges och på så sätt också bättre slutsatser kunde skapas. 

 

När grundarbetet var färdigt, i enlighet med ovanstående stycke, inleddes den tolkande 

aspekten. Yins (2011, s.207, 219) beskrivning av detta steg, Tolkning, innehåller en rad 

olika metoder för tolkning. Det långa arbetet som beskrevs tidigare lade en bra grund för 

tolkning så att arbetet med en förklaringsanalys kunde starta snabbt. Det ledde oss senare 

in på det sista steget, Slutsats, där tolkningarna på ett mer praktiskt sätt kan appliceras 

(Yin, 2011, s. 220). Denna del kommer rent dispositionellt i arbetets senare del. Även i 

denna bit inkluderas förslag till vidare forskning. 
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4. Empiri 
I detta kapitel kommer studiens kvalitativa empiri att presenteras. Upplägget är sådant 

att respondenterna är uppdelade var för sig och där de tre huvudsakliga områdena från 

teorin utgör teman för varje respondent, det vill säga relationsmarknadsföring, eCRM 

och långsiktiga kundrelationer. Detta för att på bästa sätt passar studiens syfte och 

problemformulering men också logiskt sett stämma överens med kommande analys. 

Slutligen presenteras en sammanfattande modell som ligger till grund för analysen. 

 

 

4.1 Marknadschef inom Transport och IT-branschen 
Patrik arbetar som marknadschef på ett svenskt företag som är verksamt inom branschen 

för transport och IT. I rollen som marknadschef ansvarar Patrik för försäljning och 

marknadsföring samt svar på anbud. Företaget Patrik arbetar på säljer inget till 

konsumenter utan endast till företag och de är därmed endast B2B. 

 

4.1.1 Relationsmarknadsföring 
Patrik berättar att deras verksamhet styrs av en affärsplan. Dessutom arbetar de nära deras 

olika kundprojekt och utvecklingsprojekt hos kunderna. Förutom det arbetar de med att 

ta fram nya produkter och tjänster som de tror att deras kunder kan ha glädje av. Han 

berättar att de skriver en affärsplan för ett till tre år framåt men att marknaden förändras 

snabbare än så och därmed kan de inte bara utgå ifrån den. De har därför en kontinuerlig 

dialog med kunden och han menar på att det blir allt mer att de har regelbundna möten 

varje vecka, både internt och med kunder, för att de ska kunna reagera snabbt.   

 

I och med att företaget är inom B2B menar Patrik på att de har begränsat med kunder, 

men att dem de arbetar mot arbetar de desto intensivare med. Det innebär i praktiken allt 

från daglig kontakt till kontakt minst någon gång i månaden. Ju större kund det är, desto 

mer intensiv blir kontakten. Patrik trycker även på att den kontakten inte bara är med en 

person då han av erfarenhet har lärt sig att det är viktigt att ett företag inte är beroende av 

en enskild person. Eftersom det händer att personer till exempel slutar anser han det 

viktigt att bredda kontaktytan med kunden.  

 

I en kundrelation värdesätter Patrik att kunden är öppen om deras planer och att det finns 

ett förtroende mellan varandra och att kunden litar på att de arbetar för kundens bästa. 

Han värdesätter även att kunden ser en fördel i att de långa relationerna innebär att de har 

en kunskap om deras behov och om deras produkter som de använder idag. Även om de 

är ett litet företag beskriver Patrik att det är tack vare dem, som är det lilla kugghjulet, att 

de större kugghjulen hos kunderna rullar.  

 

För att skapa en nära relation med kunderna handlar det enligt Patrik om att förstå kundens 

behov och utifrån dem behoven sätta upp rätt grupp som arbetar mot kunden. Han berättar 

även att han anser det vara viktigt i sitt arbete att erbjuda rätt nivå på tjänsterna och 

produkterna och inte underprestera. Dessutom menar han att det är viktigt att lyssna till 

kunden och att flera personer i företaget har en relation till kunden eftersom det bygger 

ett förtroende då företaget visar att de bryr sig om kunden.  

 

I den branschen företaget är verksamt inom är det mycket återköp, även om det kan vara 

mer eller mindre intensivt. Patrik berättar att de har haft majoriteten av deras kunder sedan 
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i början av 2000-talet och nyckeln till det anser han vara att de har levererat över tid. Dock 

trycker han även på att det är viktigt att hitta nya kunder som kan bli sådana långvariga 

kunder på sikt. Patrik menar på att det inte går att veta i början ifall en kund kommer att 

bli långvarig utan att de då får bedöma en kunds potential. Företagets erbjudande till 

kunden påverkas av kunden ambitioner och storlek. Han menar dock på att oavsett 

erbjudandet eller kundens storlek, handlar det om att få kunden att känna att vi anstränger 

oss lite mer än vad vi från början egentligen har lovat. Det är därmed viktigt enligt honom 

att lova lite mindre än vad du tror att du kan hålla för att överträffa kundens förväntningar. 

Patrik förklarar att det är för att kunderna ska känna att de får det lilla extra utan att betala 

något extra för det.  

 

Som exempel tar han upp att han kan säga att han ska återkomma med svar till kunden 

om tre dagar, men att han vet att han faktiskt kan leverera på två dagar och på så sätt går 

det att överträffa kundens förväntningar. Ifall han istället hade sagt att han kanske kan 

återkomma redan imorgon men inte lyckas med det har han istället underpresterat, även 

om det är efter två dagar i båda fallen. Patrik menar på att det är viktigt att variera sig och 

inte lova för mycket, utan istället ta i lite extra när det lovas någonting för att vara säker 

att det går att överträffa det.   

 

Företagets kunder hittar dem på olika sätt. Det kan till exempel vara på mässor eller på 

företagets hemsida. Dock menar Patrik på att deras bransch är liten vilket gör att de 

potentiella kunderna inte är så många. Därmed tjänar de inte mycket på att till exempel 

göra stora mailutskick, utan han anser att det är bättre att se till att en relation blir så bra 

som möjligt. I och med att det är en liten bransch pratar dessutom olika kunder med 

varandra vilket gör att en god relation med en kund kan bidra till nya kunder.  

 

Patrik beskriver att i en långsiktig relation med en specifik kund kan du ha olika långt 

etablerade relationer med de som arbetar hos kunden. Det innebär enligt honom att ifall 

det börjar en ny chef hos kunden, då är han i begynnelsefasen med den chefen och då 

måste han börja om från början med just den personen. Det kan dock gå snabbare för att 

det finns andra personer inom den organisationen som han har kommit längre med och 

kommit till den slutgiltiga fasen med. Patrik menar på att det är viktigt att identifiera var 

de befinner sig med respektive kundkontakt och vilka typer av insatser som måste göras. 

Han tänker inte det som att han bara har en relation, utan olika relationer som han behöver 

utveckla för att nå mogna kundrelationer. 

 

4.1.2 eCRM 
Patrik interagerar med sina kunder på olika sätt. Han berättar att det blir mycket 

telefonsamtal och mail med de han har en relation med. De har även en del utskick, men 

Patrik menar på att de jobbar relativt lite med marknadsföringsmaterial och försöker 

istället att ha en så personlig kontakt som möjligt. En strategi de har är att försöka dela ut 

kontakten över året så att det har kontakt med kunderna med täta intervaller. Patrik 

beskriver det som att måla in året som en aktivitetscykel och fördela ut aktiviteter över 

året. Då ställs exempelvis ett samtal med en kund i förhållande till ett mail. Det handlar 

enligt honom att väga hur mycket tid kunden tillbringar i medvetande om företaget och 

deras produkter ifall de skickar ett mail jämfört om de ses en halvtimma. I och med att 

varje kontakt de har med kunden ökar kundens medvetenhet om deras företag innebär det 

att de strategiskt fördelar ut det över året. Som exempel berättar Patrik att det kan vara en 

liten påminnelse, ett litet mail, ett telefonsamtal, etc. Vidare berättar Patrik:  
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“Min poäng är att det är viktigt att ha så mycket personlig kontakt som möjligt. Speciellt 

inom B2B, för där handlar det om att sälja ett förtroende och det gör man allra bäst 

genom att man pratar.” 

 

Patrik menar dock på att han hellre träffas än skickar ut mail då han tycker att det ger mer. 

Speciellt i början av en affärsrelation, berättar han, där det handlar om att testa av varandra 

och för kunden att känna av ifall den har förtroende för företaget och produkterna. Det 

handlar mycket om människorna bakom och huruvida det är trovärdiga och håller det de 

har lovat. Patrik tycker att tjänsterna och produkterna givetvis måste uppfylla vissa krav, 

men att många företag har liknande produkterbjudande och att det då är affärsrelationerna 

som avgör. Med kunderna som känner dem och har varit kunder hos företag över lång tid 

är det enligt Patrik vanligare med kontakt via mail och telefonsamtal. Han berättar att de 

ofta ringer spontant och vill ha något fixat. Trots det menar Patrik på att det är viktigt med 

den personliga relationen.  

 

I ett kundmöte tycker Patrik det är viktigt att ta reda på kundens förväntningar, för att de 

ska kunna tillfredsställa kundens önskemål. Dessutom vill han i ett kundmöte gärna 

överraska kunden med något positivt. Till exempel med ett bra erbjudande, en nyhet eller 

någonting som kan hjälpa kunden extra mycket. Inför ett möte anser Patrik det viktigt att 

ha en tydlig tanke och ett tydligt mål vad de vill uppnå med mötet. De lägger mycket tid 

på att kartlägga till exempel vilka personer som är med, vad de vet om dem, hur de 

fungerar, vilka relationer de har sinsemellan och vem det är som bestämmer, just för att 

både de och kunden ska få så stor behållning som möjligt.  

 

Patrik berättar att de arbetar mycket med Skype for Business, både internt och externt, 

och han menar på att det är det allra senaste. Det är dock inte bara inom hans företag de 

använder Skype for Business, utan inom hela koncernen. Han förklarar att det han gillar 

med Skype for Business är att det är sammankopplat med Outlook, vilket innebär att det 

går att koppla kalendern i Outlook direkt till ett möte på Skype. När han då får en inbjudan 

i Outlook ligger där en länk till mötet på Skype där han kan koppla upp sig och se tiderna 

som gäller. Vidare berättar han att det på Skype for Business bland annat är möjligt att se 

varandra, prata med varandra och visa presentationer. Majoriteten av deras virtuella 

möten sker dock som telefonkonferenser eftersom de oftast bara har ljudet på. Förutom 

Skype for Business använder de även TeamViewer som gör det möjligt för dem att till 

exempel ta över kundens dator för att visa ett program. De har dock inte investerat i någon 

utrustning för videokonferenser eftersom det är kostnadsintensivt och han anser att Skype 

for Business räcker till det mesta.   

 

De fördelar Patrik kan se med att ses fysiskt är att det ofta är bättre eftersom det går att 

känna av signaler på ett annat sätt. Det som han dock ser fördelar med hos virtuella möten 

är att det är miljömässigt korrekt, att det går att arbeta med kostnadseffektivt och att det 

går att ha fler möten. Han tar upp att det tar mycket tid att resa och då är virtuella möten 

ett bra alternativ. Patrik menar dock på att en kombination av att ses ansikte mot ansikte 

och virtuella möten är det bästa. Han ser det som ett smörgåsbord där han plockar på sig 

olika delar från bordet och inte bara en och menar på så sätt att en kombination är att 

föredra än att vara ha möten på ett sätt. Vidare berättar han att det beror på situationen. 

Ju viktigare beslut det är, desto viktigare är det att mötet blir personligt. Är det dock ett 

möte där de bara ska diskutera vissa delar anser han det inte lika viktigt att ses fysiskt. 
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Patrik tar upp att de använder allt mer sociala medier. Han berättar att de upplever att 

Facebook är B2C, medan LinkedIn och Twitter är mer B2B och blir allt viktigare. Det är 

bland annat ett sätt för ledande beslutsfattare att skanna av marknaden och se hur företag 

kommunicerar. Patrik menar på att det ska bli en positiv spridningseffekt ifall de anställda 

väljer att kommunicera ut vissa budskap som företaget går ut med. Som exempel tar han 

upp att ifall ett företag har tio anställda, och varje person har 200 kontakter, är det helt 

plötsligt 2000 kontakter och det är spridningseffekten till de kontakterna som då kan ske. 

 

4.1.3 Långsiktiga kundrelationer 
En bra kundrelation bygger enligt Patrik på ett ömsesidigt förtroende, att det finns en 

öppenhet och samtidigt en nyfikenhet på vad som mer kan göras. Det är även det som kan 

leda till en långsiktig kundrelation. Kunder som har framtidstänk och vill utveckla sitt 

område uppskattas. Ett tidigt stadie av en relation kännetecknas ofta av försiktighet, 

trevande och att de känner på varandra. När Patrik har en mer utvecklad relation med en 

kund är de istället mer öppna med varandra och det är det de strävar efter. För att företaget, 

som har en relativt etablerad kundstock, ska överleva är det viktigt att kunderna gör 

återkommande köp. Framgångsfaktorn för det menar Patrik är att de lyckas komma med 

ny utveckling och se nya möjligheter som gör att kunderna vill fortsätta köpa.  

 

De arbetar med att skapa tillit och förtroende genom att ha mycket personliga kontakter. 

Patrik menar på att det kan vara en utmaning att få en objektiv uppfattning om vad kunden 

tycker om en, men ju mer personlig kontakt de har med kunden desto lättare är det för 

dem att uppfatta signaler. Flera av deras långvariga kunder har varit referenser åt företaget 

och även om de gett bra betyg poängterar han att kunderna ändå tenderar att vara 

försiktiga i att till exempel sätta 5/5 betyg för att i en långvarig relation vill de inte att 

företaget som levererar ska sluta anstränga sig.  

 

De utmaningar som finns att nå långsiktiga kundrelationer anser Patrik vara att förstå vem 

som fattar beslut och förstå att en organisation ofta består av ett antal olika nivåer av 

beslutsfattare. Företaget måste både identifiera och förstå deras behov för att lyckas 

etablera relationer i alla nivåer, vilket kan vara en utmaning. Han menar på att företag 

som är framgångsrika lyckas nå ut till de olika nivåerna och identifiera olika sätt att 

kommunicera ut till dem. De ledande cheferna, till exempel, är ofta med på branschdagar 

istället på ett vanligt kundmöte. Dessutom anser Patrik det viktigt att sprida sitt kontaktnät 

för att behålla kunden även när nyckelpersoner slutar, vilket blivit allt mer viktigare i och 

med att arbetsmarknaden blivit mer roterande. I deras bransch och inom B2B handlar det 

enligt honom mycket om analysarbete. Att få olika anledningar att träffa personer på de 

olika nivåerna hos kunden och att inte nöja sig med en bra relation utan tänka ett steg 

längre och till exempel träffa kollegorna. Patrik berättar att det kan innebära att hela 

företag, från serviceteknikern till VD:n, är involverade i arbetet för att skapa förtroende 

på olika nivåerna. 
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4.2 Regionchef inom Bioteknik 
Katarina arbetar som regionchef på ett svenskt B2B-företag inom bioteknik. Hon ansvarar 

för att hitta distributörer, som de kallar säljpartners, i den regionen hon är ansvarig för 

och att managera dem. Företaget arbetar endast B2B då de säljer produkter till deras 

säljpartners som sedan säljer vidare det till grossister och apotek. 

 

4.2.1 Relationsmarknadsföring 
Inom Katarina region finns det många olika säljpartners och hon kan därför inte träffa 

samtliga regelbundet. Hon träffar dock samtliga minst några gånger per år på till exempel 

konferenser. Sedan träffar hon även en del av dem oftare än så när det finns en anledning 

till det. Katarina berättar att hon har en nära relation och regelbunden kontakt med 

kunderna, men att det inte bara handlar om hennes relation till kunderna. I rollen som 

regionchef är hennes uppgift att se till att bolaget på en operativ nivå funkar bra med 

kunderna och att rätt personer hos kunden har kontakt med rätt personer hos deras företag.  

 

Katarina menar på att de arbetar närmast de viktigaste kunderna. För att kunna göra det 

har de delat upp det strategiskt med prioriterade kunder och icke prioriterade kunder. Det 

som avgör ifall en kund är prioriterad är till exempel ifall det är en stor kund, med mycket 

försäljning, eller en kund som har potential att bli stor. Som exempel berättar hon att 

behöver de prioriterade kunderna en klinisk studie, någon speciell support eller att de 

hälsar på dem, då prioriterar de dem kunderna först. Hennes jobb är att arbeta nära dem 

så att hon kan avgöra vilka som ska prioriteras och satsas på och vilka som inte ska det.  

 

Katarina berättar att i och med att det är få kunder på en marknad inom B2B gäller det då 

att ha en bra relation med dem på marknaden. Företaget är ett litet företag och det påverkar 

vilka resurser de kan erbjuda kunderna, i form av att de till exempel inte har en egen 

digital plattform. Istället har de en partner lounge för alla deras säljpartners där de kan gå 

in och hämta dokument. De underhåller relationerna genom att ha event en gång om året 

där de träffar alla säljpartners och genom att träffa dem på konferenser och kongresser, 

vilket hon menar är vanligt inom branschen. Dock menar Katarina på att det varierar hur 

mycket de träffar kunderna och hur mycket kontakt de har. Hon menar på att det beror på 

vilken relation de har uppnått med kunden och vad det är för företaget. Olika företag har 

nämligen olika behov. Som exempel tar hon upp att små företag gärna vill ha en nära 

kontakt och vill att de åker dit och är där mer, medan stora bolag kan vara mer fristående 

då de har stora team och kan lösa saker som dyker upp själva. Det kan innebära att de små 

företagen gör mer vad Katarinas företag vill och att de har en tightare relation, men 

samtidigt kan de kräva mer just för att de är mer ensamma. Med detta menar Katarina på 

att det varierar och att det inte finns en standardlösning för att hantera kundrelationerna. 

Det hon anser vara viktigt oavsett vad det är för kund är just att vara lyhörd mot kunden.   

 

Företaget arbetar nära sina säljpartners på så sätt att ifall en ny återförsäljare vill sälja 

deras produkter tar de kontakt med deras nuvarande kunder som till exempel säljer en 

närliggande produkt och tar upp en dialog med dem om det. Till exempel kan hon då fråga 

kunden ifall de anser återförsäljaren vara bra, ifall de ser några risker eller ifall de vill ha 

produkten istället. Därmed har de en nära dialog med de nuvarande kunderna ifall en ny 

återförsäljare blir en potentiell kund och bevakar de dem existerande partners intressen 

för att de ska fortsätta investera och förbli goda säljpartners till dem.  
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När det är ny kund berättar Katarina att de är med mycket i början och ser till att 

säljpartnern är komfortabel och att de får stöd i form av till exempel utbildning och 

material. Sedan när de kommit igång med försäljningen kan de arbeta mer självständigt. 

Dock har kunderna vissa krav på sig för att få sälja produkterna och få exklusivitet på en 

av deras produkter, genom att de måste sälja ett visst antal enheter per år som är 

förbestämt i ett juridiskt avtal. Ifall kunden inte uppnår det har Katarinas företag rätt att 

ta bort kundens säljrättigheter och avsluta relationen. För att det inte ska ske stöttar dem 

kunderna när det behövs. 

 

4.2.2 eCRM 
Som sagt träffar Katarina sina säljpartners minst två gånger om året och ibland mer, men 

hon menar på att de inte går att dra en generell linje över hur hon jobbar. Som exempel 

berättar hon att när hon har en ny kund som de har tecknat ett avtal med måste hon vara 

hos kunden mycket i början för att bygga upp en relation med dem. När hon började på 

företaget var hon ute och reste mycket för att bygga upp relationer med kunderna. Hon 

berättar att det inte bara var möten på två timmar, utan att hon kunde vara hos en kund 

hela dagar, att hon var ute och åt med dem på kvällarna, att hon lyssnade på historiken 

och spenderade tid med kunderna för att lära känna dem. När hon väl hade gjort det menar 

hon på att det var lätt att ha kontakt och arbeta med kunderna genom att ha virtuellt möte 

på till exempel Skype. Katarina trycker på att hon tycker det är viktigt att bygga upp en 

bra relation med kunden i början. Vidare berättar hon: 

 

“Investerar man mycket i början så blir allt mycket lättare sen. Då behöver man inte 

umgås med den där kompisen varje vecka liksom.” 

 

Katarina menar på att när hon och en kund väl har träffats känner de varandra och kan då 

lika väl ha kontakt digitalt. Allt eftersom kunden växer och blir större tycker hon dock 

det är viktigt att kunden inte bara har en bra relation till henne, utan även med andra 

avdelningar och personer inom hennes företag som är relevanta för kundens verksamhet. 

När hon väl har en bra relation med kunden innebär det därmed att hon ser till att andra 

inom företaget även får det och till exempel tar med sig andra personer från företaget till 

kunden, främst när det gäller de prioriterade kunderna. Katarina berättar att inom B2B 

handlar det om att limma ihop hela organisationen och att det är farligt ifall relationen 

bara hänger på henne, ifall hon till exempel skulle välja att sluta. När det kommit till 

stadiet att kunden utvecklar relationer till andra inom företaget menar Katarina på att då 

känner hon ofta dem mycket väl och kan ta det mesta genom ett virtuellt möte. Hon 

trycker på att det beror på vilken fas de är i relationen.   

 

Katarina anser att en viktig faktor till att kunna ta möten virtuellt är av effektivitetsskäl. 

Hon menar på att när det dyker upp ett problem, med till exempel en leverans, är det 

viktigt av både effektivitetsskäl och för ekonom att de kan lösa det snabbt genom ett 

virtuellt möte eftersom de inte har tid att resa överallt så fort det händer något. Vidare 

berättar hon att de vinner mycket på att kunna arbeta effektivt och ta ett snabbt möte 

digitalt för att hantera det direkt. Dock betonar hon att det kan bero på vad det är för sorts 

problem.  
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I ett kundmöte tycker Katarina det är viktigt med det långsiktiga. Att kunden går ut ur 

mötet och känner att det är de är en långsiktig partner och vill investera. Annars tycker 

hon att vad som är viktigt i ett kundmöte beror vad det är för typ av möte. Ifall det är ett 

möte för att lösa ett specifikt problem måste de ha löst det. Det viktigaste menar hon dock 

är att kunden alltid har förtroende för dem och vill investera.  

 

Katarina berättar att de har blandade typer av virtuella möten, både via telefon och video 

på Skype. Som exempel berättar hon att de har en säljpartner som ofta sitter i bilen och 

då brukar de skratta åt att det är “Skype Carpool Karaoke” när de kopplar upp sig på 

Skype och har ett möte. Förutom telefon och Skype har företaget installerat ett 

konferenssystem som de kan använda. Vidare berättar Katarina att när de vill dela ett 

dokument använder de Share Points, vilket de precis börjat använda. Även när de har 

virtuella möten internt är det en blandning av Skype, telefon och deras konferenssystem. 

Är det flera personer brukar de använda deras konferenssystem. Dock trycker hon på att 

Skype blivit stabilare det senaste året och mindre hackigt. Vidare berättar Katarina att i 

och med att de är ett litet företag är de ute mycket på resande fot och då handlar det ofta 

vad som är smidigast just då i den situationen. Ifall hon är på resande fot och har Wi-Fi 

brukar hon koppla upp sig via Skype. Katarina tycker att tekniken går snabbt framåt och 

tror att det kommer se annorlunda ut om bara ett år.  

 

När det passar bäst att ses kontra att ha ett virtuellt möte menar Katarina beror på. Är det 

någonting de kan avklara relativt snabbt och de redan känner varandra tycker hon det är 

enklast att de har ett virtuellt möte. Just enstaka frågor tar hon upp som exempel på något 

som de effektivt kan ta på ett virtuellt möte. Hon menar på att då vill varken hon eller 

kunden sitta en halv dag ansikte mot ansikte och behöva le mot varandra bara för att ta 

upp några frågor, utan då vill de bara få det gjort. Dessutom trycker hon på att ett fysiskt 

möte tar tid, inte bara för den som reser utan även för den som ska göra upp en agenda, 

boka in middagar, etc. Hon trycker på att det inte alltid är bäst att ses ansikte mot ansikte, 

utan ibland är det virtuella mötet bättre. Det som avgör i slutändan är vilken fas de har 

nått i relationen och hur stark relationen är från början. Fast även ifall de har en långt 

utvecklad relation menar hon dock på att de fortfarande måste träffas, gå ut och äta 

middag och prata om allt som är runt omkring som hon kanske inte får reda på i ett 

virtuellt möte då det ofta är något speciellt de ska ta upp. Det är människor hon har kontakt 

med och de behöver känna att hon bryr sig om dem och därför anser Katarina det vara 

viktigt att fortsätta träffa dem. 

 

4.2.3 Långsiktiga kundrelationer 
Katarina berättar att företagets mission är att de ska bygga långsiktiga kundrelationer. För 

att sälja deras produkter krävs det mycket kunskap och det är inget som går att lära sig på 

en gång och därför gynnas både Katarinas företag och säljpartnern av en långsiktig 

kundrelation. Vidare menar Katarina på att det inom deras bransch därmed är väldigt 

viktigt att arbeta med långsiktiga kundrelationer och att kunderna har ett förtroende för 

dig.  

 

En faktor till att lyckas med långsiktiga kundrelationer som Katarina tar upp är att hjälpa 

säljpartner bli lönsam och komma över tio procent av säljpartners omsättning eftersom 

det innebär att företaget blir viktigt för kunden eftersom det är en stor del av deras 

omsättning.   
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Katarina anser att en bra kundrelation kännetecknas av en rak dialog mellan parterna. Hon 

beskriver det som att hon vet att hon har en bra kundrelation ifall de kan ringa henne en 

tidig morgon och skrika i luren att det hänt något och att kunden vågar säga till när det 

hänt något så att de kan reda ut det. Det värsta som kan hända menar hon på är när det 

blir en ytlig vänlighetsrelation och kunden inte vågar säga vad den egentligen tycker eller 

säga till ifall det dykt upp något problem. Hon berättar att deras säljpartners är duktiga på 

att återkoppla och ge feedback till företaget ifall det till exempel dykt upp en ny 

konkurrent eller ifall det finns en ny intressant förpackning. I en kundrelation tycker 

Katarina också det är viktigt att de kan lita på varandra.  

 

För att skapa tillit och förtroende säger hon att de är noggranna med att vara nära varandra 

och lära känna kunden samt att ta kunden på allvar. Ifall kunden till exempel inte tycker 

en produkt eller en förpackning är bra är företaget lyhörda för det och ändrar gärna ifall 

det är möjligt. Dessutom trycker hon på att de skapar tillit och förtroende genom att 

leverera på det de har lovat.  

 

För att bygga upp en långsiktig relation har Katarina av erfarenhet sett att det är viktigt 

att ha en kontinuitet och regelbundet mot kunden genom till exempel ha en person på 

företaget som de känner igen fastän medarbetare slutar. Hon har även sett att det är viktigt 

att involvera kunderna i företagets processer och ha en dialog om framtiden. Som att till 

exempel fråga vad kunden tycker om en ny produkt de funderar på att utveckla. Det menar 

hon är viktigt för att bygga en gemensam vision om framtiden och för att inte endast 

fokusera på nuvarande försäljning. Som en metafor berättar hon att det är likadant ifall 

hon skulle köpa en lägenhet i en bostadsförening. Hon skulle bli mer benägen att bo kvar 

ifall styrelsen skulle involvera henne i framtidsbilden av lägenhetskomplexen och ifall de 

till exempel berättade att de ska bygga en pool om fem år, jämfört ifall de endast pratar 

om vad som händer nästa vecka. 
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4.3 Kundansvarig och strateg inom PR-branschen 
David arbetar som kundansvarig och strateg på ett svenskt B2B-företag inom PR-

branschen. Hans roll som kundansvarig innebär att han är involverad tidigt i processer 

där de ser ifall företaget skulle kunna vara en partner till en kund, vad de i så fall skulle 

göra och hur deras team på det uppdraget skulle se ut. I rollen som strateg tar han ansvar 

över strategiska delar i olika projekt, som till exempel ifall det behöver göras en 

varumärkesprocess eller en digital process. Då leverar han en grund rent strategiskt för 

att de ska kunna genomföra processen. I Davids arbete har han daglig kontakt med 

kunder. 

 

4.3.1 Relationsmarknadsföring 
På frågan hur de arbetar med kundrelationer och ifall de har en utarbetad plan för det 

berättar David att processerna ser olika ut från kund till kund och att det finns en gräns 

hur mycket han styrs av en strategi eftersom det beror på hur de han ska ha en relation 

med fungerar och vad kunden vill. Han berättar att vissa av hans kunder vill träffas 

varannan vecka över en lunch och diskutera hur det går medan andra kunder vill ha mer 

direkt kontakt med de som faktiskt levererar och gör deras grejer till dem. Dessutom 

menar han på att det ser olika ut beroende på vilket skede relationen är i och hur många 

projekt han har på gång. David berättar att det innebär att han har mycket kontakt med 

vissa kunder under ett projekt, men att han för andra kunder inte har samma tid till att ses 

men att han då har en utvärdering tillsammans med den kunden när projektet är slut. 

Oavsett menar han på att målet med alla företagets relationer är att de ska utvecklas och 

för att lyckas med det arbetar de med medvetna kundplaner.  

 

David berättar att mycket av det han gör som kundansvarig har med personerna hos 

kunden att göra och att han därför utvecklar relationer till dem. Han tycker därför att det 

behövs finnas en kemi som stämmer mellan honom och de personerna. För att hålla 

relationen i liv menar han på att han behöver känna av vad personen i relationen föredrar. 

Som exempel berättar han att vissa personer känner en stor trygghet i att höras varannan 

vecka medan andra inte bryr sig lika mycket. David poängterar: 

 

“Det är personerna jag bygger en relation till.” 

 

När det är en ny kund menar David att de initialt ofta har en fas där de känner på 

varandra, resonerar om kommunikation och pratar om vilka utmaningar som finns. Han 

berättar att i den fasen är kemin viktig och att kunden känner att de förstår den. Det 

menar han på sedan behöver återkomma i en befintlig relation för att uppdrag ska gå 

bra och för att fler affärer ska komma. När projektet genomförs till kunden är dialogen 

igång och mellan raderna hittar de då ofta nästa uppdrag. Han menar på att när en affär 

närmar sig vill kunden ofta se ett strukturerat tänk och vilken modell de har för att 

angripa problemet då det skapar en trygghet i deras kompetens. 

 

En nödvändighet för en bra kundrelation menar David på är att det finns kvalitet i det de 

levererar till kunden. När det gäller samspelet med kunden tycker han det sitter mycket i 

att vara lätt att arbeta med, vara sympatisk och få respekt för det en är duktig på. Han 

tycker även det viktigt att ge uppmärksamhet för att få en bra kundrelation. Vidare berättar 

han:  
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“En bra kundrelation bygger oftast på att kunden upplever att den får attention. Det är i 

min erfarenhet, upplever en kund att den får uppmärksamhet då gör det väldigt mycket.” 

 

För att skapa en personlig relation menar David på att det behövs investeras tid med 

kunden för att uppnå det. Han berättar att de bland annat behöver stämma av 

förväntningar, farhågor och känna av varandra. I PR-branschen är det enligt David många 

olika sätt att se på det de gör och att de därför måste synkronisera sig med kunden när det 

gäller hur de tänker. Som exempel tar han upp att det kan vara att någon har en syn på en 

modell på vad som ger framgång inom kommunikation medan andra inte håller med. 

 

4.3.2 eCRM 
För att navigera rätt i en relation tycker David att det kraftfullaste är att spendera tid med 

kunden. Han berättar att det kan vara telefonsamtal, men att han tycker det är bäst att 

träffas. Vidare berättar han att han hade en dialog om det, strax innan intervjun med oss, 

med en underleverantör som han hade avstämning med och de konstaterade att träffas 

fortfarande är otippat mycket bättre och vanligare. David berättar att han tycker det är 

osannolikt att det digitala mötet inte kommit längre än vad det har med tanke på hur 

kraftfullt han tycker det är. Han tycker dock att den fysiska träffen fortfarande är bättre 

än virtuella möten när det är komplext och ett stort problem behöver lösas eftersom det 

skapar mindre risk för missförstånd, som det till exempel kan bli i skrift.  

 

David berättar att de har en digital relation med vissa kunder på grund av praktiska skäl, 

till exempel att det tar tid att resa till varandra och att det kostar för mycket pengar. Oftast 

innebär det att de har träffat kunden en gång men sedan har resten av kontakten, så som 

löpande avstämningar, genom virtuella möten. Han menar på att det funkar när det är 

nödvändigt, men att det inte är något han skulle föredra då han tycker det blir torrare än 

att mötas och tar bort mycket av det riktiga samspelet. Han tycker att människor läser in 

mycket i småsaker så som kroppshållning och att det i ett videosamtal inte går att se 

varandra i ögonen på samma sätt eftersom de antingen tittar på bilden eller in i kameran. 

Sådana saker anser han påverka mycket i hur en person uppfattas. Sedan tycker han även 

att det går att vända på saker och ting: när han träffar kunder fysiskt kan han skaka hand 

när de är klara, känna av hur lätt de har att mötas samt kramas när de möts, men när han 

har ett virtuellt möte med en kund kan det också vara enklare på så sätt att han slipper 

tänka på ifall de har kommit till en kram-nivå i relationen.  

 

När det gäller virtuella möten menar han på att det dock är många möten som aldrig skulle 

bli av ifall de inte hade det digitala. Han menar på att de har fler möten nu än innan 

möjligheterna till att interagera genom digitala verktyg fanns. Enligt David är det inte 

bara det fysiska mötet som ersätts allt mer av det virtuella mötet, utan även mailet ersätts 

av det. Han berättar att det är mycket av det skrivna som ersätts av det digitala mötet och 

det tycker han är en stor fördel. Istället för att ha en mailkonversation där han till exempel 

skickar en presentation och ber kunden titta på sidan fyra, kan han ha ett virtuellt möte 

där han delar en presentation med kunden i realtid och där de tillsammans går igenom 

den. Vidare berättar David att de har haft Workshops digitalt flera gånger och att det gått 

bra trots att det varit en nödlösning. Dessutom har de haft många möten där de presenterar 

presentationer digitalt, som till exempel prototyper för webb eller en demonstration av en 

digital produkt. Han menar på att ha möten, Workshops och presentationer digitalt går 

men att han fortfarande helst vill träffas då han tycker att det finns något som de digitala 

verktygen ännu inte uppnått. Ifall han fick önska skulle han gärna satt på sig “HoloLens” 

och sett personen framför sig eller suttit med ett påkostat system där det blir en mer 
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verklig interaktion. David menar nämligen på att det sitter mycket i detaljerna då det är 

det som gör det naturligt. När det till exempel är helt fritt från lagg och ett bättre ljud 

upplever han att det gör en stor skillnad. Dock tror han att det tar några år tills de har nått 

dit att de använder sådana lösningar i interaktionen med kunderna.  

 

David har haft relationer som har startat via videosamtal där de pratat ifall de ska göra 

något tillsammans. Anledningarna till det menar han har varit att någon suttit på en 

geografiskt otillgänglig plats eller att det funnits ont med tid. Han tycker att när han väl 

känner någon är det lättare att ha ett virtuellt möte då det blir enklare att tolka personen, 

men att även om de känner varandra lider det virtuella mötet av att de inte kan känna av 

nyanserna lika väl. En lång kundrelation menar han på inte ska tas för givet och skulle 

han bara ha videosamtal med en kund känner han att det finns en risk att relationen skulle 

svalna eller att den inte skulle utvecklas lika mycket som ifall de skulle ha träffats också. 

Att vårda kundrelationen och till exempel ta ut kunden på en lunch tycker han är lika 

viktigt med en ny kund som en kund han har haft i åtta år. David menar på att det är en 

sak ifall han är inne i ett projekt och det gäller det för då kan de ha ett virtuellt möte, men 

just när det gäller att underhålla och utveckla relationen tycker han det är viktigt att även 

ses och göra något tillsammans.  

 

Under pågående projekt med en kund har David möte med kunden en eller två gånger 

per vecka och då anser han det vara bäst att ha virtuella möten då de ofta är utspridda 

på olika platser. Han berättar att i alla processer är det något som händer förr eller 

senare som de måste reda ut och små problem som de stöter på tar de digitalt. När det 

dock uppstår en kris menar han på att det är viktigt att investera tiden till att träffas och 

lösa det och då skulle han istället använda videosamtalet för att boka ett fysiskt möte. 

Han trycker på att vid en sådan situation vill han så snart som möjligt visa att han har 

uppfattat det och att han bryr sig eller göra kunden uppmärksam på ett problem om där 

är en kris.  

 

En nackdel med virtuella möten som David kan se är att det är svårare att arbeta på det 

mänskliga planet när de ses digitalt. Som exempel tar han upp ifall ett projekt gnisslar 

då tycker han ofta att det kan låsa upp hela projektet ifall de bara lyssnar på kunden en 

stund för att höra ifall det ligger något emotionellt under ytan. Fördelen med det 

virtuella tycker han däremot är att det går att reda ut missförstånd eller andra problem 

mer löpande och på så sätt vara lyhörd för vad som orsakar symptomen. En annan 

aspekt han tar upp är att genom att ha virtuella möten kan han resa mindre och på så 

sätt är det där han i sin roll som kundansvarig har störst möjlighet att göra 

miljömedvetna val.  

 

På frågan vad David tycker är viktigt i ett kundmöte berättar han att det är många saker 

som han tycker är viktigt och som han främst lärt sig genom erfarenhet. Han tar upp fyra 

faktorer som han tycker är särskilt viktiga och centrala i ett kundmöte. En faktor menar 

han på är att veta och möta kundens förväntningar. Han brukar kommunicera tydligt innan 

mötet och skapa rätt förväntningar samt även öppna mötet med att ta upp dem. David 

tycker även det är viktigt att ha en agenda med mötet och vara överens om vad målet är. 

Han tycker även det är viktigt att det är rätt personer som deltar i mötet. Ifall gruppen som 

helhet kan hantera uppgiften optimalt och ifall gruppen har tillräckligt befogenheter är 

sådant han tycker avgör ifall det är rätt personer till mötet. Slutligen tycker han även att 

det är viktigt i ett kundmöte att ha en plan men samtidigt lyssna efter vart gruppen är på 

väg och anpassa efter det. David berättar att det är lätt hänt att vilja hamna i ett visst 
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beslut, men att det händer att gruppen i mötet eller en beslutande person vill åt ett annat 

håll och då tycker han det är bättre att styra om och försöka hitta bästa möjliga lösning än 

att vara låst och tappa kontrollen över utfallet. 

 

4.3.3 Långsiktiga kundrelationer 

För att skapa tillit och förtroende mot kunden anser David det viktigt att ha rätt 

kompetens och matcha rätt personer hos företaget till kunden samt att visa upp 

kompetensen på rätt sätt. Han menar på att de måste prata samma språk som kunden 

och att de behöver anpassa sig då det skiljer sig från kund till kund. Något som han 

också tycker är viktigt för att bygga tillit och förtroende är att ge tid och uppmärksamhet 

till kunden.  

 

De största utmaningarna för att bygga en långsiktig relation menar David på är balansen 

mellan att låta relationen utvecklas naturligt och organiskt kontra att bearbeta den åt ett 

visst håll. Han berättar att det är lätt hänt att ta en sund relation för givet och att rätt vad 

det är har ingen tagit initiativ på länge. Samtidigt tycker han att för mycket uppvaktning 

lätt kan upplevas negativt och att det därmed är viktigt att hålla en fin balans. Från egna 

erfarenheter berättar han dock att han gärna tar en lunch en gång i månaden med 

kunderna och att det sällan varit något dåligt.  

 

David menar även på att utmaningarna för att nå en långsiktig kundrelation kan förenklas 

genom att arbeta metodiskt och sedan justera med fingertoppskänsla. Han trycker på 

betydelsen av att ha planer, hypoteser och tankar kring det som görs. När väl den grunden 

är lagd menar han på att det är viktigt att lyssna till kunden. 
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4.4 Sales Director inom IT-branschen 
Annika arbetar som Sales Director på ett stort IT-företag. Företaget är därmed verksamt 

inom IT-branschen. I rollen som Sales Director arbetar Annika tillsammans med hennes 

kunder för att utveckla deras verksamhet. Företaget är endast B2B och inte B2C. 

 

4.4.1 Relationsmarknadsföring 
Annika beskriver att hon i sitt arbete endast har en kund, men många kundrelationer. Hon 

ser företaget som kunden men personerna inom företaget, som hon arbetar med, som de 

hon har kundrelationer med. Som exempel tar Annika upp att det inom ett företag kan 

finnas 200 anställda och det är en del av dem som hon har kontakt med och som hon 

menar att hon har kundrelationer med. De kundrelationer hon har ser olika ut i och med 

att det är med olika personer inom företaget, men Annika har daglig kontakt och 

interaktion med kunden. Annika menar på att i och med att hon ser det som att hon har en 

kund men många kundrelationer, innebär det dock även utmaningar. Ofta sitter inte alla 

samlade utan är utspridda på olika geografiska platser, vilket gör att hon inte kan träffa 

alla de hon har en kundrelation med.  

 

För Annika är det viktigt i en kundrelation att ha en förståelse för de behov och den 

verklighet som den andra har. Dessutom trycker hon på betydelsen av att det finns en tillit 

i relationen och att de litar på varandra. Dessa två komponenter är något som Annika 

återkommande tar upp under intervjun och det framstår som vad Annika anser vara kärnan 

i att skapa en god kundrelation. För att bygga upp den förståelse och tillit i en kundrelation 

är det enligt Annika viktigt att leverera det du har lovat. Det är något hon även trycker på 

är av stor vikt i ett kundmöte, att möta förväntningarna samt att leverera på de 

förväntningar som finns och på det de har kommit överens om. 

 

4.4.2 eCRM 
När det gäller virtuella möten berättar Annika att de använder sig utav olika verktyg för 

att kommunicera digitalt. De har telefonkonferenslösningar, videokonferenslösningar där 

de kan se varandra och andra verktyg där de kan dela presentationer. När de delar 

presentationer kan de välja att antingen ha med kamera eller utan kamera, beroende på 

vilken kvalitet och situation det är. Vidare berättar hon att det vanligaste är telefonmöten, 

men att det också händer ofta att de delar presentationer digitalt. Dessutom har de ofta en 

kombination av de två i form av att de har telefonkonferens med support av att dela 

presentationer där de delar material med kunden. Videokonferenser är det dock inte lika 

vanligt att de använder.   

 

För att lyckas leverera till kunden menar Annika på att hon måste kunna arbeta med det 

digitala på distans i och med att många sitter splittrade. Hon tänker det som ett ekosystem 

där både hennes företag och kunden har utspridda grupper men som är sammankopplade. 

För att hantera kundrelationerna som är på distans är hennes erfarenhet att om de först 

träffas någon gång fysiskt och sedan med jämna mellanrum har fysiska möten, kan hon 

sedan underhålla relationen under tiden med digitala möten. Annika menar på att hon 

först vill skapa en närmre kundrelation och när den väl är skapad kan hon underhålla 

relationen med digitala möten. Dock trycker Annika på att det är att föredra att ha en mix 

med olika typer av möten beroende på situationen.  

 

Huruvida ett digitalt möte går lika bra som ett fysiskt möte när en relation väl är etablerad 

menar Annika beror på vad mötet handlar om. Hon återkommer till tankarna kring 
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ekosystemet och tar upp att alla inte behöver träffas utan det räcker att hon träffar några 

inom ekosystemet fysiskt. De personerna fungerar då som en katalysator för den tillit och 

förståelse som finns i relationen mellan dem och den kopplar dem vidare till de andra 

inom företaget. I Annikas roll innebär det att hon träffar kunden ofta och då hon bygger 

hon en relation till personer hos kunden kan de hon byggt upp en stark relation till fungera 

just som katalysatorn i ekosystemet.  

 

Det är inte alltid möjligt för Annika att träffa alla de hon har kundrelationer med. Hon 

försöker ofta träffa dem i början för att bygga upp en stark relation men när hon sitter på 

distans och det inte går att ses kan de istället ha virtuella möten. Dock menar Annika på 

att relationerna med de hon inte träffat, jämfört med de hon har träffat, är mycket svagare. 

Anledningarna till det förklarar hon är att det inte går att få lika bra känsla och förståelse 

för vad båda parter vill, vad de vill uppnå och hur hon kan arbeta med dem för att uppnå 

gemensamma mål.  

 

De fördelar Annika kan se med ett ses ansikte mot ansikte är att lära känna varandra och 

bygga en starkare relation. De fördelar hon kan se med att ha virtuella möten är att de kan 

ha fler och oftare möten samt att det går att samla grupper som är mer geografiskt spridda. 

När det passar bäst med ett fysiskt möte kontra ett virtuellt möte menar Annika beror på 

situationen. Hon menar på att vissa saker går att lösa digitalt och framför en skärm just 

för att det går snabbt, men att ibland krävs det att de sitter tillsammans. Det beror på hur 

komplext problemet är och hur många som är involverade. När det är ett komplext 

problem anser Annika att det finns ett större behov av att ses. Av erfarenhet sitter hon 

gärna tillsammans med kunden och löser det när det är en stor utmaning.  

 

I framtiden tror Annika att de kommer att gå över allt mer till att interagera digitalt och 

investera mer i verktygen och lösningarna för det. Hon tror att deras kunder också 

kommer att öka det. Det är därmed på båda sidor berättar hon, både de som leverantörer 

och kundsidan. Anledningarna till det menar hon på är att de har mindre tid, varje anställd 

förväntas leverera mer och göra mer vilket innebär att de anställda måste prioritera sin 

tid. För några år sedan reste säljare mycket och kunde ofta vara borta hela arbetsveckan 

på affärsresa, men det har dock förändrats i branschen genom att många inte är borta på 

resande fot lika mycket. Vidare berättar Annika: 

 

“Det är en annan kultur som är på väg in. Man ska kunna vara hemma mer och hämta 

barn på dagis eller vad det nu är för någonting. Och det är samma för kunderna att man 

arbetar mer digitalt för att kunna arbeta därifrån man är. Så det här nya sättet att arbeta 

och inte resa lika mycket gör att det kommer att öka.” 

 

Annika berättar att det hon ser komma allt mer nu, som liknar det hon tidigare berättade 

om att de delar material digitalt på möten, är Whiteboarding. Det innebär att hon och 

kunden kan sitta och rita på tavlan tillsammans. Annika har själv testat det och anser att 

det blir mer interaktivt än en video eller PowerPoint då de som deltar i mötet kan vara 

mer aktiva. 

 

4.4.3 Långsiktiga kundrelationer 
Annika arbetar långsiktigt med sina kundrelationer med ett fokus på att utveckla dem. 

Hon förklarar under intervjun att gällande den sista fasen, som vi benämner som 

förtroendefasen, handlar det om hur de levererar för att nå dit och att komma in i en 
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djupare och starkare relation. Det innebär enligt Annika att på lång sikt är det viktigaste 

inte exakt hur kommunikationen sker utan främst att du håller det som lovats.   

 

För att lyckas bygga upp en långsiktig relation anser Annika det vara viktigt att ha en 

förståelse för den andra och leverera det som har lovats. Från hennes egna erfarenheter 

har hon lärt sig att i den här typen av arbete, med kundrelationer, kan en person själv inte 

göra och kunna allt inom de områden som krävs för att leverera till kunden. Hon menar 

på att det då är viktigt att ta in personer från andra områden som har den kompetens som 

krävs för att kunna leverera till kunden och att de personerna med rätt kompetens finns 

tillgängliga för kunden.  

 

Annika har även erfarenhet av tuffa relationer där företaget inte lyckats leverera på de 

förväntningar som funnits hos kunden. Då har de dock hunnit hantera det i tid genom att 

leverera bättre efter förväntningarna så att relationen inte avslutats på grund av det. 
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4.5 Försäljningschef inom managementkonsultbranschen 
Magnus arbetar på ett medelstort företag inom managementkonsultbranschen.  Han 

arbetar dels som försäljningschef halva tiden och dels som managementkonsult andra 

halvan. Företaget är verksamt i Sverige. 

 

4.5.1 Relationsmarknadsföring 
Som försäljningschef träffar Magnus mycket kunder i begynnelsen av en ny 

affärsrelation. Han berättar att försäljningen av konsulttjänster kan ses som en 

företroendebransch, där möjligheten att kallsälja är begränsad, utan att det snarare ligger 

mer fokus på nätverkande, bra arbete och ett gott rykte. Marknadsföring menar han då 

sker främst via att de syns via möten och seminarium där de bjuder in potentiella kunder. 

Eftersom företaget i fråga också arbetar med utbildning menar Magnus på att de i ett tidigt 

stadie visar upp sig hos kunden som förhoppningsvis i framtiden ska leda till större 

konsultuppdrag.  

 

Företaget som Magnus arbetar på har både kunder från den privata sektorn såväl som den 

offentliga. Han berättar att när de gör affärer med den privata marknaden är det mer den 

traditionella affärsuppgörelsen som används vid kundmöten. När det gäller den offentliga 

så gäller andra lagar och då inleds en relation inte på samma sätt utan snarare mer likt en 

anbudsgivning. Innan en relation inleds är det därmed mer distans mellan kunden och 

företaget, men när affären är klar är det någorlunda likt vilken kund som helst. 

 

Det första uppdraget är det kritiska för att det ska kunna bli fler och större uppdrag i 

framtiden. Sannolikheten ökar att inleda en affär när de faktiskt får träffa kunden snarare 

än när kunden bara vill ta det via telefon. Därför föreslår han oftast själv att få träffas rent 

fysiskt. I mellanfasen är det vanligare med distansförhållanden för att minska 

förbrukandet av resurser. 

 

4.5.2 eCRM 
Som konsult själv arbetar både Magnus och företaget mycket med workshops och 

arbetsmöten som metodik för att få fram lösningar. Dessa möten sker fysiskt och kan 

sträcka sig flera dagar för att kunna nå fram till en lösning. Han menar på att på det sättet 

som just detta företag arbetar med sina kunder skulle det vara mycket svårt att göra detta 

över video eller telefon. Detta eftersom det oftast involverar många personer och mycket 

informationsmaterial. Video används till uppföljningsmöten, avstämningsmöten, 

avrapportering, hur det går, illustrera saker för varandra, men det är klart att även i 

begynnelsen kan det gå med videomöten för en kort avstämning och förberedelse. 

Videomöten anser han fungera bättre när en relation redan är uppbyggd. 

 

När vi frågar mer specifikt om virtuella möten i begynnelsen säger han att uppdrag 

vanligtvis börjar med ett så kallat behovsmöte där han gärna ser att det sker ansikte mot 

ansikte där de då tillsammans försöker se vad det är som behövs lösas. Han lägger till att 

det förekommer telefonmöten även i början men att det då skapas en distans mellan 

kunden och företaget och att företaget vanligtvis ger ett gott intryck på kunden om de 

faktiskt träffas. Magnus berättar: 

 

”Vi har lyckats skapa ett förtroende i rummet, jag tror det är nyckeln.” 
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Vidare berättar han att det oftast är de geografiska avstånden samt kundens storlek som 

kan avgöra huruvida de träffas rent fysiskt. Möten där de inte ses sker oftast via telefon, 

det händer att andra verktyg såsom Skype används men det är sällan i affärssammanhang. 

När de sedan har slutit en affär tar då i sin tur de specialiserade konsulterna över kontakten 

med kunden. 

 

Vidare på frågan om vad han anser är den stora skillnaden mellan att ses fysiskt kontra 

via icke fysiskt svarar han att aspekter såsom kroppsspråk och personliga signaler inte 

ska underskattas. Han trycker vidare hur personen kan uttrycka trygghet, vara presentabel 

men att det då underlättar att visa upp sådana egenskaper vid ett fysiskt möte. Aspekter 

såsom att när de träffar högre uppsatta personer hos kunden, exempelvis direktörer och 

chefer så är det viktigt att kunna snabbt och tydligt göra sig förstådd för att kunna vinna 

och inge förtroende. Återigen tycker han att det är lättare att använda sig av verktyg för 

att kunna beskriva lättare. Detta menar han att det gäller både sett ifrån kundens som från 

säljarens perspektiv.  

 

Han menar på att internt är virtuella möten vanligt och att det då oftast är någon form av 

videoteknik som används eftersom det gör att det går att visa saker och använda olika 

verktyg för att kommunicera. Där menar också på att teknikens utveckling har gjort detta 

möjligt då det idag är relativt smidigt att ha möten på detta sätt. Däremot anser han att det 

finns fler distraherande element kopplat till virtuella möten, så som problem med 

tekniken, att det är svårare att kunna ta kontroll över mötet, bakgrundsljud såsom billjud, 

andra personer i bakgrunden, etcetera. 

 

4.5.3 Långsiktiga kundrelationer 
På frågan om huruvida de arbetar med att sälja mer och få kunder att komma tillbaka 

säger Magnus att det naturligtvis är lättare och kräver mindre arbetsinsats att sälja mer till 

befintliga kunder än att försöka hitta nya. Han trycker på att fokus ofta ligger på att 

bibehålla kundrelationer. Att fortsätta hålla kontakt med kunden trots att projekt är 

avslutat är inte helt ovanligt. Då följer de upp med frågor som berör hur det gick och ifall 

de behöver hjälp med något annat. Det gör de inte bara för att sälja mer utan också för att 

de genuint vill veta hur det gick och för att de bryr sig om kundrelationen. Sådana 

återkopplingar sker oftast via distans, via till exempel telefon och Skype, men hur det går 

till är upp till kunden och dess preferenser. Även när det gäller merförsäljning är det 

vanligt med möten där de bjuder på glögg och andra typer av lite mer lättsamma möten. 

 

Magnus berättar att han skall ha ett mindre möte senare på dagen via telefon. Anledningen 

till att han inte åker till kunden är dels på grund av avståndet och mötets korta agenda, 

men främst menar han på att det beror på att han redan träffat kunden en gång tidigare 

vilket då underlättar ett virtuellt möte denna gång.  

 

Vidare berättar han att när en kundrelation är väl etablerad ser han det lite som en 

vänskapsrelation där kunden även efter avslutad affär kommer tillbaka eftersom kunden 

då direkt kommer att tänka på just det företaget. Kunden går hellre till någon som den 

känner snarare än till någon ny. Magnus menar på att: 

 

”Den sista fasen med långsiktig kundrelation så är det ju klart när man jobbat länge med 

en kund så kan man finna sig i att man har byggt upp en vänskapsrelation.” 
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Angående att långvariga kundrelationer tenderar att bli vänskapsrelationer kan också vara 

negativt då han menar på att en viss grad av professionalism krävs för att en affärsrelation 

ska kunna vara effektiv. Det vill säga att kommunikationen om den faktiska affären inte 

försvinner på grund av den goda relationen.  

 

Relationer byggs inte på en dag utan det krävs olika typer av projekt [konsultuppdrag] för 

att verkligen lära känna varandra. Det räcker alltså inte göra aktiviteter tillsammans utan 

de vill lära känna varandra på en affärsrelaterad nivå också, inte bara personlig. Vidare 

kommer Magnus in på att han inte har relation med företaget utan relationen är snarare 

med kunden. Som exempel nämner han att ifall individerna på ett företag som han har en 

affär med slutar så försvinner nästan relationen helt. Då kan snarare den relationen som 

han har med individerna följa med till den nya organisationen som de börjar på. Företaget 

spelar oftast nämligen inte så stor roll. Magnus säger: 

 

”Det är ju lite så att man kan inte säga att man har en kundrelation med ett företag eller 

organisation, utan man har en kundrelation på individnivå.” 
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4.6 Revisorassistent inom Revisorsbranschen 
Frida arbetar som revisorassistent på ett revisionsbolag. I rollen som revisorassistent gör 

hon mycket olika saker, men hennes främsta uppgift är att sköta revisionen åt olika 

företag. Företaget arbetar främst B2B men de kan även göra deklarationer till 

privatpersoner ifall personerna har ett företag. 

 

4.6.1 Relationsmarknadsföring 
Frida berättar att kontakten hon har med företagets kunder ser olika ut. Dels är hon ute en 

del hos företagen och dels har hon kontakt med dem digitalt. Det menar hon till exempel 

kan bero på företagets storlek. Ifall det är ett litet företag menar Frida på att de får 

materialet till dem och därmed inte besöker de mindre företaget utan har då istället 

kontakt genom virtuella möten. Frida är revisorassistent åt flera olika revisorer, men hon 

har en lista på ungefär 100 kunder som hon är ansvarig för. Hon har kontakt med samtliga, 

men olika mycket. Det beror återigen på företagets storlek för när det är en stor kund har 

de mer kontakt och då kan hon vara ute hos dem upp till två veckor och arbeta med 

revideringen.  

 

På frågan ifall hon anser att hon har en nära relation till kunderna svarar hon ja, men 

menar även på att i arbetet som revisor ska relationen till kunden vara personlig men den 

får inte vara för nära. Frida trycker på att hon tycker det är viktigt att hålla det på en bra 

och professionell nivå.  

 

Som assistent har hon ofta kontakt med kunden en viss period varje år när hon gör 

revisionen, eftersom hon är ansvarig för många kunder, och det menar hon på innebär att 

det tar längre tid att få en djupare relation eftersom hon inte har kontakt med alla kunder 

året runt. Med de stora kunderna har Frida dock kontakt med löpande under året då det 

händer saker hela tiden och för att hon kontinuerligt ska granska arbetet. Den kontakten 

som sker med kunderna när hon inte är ute och arbetar hos dem med revideringen sker 

ofta digitalt.  

 

4.6.2 eCRM 
Frida menar på att hon interagerar med sina kunder genom att dels träffa dem och dels 

interagera på distans, men att hur hon interagerar med en kund kan se olika ut beroende 

på vad kunden föredrar. Vissa av hennes kunder har kommit långt med det digitala och 

uppskattar det, medan andra inte är lika digitala och accepterande för det. Hon berättar att 

de inom företaget nyligen börjat använda sig utav Google Hangout för att ha videosamtal, 

men att de kommit längre med det internt och fortfarande mest använder det i interna 

möten. Vidare berättar hon:  

 

”Oftast upplever jag det som att vi ligger längre fram i digitaliseringen än våra kunder.” 

 

När Frida träffar en kund blir det ofta att hon åker ut till kunden och sitter där en hel dag 

och då spenderar mycket tid med kunden. Hon berättar att den löpande kontakten däremot 

sker genom digital kontakt eller telefonsamtal. Hon jämför det som att de korta stunderna 

de har kontakt ofta blir virtuellt och på distans medan de längre stunderna blir att de ses.  

 

Frida berättar att hon tycker det känns bra att först ha träffats innan hon har ett virtuellt 

möte för att hon känner att hon snabbare får en bättre relation med kunden ifall de träffats 

och för att hon ska ha koll på vem kunden är och hur kunden är. När hon väl har träffat 
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en kund menar hon på att det är lättare att ha ett virtuellt möte och ta upp frågor som dykt 

upp eftersom hon då har en bättre förståelse för hur kunden fungerar.  

 

Oavsett vilken fas relationen befinner sig i berättar Frida att hon tror att kunderna tycker 

det är skönt att ha någon som är insatt i deras verksamhet och vet hur det jobbar och att 

det som ska vara i fokus genomgående i en relation på lång sikt.  

 

Frida berättar att hon träffar kunderna i olika faser i revisionen. Hos stora kunder är hon 

som sagt ute hos kunden och gör revisionen. På slutet brukar hon ha något de kallar 

slutrevisionsmöte och gå igenom revisionen med kunden och se ifall kunden har några 

frågor. Hon trycker dock på att oavsett vad det är för kundmöte anser hon det viktigt att 

hon är lyhörd på kunderna för att se ifall det finns något hon kan hjälpa dem med som 

kan underlätta deras arbete. En annan del som hon anser vara viktig berättar hon är att i 

ett kundmöte vill hon gärna få en inblick i kundens företag och få veta vad som händer 

inom företaget. På så sätt menar hon att det är bra att vara ute hos kunderna eftersom hon 

då får möjlighet att till exempel sitta med på fikapauserna och lära känna personerna och 

få reda på sådant som annars möjligtvis inte hade dykt upp.  

 

Ifall det uppstår ett problem menar Frida på att det beror på vad det är för kund ifall det 

passar bäst att ses eller ha kontakt på distans. Hon berättar att när det gäller större kunder 

brukar hon föredra att ses, men även då kan det vara olika beroende på kundens 

preferenser och hur relationen till kunden ser ut. Dessutom menar hon att det beror på hur 

stort problemet är. Ett litet problem kan hon tänka sig effektivt ta genom ett virtuellt möte, 

medan ifall ett större problem skulle uppstå föredrar hon att ses.  

 

Frida berättar att de genom att använda Google Hangout kan ha möten där de ser varandra 

via en kamera. De virtuella mötena har som sagt kommit längst internt och som exempel 

berättar hon att de har planeringsmöte med kontor från andra städer. Tidigare använde de 

telefonkonferenser och jämfört med det tycker hon att videokonferenser är trevligare och 

skapar en extra dimension och livlighet. Frida menar på att tanken inom företaget är att 

virtuella möten ska utökas och utvecklas och att de till exempel ska ha utbildningar och 

informationsdagar via Google Hangout.  

 

Enligt Frida blir det mesta allt mer digitalt och med tiden tror hon att interaktionen med 

kunderna kommer att förändras och att de kommer att underhålla relationen allt mer på 

distans. Dock menar hon på att det fortfarande är långt kvar innan de bara skulle interagera 

med kunderna digitalt, samtidigt som hon poängterar att det kanske kommer gå snabbare 

än vad hon tror eftersom det trots allt blir mer och mer digitalt snabbt.  

 

De fördelar Frida kan se med virtuella möten är att de är effektivare och snabbare. Ifall 

det finns frågor går det att lösa på en gång istället för att hitta en tid för ett möte och när 

det ska passa och att personer ska behöva ta sig någonstans. Hon berättar att alla deras 

kunder inte finns i samma stad utan är utspridda och det är för långt för att hon ska kunna 

åka ut och träffa alla jämt och då passar virtuellt möte väldigt bra enligt henne. Däremot 

tycker Frida att nackdelen är att det är svårare att få känsla för personen som hon ska 

bygga en relation med.  
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4.6.3 Långsiktiga kundrelationer 
För Frida är en bra kundrelation att båda parter kan känna att de ger och tar. Ifall kunden 

har frågor eller funderingar vill hon kunna ställa upp på ett bra och effektivt sätt. Samma 

gäller det ifall hon har frågor och då får relevanta svar och underlag. Vidare tycker hon 

att en bra kundrelation innebär att det finns ett förtroende för varandra och framförallt att 

kunden känner att den har förtroende för henne, företaget och det arbete de gör.  

 

En viktig del i att bygga upp förtroende och tillit till kunden menar Frida på är att det är 

kvalitet i jobbet hon utför till kunden och att hon levererar på samma nivå som kunden 

hade förväntat sig. Hon tar även upp att hon gärna vill ge det lilla extra också för att 

överstiga kundens förväntningar. En annan viktig del i att bygga upp förtroende och tillit 

menar hon är att kunden känner att de investerar i relationen.  

 

En utmaning Frida kan se med att nå en långsiktig kundrelation med en kund är att allt 

sker snabbare nu än förr och hon berättar att hon har en känsla att saker och ting kommer 

hända allt snabbare och det är då en utmaning att behålla viktiga medarbetare på en 

arbetsplats som är viktiga i relationen till kunden och att hantera information. Vidare 

berättar Frida att en utmaning hon ser i att bygga en långsiktig kundrelation är att 

kontinuerligt ge kvalitet till kunden. Hon menar på att ifall det är en kund eller en relation 

som funnits väldigt länge finns det en risk att bli bekväm och inte ringer det där extra 

samtalet till exempel, utan att saker går mer på rutin och att relationen tas för givet.  
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4.7 Affärsområdeschef inom Brasvärmebranschen 
Nils arbetar som affärsområdeschef på ett svenskt företag inom brasvärmesbranchen som 

säljer sällanköpsvaror. Hans arbetsuppgifter inkluderar ekonomi, styrning, beslut, 

produktutveckling, etc. Företagets kunder är återförsäljare som säljer vidare deras 

produkter till slutkonsumenten.  

 

4.7.1 Relationsmarknadsföring 
Nils berättar att de arbetar med kundrelationer på olika sätt. Dels har de daglig kontakt 

som de försöker vårda genom att kunderna till exempel kan ringa till företaget för service 

och kundsupport. Han tycker det är viktigt att det finns en människa bakom när kunderna 

ringer in och bemöter dem. Vidare berättar han att för att ta hand om deras kundrelationer 

gör de saker tillsammans med återförsäljarna, som är deras kunder, och bjuder ofta in dem 

på sociala events så som till exempel anordnade träffar eller mässor. Det ser han som en 

viktig del av kundvården. Dessutom berättar han att deras säljare ute på fältet gör olika 

saker för att vårda kundrelationerna med återförsäljarna och som exempel tar han upp att 

säljarna kan ta med en kund på ishockey eller ut på en middag. Sådana aktiviteter menar 

han ingår i företagets säljbearbetning. Ett annat sätt för att vårda kundrelationerna menar 

han är att ha en god kundkontakt genom reklamationshantering eller annat som kan dyka 

upp. Nils berättar att inom branschen för brasvärme är kundrelationer och 

relationsbyggande viktigt då de ofta arbetar med mindre familjeföretag där det jobbar 

cirka 10 personer. Han menar på att de små företagen sätter ett stort pris på att företaget 

har en god relation till dem och på att företaget är personliga mot dem.  

 

Vidare berättar han att det är en pågående process som de arbetar med under alla faser i 

kundrelationen. Nils menar på att det är få procent av kunderna varje år som byts ut eller 

tillkommer, vilket innebär att deras kundstom till stor del är befintliga kunder de har 

arbetat med i många år. Han använder en metafor att det är som att vattna en blomma, du 

måste underhålla den för annars vissnar den. Det mesta i deras arbete menar han går ut på 

att bibehålla de relationerna de har med utarbetade kunder och vidare menar han på att 

det är vanligt just inom deras bransch. Vidare menar han på att det självklart kan hända 

att de lägger extra mycket arbete i början av relationen för att göra kunden nöjd, men han 

tycker ändå att de håller i det och kör på samma stuk inte bara i början utan under alla 

faserna i relationen.  

 

Förutom att vara personlig mot kunden, tycker Nils även det är viktigt med trovärdighet 

och ärlighet i en kundrelation. Andra aspekter han tar upp som han anser vara viktiga i en 

bra kundrelation är att vara öppen, att vara enkel och att kunna prata ett språk som kunden 

är van vid och inte göra sig märkvärdig. För att bygga upp en stark relation trycker han 

mycket på just trovärdighet, långsiktighet och att de kan lita på varandra.  

 

I rollen som chef och högt uppsatt i ledet upplever Nils det som viktigt att han träffar både 

små och stora kunder för att kunderna ska känna att de är personliga och trevliga på alla 

nivåer i företaget och det är något han tror kunderna sätter ett pris på.  

 

Nils berättar att återförsäljarna är deras förlängda arm och ansiktet utåt. Eftersom 

kunderna representerar företaget när de säljer deras produkter menar han på att det är 

viktigt att kunderna uppträder och sköter sig på ett bra sätt mot slutkonsumenten för att 

det ska spridas ett gott rykte. Vidare berättar han att en del av deras marknadsföring är 

mun till mun och i och med sociala medier har det blivit lättare att dela sin åsikt jämfört 

med förr vilket gör det extra viktigt att sköta sig.  
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När det uppstår ett problem brukar kunderna höra av sig via mail eller telefon och Nils 

menar på att de då försöker lösa det på bästa sätt och att de ofta är generösa mot kunden. 

Han berättar att nivån på deras service är hög och liknar det med mentaliteten på 

McDonalds att ifall maten är kall får kunden ny mat. När något inte håller menar han på 

att de ofta gör om det och ger kunden en ny för att kunderna ska bli nöjda. Resultaten av 

det syns i deras kundundersökningar där Nils menar på att de har fått höga poäng på bland 

annat deras sätt att hantera reklamationer från kunderna. Han menar att de arbetar med 

kvalitet och att kunderna upplever dem som smidiga. Vidare berättar Nils att de är bäst 

på marknaden att ha ett helhetskoncept från ax till limpa genom att de levererar i alla steg 

i kedjan. Den styrkan ser han som en del av relationen då det bygger ett förtroende. 

 

4.7.2 eCRM 
Nils berättar att han inte har haft många virtuella möten med kunder utan att det främst 

varit inom internt och då genom Skype eller konferenssystem. Han menar på att han möter 

kunderna mest i personliga möten. Jämfört med ett virtuellt möte tycker Nils att det går 

att påverka mer i ett fysiskt möte. Dock tycker han det beror på vad det är för typ av möte. 

Nils berättar att:  

 

“Ifall det är ett kortare möte och man ska delge information och reda ut en grej så funkar 

det med virtuellt möte. Men ska man mer få gehör på sina idéer, påverka andra människor 

och det är viktiga beslut så tror jag det är viktigt att man verkligen både ser och känner 

atmosfären i rummet och hur personen är, t.ex. att någon kanske är lite förbannad eller 

att man tar i.” 

 

Vidare menar Nils på att det förvisso går att se sådant i videokonferenser också, men att 

det ändå går att läsa av kroppsspråket på ett annat sätt i det fysiska mötet. I ett möte med 

kunden där de ses menar han på att de är nära varandra och kommer inte undan.  

 

Nils upplever det som att det finns olika nivåer. När det är något som behövs göras och 

ifall det till exempel finns ett problem är den första nivån och det främsta att skriva ett 

mail. Nästa nivå berättar han är att ringa personen och prata om det. Tredje nivån 

beskriver han som att de har ett videosamtal via till exempel Skype och då tycker han att 

de får ut ännu mer för de kan båda prata och se en presentation samtidigt. Den fjärde 

nivån menar han på är att han faktiskt åker ut till leverantören och tar itu med det på plats. 

Av praktiska skäl går det inte alltid att åka ut till kunden och då menar han att de andra 

nivåerna används som ett komplement. Han menar vidare på att det i framtiden kan bli 

omvänt och att det då är det fysiska mötet som är komplementet, men att det troligtvis 

kommer att ta tid innan det sker och så länge är det virtuella mötet som är komplementet.  

 

För att få fortsatt försäljning hos de befintliga kunderna berättar Nils att de arbetar med 

att ta fram nya modeller som attraherar slutkonsumenten för att återförsäljarna ska kunna 

sälja mycket. Dessutom menar han på att de förser kunderna med nya produkter, ny 

design och ny teknik som även hjälper dem att sälja produkterna. Vidare berättar Nils att 

de ofta har bra erbjudande till kunderna för att de ska ställa ut produkterna i utställningen 

så att kunderna ser produkterna extra mycket samt att de stödjer kunderna genom att göra 

om en del av affären till att vara samma grafiska profil som företaget har. Han benämner 

det som ett store concept och berättar att de har varit generösa och skickat ut personer 

som gör det åt kunden och skräddarsyr det för varje enskild butik för att det ska passa den 

butiken. Ett annat sätt att stödja kunderna menar Nils är att de har kampanjupplägg och 
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då hjälper de kunden att annonsera kampanjen till exempel på deras hemsida. Vidare tar 

Nils upp att de har mycket aktiviteter för kunderna där de peppar, utbildar och tränar dem 

för att de ska ha bra säljargument och kunna sälja bra.  

 

Vid produktlanseringar menar Nils på att de brukar göra ett filmklipp som de lägger ut på 

hemsidan, vilket även kunderna kan använda. På frågan ifall kunderna utbildas eller 

informeras genom virtuella möten berättar han att de inte gjort det vad han vet, men att 

han tror att virtuella möten skulle funka för produktutbildning eller en genomgång. Dock 

menar han på att det till exempel hänt att medarbetare filmat sig själva och då visat upp 

fördelar med en ny produkt som de sedan skickat ut som videoklipp istället för att åka 

runt och berätta om den, vilket Nils menar på funkade som ett bra komplement. Han tror 

att kunderna skulle uppskatta mer filmer med video eller animering för att se hur 

produkterna fungerar och lära sig mer om dem. 

 

4.7.3 Långsiktiga kundrelationer 
Enligt Nils finns det ett fokus hos företaget på att arbeta långsiktigt och kontinuerligt hålla 

samma nivå eftersom de arbetar mycket med att underhålla deras relationer med befintliga 

kunder. Som exempel berättar han att säljare ofta åker ut till butikerna för att träffa 

kunderna och för att arbeta med och utveckla relationen. Det tycker han innebär att han 

och de andra personerna på företaget som möter kunder är viktiga och att de som arbetar 

med kunderna behöver passa för det, annars har det hänt att de har behövt byta ut 

människor som inte passat i en sådan roll.  

 

Vidare berättar han att de arbetar med en konsekvent strategi och att de inte hoppar 

mycket mellan kunder, vilket gör att kunderna känner sig trygga i relationen och känner 

att företaget vårdar deras relation vilket de sätter ett stort pris på. Nils menar på att det är 

vanligt inom deras bransch att hoppa från den ena till den andra för att en kund inte sålde 

bra, men att återförsäljarna inte gillar det. Nils ser därför det som en stor styrka att de är 

ärliga, arbetar långsiktigt och bygger upp ett förtroende till kunden. 
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4.8 Sammanfattning av empiri 
 
Tabell 2. Sammanfattning av intervjuerna baserat på teman. 

 
 

Relations- 

marknadsföring 

 

eCRM & 

virtuella 

möten 
(v.m.) 

 
Långsiktiga 

kundrelationer 

 
Faktorer som 

påverkar 

användandet av 

eCRM 

 
Utvecklandet 

av kund- 

relationer 

 
Långsiktighet 

och  

eCRM 
 

Patrik 
Transport & 

IT 

Intensiv 

kontakt. Word-

of-mouth 

Använder 

v.m. mycket 

internt  

och delvis 

med kunder 

Anpassa efter 

kundens 

behov. 

Utveckla.  

Resurssparande. 

Affärens  

betydelse,  

träffas vid 

större affärer.  

Att överträffa 
förväntningar. 

Ömsesidigt 

förtroende.  

Öppenhet.  

Som ett 

komplement 

vid en väl 

etablerad 

relation  

Katarina 
Bioteknik 

Prioriterade 

och icke- 

prioriterade   

kunder 

Regelbunden 

användning 

både internt 

och externt 

Kontinuitet i 

vem kunden 

träffar. 

 

 

Fas i relationen.  

Relationens  

styrka.  

Effektivt.  

Hjälpa sälj- 

partner till att 

bli lönsam. 

Rak dialog 

V.m. påverkar 

relationen  

positivt vid  

enklare ärenden  

David  
PR 

Ingen utarbetad 

plan, anpassar 

sig efter 

kunden 

V.m. vid  

pågående  

projekt.  

Underhålla 

relationen 

fysiskt 

Ta initiativ till  

att träffa 

kunden 

Ta inte 

kunden 

för givet 

Ju fler möten  

med en specifik  

kund desto 

fler v.m.  

Praktiska skäl 

Ge kunden 

uppmärk- 
samhet.  
 

Kunden känner 

sig bort- 

prioriterad vid 

för mycket 

användande 

av v.m.   

Annika  
IT 

En kund,  

många 

kundrelationer 

Underhåller 

relationen 

med  

v.m.  

Leverera efter 

förväntningar 
Praktiska skäl. 

Svårighet att  

läsa av varandra 

vid v.m.  

Förståelse  
för kunden.  

Kompetenta 

personer 

Anpassa efter 

situationen 

skapar en god 

relation  

Magnus  

Management- 
konsult 

Seminarium. 

Träffas alltid 

vid första mötet 

Använder 

v.m. vid en 

redan 

etablerad 

relation  

Återkoppling. 

Informella 

möten.  

Kundens 

preferenser. 

Intryck är svårt 

vid v.m.  

Vänskaplig 
relation. 

Relation på  

individnivå. 

Svårt att hålla 

v.m. på en 

professionell 

nivå 

Frida 
Revision 

Nära relation 

men på en  

professionell 

nivå 

V.m. internt 

men inte 

med 

kunder 

Kvalitet i 

arbetet 
Överträffa  
förväntningar 

V.m. ännu ej 
etablerat inom 
branschen 

Tillit 
Förtroende 

Investera i  

relationen.  

Uppbyggandet 

av relationen  

tar längre tid 
vid v.m.  

Nils 
Brasvärme 

Personliga, 

fysiska möten. 

Fokus på  

befintliga 

kunder  

Intern 

användning 

av v.m.  
 

Mycket 

informella 

möten 

Påverka och  
läsa av intryck 
lättare vid  
fysiskt möte 

Trovärdighet, 
ärlighet,  

öppenhet,  

vara enkel,  

samma språk 

som kunden  

Kan endast 

användas som 

komplement 

i fas 3, 

förtroendefasen.  
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[denna sida har avsiktligt lämnats tom]  
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5. Analys 
Analyskapitlet är utformat efter den teoretiska modell som har varit utgångspunkt för 

denna studie. De tre huvudområdena; relationsmarknadsföring, eCRM  och långsiktiga 

kundrelationer som har varit grunden för denna studie presenteras först. Därefter 

kommer tre avslutande kapitel som skall knyta ihop studiens alla delar i förhållande till 

problemformuleringen, med andra ord svara på frågeställningen. Slutligen presenteras 

en praktisk modell.  

 

 

5.1 Business marketing och virtuella möten 

5.1.1 Relationsmarknadsföring 
Relationsmarknadsföring syftar enligt Gummesson (1994, s. 6-7) till att skapa och 

bibehålla nära relationer till befintliga kunder och fokusera på att ha en personlig relation 

till kunden som ger ett utbyte till båda parter. Utifrån vår empiri har vi kunnat se att hur 

många kunder våra respondenter har och hur nära de arbetar med kunderna har varierat 

beroende på vilken bransch företaget är verksamt inom. Annika berättar att hon har en 

kund men många kundrelationer, som är med de personer som arbetar hos kunden, samt 

att hon har daglig kontakt med kunden. Eftersom hon har kontakt med flera personer hos 

kunden kan kundrelationerna enligt henne se olika ut. Därmed är vissa av relationerna 

närmre än andra beroende på vilken position personen har, hur mycket hon träffar den 

och var personen befinner sig. Inom Patriks bransch är det enligt honom få kunder, vilket 

han menar på är typiskt inom B2B. Patrik menar på att fåtalet potentiella kunder på 

marknaden innebär att de arbetar nära de kunder som de har och fokuserar på att behålla 

dem, vilket till exempel visar sig genom att de har haft en del kunder sedan många år 

tillbaka. Vidare menar han på att de goda relationerna till deras befintliga kunder kan 

sprida vidare ett bra rykte till potentiella kunder och på så sätt även skapa fler långsiktiga 

och lönsamma kundrelationer. Även inom Nils bransch finns det ett fåtal kunder och de 

arbetar därför också nära deras kunder och har haft samma kunder under en lång tid. Inom 

Katarinas bransch är det också begränsat med potentiella kunder och de kunder hon är 

ansvarig för arbetar hon därför nära. Hon berättar att de ser kunderna som säljparterns 

och eftersom kunderna är återförsäljare innebär det att ju mer de säljer desto mer tjänar 

Katarinas företag och därmed gynnas båda parter av att det går bra för kunden vilket enligt 

Katarina skapar ett gott samarbete. 

 

Inom Davids bransch ser det annorlunda ut då han menar på att han arbetar med olika 

projekt med kunder vilket innebär att han arbetar speciellt nära de kunder han har ett 

aktivt med projekt med för tillfället, även om han underhåller de andra relationerna också 

som han inte har ett aktivt projekt med. Frida berättar att hon är ansvarig över revideringen 

för cirka 100 företag och att hon arbetar särskilt nära respektive kund under den period 

hon gör deras revidering. Hon har även kontakt med kunderna regelbundet året runt, men 

menar på att det blir mer desto större kunden är. Det vi kan se som en gemensam faktor, 

oavsett hur branscherna ser ut och hur många kunder de har, är att samtliga 

respondenterna arbetar nära deras kunder och vill ha en personlig relation samt att de 

fokuserar på att vårda de befintliga kundrelationer de har. Samtidigt trycker Frida på 

betydelsen av att hålla relationen på en bra och professionell nivå och Patrik nämner att 

det finns en risk med att basera en nära relation till en enskild individ. Det anser vi visar 

på att företagen arbetar med relationsmarknadsföring på det sätt som Gummesson (1994, 

s. 6-7) beskriver men att aspekter som hur nära relationen ska vara och med vem den 
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personliga relationen är mellan även är av betydelse att ha i åtanke i arbetet med 

relationsmarknadsföring. Det tolkar vi som att B2B-företag därmed behöver balansera de 

aspekterna i arbetet med relationsmarknadsföringen.  

 

I praktiken innebär relationsmarknadsföring bland annat att ha en utarbetad plan för hur 

företaget ska underhålla och sköta de befintliga kundrelationerna (Gummesson, 1994, s. 

17). Katarina berättar att de har en utarbetad plan för hur de ska hantera kundrelationerna 

på så sätt att de har delat upp deras kunder strategiskt i två olika grupper, en med 

prioriterade kunder och en med ej prioriterade kunder. Hon menar på att de gör det för att 

kunna fokusera mer på och ge extra stöd till de viktigaste, största och mest lönsamma 

kunderna för företaget. Det är hennes uppgift som regionchef att identifiera vilka av de 

kunderna hon är ansvarig för som företaget ska prioritera. Katarina menar på att hur de 

specifikt arbetar med kunderna sedan anpassas utifrån kundernas olika behov, men att de 

har nära och regelbunden kontakt med samtliga kunder oavsett hur prioriterade de är. Nils 

berättar att de arbetar med deras kundrelationer på olika sätt, genom att bland annat 

anordna aktiviteter och träffar med kunder samt att de arbetar på ett tillmötesgående sätt 

mot kunden och är generösa i reklamationshanteringen. David menar på att han inte 

arbetar utifrån en utarbetad plan som gäller för samtliga kunder utan att han anpassar 

arbetet med kunden utifrån kundens behov och hur de han ska arbeta med fungerar. För 

att skapa nya kundrelationer som kan vara länge och bli lönsamma använder Magnus 

bland annat seminarium som ett verktyg. Patrik menar på att det är både viktigt att vårda 

de relationer de har men även att hitta nya kunder som har potential att bli långvariga 

kunder och att de då måste bedöma potentialen för det.  

 

För att lyckas skapa en nära relation till kunderna berättar Patrik att han försöker förstå 

kundernas behov och arbeta utifrån det, är lyhörd gentemot kunderna, levererar efter 

förväntningar, utvecklar det de ska leverera till kunden efter deras behov och säkrar att 

personer med rätt kompetens arbetar mot kunden för att de ska kunna prestera bra och 

visa att de bryr sig om kunden. Dessutom menar han på att en nära relation skapas med 

kunder genom att de har en kontinuerlig dialog och kontakt med kunder, vilket även 

möjliggör att de kan reagera snabbt på förändringar som sker på marknaden. Wiersema 

(2013, s. 481) menar på att B2B-företag behöver arbeta på ett innovativt sätt som gör att 

de anpassar sig efter kunders nya behov och efter den allt mer snabbrörliga och 

föränderliga marknaden och vi tolkar det som att se att ett sådant sätt kan vara så som 

Patrik beskriver att de gör genom att ha en nära dialog med kunden och lyssnar på 

kundernas behov.  

 

Enligt Dwyer et al. (1987, s. 20-21) utvecklas relationer inom B2B i olika faser. I empirin 

kan vi se att hur en del av respondenterna arbetar med deras kundrelationer beror på i 

vilken fas relationen är i. Det är något som bland annat Katarina trycker på och hon menar 

att hur länge de arbetat med en kund avgör hur mycket stöd och hjälp kunden behöver. I 

början av en relation behöver de ofta stötta upp kunden med mycket tid och resurser. När 

de har kommit längre i utvecklingen av relationen menar hon på att de givetvis måste 

fortsätta anstränga sig men att kunderna oftast inte behöver lika mycket stöttning då. Till 

exempel ger de utbildningar till sina kunder för att stötta dem även om de har haft dem 

som kund länge. Patrik menar på att i början av en kundrelation ligger deras fokus på att 

lära känna kunden, men när de väl lärt känna kunden innebär det att de har kunskap om 

kunden som gör att de kan leverera bättre. Det skapar enligt honom ett beroende till 

varandra och en vilja att stanna i relationen. Nils däremot berättar att även om det kan 

hända att de gör extra bra ifrån sig i början av en relation för att göra ett bra intryck arbetar 
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de med kundrelationerna på samma sätt oavsett om det är en ny kund eller ifall de haft en 

kund i många år. Därmed kan vi se att det verkar variera mellan företag och att hur de 

arbetar inte är likadant för varje kund eller att alla gör likadant i faserna, utan att det skiljer 

sig mycket. En annan intressant aspekt Patrik tar upp är att han kan vara i olika faser med 

olika personer han har kundrelationer med, vilket innebär att ifall det börjar en ny chef 

hos kunden är han i begynnelsefasen med den personen. 

 

5.1.2 eCRM 
Eggert et al. (2006, s. 24-25) menar på att B2B-företag kan skapa ett extra värde mot 

kunden genom att medvetet och noggrant välja ut hur de interagerar med kunderna. Våra 

respondenter interagerar på olika sätt med deras kunder, men oavsett hur interaktionen 

sett ut har de pekat ut vissa saker som viktiga att uppnå i ett kundmöte. Frida berättar att 

i ett kundmöte strävar hon efter att vara lyhörd gentemot kunden och deras behov samt 

efter att få en inblick i kundens arbete för att hon ska kunna hjälpa dem på bästa sätt. 

David tar upp flera faktorer i vad han tycker är viktigt när han interagerar och har möte 

med hans kunder. En faktor menar han på är att vara medveten om och möta kundens 

förväntningar vilket kan göras genom att tydligt kommunicera om förväntningarna med 

kunden. I ett möte tycker David att det är viktigt att ha rätt personer med på mötet för att 

de ska kunna uppnå syftet med det. Dessutom berättar David att han tycker det är viktigt 

att ha en agenda och ett tydligt mål inför ett möte, men även att kunna vara flexibel och 

anpassa agendan under mötets gång.  

 

Samtliga respondenter trycker på att det är situationen som avgör huruvida de har ett 

virtuellt möte eller träffar kunden. Enligt Standaert et al. (2016, s. 328, 335-336) kan det 

fysiska mötet och olika typer av virtuella möten variera i vilka mål som effektivt går att 

uppnå och vilket typ av möte som väljs behöver därmed anpassas utifrån vilket mål som 

finns med mötet. Nils nämner att han tycker att virtuella möten passar för kortare möten 

där målet är att delge information eller att reda ut något. När målet med kundmötet istället 

är att få gehör på idéer, påverka andra människor och ta viktiga beslut anser han att det 

passar bättre att ses. Magnus menar på att när en relation väl är etablerad använder de 

video till uppföljningsmöten, avstämningsmöten, avrapportering och för att illustrera 

något. I början av en relation med en kund brukar han ha ett behovsmöte med kunden och 

då föredrar han att ses.  

 

Purdy et al. (2000, s. 182) menar på att när ett problem mellan två parter ska lösas går 

informationsrik kommunikation, såsom till exempel videokonferens, lika bra som att ses 

och kan fungera som ett likvärdigt alternativ tack vare att den interaktion som skapas i ett 

virtuellt möte är likvärdigt interaktionen som blir i ett fysiskt möte. Våra respondenter 

har däremot, till skillnad från det, tryckt på att från erfarenhet anser de det vara viktigt att 

vissa problem, speciellt stora sådana, inte ska lösas via digitala verktyg utan att det då är 

bäst att sitta ner tillsammans med kunden och lösa det när ett problem uppstår. När det är 

ett mindre problem har dock till exempel Katarina gärna ett virtuellt möte med kunden 

för att snabbt kunna lösa det.  

 

Bland annat Nilsson och Mattes (2015, s. 241) menar på att det är fördelaktigt att ses i 

början av en relation för att lära känna varandra genom det sociala samspelet som skapas 

och tilliten som då är enklare att bygga upp mellan parterna. Samtliga våra respondenter 

berättar att de föredrar att träffa deras kunder i början av en relation. Till exempel berättar 

Annika att hon brukar träffa de hon har relation med fysiskt några gånger för att de ska 

lära känna varandra och få en nära relation. Katarina berättar att hon gärna vill träffa sina 
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kunder i ett inledande stadie i relationen för att bygga en stark relation som sedan kan stå 

till grund i utvecklingen av relationen.  

 

Vidare menar Nilsson och Mattes (2015, s. 241) att när en relation väl är etablerad och 

personerna lärt känna varandra funkar virtuella möten bra och då är det möjligt att ha 

virtuella möten utan att träffas under en längre tid eftersom den digitala interaktionen 

underhåller relationen och tilliten som finns därmed inte försvinner. Frida menar på att 

när hon väl har träffat en kund tycker hon det är lättare att ha kontakt digitalt eftersom 

hon förstår kunden bättre än ifall hon inte träffat den innan. Katarina berättar att hon 

träffar sina kunder fysiskt några gånger per år och att de däremellan har löpande kontakt 

genom virtuella möten. Annika berättar att när hon väl träffat kunden fysiskt några gånger 

träffar hon kunderna sedan då och då och underhåller relationen med virtuella möten för 

att ha löpande kontakt. David menar på att när han har ett pågående projekt med en kund 

blir det naturligt löpande och daglig kontakt och då använder de ofta virtuella möten 

eftersom personerna är utspridda, men för kunder där han inte har pågående projekt och 

behöver underhålla relationen för att hålla den vid liv träffas han gärna på till exempel en 

lunch.  

 

Däremot berättar flera av respondenterna att de har varit med om att en relation inletts 

med ett virtuellt möte eller en relation där de endast haft kontakt genom virtuella möten 

och inte haft regelbundna fysiska träffar. David berättar att han har digitala relationer där 

han inte kan underhålla dem via fysiska träffar utan endast har löpande kontakt genom 

virtuella möten. Han menar på att det funkar men att det inte blir samma samspel då det 

inte går att läsa av till exempel kroppskontakt lika bra eller titta varandra i ögonen. Annika 

berättar att hon förvisso föredrar att träffa sina kunder först, men att hon ibland har haft 

virtuella möten i början av en relation för att de varit på olika geografiska platser och 

därmed inte kunnat få till en fysisk träff. Hon menar på att relationerna inte blir lika starka 

som när hon träffat personen eftersom hon inte får lika bra känsla och förståelse för 

kunden som i ett fysiskt möte. Dock menar hon vidare på att hon inte behöver träffa alla 

inom kundens företag, utan att det räcker att hon har en god relation till nyckelpersonerna 

och träffar dem ofta eftersom hon då har en stabil grund och de kan hjälpa henne bygga 

vidare det till andra inom kundens företag.  

 

Respondenterna använder virtuella möten i större grad internt än vad de gör externt mot 

kunder. Till exempel berättar Frida att de har videokonferenser på interna 

planeringsmöten för att kunna planera med kollegor på annan ort. Magnus menar på att 

de har virtuella möten internt vilket han tycker är smidigt, men han tycker att det finns 

vissa negativa aspekter även internt så som att det inte går att kontrollera i samma grad 

ifall någon till exempel pratar i bakgrunden.  

 

5.1.3 Långsiktiga kundrelationer 
Skapandet av långsiktiga kundrelationer är något som genomgående benämns i 

intervjuerna. Samtliga respondenter håller med om att relationerna är ytterst viktiga 

oavsett bransch. Ulaga och Eggert (2006) konstaterar att det är viktigare att skapa starkare 

och färre relationer än många som är svagare. Detta är något som också Annika berättar 

att de konstant arbetar med där fokus ligger på att utveckla kundrelationerna och att aldrig 

riktigt nöja sig. Vargo och Lusch (2004, s. 14) trycker även på att utvecklandet av 

kundrelationer spelar en mycket viktigt roll för att skapa nöjda och lojala kunder. De 

nämner också att kommunikationen spelar en vital roll för att ens möjliggöra 

utvecklandet. Katarina exemplifierar just detta med kommunikation att en av de värsta 
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sakerna som kan hända är när en av parterna i relationen bli passiva och inte 

kommunicerar, vilket kan leda till att missnöjdhet uppstår på grund av den minskade 

kommunikationen. Detta gäller inte bara när problem uppstår utan också feedback på allt 

som görs, till exempel är det värdefullt att berätta i tid om köparen funderar på att gå till 

en konkurrent. Kommunikationen är därför viktigt för både positiva såväl som negativa 

händelser. Flera av respondenterna nämner i relation till kommunikation att öppenhet är 

en underskattad aspekt. 

 

Rauyruen & Miller (2007) och Gil-Saura et al. (2009) försöker identifiera vad som ligger 

bakom en långsiktig kundrelation. Gemensamma nämnare i dessa studier är bland annat 

ömsesidigt beroende. Respondenten Patrik säger att en bra kundrelation för honom bland 

annat är att parterna bygger upp ett ömsesidigt förtroende för varandra. Katarina bygger 

vidare på just ömsesidigt beroende och säger det är viktigt för relationen att exempelvis 

säljaren har ett intresse för att köparen skall vara lönsam. Det är att tänka ett steg längre, 

är köparen lönsam kommer det leda till fler affärer i framtiden. Sådana aktiviteter som 

denna kan vara väldigt stimulerande för relationen och kan påskynda utvecklingen för 

relationen.  

 

En aspekt som testas i denna studie är tillit och hur den förhåller sig till lojalitet och en 

långsiktig kundrelation. Aspekten styrks av flera studier av bland annat Rauyruen & 

Miller (2007), Gil-Saura et al. (2009) och Morgan & Hunt (1994). Vad som ligger bakom 

uppbyggandet av tillit är i synnerhet integritet. I definitionen av integritet tar Morgan och 

Hunt (1994, s. 23) upp karaktärsdrag såsom ansvarsfullhet och kompetens. Annika säger 

bland annat i intervjun att det viktigaste i en kundrelation är att löften hålls. Flera av 

övriga respondenter är inne på samma spår men lägger även till att utöver det som lovats 

är det viktigt att göra ett bra jobb. Kompetens inom yrket är inte det enda viktiga, utan 

också att vara kvalificerad. Visserligen är detta en aspekt som är viktigast i början av 

relationen, men bland annat Nils och David nämner att visa kompetens är minst lika 

viktigt under hela relationen då en försämring av levererad produkt eller tjänst kan vara 

skadligt för relationen. Det kan betyda att ovanstående studier i förhållande till denna 

studies empiri kan ha missat betydelsen av kompetens och kvalificerade personer i 

relationen på lång sikt.  

 

En central teori angående tillit är vem det är företaget bygger en relation till, är det 

företaget eller individen. Blois (1999) benämner det förstnämnda som interorganizational 

trust och det andra som interpersonal trust. Respondenterna i studien talar alla om hur det 

är att skapa relationer med företag. Däremot skiljer det sig i vad de anser sig bygga 

relationen med. Frida berättade att hon ser utvecklandet av relationer snarare ligga på en 

interorganizational nivå där företaget bygger upp en lojalitet. Detta är viktigt för att i ett 

långsiktigt perspektiv kunna behålla ett specifikt företag som kund även om individerna 

slutar eller inte passar kundens önskemål. Då kan nämligen kunden stanna kvar trots 

meningsskiljaktigheter på individnivå, vilket säger emot vad Blois (1994, s. 203) anser 

då han snarare trycker på att även om de säger sig lita på företaget är relationen trots det 

på individnivå. Å andra sidan säger flera av respondenterna i vår studie att företaget har 

en tendens att inte spela någon roll i åtminstone det långsiktiga. Det skall nämnas att 

respondenterna säger att i begynnelsen spelar företaget roll då rykte och kompetens 

påverkar, men för relationen är det individen som är viktigast. Magnus exemplifierar hur 

kraftfull interpersonal trust kan vara med att relationen kan vara så stark att även om 

kunden [individen] slutar på ett företag kan denne ta med sig samma relation till ett annat 



62 

 

företag. Relationen är så pass stark och personlig att företagets roll i relationen är 

obefintlig.  

 

Engagemang är den andra aspekten som Morgan och Hunt (1994) m.fl. tar upp i sina 

studier. Engagemang i detta fall anses då vara att i relationen skall parterna vara aktiva i 

att upprätthålla relationen, det vill säga att arbeta aktivt för att föra den vidare och att 

stärka den (Moorman et al., 1992, s. 316). Detta är något som genomgående kan ses i 

intervjuerna i denna studie och även som ett tydligt genomgående tema, se Tabell 2. Både 

Patrik och Frida exempelvis tar bokstavligen upp att de värderar högt när kunden visar 

framtidstänk och vill utveckla inte bara affärsrelationen utan också det personliga 

förhållandet. Frida använder i sitt svar faktorer som att investera i relationen i form av 

både tid och pengar. Att ta initiativ till att vilja träffa kunden för återkoppling och genuint 

visa intresse är något som också tas upp i intervjuerna, vilket stämmer överens med vad 

Moorman säger. Engagemang innebär även att företagen talar gott om varandra i form av 

att rekommendera varandra inom branschen (Pritchard et al., 1999). Något som Patrik tar 

upp är att i hans bransch finns det ett fåtal aktörer och att kunder som sprider ett positivt 

word-of-mouth är något som är ytterst viktigt och är en betydande del deras 

marknadsföringsstrategi. Han säger vidare att kunder visar en försiktighet i att tala alltför 

gott och ge toppbetyg i rädsla för att minska företagets incitament att göra bra ifrån sig 

då de skulle kunna bli bekväma och inte ta relationen på allvar. Detta är aspekter som 

både Moorman (1992) och Pritchard et al. (1999) inte har tagit hänsyn till i deras studier.  

 

Slutligen kan det utläsas från den sammanfattande tabellen i empirikapitlet (Tabell 2) att 

teman såsom förväntningar, kompetens och engagemang är vanligt förekommande bland 

respondenterna. Alla dessa aspekter ligger till grund för att kunden skall känna sig 

tillfredsställd med både relationen och affären (Zineldin, 2000, s. 34). Patrik nämner 

specifikt att kunder som är återkommande är nyckeln till att överleva och tjäna pengar, 

vilket kopplas till att tillfredsställelse är den viktigaste delen i customer retention (Kotler, 

1994 s. 20; Eriksson & Vaghult. 2000). Vidare i tabellen är informella möten något som 

benämns mer än en gång. Det är en aspekt som vi har valt att behandla senare i analysen, 

även om den föll inom temat som är relaterat till just detta avsnitt.  
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5.2 Faktorer som påverkar användandet av eCRM 
David berättar att när han har en ny kund vill han gärna interagera på ett sätt som gör att 

han kan läsa av personerna för att de ska få intryck av varandra genom till exempel 

ögonkontakt, kroppshållning och annat som påverkar intrycket av den andra personen. 

Frida vill vårda en ny relation genom att spendera tid med kunden för att komma in på 

ämnen de annars inte hade kommit in på. Både Annika och David har erfarenhet av att 

inleda en ny relation med virtuella möten. För Davids del var det ett inledande möte för 

att diskutera ett samarbete och han berättar att virtuella möten har fördelen att fler möten 

kan bli av eftersom det går att ha även om parterna är långt ifrån varandra. För Annikas 

del var det eftersom personen var på avstånd. Vi tolkar det som att en aspekt som kan 

spela in vid interaktionen med en ny kund och som avgör hur det virtuella mötet kan 

påverka relationen beror på den teknik som används. Det är nämligen avgörande vid de 

första träffarna att personerna kan lära känna varandra och läsa av varandra, vilket då 

kräver virtuella möten som ger bra kvalitet och interaktivitet som kan skapa det. Enligt 

Purdy et al. (2000, s. 182) är det nämligen hur levande interaktionen är som avgör hur lätt 

deltagarna i det virtuella mötet kan läsa av varandra och därmed hur väl parterna lyckas 

samarbeta. Annika menar på att hon tycker en stor fördel med virtuella möten är att de 

kan dela dokument och på så sätt skapa ett interaktivt möte fastän de inte sitter 

tillsammans fysiskt. David menar på att ifall han kunde använda virtuella glasögon och 

haft personen virtuellt framför sig kunde han läst av på ett annat sätt och till exempel 

kunnat titta den andra personen i ögonen. Det tolkar vi som att det är hur levande 

interaktion mötet skapar, genom hur mycket som går att se och känna av, som avgör i 

vilken mån virtuella möten används och därmed även hur det påverkar relationen med 

kunden när det används.  

 

Standaert et al. (2016, s. 328, 335-336) kan se att målet med mötet avgör vilken typ av 

möte som passar bäst. Respondenterna är eniga kring att det är situationen och vad som 

vill uppnås med mötet som spelar roll i hur de väljer att ha ett kundmöte. Samtidigt trycker 

Patrik på betydelsen av att möta kundens förväntningar och tillfredsställa kundens 

önskemål i ett kundmöte. Vi tolkar det som att vad målet med mötet är kan vara en aspekt 

för företag att ha i åtanke, men att en annan viktig aspekt att ha i åtanke är vad kunderna 

faktiskt vill och vad de förväntar sig utav mötet. David nämner som sagt att han inte 

arbetar på ett systematiskt sätt utan anpassar sitt arbete mycket efter den aktuella kundens 

preferenser och hur personerna han ska arbeta med fungerar. Vi tycker oss därmed kunna 

se att det inte i förväg går att bestämma att när syftet med mötet är det här då ska det vara 

fysiskt eller när syftet med mötet är det här ska det vara virtuellt, utan att vara öppen för 

vad personerna som ska vara inkluderade i mötet tycker och känner. I en bra kundrelation 

tycker Nils att just öppenhet är en viktig faktor. Att anpassa det efter kunderna och vad 

som gör dem nöjda är något Sun (2006, s. 596) även trycker på. Det anser vi visar på att 

öppenhet och flexibilitet mot kundernas preferenser är faktorer som påverkar 

kundrelationer positivt i arbetet med eCRM.  

 

Enligt Lancastre och Lages (2006, s. 784-786) beror hur samarbetsvilliga kunder är till 

att interagera digitalt bland annat på vilket engagemang som finns i relationen. För att 

utveckla en relation från begynnelsefasen till tillväxtfasen, och till slut nå förtroendefasen, 

behöver båda parter vara engagerade i relationen (Dwyer et al., 1987, s. 16-19). Vi tolkar 

det som att det därmed kan vara så att anledningen till att respondenterna föredrar att ha 

virtuella möten när en relation byggts upp och gått in i de två senare faserna beror på att 

ett engagemang då är uppbyggt i relationen och att kunderna därmed är mer öppna för 
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hur de ska interagera tillsammans för att de ska kunna samarbeta på ett bra sätt som skapar 

värde för båda parter.  

 

Dwyer et al. (1987, s. 18) menar på att oavsett hur de första träffarna går till i utvecklandet 

av en kundrelation är det viktigt att vara medveten om och möta kundens förväntningar, 

vilket är det som skapar tillit i relationen och en stark grund. Frida menar på att en del av 

deras kunder inte kommit långt med digitaliseringen och att de kunderna inte är lika öppna 

och redo för virtuella möten som de själva är, vilket hon vidare menar på är anledningen 

till att de använder virtuella möten mer internt. Samtidigt menar både Annika och 

Katarina på att när de har virtuella möten är det något som både de och kunden ser som 

självklart och är öppna mot eftersom det inte går att resa för vartenda ärende. Det tolkar 

vi som att en del i aspekten hur mötet går till handlar om vilka förväntningar kunden har 

och att det påverkar både inställningen till och resultatet av olika typer av möten. Därmed 

anser vi det viktigt att B2B-företag kommunicerar med sina kunder tydligt för att hitta en 

balansgång i hur de interagerar tillsammans med åtanke på vad kunden önskar och vad 

som fungerar i längden. Richard et al. (2007, s. 937) betonar just betydelsen av att i en 

relation skapa förståelse för varandra och hitta ett gemensamt sätt att arbeta för att 

balansera den digitala interaktionen. Det är något som David aktivt gör i sitt arbete då han 

inför ett kundmöte tydligt kommunicerar med kunden om till exempel målet med mötet 

och utifrån det anpassar mötet för att möta kundens förväntningar.  

 

Katarina berättar att hon träffar hennes kunder några gånger per år och den regelbundna 

kontakten som sker däremellan är ofta via virtuella möten. Hon menar på att de inte skulle 

kunna resa till varandra varje gång det är någonting utan måste kunna interagera och 

kommunicera med varandra på distans, vilket både hon och kunden ser som en 

självklarhet. Annika menar på att hon använder virtuella möten som ett komplement till 

att ses, främst när det inte går att ses av praktiska skäl. Kupritz och Cowell (2011, s. 57; 

69-72) har tittat på intern information som kommuniceras ut och kunde se att känslig 

information var att föredra att kommunicera ansikte mot ansikte medan mindre saker och 

brådskande saker kunde kommuniceras ut digitalt. Vi tolkar det som att virtuella möten 

används på lång sikt bäst inom B2B-företag som ett komplement till fysiska möten när 

det gäller brådskande ärenden och sådant som rör affärsverksamheten för att arbeta 

effektivt tillsammans och snabbt hantera saker som dyker upp.  

 

Enligt Ulaga (2003, s. 688) bidrar god problemlösning och kommunikation till att 

relationen skapar ett värde till kunden och relationen därmed blir bättre. När ett problem 

uppstår menar Annika på att det är hur komplext problemet är och hur många som är 

involverade som avgör ifall det går att lösa genom ett virtuellt möte eller ifall de behöver 

ses. Frida berättar att när det är ett litet problem kan hon tänka sig ta det virtuellt med en 

kund, men vid större problem vill hon gärna träffa kunden. David menar på att när det 

finns ett problem är det viktigt att det inte uppstår missförstånd och att han visar kunden 

att han bryr sig och vill lösa det, genom att bland annat investera tid i kunden. En fördel 

som han kan se med virtuella möten är att kunna hantera problem som dyker upp på 

löpande basis istället för att vänta tills de kan ses, men han menar vidare på att vid större 

problem och kriser finns det ett behov av att ses för att lösa det. Även Katarina menar på 

att hon och hennes kunder gärna löser problem via virtuella möten för att snabbt och 

effektivt kunna lösa det, utan att någon ska behöva åka till den andra. Det stöder det Purdy 

et al. (2000, s. 182) säger om att virtuella möten kan vara ett alternativ till det fysiska 

mötet när ett problem behöver lösas, men vi tolkar det som att det indikerar på att det inte 
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gäller vid stora eller komplexa problem och när flera personer är inblandade utan främst 

när enklare saker behövs redas ut.   

 

Kupritz och Cowell (2011, s. 69-72) menar på att digital kommunikation inom företag till 

medarbetare passar bäst då det är brådskande information eller information som ska nå ut 

till många. David menar på att en fördel är att det går att ha fler möten jämfört med ifall 

han skulle träffa samtliga kunder fysiskt varje gång eftersom det går snabbt och enkelt att 

koppla upp sig till ett videosamtal. Det är något som även Annika trycker på då hon inte 

har möjlighet att sitta nära alla de hon har kundrelationer med. Vid möten där något kring 

affären eller arbetet ska tas upp tolkar vi det som att det med fördel kan tas via ett virtuellt 

möte för att kunna ta mötet direkt och förenkla det av praktiska skäl.   

 

När en B2B-relation når förtroendefasen menar Dwyer et al. (1987, s. 19) på att parterna 

i relationen känner en tillfredsställelse i relationen och vill stanna, vilket skapar ett 

ömsesidigt beroende. Det innebär att de anstränger sig och investerar resurser för att 

fortsätta ha en god relation på lång sikt samt att kunden blir mer positiv till att lösa ett 

problem som uppstår istället för att gå vidare till ett annat företag (Dwyer et al., 1987). 

Katarina menar på att med en långvarig kund vill hon kunna vara öppen och ha en stark 

relation så att de kan säga till varandra rakt ut ifall något är fel. Vi tolkar det som att det 

i förtroendefasen kan det underlätta att ha virtuella möten på ett gynnande sätt för 

relationen eftersom båda parter får lättare att förstå varandra och de förväntningar som 

finns, vilket gör att interaktionen kan anpassas efter det. Dessutom kan det vara så att 

kunderna är mer förlåtande eftersom de är i en ömsesidigt beroende relation och det kan 

göra det lättare för B2B-företag att våga börja använda eCRM i större grad utan att riskera 

att det påverkar en relation negativt för att de till exempel inte är vana vid det.  

 

Enligt Gummesson (2004, s. 144-146) kan B2B-företag interagera med kunder på ett 

produktivt och kvalitativt sätt för att arbetet med CRM ska vara lönsamt. Katarina menar 

på att de varken skulle ha tid eller råd att resa runt till varje kund så fort det är någonting 

utan att de av både ekonomiska skäl och effektivitetsskäl har virtuella möten där de tar 

sådant som dyker upp och sedan träffas när det behövs. Det ser hon som den stora fördelen 

med virtuella möten. Dock menar hon även på att de ser kunderna som säljpartners och 

att de behöver investera tid i dem för att kunden ska lyckas prestera och sälja bättre och 

på så sätt skapa en mer lönsam verksamhet för Katarinas företag. 
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5.3 Utvecklandet av kundrelationer 
För att kunna identifiera bakomliggande faktorer av vad som utvecklar kundrelationer i 

en B2B-kontext behöver vi gå tillbaka till klassisk teori av exempelvis Dick och Basu 

(1994). I deras arbete med att försöka kartlägga vad som ligger bakom lojalitet kommer 

de fram till att det finns huvudsakligen två typer, det vill säga en attityddimension samt 

en beteendedimension. Dock så argumenterar vi i teorikapitlet att dessa dimensioner inte 

går att särskilja med styrka ifrån Baldinger och Rubinson (1996). I empirin kunde vi se 

att respondenterna oavsett bransch kände att de inte kunde se scenarion där kunder skulle 

kunna vara lojala och långsiktiga med endast en dimension, utan där de båda var beroende 

av varandra. Svar som att kompetens och förmågan att leverera trycker Annika på, medan 

Patrik anser att ryktesspridning och att tala gott om varandra är av minst lika stor 

betydelse. Därför kan vi se att om en av dessa aspekter misslyckas skulle det i sådana fall 

kunna skada relationen på både kort och lång sikt, men också påverka återkommande köp.  

 

Återkommande köp (customer retention), som har sin grund i teorier om lojalitet, är 

verkan av en tillfredsställd kund (Eriksson och Vaghult, 2000). Precis som Baldinger och 

Rubinson (1996, s. 8) kommer fram till kan en missnöjd kund skapa obalans mellan 

ovanstående dimensioner och kan därmed leda till en minskad marknadsandel. Som 

Patrik säger har de en mindre och etablerad kundstock, vilket då i sin tur kan tolkas som 

att företag har mindre rum att göra kunder missnöjda då antalet kunder är mindre inom 

B2B-branschen. En bakomliggande faktor till tillfredsställda kunder, som vi har kunnat 

identifiera i intervjuerna, är förväntningar. Förväntningarna ligger i båda riktningar då det 

inte bara säljaren som förväntas leva upp till förväntningar utan likasåväl köparen. Annika 

som arbetar inom IT-branschen säger att båda parter måste hålla vad de lovat. Med det 

menar hon att utifrån säljarens perspektiv måste de leverera i både tid och kvalitet, men 

samtidigt förväntar hon sig att kunden skall vara ärlig tillbaka ifall denne inte är nöjd för 

att kunna lösa problemet. Även Nils inom brasvärmebranschen trycker på att öppenhet 

mellan båda spelar en vital roll för att båda skall vara tillfredsställda, inte bara med 

relationen utan också affären. På så sätt spelar en tillfredsställd kund inte bara stor roll 

utifrån säljaren, utan båda skulle kunna anses ha lika stort ansvar för att kommunicera 

och på så sätt inleda fler affärer.  

 

Kommunikation är mycket viktigt inom relationer och B2B-kontexten är inget undantag. 

Katarina nämner i intervjun att hon värderar högt att kunden inte bara kommunicerar 

vanliga traditionella problem utan också meddelar ifall de funderar på att byta till en 

konkurrent eller vill påverka produkten/tjänsten de köper. Detta för att undvika snabba 

förändringar som kan leda till problem för en av parterna. Anderson och Narus (1990) 

kommer fram till att i relationer skall ingen av parterna ta förhastade beslut som påverkar 

den andra. Även Nils menar på att öppenhet och transparens i beslut är en underskattad 

faktor bakom långvariga relationer. Något vi kan se är att beslutsfattande hos båda parter 

borde delas öppet. Det gäller inte bara beslut som påverkar andra parten negativt, utan det 

skulle kunna mycket väl även kunna vara positiva beslut som borde delas. Att vara just 

transparent kan vi tycka oss se vara en betydande faktor för att bygga en relation. Därmed 

kan det vara fördelaktigt att parterna visar vilja att dela information med varandra. 

Naturligtvis borde denna kommunikation kunna ske på ett enkelt och effektivt sätt.  

 

Vem är det då som kommunicerar mellan B2B-företag? Respondenterna i denna studie 

har som nämnt alla kontakt med kunder dagligen. De flesta av dem hanterar och träffar 

kunder på en väldigt personlig nivå. Därför säger exempelvis Magnus att företaget spelar 

väldigt liten roll i relationen och att han värderar personen framför företaget. Å andra 
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sidan säger Frida att hon hellre skapar en relation med företaget. Detta är som benämnt 

en bekräftelse på Blois (1999) teori om interorganizational respektive interpersonal trust. 

Däremot kan vi dra slutsats utifrån intervjuerna att även om relationsuppbyggandet verkar 

ligga på en personlig nivå förväntar sig båda parter en hög grad av kompetens vilket kan 

betyda att det snarare är helhetsupplevelsen som får en att stanna kvar i relationen. Detta 

är något som även Zineldin (2000, s. 34) verkar antyda om, att båda delar är viktiga vid 

affärer. Därmed tolkar vi det som att på lång sikt är kompetens lika viktigt som i relationen 

på individnivå. 

 

Viljan att utveckla relationen är något som både kan konstateras i teori och vår empiri, 

det vill säga engagemang. Alla respondenter talar om att en kund eller säljare som visar 

intresse att utveckla något långsiktigt i form av konkreta handlingar skulle kunna ha den 

enskilt största påverkan på relationen. Precis som Gil-Saura et al. (2009, s. 596) säger 

angående engagemang bortser det en aning från kostnader och faktiskt nytta och värnar 

istället om relationen. David hävdar att en kund som tar initiativ till att träffas visar på en 

hög grad av engagemang och blir på så sätt ett konkret bevis på att de vill lära känna 

varandra. Nils berättar inom samma ämne att de på hans företag arbetar mycket med att 

träffas informellt, till exempel genom middagar på restauranger och inbjudningar till 

diverse lättsammare aktiviteter, för att försöka nå en djupare relation. Däremot säger 

Magnus att relationer som visar för mycket engagemang, det vill säga blir alltför 

vänskapliga, kan vara negativa för affärsrelationen. Detta är något som Dwyer et al. 

(1987, s. 20-21) också kommit fram till eftersom en relation som blir alltför informell kan 

ha skadliga effekter på det långsiktiga. Även Katarina menar på att en ytlig 

vänlighetsrelation som missar affärsaspekten tenderar att ha negativa konsekvenser där 

kunden kanske inte vågar vara ärlig med vad denne tycker eller när problem uppstår. Vi 

kan därmed se att en viss balans måste upprätthållas mellan vänskap och affärer.  

 

Slutligen är det värt att benämna tillit. Samtliga respondenter nämner tillit både 

bokstavligen och i form av många olika synonymer till det, även ibland med exempel. 

Tillit, eller också förtroende, är ett genomgående tema i den tematiska analys vi gjort. 

Vad vi kan tycka oss se i vårt insamlade material är att tillit verkar ha en direkt effekt på 

lojalitet och därmed långsiktiga kundrelationer. Detta går emot något vad Gil-Saura et al. 

(2009) anser, att tillit endast skulle ha en effekt via engagemang. Vi tolkar det snarare 

som att tillit lika väl kan ha en påverkan på relationen via engagemang eftersom många 

av respondenterna både ger sin  åsikt och konkreta exempel att en kund som är pålitlig 

kan vara lika stark som en som visar engagemang. Vi kan dock se att tillit fortfarande har 

en indirekt effekt på relationen via engagemang, som Morgan och Hunt (1994) hävdar. 

Detta eftersom några av respondenterna talar om att för att kunna ta sig ur den så kallade 

begynnelsefasen krävs mer än tillit, nämligen att kunna visa engagemang och att senare i 

relationen bygga upp ett förtroende. Det vi menar på är att tilliten kan finnas där direkt 

och därmed vara en genväg till långsiktig relation. 
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5.4 Långsiktighet och eCRM 
 

Hur påverkar användandet av eCRM  

utvecklingen av långsiktiga kundrelationer inom B2B-företag? 

 

Efter att ha analyserat de olika huvuddelarna i de föregående avsnitten har vi kunnat se 

att svaret på frågan kräver en uppdelning i form av en utvecklings- samt en tidsaspekt. 

Med detta menar vi att utifrån tolkningen av teorin i samhörighet med det empiriska 

materialet har vi kunnat identifiera att beroende på när i relationsstadiet krävs det att 

virtuella möten (eCRM) används olika mycket och på olika sätt. Faktorer som berör 

utveckling av relationer har också kunnat beskådas. För att på ett så konkret sätt som 

möjligt kunna analysera fram svaret på frågan måste vi därför gå tillbaka till de teorier 

som tar upp faser, närmare bestämt “Dwyer’s tre faser”. 

 

Vad vi har kunnat se är att engagerade kunder och säljare som visar via faktiska 

handlingar en vilja på att investera i relationen har enligt empirin en kraftig påverkan på 

relationen. Detta är något som är särskilt tydligt i början på en relation, där en av parterna 

i relationen som faktiskt tar sig tid att träffas fysiskt kan visa en hög grad av engagemang. 

Detta är något som flera av personerna vi har intervjuat visat på. Konkreta exempel på 

det är enligt Patrik kunder som visar framtidstänk och viljan att utvecklas som företag 

och enligt Katarina kunder som visar intresse i att även köparen skall vara lönsamma. 

Detta är något som benämnt Moorman et al., (1992) också kan se, nämligen att 

engagemang är nyckeln. Vi kan också fråga oss det omvända, det vill säga skulle en 

relation kunna inledas via ett virtuellt möte? Om vi backar tillbaka till en av faktorerna 

som bygger lojalitet, nämligen tillit, kunde vi tolka i empirin att tillit skulle kunna vara 

en oberoende variabel som har direkt effekt på lojalitet. Som vi kom fram till var detta 

något motsägelsefullt i förhållande till exempelvis Gil-Saura et al. (2009) som då antydde 

att tillit endast hade en effekt via engagemang. Vidare använder samtliga respondenter 

nyckelord som mänsklig tillit, första intryck och presentabel för att beskriva viktiga 

faktorer för dem vid ett första möte. Ingen av respondenterna nämner något konkret eller 

antyder om att första mötet skulle inneha några direkta fysiska aspekter som är av 

betydelse. Vad vi kan förstå är det med dagens teknik dock svårt att leva upp till sådana 

nyckelord i en virtuell värld. Därför i enlighet med Warkentin et al. (1997) och Nilsson 

och Mattes (2015) teori om att första mötet måste ske fysiskt, kan vi se att individerna 

antingen måste visa engagemang som i sin tur leder till tillit och lojalitet, eller så måste 

tilliten kunna bevisas och vara så pass stark att betydelsen av engagemang minskar.  

 

Når så småningom relationen har passerat den första fasen kan utvecklingen av relationen 

starta på riktigt. Vad vi har kunnat identifiera som ett återkommande tema bland 

respondenterna är att mötets syfte har en avgörande betydelse ifall det måste ske fysiskt 

eller kan tas via ett virtuellt möte. Precis som Katarina säger flertalet gånger i intervjun, 

att ifall det är mindre affärsrelaterade ärenden som skall redas ut är virtuella möten att 

föredra och att för mycket träffar kan vara negativt. Även Magnus exemplifierar det hela 

med att han kommer ha ett möte på distans senare efter intervjun eftersom han redan har 

träffat kunden tidigare i relationen och därmed kan ta det utan att träffas. Standaert et al. 

(2016) konstaterar just detta fenomen att målet med mötet har en avgörande betydelse. 

Vidare säger nämligen Nils att även om mycket kan tas på distans tycker han att 

informella träffar är mycket värdefulla för båda parter och att dessa skulle vara väldigt 

svårt att hålla på distans. Dessutom säger David att ett restaurangbesök med kunden kan 

vara mångdubbelt så värt och effektivt som ett virtuellt möte. Vad vi kan dra för 
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tolkningar utifrån detta är att det verkar som att enklare affärsmöten där parterna ska reda 

ut diverse problem eller återkopplingar kan ske via virtuella möten. Däremot tolkar vi det 

som att informella möten är ett ypperligt verktyg för att stimulera och utveckla relationen, 

då det sker på en mer personlig och mänsklig nivå. Vi kan tycka oss se en skillnad i 

affärsrelation och kundrelation, där de båda samverkar för att bygga långsiktiga 

relationer, men att de kräver olika form av verktyg. Därför ser vi att eCRM och virtuella 

möten kan stärka och förenkla utvecklingen av relationen om det används som ett 

komplement mellan parterna, snarare än ett absolut användande av bara en av dem. 

 

När väl relationen har nått en mognad och är på väg in i en långsiktig kundrelation 

behöver vi återigen gå ett steg tillbaka för att verkligen förstå vad som ligger bakom. Vi 

hamnar återigen i Blois (1999) studie där den visar på en separation mellan två typer av 

relationer, interorganizational trust och interpersonal trust, som skiljer sig genom att det 

antingen är mot företaget eller personen som en relation uppstår mellan. Här ger Magnus 

kanske den tydligaste indikationen på att det verkar vara individen som är den främsta 

aspekten i relationen, där individen och dess relation helt enkelt går före företagets 

relation. Magnus menar på att relationen inte är trogen till företaget utan snarare till 

personerna. Även om någon enstaka person pratar om det motsatta är vår uppfattning att 

utifrån våra respondenter är det förstnämnda att anta vara det mer vanligt förekommande. 

Å andra sidan kan vi tolka utifrån intervjuerna att det kan förekomma relationer som har 

en tendens att bli alltför vänskapliga. Både Magnus och Katarina ger exempel på 

relationer som har blivit för “kompisaktiga” som då har hämmat den professionella och 

affärsrelaterade delen i relationen. Här ser vi att en balans måste upprätthållas, inte bara 

sett till att hålla det på professionell respektive informell nivå, utan också att som företag 

inte låta relationer bli för personliga. 

 

För att förhindra att det alltför personliga förhållandet uppstår ger flera av respondenterna 

exempel på hur de arbetar med att sprida relationerna till mer än en person inom företaget 

[andra partners]. På så sätt menar bland annat Patrik att förtroendet stärks för företaget 

och att riskerna sprids ifall personer på respektive företag slutar. Annika berättar att på 

hennes företag arbetar de med en strategi som hon benämner katalysator, där en relation 

inleds först med en person på företaget, men att de inte nöjer sig där utan via denna person 

skapar nya kontakter inom samma företag, den så kallade katalysatorn fungerar då som 

en påskyndande process för denna utveckling då de har gemensamma kontakter. Vi kan 

då tolka detta som att genom att bygga fler relationer inom ett företag kan en relation som 

vilar alltför stor del på interpersonal trust förflyttas och bli mer jämlikt fördelad med 

interorganizational trust. På så sätt förflyttar den personliga relationen till att bli en 

relation mellan företagen, vilket vi ser utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv mer 

långsiktigt. Katalysatorn1 blir då en genväg till relationer och kan påskynda eller också 

minska betydelsen av engagemang och tillit. Virtuella verktyg kan därmed användas för 

att skapa fler relationer hos företaget eftersom katalysatorn då kan bevisa på engagemang 

och tillit. Viktigt att poängtera är att vår tolkning inte säger att den personliga relationen 

negligeras, utan snarare att den skall fördelas (godtyckligt) lika mellan företag och 

individ. 

                                                 
1 Katalysator. Är den person som en kundrelation först inleds med (sker i detta fall fysiskt), för att sedan 

skapa fler relationer inom kundens företag.  
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Figur 4. Illustrerande modell för praktiskt genomförande. 

Begynnelsefas: Engagemang och tillit byggs främst via ett fysiskt möte med kunden. 

Här byggs relationen på interpersonal trust.  

Tillväxtfas: Via katalysatorn inleds nya relationer, virtuella möten effektiviserar 

denna process. 

Affärer främst via eCRM och relationen på individnivå genom 

informella möten. 

Förtroendefas: När flera relationer har skapats inom kundens organisation har det 

även skapats en interorganizational trust. 

Företagsrelationen är därmed långsiktig och stark eftersom 

affärsrelationen byggs på flera relationer. 
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6. Slutsats och implikationer 
Studiens slutsatser kommer att presenteras i detta kapitel. Eftersom analysens sista 

avsnitt hade kraftiga inslag av slutsatser väljer vi att endast presentera en kort slutsats 

för att komma in på praktiska och teoretiska implikationer samt förslag till framtida 

forskning mer ingående.  

 

 

6.1 Slutsats 
 

Hur påverkar användandet av eCRM  

utvecklingen av långsiktiga kundrelationer inom B2B-företag? 

 

När vi går tillbaka till den problemformulering som har genomsyrat denna uppsats har vi 

sett både praktiska implikationer för B2B-företag såväl som teoretiska bidrag om 

ämnesområdet. I vår studie har vi kunnat se att virtuella möten har en negativ effekt vid 

begynnelsen av en kundrelation, åtminstone som tekniken ser ut idag. Däremot har den 

en positiv inverkan på utvecklingen av relationen för att nå en långsiktig kundrelation om 

den används som ett komplement till informella möten och används vid rätt tillfällen. 

 

6.1.1 Praktiska implikationer 
Resultatet som denna studie visar på är att företag idag använder sig av virtuella möten i 

begränsad nivå. Med begränsad menar vi att virtuella möten används främst som ett 

komplement för att lösa mindre affärsrelaterade ärenden. Studien tyder också på att i 

begynnelsen är det fysiska mötet oersättligt till förmån av exempelvis virtuella möten, 

åtminstone som tekniken ser ut idag vad vi kan förstå. Vad vi har kunnat identifiera som 

problem med hur de intervjuade företagen arbetar med kundrelationer är att de har en 

tendens att lägga alltför stora resurser på en individ i relationen. Detta leder då till att 

relationen mellan företagen hänger på en skör tråd som utgörs av två individer, vilket gör 

det hela kortsiktigt ifall någon av individerna försvinner. Istället borde företagen arbeta 

med att skapa bredare relationer utöver denna enstaka relation. Detta är något som 

benämns i uppsatsens senare del som katalysator. Denna katalysator fungerar då som en 

genväg för att skapa nya relationer inom företagen och på så sätt ersätter den tidigare 

sköra tråden på individnivå till fler trådar som binder samman företagen. Tack vare att 

katalysatorn redan skapat en personlig relation kan då företagen med hjälp av eCRM-

verktyg påskynda och effektivisera utvecklandet av relationer till fler individer inom 

samma företag. Detta är något vi anser vara en långsiktig kundrelation sett utifrån ett 

företagsperspektiv.  

 

Våra rekommendation till B2B-företag som önskar nå en starkare och långsiktig relation 

med sina kunder bör ha som strategi att försöka arbeta med en bredare relationsbas inom 

befintliga såväl som nya kunder. Arbetet med det första mötet och att ge ett gott intryck 

och leverera kompetens är fortfarande av ytterst vikt för att ens möjliggöra ett samarbete. 

Efter relationen inletts bör företagen identifiera, redan vid start eller efter inledande 

relation, en person inom kundens företag som kan fungera som katalysator för fler 

relationer. Sedan under relationens gång kan många av affärsrelaterade ärenden ske via 

virtuella möten, medan underhållande av relationen per se kan ske via informella möten.  
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6.1.2 Teoretiska implikationer 
Vi vill utifrån arbetet med denna studie presentera några implikationer som vi anser 

förändra den teoretiska syn vi hade innan studien. Vad vi har sett gällande upptäckter av 

Gil-Saura (2009) och Rauyruen & Miller (2007) om att tillit inte skulle ha en direkt 

påverkan på lojalitet och långsiktighet är att utifrån våra intervjuer är det inte så enkelt, 

utan att tillit mycket väl skulle kunna ha en direkt effekt. Däremot är engagemang fortsatt 

den regerande aspekten och tillit, om än liten, har en möjlighet att skapa lojalitet. Vidare 

kan vi tycka oss se med Blois (1999) teorier om interorganizational och interpersonal trust 

att det verkar även sträcka sig till utvecklandet av kundrelationer och när och hur virtuella 

möten kan användas. Det vi anser ha sett är att det finns en skillnad i affärsrelation 

respektive kundrelation, där det i affärsrelationer fungerar bättre med virtuella möten och 

mindre bra vid kundrelationer. Det kan därmed vara viktigt att vid framtida forskning av 

kundrelationer särskilja på affärsrelationer och kundrelationer. Angående Dwyer’s “Tre 

faser” (1987) tycker vi att det finns en hel del svårigheter att på ett konkret sätt identifiera 

när en relationer övergår från en fas till en annan. Särskilt med tanke på att utifrån våra 

intervjuer har vi kunnat se att fasernas längd varierar beroende på vilken typ av affär det 

rör sig om och att det finns stora skillnader mellan branscher.  

 

6.1.3 Framtida forskning 
I och med att denna studie är utförd utifrån ett svenskt perspektiv, det vill säga att empirin 

exempelvis är utifrån hur företagen arbetar med relationer och eCRM med svenska 

kunder och leverantörer, kan slutsatserna skilja sig i förhållande till andra länder med 

olika stor infrastruktur. Detta främst på grund av kulturella skillnader samt teknologisk 

utveckling. I Sverige skulle det tänkas vara så att behovet av att träffas är mindre än 

exempelvis länder som USA och Japan där det personliga mötet kan vara ännu viktigare. 

Att Sverige är ett relativt högt utvecklat land skulle även kunna påverka användandet av 

eCRM i jämförelse med länder som använder sig av äldre teknik. Med detta i åtanke 

tycker vi att framtida studier skulle kunna vara att inte bara att göra samma studie i andra 

länder, utan även att studera hur relationer och eCRM kan användas mellan olika kulturer 

och länder.  

 

En annan typ av studie som vi tycker skulle vara intressant är att genomföra en mycket 

djup fallstudie hos ett företag som idag använder sig lite av eCRM, för att sedan övergå 

till mycket användande. Forskarna skulle i sådana fall kunna följa detta företag under 

kanske flera år och studera effekten av eCRM och hur det påverkar kundrelationer. Det 

vore intressant eftersom vi i denna studie enbart har baserat studien på vad andra personer 

har sagt och upplevt och därmed anser vi att ifall samma fenomen studeras i första person 

skulle det kunna ge en djupare förståelse. 

 

Vår studie har haft det företagsekonomiska perspektivet som utgångspunkt och det har 

därför påverkat teorival såväl som metodologiska val. Under studiens tid har vi ofta 

kommit nära inpå andra ämnen som till exempel psykologi och teknik. Det kan vara så 

att framförallt dessa två ämnen är två aspekter som mycket väl kan påverka utvecklingen 

av kundrelationer och eCRM. Vi anser att båda kräver en egen studie med anpassade 

metoder för att kunna studera dem. När dessa ämnen är studerade utifrån samma 

frågeställning som vår studie tror vi att ett slutgiltigt svar kan ges på frågan då aspekter 

utifrån alla tre ämnen är nödvändigt. 
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7. Etiska aspekter 
I detta kapitel diskuterar vi några samhälleliga aspekter som vi tycker är värda att 

nämna. Överlag tycker vi att studien har stött på väldigt lite etiska överväganden och att 

vi alltid har haft en öppen inställning till teorier, metoder och ämnet överlag.  

 

 

För att återkoppla till en del av argumentationen i inledningen angående att virtuella 

möten kan spara in på affärsresandet ser vi en möjlighet till att en ökning av eCRM och 

virtuella möten kan ha en positiv inverkan på samhället. Det vi ser är en ökad hållbarhet 

i affärsverksamheten om företag övergår mer till virtuella möten. Färre affärsresor, som 

vanligtvis sker med icke hållbara transportmedel, är något som samhället konstant 

eftersträvar. Även sett utifrån företagets perspektiv kan de anse sig vara “gröna” och 

marknadsföra sig som ett hållbart företag. Precis som vi kunde se så spelar rykte en roll i 

relationsmarknadsföring.  

 

En aspekt att nämna angående intervjuerna är att respondenterna skulle kunna ha 

incitament för att undanhålla eller försköna sanningen. Med den teori och empiri som 

presenteras kunde vi konstatera att relationer inom B2B verkar ligga på individnivå, det 

vill säga att det är mellan människor som en relation skapas och inte till företaget. Därför 

kan det vara så att respondenterna har hållit undan information eftersom de i deras värld 

pratar om en “kompis” och inte en affärsrelation. Vi drar en parallell med att sociala 

normer säger att prata illa om sin kompis inte är acceptabelt, och därför kan 

respondenterna ha varit försiktiga med att prata alltför öppet om relationer. Precis som i 

metodkapitlet anser vi inte att detta kan ha påverkat studien då vi dels gjorde dem 

anonyma men också att vi inte har haft uppseende eller alltför personliga frågor. 

 

Vidare skulle det kunna anses vara så att om mindre fokus läggs på den enskilda 

relationen mellan individer från företag och istället att företag fokuserar på det stora hela, 

skulle de anställdas trygghet hos företag kunna minska. Detta eftersom en person spelar 

mindre roll ifall den slutar på grund av att flera relationer knyter samman företaget. Å 

andra sidan argumenterar vi att tack vare en starkare relation utifrån företagets perspektiv 

bidrar det till en högre grad av ekonomisk stabilitet i samhället då företagen inom B2B 

blir mer långsiktiga. Är företagen stabilare och långsiktiga leder det till att anställda har 

en trygghet i företaget. 
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[denna sida har avsiktligt lämnats tom]  
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8. Sanningskriterier 
För att kritiskt granska en kvalitativ studie kan trovärdighet och äkthet användas som 

sanningskriterier vilka studien ska uppnå. De båda sanningskriterierna trovärdighet och 

äkthet består av olika delkritierier (Bryman & Bell, 2013, s. 403-406) som kommer att 

diskuteras nedan . 

 

8.1 Trovärdighet 
Vi har valt att skicka ut den färdigställda empirin till respondenterna för att de ska få läsa 

och gå igenom det vi skrivit i empirin från deras intervju. Inom kvalitativ metod är det en 

viktig aspekt för att skapa tillförlitlighet i studien eftersom det på så sätt säkerställs att det 

som forskarna har upplevt och tolkat stämmer överens med hur respondenterna ser det 

(Bryman & Bell, 2013, s. 403). För att vi skulle kunna tolka materialet rätt och minska 

risken för missförstånd spelade vi in samtliga intervjuerna, med respondenternas 

godkännande, och kunde därmed noggrant bearbeta materialet i efterhand. Dessutom 

utgick vi från samma intervjuguide under varje intervju vilket vi anser gav respondenterna 

lika förutsättningar under intervjuerna.  

 

Ett annat delkriterium för att uppnå en trovärdig studie är att skapa en överförbarhet 

genom att utförligt beskriva hur forskarna gått tillväga och tydligt presentera materialet 

för att visa på kontexten studien är gjord i och på så sätt göra det möjligt för läsaren att 

avgöra hur studien är överförbar till andra kontexter (Bryman & Bell, 2013, s. 403-404). 

Vi valde att presentera varje respondent för sig i empirin för att tydligt visa vad 

respondenten sagt och kunna ta med mycket av det dem sagt för att vi inte ville utesluta 

något såvida det inte var irrelevant för ämnet. På så sätt anser vi att det material som 

samlats in på ett rättvist sätt presenterats innan vi sedan i analysen valt att göra tolkningar 

av det. Det innebär enligt oss att läsaren har möjlighet att förstå vad respektive respondent 

har berättat för oss och därmed kan förstå kontexten studien är gjord i och på så sätt kan 

avgöra hur resultatet skulle kunna överföras till andra kontexter. Vi är dock medvetna om 

att det inte är säkert att samma studie skulle ge samma resultat om ett år eftersom tekniken 

och marknaden för B2B-företag utvecklas och respondenterna därmed skulle kunna ändra 

sig kring hur de tänker om virtuella möten och att både interagera och ta hand om 

kunderna. Dessutom har vi fångat våra respondenters tankar och berättelser, vilket kan 

innebära att skulle andra personer som uppfyller samma krav och har samma titel är det 

inte säkert att det skulle ge samma resultat eftersom de är människor och därmed tänker, 

upplever och beskriver saker och ting olika. Inom en kvalitativ studie är det just det unika 

kontextuella sammanhanget som fångas eftersom forskarna sätter sig in i respondenternas 

värld (Bryman, 2011, s. 355). Eftersom denna studie är gjord på svenska företag kan inte 

resultatet ses överförbart till andra länder. Dock har vi variation i urvalet eftersom vi valde 

respondenter från företag som är verksamma inom olika branscher och resultatet anser vi 

därmed gälla för B2B-företag och inte en specifik bransch.  

 

Pålitlighet innebär att hela forskningsprocessen och studiens tillvägagångssätt tydligt 

redogörs av författarna (Bryman & Bell, 2013, s. 405). Vi har tydligt beskrivit vad vi gjort 

och hur vi gått tillväga genomgående under processens gång i uppsatsskrivandet. Vi anser 

på så sätt att studien har en hög pålitlighet eftersom vi redogjort för forskningsprocessens 

alla steg. Inom sanningskriteriet trovärdighet ingår även konfirmering vilket innebär att 

forskarna inte medvetet låtit egna personliga åsikter och värderingar påverkat studien 

(Bryman & Bell, 2013, s. 405). Vi har varit väldigt öppna för slutresultatet och därmed 

inte försökt leda resultatet åt något håll. Det har till exempel visat sig i att vi har haft 
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öppna frågor till respondenterna. Dessutom har vi med kritiska ögon försökt granska vårt 

arbete genomgående för att utvärdera studien.  

 

8.2 Äkthet 
För att uppnå äkthet i en kvalitativ studie är en aspekt att ge en rättvis bild av materialet 

och det respondenterna sagt (Bryman & Bell, 2013, s. 405). Vi har som sagt presenterat 

empirin för varje respondent i taget och på så sätt tydligt visat vem som har sagt vad samt 

tydligt redogjort för vad de sagt genom att vi tagit med det mesta de sa som var relevant. 

Dessutom har vi använt citat i empirin och haft minst ett citat för varje respondent för att 

vara transparenta och visa på ett utdrag av exakt vad respondenten sagt. Detta 

tillvägagångssätt anser vi har gett en rättvis bild av det insamlade material vi har 

presenterat i denna studie. Vidare ska materialet ge en rättvis bild av det personerna tycker 

(Bryman & Bell, 2013, s. 405). Eftersom studien handlar om kundrelationer finns det en 

risk att respondenterna förskönat det de har sagt för att de inte vill tala illa om deras 

kunder eller kundrelationer. Dock anser vi att det kriterium är uppfyllt eftersom samtliga 

respondenter är anonyma och då vi ställt öppna frågor och inte frågor som haft negativa 

aspekter där de ska tala illa om en kund.   

 

Under intervjuerna har vi upplevt att respondenterna fått reflektera över sitt arbete och 

sina tankar och på så sätt blivit mer medvetna om sådant de annars kanske bara gör av ren 

reflex för att de gjort det i många år. På så sätt anser vi att de fick en större förståelse för 

deras egen situation, vilket kallas ontologisk autenticitet och är ett kriterium för att uppnå 

äkthet i en studie (Bryman & Bell, 2013, s. 405). Vidare anser vi att respondenterna kan 

få en större förståelse av denna studie genom att vi har kopplat empirin till teorin för att 

analysera materialet med den befintliga teori som finns och dra slutsatser från det för att 

B2B-företag ska ha nytta av det. Eftersom samtliga respondenter i studien arbetar på B2B-

företag kan de därmed ha nytta av resultaten i denna studie. De praktiska implikationer vi 

har presenterat ger även respondenterna möjlighet att ändra deras situation och förstå vad 

som behövs göra för att ändra den, vilket Bryman och Bell (2013,s. 405) presenterar som 

ytterligare kriterier för att uppnå äkthet i en studie.  

 

Äkthet kan även anses ha uppnåtts i denna studie genom att studien handlar om något 

som finns på riktigt och intervjuerna med respondenterna har handlat om något som är 

närvarande i deras dagliga arbetsliv och vardag. Kraven vi hade på företagen och 

respondenterna i urvalet gjorde nämligen att vi intervjuade respondenter som kunde svara 

på frågorna. Det anser vi innebär att respondenternas svar inte är framkrystat för att de 

försöker se ett potentiellt scenario, utan att de berättat vad de faktiskt tycker och hur de 

gör vilket vi därmed kunnat fånga upp.  
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Appendix 1: Intervjuguide 
Allmänna frågor 

Är det okej om vi spelar in samtalet?  

Vill du vara anonym? 

Vad är din position på företaget och vad har du för arbetsuppgifter? 

Arbetar ni bara med B2B eller B2C också?  

 

Relationsmarknadsföring  

Hur arbetar ni med era kundrelationer? Har ni någon utarbetad plan?   

- Har ni många eller få kunder? 

- Hur ser era relationer ut med kunderna? Nära kontakt även efter köpet, 

eller mest kontakt inför köpet?  

- Vad är viktigt för er i era kundrelationer? Vad vill ni ha för relation?  

 

Hur skapar ni en personlig relation med era kunder?  

 

Hur ser era kunders köpprocess generellt ut?  

 

Hur sker den fortsatta försäljningen efter det att en relation inletts? (retention) 

 

Hur interagerar ni med era kunder? Vad föredrar era kunder?  

- Varför? Vad har ni för mål? Kritiska händelser?  

 

Skiljer det sig hur ofta ni träffar dem och hur ni interagerar med dem beroende på hur 

långt gången relationen är?  

 

Hur tycker du utvecklandet av en relation påverkas av att ses ansikte mot ansikte vid 

första mötet jämfört med att interagera via digitala medel?  

- Hur brukar ni träffa en ny kund? Vad är viktigt då?  

- Skiljer det sig mot hur ni träffar redan etablerade kunder?  

- Hur föredrar ni att träffa era kunder? Varför? Skiljer det sig mot nya 

kunder och redan etablerade kunder?  

 

Hur ser kommunikationen ut med era kunder beroende på hur långvarig eran relation 

varit? Nämn de tre faserna och fråga om kommunikationen skiljer sig åt mellan dem:  

- Begynnelsen 

- Utveckling 

- Långsiktigt 
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eCRM  

Vad är viktigt för er vid ett kundmöte och hur går ni tillväga?  

 

Använder ni virtuella möten (tex videokonferens) i kontakten med era kunder?  

- Vilka typer av virtuella möten använder ni i så fall (till exempel Skype, 

videosamtal, etc) och vid vilka tillfällen?  

- Hur använder ni dem?  

- Använder ni det internt? Mer eller mindre? Varför?  

 

I hur stor utsträckning sker möten via videokonferenser (internt vs externt)? 

 

Vilka typ av ärenden behandlas via videokonferenser?  

- Har ni någon gång inlett en relation med ett virtuellt möte?  

- Tycker ni det känns seriöst att använda det externt?  

- Underlättar det kontaktprocessen?  

 

Används virtuell försäljning? 

 

Vad anser du fördelarna och nackdelarna vara med att möta dina kunder fysiskt 

respektive virtuellt?  

 

Långvariga kundrelationer 

Vad anser du är en bra kundrelation och vad kännetecknas den av?  

 

Vad består en långsiktig kundrelation av enligt dig?  

 

Hur arbetar ni för att era kunder ska fortsätta köpa hos er?  

 

Hur arbetar ni med att skapa tillit och förtroende mellan er och kunden? 

- Hur kontrollerar ni att kunden är nöjd och tillfredsställd? 

 

Vad värderar du i en affärsförhandling med kunder? 

 

Hur stor betydelse har den personliga kontakten i era relationer? 

 

Vad är de största utmaningarna för att bygga en långsiktig relation? 

- Dina förslag till hur de kan förenklas 

- Egna erfarenheter (dåliga/bra) 

 

Är det någonting vi har glömt att fråga om som du tycker är intressant? 
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Appendix 2: Mail till företag 
 

Ämne: Intervju till examensarbete 

 

Hej, 

 

Vi studerar sista året på Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet med 

fördjupningsområde inom marknadsföring. Just nu skriver vi vårt examensarbete 

där vi undersöker hur virtuella möten (telefonkonferens, videokonferens, etc.) 

påverkar utvecklandet av långsiktiga kundrelationer inom B2B-företag.  

 

Anledningen till att vi kontaktar er är att vi undrar om ni vill delta i vår studie. Vi 

vill gärna intervjua er angående hur ni arbetar med era kundrelationer, interagerar 

med era kunder och hur ni tänker kring det. Intervjun kommer att ta mellan 30 och 

60 minuter och kan ske antingen via telefon eller att vi träffas, beroende på vad 

som passar er. Datum och tid för intervjun anpassar vi givetvis även utifrån vad 

som passar er. Vi ser gärna att någon hos er som har direkt kontakt med kunder 

har möjlighet att delta i vår intervju.  

 

Det som ni säger under intervjun kommer endast att behandlas av oss och 

användas till vår uppsats. Vi delar gärna med oss av uppsatsen till er när den är 

klar, vilket vi tror kan bidra till ert arbete med att bygga upp långsiktiga 

kundrelationer.  

 

Vi skulle verkligen uppskatta om ni vill delta i vår studie.  

 

Vänliga hälsningar, 

Rebecca Diderot och Simon Gunnarsson 

  



86 

 

 

 

 

Handelshögskolan 

Umeå universitet 
901 87 Umeå 
www.usbe.umu.se 


