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Sammanfattning 
Relationsmarknadsföring är ett perspektiv på företagande som, i motsats till 
transaktionsmarknadsföring, syftar till att etablera starka relationer mellan de involverade 
parterna. Perspektivet innebär att samtliga organisatoriska delar betraktas med ett 
relationstänk, det vill säga att även aktiviteter så som fakturering och back-office 
procedurer utförs med relationen i fokus. Begreppet har sin grund i en B2C-kontext, men 
har även fått fäste i en B2B-kontext. Syftet med relationsmarknadsföring i en B2B-kontext 
är att skapa tillfredsställande relationer mellan företag, med syfte att resultera i lojalitet. 
Lojalitet i sin tur, bidrar till ett högre brand equity som är ett varumärkes immateriella 
värde vilken har sin grund i en B2C-kontext. I dagsläget finns lite forskning på området i en 
B2B-kontext, och därför finns det få vetenskapliga studier som undersöker huruvida brand 
equity har en inverkan på B2B-relationer, och i så fall på vilket sätt. 
 
Vår studies syfte är att identifiera betydelsefulla dimensioner för uppbyggnad av 4Wards 
varumärkesvärde, och studiens frågeställning lyder som följer: Hur skapar en organisation 
i en B2B-kontext ökat varumärkesvärde för sina kunder? Studien utgår från fallföretaget 
4Ward, som är en distributör verksam i sportartikelbranschen, och distribuerar 
produktvarumärket Exel. Med en deduktiv/abduktiv ansats undersöker vi 4Wards 
kundrelationer med hjälp av åtta kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med återförsäljare 
av Exel. Vi kartlägger ur ett ledningsperspektiv vad återförsäljarna värdesätter i en relation 
samt varumärkets betydelse i denna specifika kontext. 
 
Studien resulterar i att fyra dimensioner identifieras, vilka är en trygg relation, 
kärntjänsten, värdehöjande tjänster och en god kommunikation. Dessa dimensioner är i 
studiens kontext betydelsefulla för uppbyggnad av ett varumärkesvärde, och är således 
studiens teoretiska bidrag. Studiens praktiska bidrag resulterar i rekommendationer till 
4Ward, vilka är; relationsfokus, kommunikation, tillhandahållande av datasystem och 
bildbank, uppbyggnad av varumärkesportfolio, fullständiga ägare av varumärken, samt 
service recovery aktiviteter. 
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Begreppsförklaring 
  
Business-to-business (B2B): Företag som säljer produkter/tjänster till ett annat företag. I 
denna studie ämnar det förklara relationen mellan distributör och återförsäljare (mellanled). 
  
Business-to-consumer (B2C): Företag som säljer produkter/tjänster till slutkund/användare. 
I denna studie ämnar det förklara relationen mellan återförsäljare och slutkund/användare. 
  
Brand equity: Ett varumärkes immateriella värde, igenkänningsgrad utifrån namn och 
utseende (egen tolkning ur Keller, 2008). 
 
Varumärkesvärde: I denna studie betraktas varumärkesvärde som resultatet av ett 
varumärkes brand equity, vilket är ett mått på varumärkets immateriella värde hos kunden.  
 
Varumärkesprofilering (Branding): En process för att skapa en image för ett varumärke för 
att bygga och behålla kundrelationer (egen tolkning från Berry, 2000). 
  
Kärntjänst: Fundamentala faktorer som är grunden till att ett företag existerar på 
marknaden (Grönroos, 2008, s. 181). 
  
Möjliggörande tjänster: De tjänster som möjliggör användandet av kärntjänsten (Grönroos, 
2008, s. 182). 
  
Värdehöjande tjänster: Tjänster som skapar ett ökat värde till kärntjänsten och som bidrar 
med konkurrensfördelar (Grönroos, 2008, s. 182). 
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1. Inledning 
I denna inledande del av uppsatsen beskrivs det valda ämnesområdet för att ge en 
förståelse för studiens syfte. Tidigare forskning inom det valda ämnesområdet påvisas, och 
teorier relevanta för studien kommer att beröras, så som relationsmarknadsföring, brand 
equity och mervärde, och det forskningsgap som studien ämnar fylla förklaras. 
Avslutningsvis beskrivs studiens fallföretag, 4Ward, och dess kundrelationer. 
  
På dagens marknad räcker det inte med att enbart erbjuda en bra produkt eller tjänst. För att 
sticka ut bland konkurrenterna måste produkten eller tjänsten levereras och omges av 
ständigt god service. Den snabba teknologiska utvecklingen bidrar till att fler och fler 
imitationer av redan existerande produkter dyker upp på marknaden, vilket leder till att 
produktlivscykeln förkortas (Melin, 1999, s. 19). Grönroos (1990, s. 5) föreslår att företag 
utvecklar ett servicepaket runt kärntjänsten/produkten för att skapa värde för kunden. 
Genom att företagen lyssnar till vad kunden vill ha kan de särskilja sig från konkurrenterna 
och på så sätt skapa möjlighet för att bygga en effektiv relation (Grönroos, 2008, s. 48; 
Barnes, 1997, s. 770). Generellt sett har konkurrensen på de flesta marknader hårdnat, 
vilket leder till att det är svårare för företag att hitta nya kunder, och behovet av att behålla 
nuvarande kunder ökar därmed (Grönroos, 2008, s. 39 f). I och med den rådande 
konkurrensen gäller det för företagen att nå upp till kundens förväntningar, ta hand om och 
bygga relationer med sina kunder (Xu et al., 2006, s. 82, & Grönroos, 2008, s. 39, 133). 
  
En relation mellan företag och dess kunder är viktigt för företags överlevnad. Kunden är 
idag “mobil” och kan bryta en relation när denne vill (Barnes, 1997, s. 770; Grönroos, 
2008, s. 48).  I samband med att utbudet och priser på marknaden är allt mer liknande bland 
konkurrenter (Mudambi, 2002, s. 525), har transaktionsmarknadsföringens motsats, 
relationsmarknadsföring, vuxit fram (Gummesson, 2002, s. 24 ff). 
Transaktionsmarknadsföringen fokuserar på att leverera produkten till kunden på ett 
effektivt sätt (Grönroos, 2008, s. 40). För att företagen inte ska riskera att deras produkter 
blir “en i mängden” är de tvungna att differentiera sig med service, företagsvarumärket och 
med produktvarumärken i deras portfolio (Mudambi, 2002, s. 525). Perspektivet 
relationsmarknadsföring beskriver hur ett företag kan uppföra sig gentemot sina kunder och 
marknadsföring ses som en del av hanteringen av kundrelationer i företaget (Grönroos, 
2008, s. 55). Relationsmarknadsföring innebär att företaget lägger mer fokus på att skapa 
långsiktiga relationer med kunderna för att öka effektiviteten på sikt (Gummesson, 2002, s. 
24 ff), där relationen mellan kund och företag ses som en viktig del i prestationen, på 
samma sätt som avkastning och marknadsandelar (Storbacka et al., 1994, s. 22). Genom att 
företagen satsar på de befintliga kunderna och börjar se dem som resurser, kan därigenom 
långsiktiga och stabila relationer med kunderna bildas (Storbacka et al., 1994, s. 23; 
Gummesson, 2002, s. 29). 
  
En relation mellan två företag (B2B-relation) bygger på upprepade interaktioner mellan 
parterna, som efter en tid leder till att parterna är mer beroende av varandra och de utbyten 
som sker (Holmlund & Törnroos, 1997, s. 304 f; Holmlund, 2004, s. 279). En relation 
mellan företag benämns enligt Håkansson & Ford (2002, s. 133) som en nätverksrelation. I 
denna studie ses interaktioner som ett samspel mellan parterna i relationen, där interaktion 
betyder alla slags utbyten som sker. En relation i en B2B-kontext innehåller tre olika 
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dimensioner enligt Holmlund & Törnroos (1997, s. 306 f); strukturella, ekonomiska, och 
sociala dimensioner. En relation kan ha ett högre värde än själva transaktionen, vilket gör 
att relationen till ett annat företag kan betraktas som den viktigaste tillgången ett företag 
inom B2B-kontexten har (Ford & Håkansson, 2006, s. 250).  Företag verksamma på en 
B2B-marknad har ofta färre kunder än företag på en B2C-marknad, vilket gör att varje 
kund bör behandlas unikt och få en tydlig identitet (Håkansson & Snehota, 2006, s. 260).  
  
Enligt Anderson & Weitz (1992, s. 26 ff) ska en relation mellan två företag ha samma 
slutmål. Forskarna menar att båda parterna ska se relationen som något som leder till ännu 
nöjdare slutkunder. I en B2B-kontext är relationen ett mellanled, “partners” som utbyter 
tjänster (Morgan & Hunt, 1994, s. 22), där relationen är baserad på vetskapen om att det 
finns band som håller aktörerna samman. Relationer i en B2B-kontext är huvudsakligen 
studerade ur en dyadisk synvinkel, där två aktörer är ömsesidigt beroende av varandra, men 
även ur en triadisk synvinkel vilket innebär tre aktörer eller fler i relation som bildar ett 
nätverk (Holmlund & Törnroos, 1997, s. 305). En relation är enligt författarna Holmlund & 
Törnroos (1997, s. 306) i en B2B-kontext karaktäriserad av följande kärnfunktioner; 
ömsesidighet, långsiktighet, process och kontext. Relationer uppstår på individnivå, vilket 
relaterar till ett synsätt som är vanligt inom service management. Inom service management 
karaktäriseras relationer av ett fokus på individen och dess uppfattning om produkten och 
enskilda aktiviteter inom företaget. Kärnfunktionerna uppstår även på företagsnivå, genom 
nätverk i enlighet med IMP-gruppen, som fokuserar primärt på relationer, där en relation är 
baserad på upprepade interaktioner mellan minst två parter (Holmlund, 2004, s. 280). 
Relationen mellan två företag består av ett flertal interaktionspunkter, det vill säga ett flertal 
processer påverkar relationen, från individnivå till företagsnivå (Holmlund, 2004, s. 280 f). 
Holmlund & Törnroos (1997, s. 284) menar således att relationen i en B2B-kontext inte 
alltid är beroende av en enskild situation, utan den totala summan av alla 
interaktionspunkter måste vägas in.  I denna studie undersöker vi två relationstyper och 
dess interaktioner, den personliga relationen mellan återförsäljarens säljare och fallföretaget 
4Wards säljare, och nätverksrelationen mellan återförsäljarföretagen och 4Ward. 
  
Då kundnöjdheten ökar, bidrar det till att företagets prestation i arbetet för att skapa en 
framgångsrik relation ökar (Caceres & Paparoidamis, 2007, s. 843). När båda företagen 
visar en förmåga att bidra med något positivt till relationen påvisas deras engagemang 
(Caceres & Paparoidamis, 2007, s. 845) och en av de mest kritiska delarna i en B2B-
relation är när de båda parterna är beroende av varandra (Caceres & Paparoidamis, 2007, s. 
843; Dwyer et al., 1987, s. 19). En B2B-relation bygger på ett ömsesidigt förtroende och 
vikten av att hålla vad som lovas är vitalt. Företag bör inte agera motstridigt till detta. 
Morgan & Hunt (1994, s. 22 f) menar att när någon part inte lever upp till 
överenskommelsen kan relationen skadas. 
  
Ett starkt varumärke ses som en intresseväckare till att bygga en relation. Idag är det 
allmänt vedertaget att ett starkt varumärke är en värdefull tillgång för företagen. Det saknas 
dock en allmän förklaring till vad ett starkt varumärke är, samt hur det skapas (Melin, 1999, 
s. 44). Tidigare forskning visar på att ett varumärkes identitet är en av de viktigaste 
faktorerna vid uppbyggnad av ett starkt varumärke. Kunden väljer varumärke utifrån vad 
denne vill bli associerad med, vilket företrädesvis betyder att kunden väljer ett varumärke 
som bekräftar kundens självbild. För företaget, vad gäller dess företagsvarumärke, handlar 
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det om att identifiera de kärnvärden hos deras varumärke som förmedlar dess funktionella 
och emotionella mervärde, som i sin tur ska möta kundens behov (Melin, 1999, s. 93 f). Ett 
företags varumärke är således en samling funktionella och emotionella värden vilka skapar 
ett unikt lovord till kunden (de Chernatony, 2002, s. 116), vilka, om de lever upp till 
kundens förväntningar, bidrar till varumärkets immateriella värde (Lynch & de Chernatony, 
2007, s. 124). 
  
Ett varumärkes immateriella värde, är det som möjliggör för företag att exempelvis ta ett 
högre pris för en vara med liknande attribut och utseende som konkurrenters varor, vilket 
benämns som ett varumärkes brand equity (Wood, 2000, s. 662 ff). När ett varumärke har 
ett högt brand equity blir kunden mer accepterande gentemot varumärket (Tax et al., 1998, 
s. 65), vilket i motsats innebär att ett varumärke med lågt brand equity kan resultera i att 
kunden inte är lika accepterande, och exempelvis hellre väljer att ta de kostnader det 
innebär att byta till ett annat varumärke (Jones et al., 2000, s. 267 ff). I dagsläget behandlar 
den mesta forskningen kring brand equity en B2C-kontext, utifrån grundläggande modeller 
av Aaker (1991) och Keller (1993). Dessa modeller är till väldigt liten del testade i en B2B-
kontext, vilken belyser relevansen av relationer (Leek & Christodoulides, 2011, s. 833). 
Anderson & Narus (2004, s. 5) för ett resonemang om att en tendens bland B2B-
marknadsförare är att rikta ett större intresse mot effektivitet och funktion vad gäller 
marknadserbjudanden, än på hur brand equity kan bidra till fördel för varumärket. 
Biedenbach (2012a, s. 691) beskriver fokuseringen på marknadserbjudanden som en 
förklaring till den bristande forskningen inom B2B-varumärkesprofilering. 
Varumärkesprofilering skiljer sig mellan B2B- och B2C-kontexten på så sätt att i en B2C-
kontext handlar varumärkesprofilering om enskilda produkter, medan det i en B2B-kontext 
handlar om varumärkesprofilering av ett helt företag med sin produktportfolio (Baumgarth, 
2010, s. 654).  
 
Den kunskap en kund har om ett varumärke har en inverkan på varumärkets brand equtiy, 
vilken är en guidning vid kundens val och beteende (Biedenbach, 2012b, s. 3). I en studie 
av van Riel et al. (2005, s. 842) förklarar de hur upprepade köp av ett varumärke är en 
bidragande faktor till en varumärkeslojalitet vilket är en påverkande faktor på ett 
varumärkes brand equity. Lojalitet kan enligt Chaudhuri & Holbrook (2001, s. 90) ges i 
uttryck på två olika sätt. Det ena är genom köp- och beteende-lojalitet, vilket syftar till 
upprepade köp av ett varumärke. Attitydlojalitet och andra sidan förklarar kundens 
engagemang och värdeassociationer till varumärket. Trots den bristande forskningen kring 
B2B-kontexten och brand equtiy finns det studier där de grundläggande modellerna av 
Aaker (1991) och Keller (1993) appliceras i en B2B-kontext (Kuhn et al., 2008). 
Biedenbach (2012b, s. 5) menar att genom att applicera de grundläggande modellerna i en 
B2B-kontext, ignoreras de faktorer som påverkar interaktionen mellan säljaren och kunden, 
vilket kan resultera i ett missvisande resultat av brand equity i en B2B-kontext. 
Ramaseshan et al. (2013, s. 339 f) utgick delvis från Kellers B2C-modell (2003) vid 
utformandet av sin kvalitativa studie om brand equity och lojalitet i en B2B-kontext. 
Studien påvisar att lojalitet inte har någon påverkan på brand equity i en B2B-kontext, 
varför vi finner området intressant att studera via en kvalitativ studie med hjälp av 
fallföretaget 4Ward.  
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4Ward är ett generalagentbolag som arbetar med premiumvarumärken inom 
produktområdena skor, mode och sport. De är verksamma mot återförsäljare på den 
nordiska och baltiska marknaden, med huvudkontor i Umeå. 4Ward köpte år 2012 upp 
andelar i varumärket Exel och är i dagsläget generalagenter för dem i norden. Exel är ett 
sportvarumärke som grundades 1973 och producerar sportartiklar (innebandyutrustning och 
längdskidstavar). Exel har gått från att vara ett marknadsledande varumärke till att idag, 
efter att ha blivit misskött en längre tid av tidigare distributörer, skadat sina kundrelationer 
och tappat delar av sin marknad.  (D. Stenlund, personlig kommunikation, 11 februari 
2013) När vi vidare i studien pratar om 4Ward, menar vi företagsvarumärket, och när vi 
diskuterar Exel syftar vi till produktvarumärket. 4Wards kunder benämns i denna studie 
som återförsäljare. 
  
Givet diskussionen ovan ser vi 4Ward som ett intressant fallföretag att studera, och ämnar 
diskutera och skapa förståelse för vilka dimensioner som har en avgörande roll i en B2B-
kontext vad gäller relationer och varumärke. Då brand equity i en B2B-kontext i dagsläget 
är relativt outforskat anser vi att ytterligare studier på området är behövligt. Vi anser det 
behövligt att först skapa förståelse för individers uppfattningar, för att sedan kunna 
identifiera betydelsefulla dimensioner för uppbyggnad av ett varumärkesvärde. Vi ämnar 
studera relationsmarknadsföring i kombination med varumärkesvärde då tidigare studier 
tyder på att relationsmarknadsföring bidrar till ett lojalt beteende (Gil-Saura et al., 2009, s. 
605) vilket i sin tur inverkar på brand equity (Aaker, 1996, s. 195 f). Därmed ämnar studien 
bidra teoretiskt med en fördjupad förståelse för brand equity i en B2B-kontext. Som ovan 
nämnts har Ramaseshan et al. (2013) utfört en studie på området där exempelvis lojalitet 
inte ansågs bidra till ett företags brand equity, då beslut i en B2B-kontext fattas av ett flertal 
personer och således är beslutsfattandet mer objektivt, vilket enligt författarna påverkar 
betydelsen av lojalitet. Dock genomfördes deras studie med en kvantitativ 
forskningsstrategi, varför vi anser att det fortfarande finns ett behov av ytterligare studier på 
området, då författarna inte tar hänsyn till behovet av djupgående förståelse för hur 
individer upplever och resonerar kring brand equity och lojalitet. Således behövs mer 
kunskap om brand equity, lojalitet och relationer och samspelet mellan dessa i en B2B-
kontext. Genom att studera fallföretaget 4Ward bidrar den här studien med en mer ingående 
och djupare förståelse för brand equity i en B2B-kontext. Tillsammans med 
kontextspecifika rekommendationer kan 4Ward stärka relationen till sina återförsäljare. 
Diskussionen ovan kring tidigare forskning och fallföretaget 4Ward leder oss in på studiens 
frågeställning och syfte: 
 

1.1 Frågeställning 
Hur skapar en organisation i en B2B-kontext ökat varumärkesvärde för sina kunder? 
  

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att identifiera betydelsefulla dimensioner för uppbyggnad av 4Wards 
varumärkesvärde. 
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 
Nedan redogörs för val av ämne samt för de erfarenheter som är av relevans för studiens 
förförståelse. Vidare presenteras vår syn på vetenskap och hur det är korrelerat till 
studiens vetenskapliga ansats och forskningsstrategi. Slutligen presenteras studiens 
teoretiska referensram, en redogörelse för insamling av sekundärkällor samt hur dessa 
kritiskt granskas. 
  

2.1 Val av ämne 
Vårt val av uppsatsämne grundas i att vi vill hitta en väg som kombinerar våra olika 
fördjupningar inom företagsekonomi, vilka är marketing och management. Både marketing 
och management berör såväl relationsmarknadsföring och begrepp relaterade till detta, och 
då vi båda har en gemensam grund i Service Management-programmet faller det sig 
naturligt att välja en inriktning inom dess ramar. På så sätt kan vi i så stor utsträckning som 
möjligt tillvarata vår gemensamma teoretiska akademiska kunskap inom ämnesområdet, 
och det ger det oss en möjlighet till ytterligare fördjupad kunskap inom respektive 
inriktning. Vi betraktar relationsmarknadsföring och brand equity som nyckelbegrepp inom 
framgångsrikt företagande, vilket diskuteras djupare i kapitel 3.0. Studiens teoretiska 
referensram, och vi ser denna uppsats som en möjlighet till att kunna bidra till 
kunskapsutvecklingen inom dessa områden. I samverkan med handledare och 
representanter från 4Ward inriktar vi därför studien mot att: att identifiera betydelsefulla 
dimensioner för uppbyggnad av 4Wards varumärkesvärde.   
 
Ramaseshan et al. (2013, s. 339 f) publicerade nyligen en artikel som påvisar att lojalitet 
inte har en påverkan på brand equity i en B2B-kontext. Studien påvisar vårt ämnes 
aktualitet, brand equity i en B2B-kontext. Vår studie ämnar bidra teoretiskt till forskning 
kring relationsmarknadsföring mellan distributör och återförsäljare, samt bidra till 
forskning kring brand equity i en B2B-kontext. Studien ämnar praktiskt bidra med 
rekommendationer till 4Ward, vad gäller uppbyggande av företagets varumärkesvärde samt 
aktiviteter för underhåll av deras kundrelationer. 
  

2.2 Förförståelse 
I denna studie utgör relationsmarknadsföring och varumärken centrala teman, där vi som 
uppsatsförfattare besitter kunskap genererad från vår akademiska utbildning. Förförståelse 
har betydelse för forskarens egna erfarenheter av det som studeras och anses vara av vikt 
särskilt inom somliga metodologiska ansatser (Fejes & Thornberg, 2009, s. 64). Via vår 
Service Managementutbildning tillgodoräknar vi oss såväl teoretisk som empirisk kunskap 
inom ämnena och utbildningen fokuserar särskilt på tjänstemarknadsföring och den 
nordiska skolan. Den nordiska skolan förklaras vidare i kapitel 2.5. Kvalitativ 
forskningsstrategi. Eftersom förförståelsen vad gäller uppfattningen om en företeelse, som 
tillägnats via exempelvis egna erfarenheter och utbildning, kan inverka på forskningsarbetet 
och resultatet av studien (Magne-Holme & Krohn-Solvang, 1997, s. 95), kan vi som 
uppsatsförfattare vara påverkade av vår förförståelse av hur företag bör förhålla sig till 
relationsmarknadsföring. Utbildningens förhållningssätt till relationsmarknadsföring är till 
största del positiv, vilket således även kan påverka vårt förhållningssätt till denna studie. Ur 
en positiv aspekt kan detta resultera i att vi lättare kan upptäcka och problematisera 
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samband mellan studiens företag och deras relationer. Genom förkunskapen kan vi 
identifiera var det kan finnas ett behov av ett mer omfattande 
relationsmarknadsföringsarbete. Dock kan denna förkunskap och positiva inställning också 
resultera i att vi bortser från de situationer där relationsmarknadsföring kanske inte är 
nödvändigt eller önskvärt. Vår ambition är dock att ha ett så neutralt förhållningssätt till 
4Ward och dess återförsäljare som möjligt, för att minimera denna risk. 
  
Vi arbetar båda inom servicerelaterade yrken, vilket innebär att vi har en förståelse för 
återförsäljarens perspektiv i en B2B-relation. Exempelvis har vi på grund av vår 
arbetslivserfarenhet en förståelse för vikten av relevans av varor i tid och korrekta ordrar. 
Utöver detta kommer vi dagligen i kontakt med servicerelaterade situationer som 
konsument. Då erfarenheter från uppväxten kan komma att påverka förförståelsen och 
således studien (Magne-Holme & Krohn-Solvang, 1997, s. 95), kan dessa erfarenheter 
resultera i att vår förstahandsförståelse för en B2C-, och B2B-relation påverkar studien. Hur 
väl våra upplevelser från våra servicerelaterade yrken är generaliserbara på alla B2B-
marknader är svårt att fastställa. Troligtvis varierar det mellan olika branscher. Dock finns 
det liknande komponenter i både B2B- och B2C-kontexter, som exempelvis att ett utbyte 
sker, interaktion, och mer eller mindre relationsuppbyggande aktiviteter. Detta kan inverka 
på hur vi tolkar relationerna i en B2B-kontext. Vår ambition är dock att undersöka studiens 
forskningsområde, B2B-relationer i sportartikelbranschen, så värderingsfritt som möjligt. 
  

2.3 Kunskapssyn 
Studiens syfte är att identifiera betydelsefulla dimensioner för uppbyggnad av 4Wards 
varumärkesvärde. Vi vill härmed klargöra vår kunskapssyn, då vi likt som Johansson- 
Lindfors (1993, s. 10) resonerar att kunskapssynen påverkar hur vi uppfattar den verklighet 
vi ämnar studera och således också hur den verkligheten kommer att studeras. Vi avser 
skapa en djupare kunskap för detta fenomen, där vi med vår hermeneutiska kunskapssyn 
gör en kvalitativ studie vars information vi tolkar. Respondenterna i intervjuerna kan ses 
som sociala aktörer där det studerade fenomenet till stor del kommer att tolkas utifrån de 
intervjuades synvinkel (Jacobsen, 2002, s. 32 f; Bryman & Bell, 2005, s. 589). Vi menar att 
vår hermeneutiska kunskapssyn är ett synsätt som relaterar till studiens frågeställning; Hur 
skapar en organisation i en B2B-kontext ökat varumärkesvärde för sina kunder? då vi 
utifrån människors berättelser ämnar studera hur de uppfattar vad som skapar värde i den 
specifika kontexten. 
  
Vi kommer att studera de sociala fenomen som uppstår i respondenternas kontext och 
eftersom hermeneutik lämpar sig väl för att exempelvis studera hur individer upplever sin 
situation och i enlighet med Jacobsens (2002, s. 31) resonemang kring hermeneutik, finner 
vi därav valet relevant. I egenskap av kunskapsskapare tolkar vi, influerade av vår 
förförståelse, verkligheten på ett subjektivt sätt. Alvesson & Sköldberg (2008, s. 13) menar 
att forskarens subjektiva tolkning är naturlig vid kvalitativa studier, eftersom kunskap inte 
kan skiljas från kunskapsskaparen och för att material insamlat från en kvalitativ studie 
måste behandlas på något sätt för att skapa mening. 
  
Hermeneutik är dessutom av relevans vid kvalitativ forskning (Kvale & Brinkmann, 2009, 
s. 49), då det i grunden handlar om tolkning och att skapa mening av en dialog. Via det 
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hermeneutiska perspektivet kommer vi att tolka hur organisationen kan agera för att 
tillfredsställa kundens behov, utifrån respondenternas svar. Syftet är att studera den 
specifika kontexten i vilken distributören och deras återförsäljare verkar, i detta fall 4Ward 
och dess återförsäljare, för att via respondenternas åsikter återge och skapa förståelse för 
den specifika situationen. Detta resulterar inte i ett generaliserbart resultat, vilket dock 
heller inte är studiens syfte. 
  
I kapitel 5.2 4Wards återförsäljare, beskriver vi kontexten i vilken respondenterna verkar 
för att vara väl införstådda i denna, vilket möjliggör en tolkning av respondenternas svar i 
förhållande till deras miljö. Detta eftersom en annan slags kontext kan resultera i andra 
slags svar. Kritisk hermeneutik betonar att tolkningen av fenomenet är beroende av en 
specifik kontext, vilket ställer krav på att forskaren är väl införstådd med vad denna kontext 
innebär (Bryman & Bell, 2005, s. 443). Vi ämnar därför, i enlighet med Bryman & Bell 
(2005, s. 443) skapa en förståelse för vår synvinkel på det studerade, och den sociala 
kontext i vilken respondenternas åsikter skapades. Vår förförståelse kan aldrig till fullo 
raderas, vilket dock i detta sammanhang kan vara en fördel för att underlätta förståelse för 
den miljö i vilken respondenterna verkar. Exempelvis tillgodoser vår universitetsutbildning 
oss med kunskap som möjliggör att vi kan analysera empirin på ett mer omfattande sätt. 
Detta då Jacobsen (2002, s. 33) menar att den verklighet i vilken respondenterna verkar i 
enbart kan kartläggas om forskaren sätter sig in i hur dessa personer resonerar och tolkar 
den sociala verkligheten. Vår förförståelse vad gäller B2C-, och B2B-kontexten kan 
komma att ha inverkan på vår tolkning av arbetsmiljön. Således kommer en blandning av 
vår förförståelse verka parallellt med de subjektiva tolkningar som görs av teorin och 
empirin. 
  
Vi, i enlighet med det hermeneutiska förhållningssättet (Bryman & Bell, 2005, 33 f), ser 
verkligheten, och relationer, som ständigt föränderliga. Vi ämnar studera uppbyggnad av ett 
varumärke i en kontext där kundrelationer är av vikt. Av den anledningen bör vårt 
förhållningssätt i denna studie vara att förhålla oss till, och söka förståelse för 
respondenternas åsikter och uppfattningar, samt att tolka och finna mening i de sociala 
konstruktioner och föränderliga relationer i vilka studiens respondenter verkar. Denna 
studies ontologiska ståndpunkt är således konstruktionism, vilken syftar till att de sociala 
entiteterna ska betraktas som konstruktioner baserade på uppfattningar och handlingar, en 
socialt konstruerad verklighet (Berger & Luckmann, 1991, s. 207 ff). Detta innebär att 
sociala företeelser och kategorier dels uppkommer i samband med sociala interaktioner 
samt att de är ständigt föränderliga (Bryman & Bell, 2005, s. 33 f). Således kommer studien 
enbart återspegla en tolkning av verkligheten och därav inte presentera en absolut sanning 
eller något definitivt. Vår avsikt är att skapa en förståelse för hur individer uppfattar 
samspelet i den valda kontexten. Den konstruktionistiska ståndpunkten innebär att vi kan 
komma att inverka på studiens genomförande och resultat, på grund av exempelvis vår 
förförståelse, vilken diskuterats ovan. 
  

2.4 Vetenskaplig ansats 
Forskning relaterad till relationsmarknadsföring och brand equity tjänar som utgångspunkt 
vid val av teorier, och följaktligen även datainsamling, eftersom vi har ett deduktivt synsätt. 
Då vårt syfte med studien är att identifiera betydelsefulla dimensioner för uppbyggnad av 



8 
 

4Wards varumärkesvärde, anser vi att det deduktiva synsättet är av relevans, då teorin 
fungerar som en vägledning. Det deduktiva synsättet innebär att forskaren med 
utgångspunkt i befintlig forskning och teori, testar hur applicerbara dessa är på 
verkligheten, med eventuell revidering som följd (Bryman & Bell, 2005, s. 23; Patel & 
Davidsons, 2011, s. 23 f). Vi väljer dock att kombinera det deduktiva synsättet med ett 
abduktivt synsätt, vilket enligt Trost (2010, s. 37) kan betraktas som en medelväg mellan 
induktion och deduktion. Deduktion kan upplevas som begränsande (Johansson-Lindfors, 
1993, s. 154) och då vi med vår hermeneutiska kunskapssyn och konstruktionistiska synsätt 
ser på vårt kunskapsskapande som ett beroende av interaktion med respondenterna, på 
samma sätt som respondenternas interaktion med sina slutkunder, anser vi valet av ett 
deduktivt/abduktivt synsätt vara relevant. Vi ger oss möjlighet att inkludera och utesluta 
teorier under arbetets gång eftersom vi betraktar studien som en lärande process och vi vill 
kunna tolka den bild vi ser på ett så omfattande sätt som möjligt. Det abduktiva synsättet 
möjliggör att vi kan vrida och vända på de tolkningar vi gör, då vi utifrån vad som 
framkommer i empirin kan göra justeringar, vilket på så sätt skapar förutsättning för att vi 
ska kunna förklara den sociala verkligheten på ett så uttömmande sätt som möjligt, i 
enlighet med Trosts (2010, s. 37) resonemang kring abduktion. 
  
Vanligtvis används en induktiv forskningsansats i kombination med en hermeneutisk 
kunskapssyn (Johansson- Lindfors, 1993, s. 55; Bryman & Bell, 2005, s. 40). Då studien 
har en hermeneutisk kunskapssyn och genomförs med ett konstruktionistiskt synsätt, syftar 
dock studien till att skapa en ökad förståelse för fenomenet genom att undersöka hur, och 
om, befintlig teori är applicerbar i den valda kontexten. Därav anser vi att ett 
deduktivt/abduktivt angreppssätt passande. Då vår studie ämnar undersöka hur en 
organisation i en B2B-kontext skapar ett ökat varumärkesvärde för sina kunder, undersöker 
vi detta med hjälp av teorier kring relationsmarknadsföring och varumärkesvärde. Vi 
studerar ett urval, för att sedan sammanfoga empiri med teori för att undersöka hur väl 
teorin går att applicera i vår valda B2B-kontext. Studien kommer således genomföras 
utifrån en deduktiv/abduktiv ansats trots att dess syfte är att skapa ökad förståelse. 
  
Det deduktiva angreppssättet är till fördel då det fungerar som en vägledning i det praktiska 
forskningsarbetet (Johansson- Lindfors, 1993, s. 57). Kritik kan dock riktas mot det 
deduktiva angreppssättet, då iakttagelser av verkligheten har sin utgångspunkt i befintlig 
teori och riskerar att inte stämma överens med den verklighet den ämnar beskriva 
(Johansson- Lindfors, 1993, s. 56), samt att studien är baserad på tidigare definierade 
komponenter som enligt litteraturen är viktig i en relationsuppbyggnadsprocess. De 
inkluderade komponenternas relevans diskuteras dock i ett stort antal vetenskapliga artiklar 
och facklitteratur och vi anser därför att de är en god grund för denna studie (se exempelvis 
Abdul-Muhmin, 2005; Xu et al., 2006; Grönroos, 2008; Theron & Terblanche, 2010). Vi 
minskar dessutom risken för att enbart styras av på förhand vald teori då vi tillämpar en 
abduktiv ansats, vilken möjliggör att vi, givet vad som framkommer i empirin, kan återgå 
till teoriutforskningen och göra förändringar. Det deduktiva angreppssättet skapar 
förutsättning för att undersöka samband mellan tillgänglig forskning och den valda 
kontexten för att kunna bidra till ökad förståelse och kunskapsutveckling (Bryman & Bell, 
2005, s. 23). 
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2.5 Kvalitativ forskningsstrategi 
Studiens syfte är att identifiera betydelsefulla dimensioner för uppbyggnad av 4Wards 
varumärkesvärde. Därav bör studiens forskningsfråga och syfte ett tolkande angreppssätt 
varför vi anser att valet av en kvalitativ forskningsstrategi är av relevans. Kvalitativa studier 
syftar till att beskriva och förstå specifika sammanhang, och att öka förståelsen för det 
studerade området genom att samla information om individers uppfattningar (Magne-
Holme & Krohn-Solvang, 1997, s. 78). Studien ämnar resultera i en djupare förståelse för 
det valda området och konkretisera respondenternas uppfattning i förhållande till tillgänglig 
teori. Det finns en nyligen publicerad artikel gällande lojalitet och brand equity i en B2B-
kontext, vilken är utförd med en kvantitativ forskningsstrategi och där ingen korrelation 
mellan lojalitet och brand equity kunde bevisas (Ramaseshan et al., 2013). Vi anser därför 
att det finns ett behov av en kvalitativ studie på området, eftersom vi anser att lojalitet och 
engagemang bör undersökas genom att studera individers uppfattningar, vilket ovan 
konstaterats bör utföras via en kvalitativ forskningsmetod.  
 
Kvantitativ forskning innehåller vanligtvis ett deduktivt synsätt vad gäller förhållandet 
mellan teori och praktisk forskning, där en prövning av existerande teorier genomförs, 
medan kvalitativ forskning vanligtvis har ett induktivt synsätt vad gäller relationen mellan 
teori och forskning där syftet är att generera teorier (Bryman & Bell, 2005, s. 40). Det är 
dock viktigt att ha i åtanke att det inte går att göra en definitiv distinktion mellan kvantitativ 
och kvalitativ forskning. I samstämmighet med Bryman & Bell (2005, s. 41), använder vi 
oss av en kvalitativ forskningsmetod för att undersöka hur väl teoretiska modeller är 
applicerbara på verkligheten. Vårt val att inte använda en kvantitativ forskningsstrategi 
grundar sig dels i anledningar diskuterade ovan, men även på grund av att den, enligt Ahrne 
& Svensson (2011, s. 14), lämpar sig bäst i ett klimat som är någorlunda fri från konflikter. 
Då studien ämnar undersöka ett företags situation som starkt påverkas av dess 
kundrelationer, vilka, som tidigare nämnts, är ständigt föränderliga och där det alltid finns 
en risk för konflikter, lämpar sig den kvalitativa forskningen bättre. Kvantitativa metoder är 
mer passande för att undersöka en bred massa som är relativt homogen för att få fram ett 
generaliserbart resultat (Ahrne & Svensson, 2011, s. 14). Även om urvalet kan ses som 
relativt homogent, vill vi via studien frambringa en djupare förståelse för respondenternas 
uppfattningar, vilket vi lättare kan synliggöra med en kvalitativ forskningsmetod.  
 
Det är svårt att beskriva sociala händelser med en kvantitativ forskningsmetod då den är 
begränsad vad gäller möjligheten att fånga nyanser i människors värderingar (Ahrne & 
Svensson, 2011, s. 14). Således anser vi att en kvalitativ forskningsmetod på ett bättre sätt 
möjliggör för att de nyanser i hur respondenterna önskar uppleva relationen med företaget 
synliggörs. Fördelen med kvalitativ data är att det visar på helheten av situationen vilket 
möjliggör en ökad förståelse för det sociala sammanhanget. Däremot är det ofta svårt att 
undersöka huruvida frågeställningen passar in på alla sammanhang, förutsatt att 
datainsamlingen inte ska bli väldigt stor i proportion. Är det önskvärt, lämpar sig troligen 
en kvantitativ forskning bättre, och det blir enklare att göra generaliseringar (Magne- 
Holme & Krohn- Solvang, 2007, s. 79 f). Studien ämnar dock främst att öka förståelsen för 
sociala sammanhang, i detta fall 4Wards specifika situation, och därav anser vi den 
kvalitativa forskningsmetoden vara av relevans. Kombinationen av kvalitativ och 
kvantitativ forskning kan generera i ett mönster vid fallstudier, som kan användas för att 
öka generaliserbarheten (Bryman & Bell, s. 508). Kvantitativa element är dock inte möjliga 
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att inkludera i denna studie på grund av studiens begränsade omfång med hänsyn tagen till 
tids- och ekonomiska aspekter. Dock är stegvis utvidgande av teorin i det empiriska 
tillämpningsområdet till viss mån möjlig, även vid kvalitativ forskning (Alvesson & 
Sköldberg, 2008, s. 53). 
  
Eftersom relationsmarknadsföring är ett relativt brett begrepp kan forskningsområdet 
gynnas av denna kvalitativa studie. I studien undersöker vi; hur skapar en organisation i en 
B2B-kontext ökat varumärkesvärde för sina kunder? genom att tolka respondenternas 
uppfattningar gällande relationen med 4Ward för att finna svar på vad som kan skapa ett 
lojalt beteende hos återförsäljarna och vad som ökar 4Wards varumärkesvärde. Då 
forskning vad gäller exempelvis lojalitet och brand equity till stor del är begränsad till en 
B2C-kontext (se bland annat Lam et al., 2004, s. 293; Leek & Christodoulides, 2011, s. 
833), är syftet med den kvalitativa studien är att samla så omfångsrik information som 
möjligt, för att öka förståelsen för respondenternas personliga uppfattningar samt att få så 
djupgående och fylliga svar som möjligt (Bryman & Bell, 2005, s. 361). Begreppet 
relationsmarknadsföring kan appliceras på de flesta kontexter för att ge generella 
rekommendationer. Men för mer specifika rekommendationer krävs att hänsyn tas till den 
specifika kontexten. Således bidrar studien med teoretisk samt praktisk kunskap genom att 
gå på djupet och skapa förståelse för den valda kontexten. Detta i enlighet med Magne- 
Holme & Krohn- Solvangs (1997, s. 78) resonemang om att kvalitativa studier skapar 
förståelse snarare än att de förklarar verkligheten. 
  
Kvalitativ forskningsmetod lämpar sig väl för denna studie då vi har ett perspektiv på 
marknadsföring i enlighet med den nordiska skolan, som enligt bland andra Grönroos 
(exempelvis 2008) och Gummesson (exempelvis 2002) beskrivs som ett perspektiv där 
tjänster och relationer inte betraktas som separata beståndsdelar i ett företag. Alla beslut 
som tas inom företaget, såväl ledningsbeslut som beslut rörande affärsfunktioner, får 
marknadsföringskonsekvenser (Grönroos, 2008, s. 30). Således skiljer sig detta perspektiv 
från den klassiska skolan, vilken är baserad på marknadsmixen, de 4 p (Gummesson, 2002, 
s. 24). Vi väljer detta perspektiv, då vi anser att det är relevant för att besvara studiens 
frågeställning och syfte, eftersom den nordiska skolan fokuserar mer på relationer. 
 
Kritik riktas mot den kvalitativa forskningen då den är svår att generalisera och applicera på 
andra kontexter än det studerade området (Bryman & Bell, 2005, s. 320). Generaliserbarhet 
är dock, enligt hermeneutiker, av irrelevans när syftet är att skapa förståelse för en 
kontextbunden verklighet (Johansson- Lindfors, 1993, s. 59). Vår avsikt med studien är 
därför inte att skapa ett generaliserbart resultat. Istället ämnar vi identifiera betydelsefulla 
dimensioner för uppbyggnad av 4Wards varumärkesvärde och hur de bör agera för att 
bygga upp förtroendet från sina återförsäljare.  
  

2.6 Studiens perspektiv 
Vårt initiativ att studera fallföretaget 4Wards återförsäljare och deras kontext har vuxit fram 
via en kontinuerlig dialog med representanter från 4Ward, vilket även ligger till grund för 
studiens praktiska syfte. Då studiens perspektiv klargör ur vilken synvinkel det valda 
problemområdet belyses (Ahrne & Svensson, 2011, s. 188), och valet av perspektiv 
påverkar valet av vad som ska studeras och hur (Johansson- Lindfors, 1993, s. 37 f), vill vi 
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därför klargöra studiens perspektiv. Vi genomför denna studie från ett ledningsperspektiv, 
då studiens syfte är att identifiera betydelsefulla dimensioner för uppbyggnad av 4Wards 
varumärkesvärde, och studiens frågeställning ämnar besvara Hur skapar en organisation i 
en B2B-kontext ökat varumärkesvärde för sina kunder. Vårt hermeneutiska tolkningssätt 
medför att vi fokuserar på den enskilde återförsäljarens upplevelser och preferenser vilket 
bidrar till en, för 4Ward, inblick i återförsäljarens perspektiv på relationen. Vår 
förhoppning är att studien resulterar i rekommendationer till 4Ward som de inte hade 
kunnat frambringa utan vår utomstående infallsvinkel. Dessa rekommendationer bidrar i så 
fall med en ökad förståelse och insikt för dem om hur deras återförsäljare önskar uppleva 
relationen, vilket i sin tur skapar en förutsättning för att de kan förbättra sina 
kundrelationer. Ur återförsäljarens synvinkel är denna studie fördelaktig då de, om 4Ward 
agerar utifrån våra rekommendationer, blir bemötta av 4Ward på det sätt som de önskar. 
  

2.7 Teorival 
Vi beslutar om vilka teorier som inkluderas i denna studie utifrån fyra grundläggande 
principer angående källkritik, nämligen äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet 
(Thurén, 2005), vilket diskuteras nedan i kapitel 2.9. Kritik av sekundärkällor. Denna 
studie har som utgångspunkt i sin teoretiska referensram teorier kring 
relationsmarknadsföring, varumärken och brand equity. Dessa utgör grunden för att besvara 
studiens frågeställning och därigenom uppnå studiens syfte. Den huvudsakliga teorin är 
relationsmarknadsföring, vilken kompletteras av andra teorier som relaterar till, och 
påverkar, teorier kring relationsmarknadsföring, för att skapa en bredare förståelse. 
  
Relationsmarknadsföring beskriver vikten av välfungerande kundrelationer och fungerar 
därav som en bas när vi undersöker vad återförsäljaren eftersöker i en relation och vad som 
skapar mervärde för denne. Teorier kring relationsmarknadsföring beskriver långsiktiga 
relationer som ett finansiellt fördelaktigt instrument och som en nödvändighet då 
konkurrenskraften alltmer är beroende av serviceprocesser snarare än vilken produkt som 
levereras (Liang et al., 2009, s. 130). Evert Gummesson är en välkänd professor inom 
relationsmarknadsföring och är välrefererad till inom området. Vid sökning efter hans 
artiklar i Business Source Premiere återfinns över hundra artiklar varav många av dem har 
blivit peer reviewed. Evert Gummesson är citerad närmare 500 gånger under 2000-talet i de 
artiklar som finns att tillgå i Business Source Premiere. Business Source Premiere förklaras 
närmare i kapitel 2.8.1. Sekundärkällor. Vi anser därav att hans litteratur är en relevant bas 
i vår studie. Vi inkluderar även IMP-gruppens forskning i denna studie, för att addera ett 
ytterligare perspektiv på Gummessons relationsmarknadsföringskoncept (se exempelvis 
Gummesson, 2002). IMP-gruppen grundades av fem forskare som representerar fem 
europeiska länder och universitet, och introducerade konceptet nätverksrelationer 
(interaction model) (se exempelvis Storbacka et al., 1994; Håkansson & Snehota, 1995). Vi 
inkluderar nätverksrelationer då det perspektivet visar på hur olika interaktionspunkter i en 
B2B-kontext kan påverka relationen mellan en köpare och säljare. 
  
Brand equity är relevant att inkludera i studien då det har en betydelse för hur kunder 
värderar varumärken (Keller, 2008, s. 37). Keller (exempelvis 2008) är en välkänd forskare 
inom området och vid sökning efter hans artiklar i Business Source Premiere återfinns ett 
hundratal publicerade artiklar varav många är peer reviewed. I den teoretiska referensramen 
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inkluderar vi även teorier som behandlar mervärde, då vi anser att de bidrar till 
helhetsperspektivet i denna studie. Detta eftersom att de företag som erbjuder mervärden 
till kunden som skiljer dem från konkurrenterna är en stark konkurrensfördel på dagens 
marknad (Grönroos, 2008, s. 159). Då studien behandlar faktorer som ansetts viktiga i 
tidigare forskning på området, betraktar vi studien som ett bidrag till en djupare förståelse 
för om ovanstående teorier är applicerbara i den specifika kontexten denna studie ämnar 
undersöka, nämligen B2B-relationen i sportartikelbranschen. 
  

2.8 Litteratursökning 
  

2.8.1 Sekundärkällor 
Vi bygger upp studiens teoretiska referensram med hjälp av sekundärkällor från 
facklitteratur och vetenskapliga artiklar. För att säkerställa att de fakta som används är 
rimliga eller ej menar vi, i enlighet med Patel & Davidson (2001, s. 68), att det är viktigt 
med ett kritiskt förhållningssätt till källorna. Alla vetenskapliga artiklar som vi inkluderar i 
studien finns att tillgå via Business Source Premier (EBSCO), vilket är en sökmotor för 
vetenskapliga tidsskrifter. Vi inkluderar artiklar i studien som publicerats i exempelvis 
Journal of Marketing, Industrial Marketing Management, och Journal of Relationship 
Marketing, vilka är allmänt vedertagna tidsskrifter, och vi anser därmed att källorna går att 
betraktas som tillförlitliga. Merparten av de inkluderade artiklarna är peer reviewed, vilket 
säkerställer att de är vetenskapligt granskade. De artiklar som inte är peer reviewed är 
sådana som är vetenskapligt allmänt vedertagna inom forskningsområdet, då ett flertal 
andra studier har refererat till dessa. Ett fåtal artiklar publicerade i Harvard Business 
Review inkluderas även i studien (exempelvis Reinartz & Kumar, 2002), vilket kan 
kritiseras då dessa inte innehåller egna empiriska studier. Dock har artiklar publicerade i 
Harvard Business Review ett mer praktiskt angreppssätt, vilket ger en annan dimension i 
diskussionen kring teorier. Dessa artiklar är dessutom frekvent refererade till från andra 
artiklar, som i sin tur är peer review-artiklar, och betraktas således som vetenskapligt 
allmänt vedertagna. Detta kan inverka på artiklarnas trovärdighet men då dessa artiklar är 
väl refererade till av andra författare samt frekvent citerade anser vi dem vara tillförlitliga. 
Vi undviker i största möjliga mån att använda dessa artiklar till att argumentera för 
kontroversiella konstateranden och använder dem istället främst för att komplettera 
antaganden från peer review-artiklar. 
  
När vi söker relevanta artiklar för studien använder vi ord så som exempelvis: “relationship 
marketing”, “brand equity”, “B2B-relations”, “branding”, “corporate branding” och 
“branding in B2B settings”. Dessa sökord kombineras på olika sätt för att finna 
vetenskapliga artiklar som bidrar till den teoretiska referensramen. Andra artiklar har hittats 
via genomgång av andra forskningsartiklars referenslistor. Även forskare och artiklar som 
vi känner till från tidigare kurser på universitetet inkluderas i studien. 
  
Vår ambition är att inkludera artiklar som baserats på olika kontexter och som författats 
under olika tidpunkter. Detta eftersom vi menar att det skapar en ökad förståelse för hur 
kontexten kan ha en inverkan på de valda teorierna. Eftersom forskning kring 
relationsmarknadsföring började ta fart i slutet av 80-, och början av 90-talet (exempelvis 
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Gummesson, 1987; Mitchell, 1995), inkluderas artiklar från den tiden fram till dags dato 
(exempelvis Grönroos, 2008; Agariya & Singh, 2011; Ramaseshan et al., 2013). I 
undantagsfall inkluderar vi även äldre källor, men enbart då det är av relevans för studien 
att inkludera en ursprungskälla. 
  
Vi undviker till viss mån att använda oss av citat, då det finns risk för att dessa misstolkas 
om de tas ur sitt sammanhang. Däremot använder vi citat när vi definierar vissa begrepp. 
Vår första selektion av artiklar relevanta för studien gör vi inledningsvis genom att läsa 
deras sammanfattning, inledning och slutsats. Därefter läser vi de artiklar vi väljer ut ett 
flertal gånger för att säkerställa att vi tolkar dem på rätt sätt. Under hela studiens tidsram 
fortskrider vår sökning efter relevanta artiklar för att tillgodose och komplettera 
informationsflödet till forskningsområdet, i enlighet med vårt deduktiva/abduktiva synsätt. 
  
Som ovan nämnts inkluderar vi erkända författares verk, såsom Gummesson (2002) och 
Keller (2008), till studiens teoretiska referensram, vilka publicerat såväl vetenskapliga 
artiklar som facklitteratur. Vi ställer oss genomgående under studien kritiska till den 
facklitteratur vi använder, då dessa inte är kritiskt granskade på samma sätt som 
vetenskapliga artiklar som är peer reviewed. Dock inkluderar vi enbart facklitteratur 
författade av ovan nämnda författare i studien. Dessa är väl erkända inom respektive 
område och refererade till i många av de vetenskapliga artiklar som är av relevans för vårt 
ämnesområde. 
  

2.9 Kritik av sekundärkällor 
För att säkerställa att vi förhåller oss kritiskt till sekundärkällorna utgår vi från de fyra 
källkritiska principerna; Äkthet, Oberoende och Tendensfrihet (Thurén, 2005; Alvesson & 
Sköldberg, 2008) och Tidssamband (Johansson- Lindfors, 1993; Thurén, 2005). 
  
Äkthet refererar till att källan är vad den utgör sig för att vara, det vill säga att det inte rör 
sig om en förfalskning (Thurén, 2005, s. 19; Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 233). Vi 
grundar studiens teoretiska bas på vetenskapligt granskade artiklar. Inkluderad facklitteratur 
är skrivet av forskare som är erkända på sitt område, som även är väl refererade till i andra 
vetenskapligt granskade artiklar. Vi menar därför, i enlighet med Thurén (2005, s. 29), att 
vi visar på en medvetenhet om risken av förfalskningar och att vi reducerar den risken 
genom att ta hjälp av andra källor. Således menar vi att vi skapar en förutsättning för att de 
källor vi inkluderar i denna studie uppfyller äkthetskriteriet.  
  
Ju färre led en källa passerar desto mer oberoende anses den vara. Kriteriet ämnar 
säkerställa att källan är opåverkad av någon annan (Thurén, 2005, s. 34). Det vill säga, om 
informationen passerar flera mellanled eller om den har ett långt tidsavstånd, ökar risken 
för misstolkning (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 226). För att motverka detta spårar vi så 
många källor som möjligt till sitt ursprung. I de fall där detta inte är möjligt, exempelvis på 
grund av att ursprungskällan inte går att finna, upplyser vi läsaren om att informationen 
som används är tolkad av den källa vi använder. I dessa fall överväger vi även källans 
relevans för studien. 
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Tendensfrihet refererar till uppgiftslämnarens intresse av att vinkla eller tillrättalägga 
informationen vilket sker medvetet eller omedvetet (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 224). 
Thurén (2005, s. 67) menar att om det finns en misstanke om en tendentiös källa, bör den 
kompletteras med fler källor för att öka dess trovärdighet. Vi anser att detta kriterium är 
svårbedömt vad gäller de respondenter som inkluderas i studien, då vi inte har djupgående 
information om deras relationer och intentioner. Vi bedömer det dock som osannolikt att de 
skulle ha anledning att ge oss missvisande information. De artiklar som inkluderas i studien 
anser vi inte visar någon antydan på att de skulle strida mot tendensvillkoret. Vår ambition 
är dock att inkludera ett flertal källor i studien som uppger samma slags information för att 
på så sätt öka sannolikheten att tendensfrihetskriteriet uppfylls. 
  
Slutligen handlar Tidssamband om hur sent daterad en källa är, där en senare daterad källa 
påverkar dess trovärdighet positivt (Thurén, 2005, s. 60 ff; Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 
226).  Vår ambition är att fånga den senaste forskningen inom vårt fokusområde, nyare 
forskning bekräftar även ämnets aktualitet. Däremot menar Johansson- Lindfors (1993, s. 
89 f) att detta inte bör ske på bekostnad på äldre forskning som är av värde och relevans. 
Baserat på detta inkluderar vi även mer daterade källor i studien, exempelvis forskare som 
introducerat relevanta begrepp så som relationsmarknadsföring (Berry, 1983). Äldre 
artiklar påvisar även ett väletablerat akademiskt intresse för området, vilket då utvecklats 
under en längre tid. Vi försöker därför uppnå en balans mellan äldre och nyare forskning, 
och den teoretiska referensramen bygger således på forskning som sträcker sig från tidigt 
80-tal till dags dato. 
  
Vi översätter merparten av studiens teoretiska källor från engelska till svenska. Detta kan 
innebära en risk för missuppfattningar, men vi anser att den risken är ytterst liten då vi 
besitter en stor erfarenhet av att tillgodogöra oss kunskap från engelsk litteratur, dels via 
vår akademiska utbildning och även från andra situationer. När vi är osäkra på en artikels 
innehåll diskuterar vi innehållet för att på så sätt säkerställa att vi tolkar artikeln på rätt sätt. 
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3. Studiens teoretiska referensram 
I följande kapitel presenteras tidigare forskning vad gäller teorier relevanta för studien. 
Avsikten med detta avsnitt är att klargöra studiens teoretiska referensram som sedan ligger 
till grund för den empiriska datainsamlingen samt för analys av insamlat data. Läsaren bör 
ha studiens definitioner av begrepp i åtanke för att kunna följa med i resonemanget. 
  

3.1 Relationsmarknadsföring 
I och med den hårdnade konkurrensen på marknaden är det allt mer viktigt för företagen att 
vårda sina befintliga kundbaser, då förlorade kunder är allt svårare att vinna tillbaka (Xu et 
al., 2006, s. 82). Kunden är “mobil” och kan enkelt byta till en konkurrent då utbudet 
stadigt ökar. Därmed kom ett skifte från att lägga de största marknadsföringsresurserna på 
att attrahera nya kunder, till att i dagsläget ta hand om befintliga kunder och bidra med 
relationsfördelar, till stånd (Xu et al., 2006, s. 80, 82). Xu et al. (2006, s. 82) menar att en 
relation mellan företag och kund kräver en långsiktig interaktion, för att en relation ska 
existera krävs att båda parterna får ut ett värde av relationen. 
  
Begreppet relationsmarknadsföring introducerades för första gången av Berry (1983) och 
saknar fortfarande idag en entydig definition (Möller & Halinen, 2000, s. 34). Agariya & 
Singh (2011, s. 226 ff) har i sin artikel sammanställt hela 72 olika definitioner av 
relationsmarknadsföring. Trots det stora antalet definitioner menar dock författarna att det 
finns element som förenar dem, vilka är, en långsiktig syn på relationer, uppbyggnad och 
underhåll av relationer, arbete mot förbättrad lönsamhet samt ett synsätt som syftar till att 
både företag och kund ska vinna på relationen. Zineldin (2000, s. 33) menar att 
relationsmarknadsföringen ska ses som ett perspektiv som skapar värde för kunden, där 
relationen ska karaktäriseras av en samverkan och ett ömsesidigt beroende. I denna studie 
betraktas en relation som att den har en början och ett slut (Dwyer et al., 1987, s. 12), är 
byggd på upprepade interaktioner mellan parter (Gummesson, 1987, s. 11), och är 
föränderlig över tid (Holmlund & Törnroos, 1997, s. 304). 
  
Den ursprungliga marknadsföringen (transaktionsmarknadsföring) handlar om att företag 
undersöker behov och efterfrågan på marknaden. Utifrån det skapas kundsegment och 
därefter produkter som ska tillfredsställa och lösa kundens behov. Relationen med kunderna 
ses endast som en transaktion. Genom denna process skapar sig företaget en chans att gå 
med vinst och överleva på sikt. När nu marknaden förändras förlorar den gamla 
transaktionsmarknadsföringen sin kraft (Gummesson, 1987, s. 11) och 
marknadsföringsmixen möter inte längre det växande behovet för att skapa och underhålla 
köpare-säljare relationerna (Möller & Halinen, 2000, s. 33). 
  
Värdeskapande i en relation är beroende av alla interaktioner som sker mellan parterna i 
relationen. De interaktioner som sker på individnivå mellan säljaren och kunden ses som en 
viktig bidragande dimension och säljarens beteende är en avgörande faktor för företagets 
framgång. Företagsledningen bör ha kunskap om hur säljaren arbetar, för att kunna bidra 
med resurser och stötta säljaren i dess arbete (Hohenschwert, 2012, s. 146). Säljarens roll 
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har gått från att vara den kommunicerande länken mellan kundens behov och företagets 
produkter, till att idag aktivt arbeta för att skapa värde för kunden i relationen genom att 
använda sig av företagets resurser (Wotruba, 1991, s. 4). 
  
Scanzoni (1979) utvecklade fem steg inom socialpsykologin om hur en relation byggs upp, 
som Dwyer et al. (1987, s. 15 ff) applicerar och tolkar i en företagsekonomisk kontext. 
Författaren beskriver de fem faserna om hur relationen byggs upp mellan köpare-säljare; 
uppmärksammande, utforskning, utvidgning, engagemang och upplösning. 
Uppmärksammande innebär att köparen upptäcker säljarens erbjudanden och säljaren 
upptäcker kundens behov. Utforskning syftar till att parterna utforskar varandra och hur de 
kan tillfredsställa den andre. I utvidgningsfasen upptäcker de båda parterna allt fler fördelar 
med varandra samt utvecklar ett större behov av varandra. Engagemangfasen innebär att 
parterna har uppnått en känsla av tillfredsställelse i relationen och uppnått ett beroende av 
varandra. Avslutningsvis, i upplösningsfasen, upphör relationen (Dwyer et al., 1987, s. 15 
ff). 
  
Relationsmarknadsföring handlar om att bygga relationer med kunden på alla plan, med 
syfte att skapa fördelar för båda parter. Genom att företag bygger relationer med kunder 
skapas möjligheten att skilja sig från konkurrenters erbjudanden (Theron & Terblanche, 
2010, s. 383 f). I relationsmarknadsföring behandlas aktiviteter så som reklamationer, 
serviceunderhåll och fakturering som marknadsföringsaktiviteter. Dessa aktiviteter är 
viktiga eftersom en effektiv och framgångsrik relationsmarknadsföring kräver att det finns 
kundtänk inom alla delar av organisationen (Grönroos, 2008, s. 55 f). 
  
En bidragande faktor till varför vissa kunder väljer att ingå en relation med ett företag är av 
säkerhetsskäl. Ett företag som bygger upp en relation med en kund får ut mest av relationen 
om de kan förmedla en känsla av trygghet till kunden och att kunden känner sig mer säker i 
sin nuvarande relation än hos ett annat företag. På det sättet kan företaget minska risken att 
kunden känner en känsla av att denne gör ett mindre optimalt val (Grönroos, 2008, s. 51). 
Kunder undviker att hamna i situationer där det kan få en känsla av att de tar en risk i och 
med relationen, genom att ingå ett samarbete med företag som har ett bra rykte (Mitchell, 
1995, s. 118 ff). Det finns ett flertal faktorer som spelar in på en effektiv relation mellan två 
parter. Det handlar dels om vilken sorts relation kunden vill ha (Gwinner et al., 1998, s. 
109), men även ur företagets perspektiv om att skilja sig från sina konkurrenter (Xu et al., 
2006, s. 80). En relationsinriktad strategi behöver inte alltid vara lönsam, trots att det verkar 
så i de flesta fall. Det finns exempelvis situationer där kunden inte vill ha en relation med 
företaget, så som vid enstaka köp av en produkt (Grönroos, 2008, s. 50). 
  

3.2 Relationsmarknadsföring i en B2B-kontext 
Företagsrelationer betraktas som servicerelationer när företag integrerar med varandra 
under en längre tid under köp- och säljprocessen (Parry et al., 2012, s. 889). På en B2B-
marknad är relationen beroende av att interaktioner mellan företag och kund fortlöper och 
att de presterar aktiviteter där de är beroende av varandra (Holmlund, 2004, s. 280). Som 
ovan nämnts, betraktar vi i denna studie en relation som att den har en början och ett slut 
(Dwyer et al., 1987, s. 12), är byggd på upprepade interaktioner mellan parter 
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(Gummesson, 1987, s. 11), och är föränderlig över tid (Holmlund & Törnroos, 1997, s. 
304). 
  
Ur ett transaktionsmarknadsföringsperspektiv är konkurrens, tävlingsanda och självintresse 
det som skapar värde. Enligt ett relationsmarknadsföringsperspektiv, å andra sidan, är 
tankesättet att parterna via samarbete, i motsats till konkurrens och konflikt, skapar värde 
(Morgan & Hunt, 1994, s. 20 ff). Relationsmarknadsföring i en B2B-kontext kan enligt 
Holmlund & Törnroos (1997, s. 306 f) delas upp i tre olika dimensioner, strukturella, 
ekonomiska och sociala. De strukturella dimensionerna uppkommer genom de 
gemensamma aktiviteter som parterna utövar där de är beroende av varandra och de 
resurser som gör parterna beroende av varandra. De ekonomiska dimensionerna handlar om 
de investeringar och finansiella anpassningar som parterna gör tillsammans. De 
interaktioner som sker mellan parterna genom engagemang, förtroende, atmosfär, attraktion 
och de sociala band som skapas är de sociala dimensionerna av en relation i en B2B-
kontext. Dessa reflekterar beteendet och uppfattningarna hos individerna involverade i 
relationen (Holmlund & Törnroos, 1997, s. 307). 
  
Förmågan att skapa en tillfredsställande relation och ett engagemang bland sina kunder är 
en grundläggande bas för att implementera relationsmarknadsföring i en B2B kontext, 
vilket vidare betraktas som två nyckelfaktorer för en fungerande relation (Abdul-Muhmin, 
2005, s. 619). Att i en B2B-kontext investera i kundrelationer skapar en grund för att kunna 
utveckla strategier för att skapa värde för kunden. Dessa strategier bidrar vidare till en 
grund för en hållbar konkurrensfördel, som i sin tur leder till en stabil finansiell prestation 
(Liang et al., 2009, s. 130). Konkurrensfördelar skapas genom att företaget går längre än att 
endast erbjuda funktionella värden, och utöver dessa etablerar relationer med ett 
emotionellt värde till sina kunder (Bergstrom et al., 2002, s. 134). Forskning av Flint et al. 
(2002, s. 605) påvisar faktorer i en relation som skapar värde för företagen, samt faktorer 
som skapar värde för kunden. De faktorer som har visat sig skapa värde i en B2B-relation 
är förtroende, engagemang och tillfredsställelse, vilka leder till ett lojalt samarbete i 
relationen (Gil-Saura et al., 2009, s. 605). Ur kundens perspektiv vid val av distributör visar 
dock forskning från Doney & Cannon (1997, s. 45) att det är leveranssäkerhet och 
priser/kostnader som värderas högst. Grönroos (2008, s. 51) menar att det är faktorer som 
tyder på en transaktionsinriktning. 
  
Det råder delade meningar om hur relationsmarknadsföring ska definieras, men ett flertal 
teoretiker diskuterar kring fyra utmärkande dimensioner som enligt dem är avgörande för 
en fungerande relationsmarknadsföring; 

• förtroende 
• engagemang 
• tillfredsställelse 
• kommunikation 

(Morgan & Hunt, 1994; Cyr et. al., 2007; Theron & Terblanche, 2010) 
  
Begreppet förtroende behandlas av många forskare, vilka menar att det har en bidragande 
positiv effekt till relationen då det visar att den andra parten är trovärdig i sitt samarbete 
samt att båda parter agerar med integritet (Morgan & Hunt, 1994, s. 23; Cyr et al., 2007, s. 
46). Engagemang från parterna i relationen bidrar till att relationens stabilitet och betraktas 
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som en central norm i en B2B-relation (Selnes, 1998, s. 310; Liang & Wang, 2006, s. 126). 
En tillfredsställd kund i en B2B-relation kan leda till fortsatt interaktion, och att kunden 
sprider vidare sin tillfredsställelse till andra kunder (Lam et al., 2004, s. 296). 
Tillfredsställelsen i en relation är baserad på den totala upplevelsen till en produkt eller en 
tjänst under en längre tid (Fornell, 1992, s. 8 ff), och betraktas som en nyckelfaktor för en 
långsiktig relation (Geyskens et al., 2004, s. 224 f) . 
  
I och med relationsmarknadsföringens framväxt har organisatoriska gränser suddats ut, och 
de olika ansvarsområdena på företagen blir mer involverade i varandra. Exempelvis 
aktiviteter som gemensamt planerande och schemaläggning, eller att säljaren är delaktig i 
designprocessen av produkter, varumärkesprofilering och marknadsföringsaktiviteter, där 
exempelvis distributören och säljaren med gemensamma resurser skapar ett större värde för 
kunden. Syftet med detta är inte i första hand ett utbyte av resurser, utan att genom 
samarbete skapa en värdebyggande process (Sheth & Parvatiyar, 1995, s. 413 f). Anderson 
& Narus (1984, s. 64) beskriver hur kommunikationen i relationsmarknadsföring handlar 
om det formella och informella utbytet av meningsfull och tidsoptimerande information 
mellan företagen. Mohr & Spekman (1994, s. 138) förklarar att kommunikationen är den 
del som håller relationen vid liv. 
  
I en B2B-relation kan det uppstå ett flertal olika relationer mellan företagen i fråga, men 
även på ett mer individuellt plan. En personlig relation skapas mellan säljare och kund, där 
de tillsammans arbeta mot personliga mål och åtaganden som är baserade på personliga 
och/eller företagsrelaterade mål. De personliga relationerna mellan säljare och kund i en 
B2B-kontext tar relationen vidare från att endast vara en ekonomisk transaktion, till en 
personlig relation där parterna har ett intresse av- och är beroende av varandra. (Bagozzi, 
2006, s. 454) 
  
Det finns en komplexitet i relationen mellan olika företag eftersom nätverksrelationen 
består av ett flertal episoder. Varje interaktion är en pusselbit i den hela relationen (Ford, 
1980, s. 340). Det finns olika nivåer av kvalitet i relationen, vilket innebär att trots att 
exempelvis nätverksrelationen brister så kan ett samarbete fortsätta om relationen på 
individnivå är god (Holmlund, 2004, s. 284). I och med detta kan en säljare som har högt 
förtroende hos sin kund bibehålla en kunds engagemang, trots att kritiska perioder skapas 
på grund av att exempelvis ledningen agerar motstridigt mot vad kunden önskar (Schiller, 
1992, s. 32). Morgan & Hunt (1994 s. 31 ff) menar att om det i de interaktioner som sker på 
individnivå mellan säljare och återförsäljare i en distributionskanal-kontext är goda, så visar 
individerna en högre grad av förtroende till sin distributör och agerar mer samarbetsvilligt. 
Säljaren spelar en viktig roll i mötet med distributörens kunder, denne fungerar som en 
viktig funktion när det handlar om att etablera och underhålla kundernas förtroende (Swan 
& Nolan, 1985, s. 43 ff). Enligt Doney & Cannon (1997, s. 45) utvecklar köpare förtroende 
för såväl distributörens firma som dess säljare, dock påverkar detta förtroende inte valet av 
nuvarande distributör. 
  
Baksidan med långa relationer kan vara att kunden hamnar i ett tillstånd av “blindhet”, 
missar eller har svårt att se de nya tekniker eller nya ekonomiska möjligheter som finns på 
marknaden som andra konkurrerande distributörer erbjuder. Eventuellt kan kundens 
nuvarande distributörer missa den chansen, och har då inte möjlighet att hänga med på 
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utvecklingen som sker, vilket resulterar i att kunden blir inlåst i något som inte längre är 
konkurrensbart på marknaden. Kunden bör alltid hålla sig uppdaterad om vad som sker på 
marknaden för att inte hamna i “den mörka sidan av en relation” (Grayson & Ambler, 1999, 
s. 139). Starka relationer mellan säljare och återförsäljare kan utvecklas till vänskap, vilket 
kan resultera i att det blir svårare att agera utifrån företagets bästa och avsluta en relation 
om det är nödvändigt (Ford, 1980, s. 348). Det finns studier som påvisar baksidan med 
relationer ur ett företagsperspektiv, där relationer kan bli en börda för företagen då de 
minskar sina chanser att anamma framtida alternativ, samt att relationer kan medföra 
oförutsedda kostnader (Håkansson & Snehota, 1995, s. 46).  
 

3.2.1 Förtroende och Lojalitet 
Det finns mycket forskning på lojalitet bland kunder i en B2C-kontext, medan det i en 
B2B-kontext är ett relativt outforskat område. Den forskning som finns på B2B-relationer 
visar att lojala kunder är mer fokuserade på långsiktiga fördelar och engagerar sig i 
aktiviteter som blir till fördel för båda parterna i en B2B-relation, samt ökar 
konkurrenskraften för båda parter (Lam et al., 2004, s. 293). Enligt Cater & Cater (2010, s. 
1321) har studier gjorda på lojalitet i en B2B-relation primärt fokuserat på olika 
dimensioner av engagemang, som antas bidra till lojalitet. Deras studie förklarar hur 
lojalitet kan ses som ett engagemang som visar sig genom antingen en attityd eller ett 
beteende (Cater & Cater, 2010, s. 1330). Å andra sidan finns det studier på att det inte är 
någon korrelation mellan lojalitet och lönsamhet. Det är viktigt att skapa en balans mellan 
hur mycket resurser som tillägnas lojalitetsprogram, att lokalisera de kunder som är mest 
lönsamma för företaget, och att agera utifrån de faktorer som attraherar dessa slags kunder 
(Reinartz & Kumar, 2002, s. 88 ff; Lam et al., 2004, s. 294). Cater & Cater (2009, s. 1151) 
beskriver hur teoretiker diskuterat om olika komponenter av engagemang som bidragande 
faktorer till lojala kunder, vilket även betraktas som en faktor avgörande för en 
framgångsrik relationsmarknadsföring. 
  
I relationen mellan en distributör och dess kunder bör en känsla av sårbarhet finnas, då det 
indikerar att parterna är ömsesidigt beroende, vilket i sin tur påverkar deras engagemang, 
hur de hanterar konflikter och deras förtroende för varandra (Kumar et al., 1995, s. 352 f). 
Moorman et al. (1992, s. 324) menar att sårbarhet är en förutsättning för att förtroende ska 
skapas, eftersom relationen måste vara betydelsefull för de involverade parterna. Osäkerhet 
i en distributör-återförsäljare-relation uppstår på grund av att återförsäljaren är beroende av 
distributören och dess säljare, exempelvis vad gäller leveranser. Dessutom kan distributören 
fatta beslut som påverkar återförsäljaren vad gäller kvalitet och kostnader, och 
distributörens säljare tillhandahåller viktig information och konsultation som kan påverka 
återförsäljarens situation (Doney & Cannon, 1997, s. 36). 
 

3.3 Varumärkesprofilering & B2B 
Ett varumärke är summan av de funktionella och emotionella kopplingar som görs till en 
produkt eller service. Varumärkesprofilering handlar om att addera ett högre värde till en 
produkt eller service genom en emotionell mening, vilket ger ett ökat värde till kunden 
(Bergstrom et al., 2002, s. 133 f). Berry (2000, s. 128) menar att i en servicekontext är 
företagsvarumärket det primära varumärket. Ett starkt företagsvarumärke är ett lovord om 
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en säker framtid för kunden (Berry, 2000, s. 129). Kunden känner sig mer bekväm i att ge 
en produkt en chans då den presenteras i en portfolio hos ett väletablerat företag 
(McDonald et al., 2001, s. 337). Ett serviceföretag bygger ett starkt varumärke genom att 
tydligt och kontinuerligt förmedla varumärket, exempelvis genom reklamkampanjer, att 
alltid utföra kärntjänsten på ett bra sätt, genom att emotionellt nå kunden och genom att få 
kunden att associera varumärket med förtroende. Genom ett starkt företagsvarumärke 
kommer en hög igenkänningsgrad hos kunden (Berry, 2000, s. 130 f). Berry (2000, s. 132) 
diskuterar hur ett företag med ett starkt varumärke representerar något som är av vikt för 
kundmålgruppen. Genom varumärket kan företag särskilja sig från sina konkurrenter.  
  
I en B2B-kontext är det viktigt att företag ser till att deras varumärke har ett tydligt 
kärnvärde som tilltalar både de rationella och emotionella behoven hos kunden. Ett tydligt 
kärnvärde leder till en mer effektiv försäljning, där säljaren har möjlighet att lyfta fram 
särskilda varumärkesvärden för att anpassa försäljningen efter kundens behov. De 
kärnvärden som företagets varumärke förmedlar ska återspegla företagets kompetenser, 
vilka ska möta kundens behov. (Lynch & de Chernatony, 2007, s. 124, 131) 
  
Varumärkesprofilering i en B2C-kontext är ett välforskat område, medan det i en B2B-
kontext inte finns speciellt mycket forskning (Mudambi, 2002, s. 525). Mudambi (2002, s. 
531) ställer sig frågan i sin artikel, för vem är det viktigt med varumärkesprofilering i en 
B2B-kontext? Artikeln diskuterar hur varumärkesprofilering i B2B-kontexter behövs för att 
ett företag ska lyckas undvika att bli en i mängden bland konkurrenterna. Det är inte lika 
viktigt med varumärkesprofilering för alla kunder, företag eller i alla köpsituationer. För 
vissa företag blir varumärkesprofilering en större och mer betydande del än för andra, det 
beror på i vilken kontext företaget verkar. I en B2B-kontext blir det för vissa företag 
viktigare med företagsvarumärket än produktvarumärket (Mudambi, 2002, s. 531). 
  

3.3.1 Corporate Branding 
Corporate branding, är summan av ett företags produktvarumärkesvärden och 
organisationens värderingar, vilka tillsammans skapar grunden för varumärkesvärdet hos 
företaget. Som tidigare nämnts, är situationen på dagens marknad komplex med ett stort 
utbud av homogena produkter och det är inte längre tillräckligt att differentiera sig enbart 
med produkten. Därför är det betydelsefullt för företagen att positionera hela organisationen 
istället för enbart produkten. Genom att skapa sig ett företagsvarumärke som förmedlar 
organisationens värderingar, kärnvärden och adderade värden kan ett företag positionera 
hela organisationen och ge kunden och konkurrenterna en klar bild av vad företaget står för. 
Ett väletablerat företagsvarumärke bidrar mer till en ökad synlighet, igenkänningsgrad och 
ryktesspridning för företaget, än vad ett specifikt produktvarumärke i portfolion gör. (Xie & 
Boggs, 2006, s. 349) 
  
Företagsvarumärket skiljer sig från produktvarumärket på så sätt att det har ett mer 
strategiskt fokus. De skiljer sig även åt vid implementeringsfasen, som innebär att en 
kombination av strategi, kommunikation och kultur ska förmedlas av företagsvarumärket 
(Urde, 2003, s. 1017). På en B2B-marknad har kunden en tendens att värdera och ta beslut 
om köp baserat på uppfattningen om företagets varumärke, så som leveranssäkerhet, 
lagerstatus, på företagets service kapacitet, expertis, prestationer och företagets säljare 
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(Aspara & Tikkanen, 2008, s. 53). Det är de opåtagliga attributen hos ett företag som 
kunden på en B2B-marknad värderar, vilket betyder att kundens förtroende gentemot 
företaget som distributör av produkter blir mer viktigt. Produktens påtagliga attribut blir 
mindre viktigt för ett företag på en B2B-marknad med en diversifierad portfolio, då 
företagsvarumärket ska förmedla en sammanfattande bild av hela organisationen (Aspara & 
Tikkanen, 2008, s. 47). Mudambi (2002, s. 531) trycker på vikten av att ha en ökad 
förståelse för hur kunden uppfattar företagsvarumärket då det kan vara nyckeln till framtida 
framgång och viktiga beslut. 
  

 3.4 Brand equitys inverkan på relationen 
Enligt Keller (2008, s. 37) är brand equity ett varumärkes immateriella värde som skapats 
över tid. Keller (2008, s. 48) menar att varumärke har ett starkt brand equity då kunden 
reagerar mer fördelaktigt gentemot ett identifierbart varumärke och dess marknadsföring, 
än om varumärket inte hade varit identifierbart. 
  
“... the power of a brand lies in what resides in the minds of customers.”                         
(Keller, 2008, s. 48) 
  
Hur byggs ett starkt varumärke i en B2B-kontext? Vad karaktäriserar ett starkt varumärke i 
en B2B-kontext? Keller (2008, s. 48) presenterar i sin modell hur brand equity förklaras 
utifrån ett kundperspektiv, customer-based brand equity modellen (CBBE). Modellen 
förklarar vad brand equity är, hur det byggs upp, mäts och vad som krävs för att lyckas med 
det i en B2C-kontext. Styrkan i ett varumärke är baserat på kundens kunskap om 
varumärket, vad de lärt sig, sett eller hört och upplevt i relation till varumärket under en tid 
(Keller, 2008, s. 49; Leone et al., 2006, s. 126). Det finns mycket forskning på brand equity 
och dess inverkan i en B2C-kontext som är baserade på de grundläggande brand equity 
modellerna av Aaker (1991) och Keller (1993). Dock råder det brist i forskningen kring 
varumärkesprofilerings effekter och på brand equtiy i en B2B-kontext (Biedenbach, 2012a, 
s. 691). De få studier som finns är baserade på Kellers (2008, s. 60) customer-based brand 
equity-modell, vilket kan ge en missvisande bild av brand equtiy och dess effekter i en 
B2B-kontext (Kuhn et al., 2008, s. 41; Biedenbach, 2012a, s. 691). Ramaseshan et al. 
(2013, s. 339 f) applicerar customer-based brand equity modellen i en B2B-kontext och 
menar att det inte finns något samband mellan lojalitet och brand equity. Författarna menar 
att brand equtiy kommer från subjektiva åsikter, och eftersom beslut i affärsvärlden ofta tas 
gemensamt av en grupp människor, därför skulle en mer objektiv hållning tas gentemot ett 
varumärke, varför brand equitys påverkan i en B2B-kontext inte har en påvisad effekt. 
Dock menar Biedenbach (2012b, s. 5) att när de grundläggande brand equity-modellerna 
appliceras i en B2B-kontext, ignoreras de faktorer som påverkar interaktionen mellan 
säljaren och kunden, vilket kan resultera i ett missvisande resultat av brand equity i en 
B2B-kontext. Kuhn et al. (2008, s. 41) säger att Keller själv hävdar att hans customer-based 
brand equity modell (1993) är applicerbar i en B2B-kontext, dock finns det inga empiriska 
bevis på att det skulle fungera.  
 
Det finns empirisk forskning där Kuhn et al. (2008) testar Kellers (2003, s. 76) customer-
based brand equity-modell i en B2B-kontext. I den empiriska studien kontrasteras de olika 
stegen i modellen i en B2C- till en B2B-kontext. Det första steget i customer-based brand 
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equity-modellen beskriver vikten av att bygga upp den rätta identiteten kring ett varumärke 
och att få kunderna att få rätt uppfattning om varumärket. Modellen fokuserar primärt på 
B2C-kontexten och individens uppfattning om varumärket, medan det i en B2B-kontext är 
fler intressenters uppfattningar som blir avgörande för vilket värde varumärket får. Detta 
gör processen i en B2B-kontext mer komplex, då de olika intressenterna baserar sina 
uppfattningar på olika sätt (Kuhn et al., 2008, s. 42). Steg två i modellen fastställer 
meningen med varumärket genom att förena kundens påtagliga och opåtagliga associationer 
till varumärket. Kellers modell bortser från de attribut som har med service att göra, vilket 
gör att steg två blir nästintill omöjligt att applicera i en B2B-kontext, eftersom servicen i en 
B2B har en vital betydelse. Kellers modell är baserad på en påtaglig produkt, medan det i 
en B2B-kontext handlar om ett företagsvarumärke, vilket ska spegla ett flertal varumärken 
som finns i företagets portfolio. Detta medför att de påtagliga attributen inte går att värdera 
(Kuhn et al., 2008, s. 42 f). Steg tre, uppfattning och utvärdering av varumärket, baseras på 
kombinationen av de associationer som identifierats i steg två, meningen med varumärket. I 
Kellers modell reflekterar detta kundens funktionella, emotionella och individuellt 
upplevda fördelar. I en B2B-kontext handlar uppfattningen kring ett varumärke mer om 
riskreducering istället för de uttryckta fördelarna (Kuhn et al., 2008, s. 43). Mudambi 
(2002, s. 527) menar att i en B2B-kontext ska varumärket förmedla säkerhet. Sista steget i 
Kellers modell handlar om varumärkesrelationer, där de reaktioner som skapas gentemot ett 
varumärke konverteras till att skapa en intensiv, aktiv och lojal relation mellan kund och 
varumärke (Kuhn et al., 2008, s. 43). En lojal relation mellan kund och företag har bevisats 
vara en vital del även i en B2B-kontext (Michell et al., 2001, s. 422). Det är i en B2B-
kontext en avgörande faktor om kunden är lojal eller väljer att bryta relationen, då en 
förlorad kund kan resultera i ödestigna konsekvenser på grund av den rådande 
konkurrensen på marknaden. Det sista steget i Kellers modell anses enligt Kuhn et al. 
(2008, s. 43) vara den bärande byggstenen i en B2B-kontext. Studien finner bevis för en 
korrelation mellan en B2B-kontext och en B2C-kontext i vissa dimensioner i modellen, 
men bevisar med betoning skillnaderna i vissa dimensioner i bildandet av ett varumärkes 
brand equity (Kuhn et al., 2008, s. 50). 
 
 

 
 Figur 1. Customer-based brand equity model (Keller, 2003, s. 76). 
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Trots den bristande forskningen inom brand equity och B2B-kontexten påstår Gordon et al. 
(1993, s. 4) att B2B-företag som använder sig av brand equity hamnar i en situation där de 
kan få en mer hållbar konkurrensfördel. Andra forskare som hävdar att brand equity har en 
påvisad positiv effekt inom B2B-sektorn är de Chernatony & McDonald (2003, s. 195 ff) 
som beskriver hur kunder inom B2B-sektorn bryr sig primärt mer om företagets varumärke 
och identitet än om produktens varumärke. I en studie av Balmer (1995, refererad i 
Bendixen et al. 2004, s. 372) förklaras att ett starkt och populärt företagsvarumärke 
fungerar som ett konkurrenskraftigt redskap på en B2B-marknad. 
  
Enligt Aaker (1996, s. 195 f) är lojalitet den viktigaste bidragande faktorn till ett 
varumärkes brand equity. Med en bas av lojala kunder minskar möjligheten för andra 
företag att ta sig in på marknaden, möjligheten att ta ett premiumpris för varorna ökar samt 
att en produkt klarar sig längre i ett priskrig. Ett flertal tidigare forskare har konstaterat att 
kundens villighet att betala ett premiumpris och ett varumärkes marknadsandelar är två 
starkt korrelerade faktorer till ett högt brand equity (se exempelvis Park & Srinivasan, 
1994, s. 271; Bello & Holbrook, 1995, s. 125; Aaker, 1996, s. 106), och varumärkeslojalitet 
bör betraktas som något som indirekt påverkar varumärket och dess förtroende, vilka 
således påverkar brand equity (Chaudhuri & Holbrook, 2001, s. 82). Det är enligt Rauyruen 
et al. (2009, s. 175) primärt betydelsefullt i en B2B-kontext att företagen arbetar för att 
etablera och underhålla en lojal kundbas, vilket leder till att företagen uppnår och behåller 
en stor marknadsandel och kan hålla ett högt pris gentemot kunden. 
  
Varumärkeslojalitet kan delas upp i två komponenter; köp- och beteendelojalitet, vilket 
syftar till upprepade köp av ett varumärke, och attitydlojalitet, som syftar till hur mycket 
engagemang och värdeassociationer kunden har till varumärket. Dessa två tillsammans 
påverkar utfallet av brand equity, såsom exempelvis marknadsandelar och vilket pris 
kunden är villig att betala (Chaudhuri & Holbrook, 2001, s. 90). Rauyruen et al. (2009, s. 
182 ff) menar att köp- och beteendelojalitet och attitydlojalitet kan förstärkas genom att 
bygga upp och bibehålla goda relationer med kunderna och att kommunicera en pålitlig 
image av företaget, vilket i sin tur resulterar i upprepade köp, ett ökat förtroende för 
varumärket och en högre upplevd kvalitet. De varumärken som har ett högt förtroende hos, 
och en inverkan på kunden innehar båda komponenterna av lojalitet, attityd- och köp- och 
beteende lojalitet enligt Chaudhuri & Holbrook (2001, s. 82). 
   
Enligt Gordon et al. (1993, s. 6) finns ett värde med brand equity i en B2B-kontext för både 
kund och företag. Kunden får värde genom att denne känner ett förtroende i köpprocessen, 
en ökad tillfredsställelse vid köp samt att det blir enklare för kunden att tolka och använda 
information. Företaget i fråga får värde av varumärkets equity genom att 
marknadsföringsprogrammets effektivitet förbättras, lojaliteten gentemot varumärket ökar, 
möjligheten till nya variationer av varumärket skapas, samt konkurrensfördelarna ökar 
(Gordon et al., 1993, s. 6). Den viktigaste fördelen med brand equity i en B2B-kontext är 
enligt Bendixen et al. (2004, s. 378) den upplevda kvaliteten som leder till att kunden kan 
tänka sig att betala ett premiumpris för produkten och rekommendera varumärket till andra. 
Eftersom brand equity har betydelse för hur kunden värderar ett varumärke (Keller, 2008, s. 
37) inkluderas ämnet i vår studie då det har betydelse för varumärkesvärdeuppbyggande. 
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Det finns inga generella antaganden i en B2B-kontext om vilket varumärke som betyder 
mest, produkt- eller företagsvarumärket, men det finns studier som visar att företag inom 
service branschen lägger mer fokus på företagsvarumärket än produktvarumärket (Davis et 
al., 2008, s. 220). Värderar kunden företagsvarumärket på samma sätt som 
produktvarumärket? Kan ett starkt företagsvarumärke ses som ett mervärde i en relation för 
kunden? Det är enligt Mudambi-McDowell et al. (1997, s. 436) de opåtagliga attributen, så 
som distributörens rykte, som har betydelse i de rationella och systematiska beslut som tas 
av kunder i en B2B kontext. 
  

3.5 Kärntjänst 
Ett företags kärntjänst är anledningen till att de existerar på marknaden (Grönroos, 2008, s. 
181), i denna studie består kärntjänsten av leveranser. Att skapa värde för kunden innebär 
inte alltid att en extra tjänst tillförs till den existerande; 
  
“Om man vill skapa mervärde i en relation är det en mycket effektivare strategi att 
förbättra de tjänster man redan förser kunderna med än att skapa någonting nytt.” 
(Grönroos, 2008, s. 159) 
  
I studiens kontext behövs lagerhållning och möjligheten att lägga ordrar på produkter för att 
kärntjänsten ska kunna utföras, vilka av Grönroos (2008, s. 182) benämns som 
möjliggörande tjänster. Det är av vikt att företag har kunskap om sina egna erbjudanden 
och en medvetenhet om hur de kan förbättras för att bidra med värde till kunden. Detta i sin 
tur leder till att företaget ökar sin konkurrenskraft och relationen till kunden blir starkare 
(Lichtethal et al., 1997, s. 224). Enligt Gil-Saura et al. (2009, s. 605) ses värdet i en relation 
som en kritisk variabel som bidrar till förtroende, engagemang och tillfredsställelse i 
relationen, vilket vidare har bevisats bidra till lojalitet.  
  
Mudambi-McDowell et al. (1997, s. 443) definierar faktorer som är avgörande för att en 
relation mellan kund och företag ska vara möjlig på en B2B-marknad. De faktorer som 
framkom som fundamentala är distributörsservicen, så som tillgängliga produkter, korta 
leveranstider, leversanssäkerhet och en lättillgänglig kundsupport. Doney & Cannon (1997, 
s. 45) menar att de viktigaste kriterierna vid val av distributör är dennes leveranssäkerhet, 
priser och kostnader. 
  
Utan uppsatta och väl planerade modeller av värdeskapande element i kundrelationen, 
kommer företagets ledning ha svårt att visa för sina kunder det totala värdet i 
tjänsteerbjudandet och hur det kommer utvecklas med tiden (Anderson & Narus, 1998, s. 
53). Utöver kärn- och möjliggörande tjänster finns det en tredje slags tjänst, vilken är en 
värdehöjande tjänst. Denna tjänst underlättar inte användandet eller köpprocessen av 
kärntjänsten, den bidrar istället med ett ökat värde av tjänsten till kunden och till 
konkurrensfördelar för företaget (Grönroos, 2008, s. 182). Det värde som kunden får ut av 
de möjliggörande och värdehöjande tjänsterna bidrar med ett mervärde, det värde som 
kunden upplever i förhållande till relationskostnaderna (Grönroos, 2008, s. 159). Det totala 
tjänstepaketet förklarar inte hur kunden upplever tjänsten, vilket har lett till en utvidgad 
modell där tre komponenter som bidrar till den totala upplevelsen hos kunden är 
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inkluderade; tjänstens tillgänglighet, interaktion och kundens medverkan (Grönroos, 1987, 
s. 8).  
  

 
Figur 2. Det utvidgade tjänsteerbjudandet (Grönroos, 1987, s. 8).  
  
Tjänstens tillgänglighet är avgörande för huruvida kunden upplever att tjänsten är 
lättillgänglig och användbar. Interaktionen handlar om hur lätt det är för kunden att komma 
i kontakt med någon på företaget, eller kontakten med andra kunder. Alla interaktioner 
bidrar till kundens totala tjänsteupplevelse. Kunden har själv en inverkan i den totala 
upplevelsen av tjänstekonceptet, vilket innebär att denne kan bidra till produktionen av 
tjänsten, och således även påverkar det upplevda värdet av tjänsten. (Grönroos, 1987, s. 8 f) 
 
Dwyer et al. (1987, s. 15 ff) applicerar Scanzonis (1979) fem steg hur en relation byggs 
upp, som är baserade på en psykosocial kontext, i en företagsekonomisk kontext i en 
relation mellan säljare och köpare, vilka presenteras i kapitel 3.1. Relationsmarknadsföring. 
Den mest kritiska fasen är enligt Dwyer et al. (1987, s. 19) den fjärde fasen, engagemang. I 
denna fas av relationen har parterna ingått ett löfte om en fortsatt interaktion med varandra. 
Vid denna fas har parterna uppnått en nivå av tillfredsställelse i utbytesprocessen och 
kundlojaliteten i en säljar-kundrelation är uppnådd. Dwyer et al. (1987, s. 19) förklarar att 
det kritiska i denna fas är att det finns många externa faktorer som “lockar” parterna att 
göra förändringar som skulle påverka relationen negativt. Det gäller det för båda parterna 
att i denna fas addera nya dimensioner till relationen för att ha ett fortsatt samarbete. Ur 
företagens perspektiv råder det en osäkerhet kring kunskap om vilka tjänster som av 
kunden anses skapa värde i relationen. Ett företag bör skaffa sig kunskap och information 
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om kundens behov för att kunna möta dem och addera ett mervärde till relationen 
(Anderson & Narus, 1998, s. 53). 
  
Ulaga & Eggert (2006, s. 312) menar att tidigare marknadsföringsmodeller missar de 
variabler i relationen som mäter prestation. Om dessa variabler inkluderas ges en mer 
rättvisande bild av ett företags konkurrenskraft och prestation, vilket underlättar vid 
kundens val av ett eventuellt samarbete med distributören. Tidigare forskning som gjorts på 
upplevt värde hos kunden gjordes på IT branschen, där målet var att bevisa att kundens 
upplevda värde i relationen har en betydelse för företagets framgång (Woodruff, 1997). Det 
är både från kundens och företaget perspektiv avgörande att veta vad i relationen som 
skapar värde, speciellt då marknaden ser ut som den gör med den rådande konkurrensen där 
produkter riskerar att hamna i en “en i mängden”-kategori (Eggert et al., 2006, s. 24 f). 
  

3.6 Teorisammanfattning 
Nedan sammanfattas de teoretiska utgångspunkterna vilka vår studie baseras på, och som 
läsaren bör ha med sig från teorikapitlet. Studiens frågeställning är Hur skapar en 
organisation i en B2B-kontext ökat varumärkesvärde för sina kunder? och syftet är att 
identifiera betydelsefulla dimensioner för uppbyggnad av 4Wards varumärkesvärde.  
  
Det saknas en entydig definition av begreppet relationsmarknadsföring (Möller & Halinen, 
2000, s. 34), så för att skapa en tydlighet i studien har vi valt att definiera 
relationsmarknadsföring i enlighet med tre tidigare studier kring begreppet, nämligen: en 
relation har en början och ett slut (Dwyer et al., 1987, s. 12) den är uppbyggd på upprepade 
interaktioner (Gummesson, 1987, s. 11) och den är föränderlig över tid (Holmlund & 
Törnroos, 1997, s. 304). 
  
I enlighet med forskning kring relationsmarknadsföring inom B2B har kommunikation, 
förtroende, tillfredsställelse och engagemang visat sig vara avgörande faktorer för en 
fungerande relation (se exempelvis: Morgan & Hunt, 1994; Cyr et al., 2007; Theron & 
Terblanche, 2010 ). Bland annat beskrivs kommunikationen som det som håller relationen 
vid liv (Mohr & Spekman, 1994, s. 138), och att lyckas etablera en tillfredsställande 
relation och skapa engagemang är enligt Gil-Saura et al. (2009, s. 605) faktorer som har en 
bevisad effekt på lojalitet. I en relation i en B2B-kontext handlar det om att via ett 
samarbete skapa ännu mer värde för båda företagen (Morgan & Hunt, 1994, s. 20 ff). 
  
I en nätverksrelation, en relation mellan minst två företag, finns det ett flertal avgörande 
interaktioner. Detta innebär att en interaktion på individnivå mellan säljare och kund kan 
bidra till att relationen mellan företagen fortsätter trots problematik i andra delar av 
nätverksrelationen (Holmlund, 2004, s. 284). Säljarens roll har skiftat från att vara länken 
mellan kundens behov och företagets produkter, till att idag arbeta med företagets resurser 
för att skapa ett värde i relationen med kunden (Wotruba, 1991, s. 4). Det är enligt Bagozzi 
(2006, s. 454) de personliga interaktionerna mellan säljare och kund i en B2B-kontext som 
tar relationen vidare från en transaktionsrelation till en personlig relation, där ett beroende 
av varandra har byggts upp och parterna har byggt upp ett intresse för varandra. En relation 
i en B2B-kontext karaktäriseras av sårbarhet, parterna måste känna att de är beroende av 
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varandra och att de skulle såras om den andra parten agerade motstridigt. Således måste det 
finnas ett förtroende till den andra parten (Moorman et al., 1992, s. 324). 
  
Hur ett varumärke uppfattas är bland annat beroende på vad som kommuniceras om 
varumärket och vad som associeras med det. Ett företagsvarumärke förmedlar en 
kombination av företagets strategi, kommunikation och kultur till kunden (Urde, 2003, s. 
1017). Varumärkesprofilering handlar om att addera ett högre värde till en produkt eller en 
service genom en emotionell mening vilket ger ett ökat värde till kunden (Bergstrom et al., 
2002, s. 133 f). Varumärkesprofilering har i sin tur betydelse för ett varumärkes brand 
equity, vilket enligt Keller (2008, s. 37) är ett varumärkes immateriella värde som skapats 
över tid. de Chernatony & McDonald (2003, s. 195 ff) hävdar att kunden i en B2B-kontext 
bryr sig mer om företagets varumärke och vad det förmedlar än om produktens varumärke. 
Ett starkt och populärt företagsvarumärke fungerar som ett konkurrenskraftigt redskap på 
en B2B-marknad (Bendixen et al., 2004, s. 372 tolkar Balmer, 1995). Den viktigaste 
bidragande komponenten till ett varumärkes brand equity är lojalitet (Aaker, 1996, s. 195), 
vilket kan delas upp i två komponenter, köp- och beteendelojalitet och attitydlojalitet, där 
båda komponenterna påverkar utfallet av brand equity, så som marknadsandelar (Chaudhuri 
& Holbrook, 2001, s. 90). Ett varumärkes brand equity genererar i fördelar för kunden 
genom förtroende i köpprocessen och för företaget genom en ökad effektivitet kring 
marknadsföringen (Gordon et al., 1993, s. 6). 
  
Ett företags existens på marknaden är beroende av dess kärntjänst (Grönroos, 2008, s. 181), 
och genom att ett företag har kunskap om sina erbjudanden och är medveten om hur de kan 
tillfredsställa kundens behov kan de öka sin konkurrenskraft och relationen till kunden blir 
starkare (Lichtethal et al., 1997, s. 224). Det finns utöver kärntjänsten möjliggörande- och 
värdehöjande tjänster som för det första möjliggör kärntjänsten och även bidrar med ett 
ökat värde för kunden (Grönroos, 2008, s. 182). De värdehöjande tjänsterna bidrar med ett 
mervärde för kunden i relationen (Grönroos, 2008, s. 159). I en distributionskontext menar 
Doney & Cannon (1997, s. 45) att det är leveranssäkerhet och det relativa priset/kostnaden 
som värderas högst av återförsäljare. 
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4. Praktisk metod 
I följande kapitel presenteras den praktiska metoden som användes vid genomförandet av 
denna studie. Inledningsvis presenteras val av respondenter. Därefter belyses forskningens 
etiska utgångspunkter, varpå utformningen av intervjuguiden och intervjuarens roll under 
insamlingen av det empiriska materialet beskrivs. Därefter beskrivs de kriterier som 
använts vid val av primärkällor och slutligen beskrivs bearbetning av det empiriska 
materialet. 
  

4.1 Val av respondenter 
Tillsammans med 4Ward diskuterade vi fram vilka respondentföretag som var lämpliga att 
inkludera i studien. Vi fick tillgång till information om respondentföretagen via personlig 
kontakt med en säljare på 4Ward. Denne person delgav oss en lista på ett tio-tal tänkbara 
respondenter, vilka han ansåg vara aktuella för vår studie. Efter en genomgång av listan 
skrev vi därefter personliga kontaktbrev som mailades till respondenterna. Vår första 
kontakt med respondenterna skedde primärt via mail, ett fåtal via telefon. Vi mottog bra 
respons från de flesta företagen, och de åtta företag som tackade ja till att delta i studien 
uppfyllde alla kriterierna vi satt upp och därmed inkluderade vi dessa företag i studien. 
  
De respondentföretag som valdes ut är alla stora återförsäljare till 4Ward, verksamma på 
den svenska sportartikelmarknaden och främst belägrade i södra Sverige. Kriteriet för de 
respondenter som inkluderades var att de skulle ha varit engagerade i en B2B-relation med 
4Ward under minst 2 år. Detta för att de då skulle ha hunnit tillägna sig en god uppfattning 
om hur relationen med 4Ward tog sig uttryck. En längre arbetslivserfarenhet ökar dessutom 
sannolikheten att respondenterna besitter god kunskap om branschen som helhet. Således 
har respondentföretag valts ut med hänsyn till vilken slags studie som utförs, det vill säga 
valet av respondenter vilade på vilken slags information de skulle generera (Jacobsen, 
2002, s.198 ff). 
  
Vi valde utifrån våra egna referenser och i samverkan med säljaren på 4Ward ut de 
respondentföretag som inkluderades i studien, vilket Johansson-Lindfors (1993, s. 95) 
benämner som ett icke-sannolikhetsurval. Detta kan resultera i att de tolkningar som vi gör 
i studien kan vara baserade på våra bedömningar om respondenternas svar, och därför anser 
bland andra Johansson-Lindfors (1993, s. 95) att resultatet därmed inte är generaliserbart. 
Som vi tidigare har nämnt, har vi en hermeneutisk kunskapssyn och studien genomförs med 
en kvalitativ forskningsansats, vilket betyder att vi inte anser att förklaringar och 
generaliseringar är det primära i denna studie. Istället ämnar vi ge en ökad förståelse för 
den valda kontexten, B2B-relationer i sportartikelbranschen. Vid kvalitativ forskning är 
ambitionen att finna så informationsgivande intervjupersoner som möjligt (Ryen, 2004, s. 
80 f). Därför finner vi, i enlighet med Magne- Holme & Krohn- Solvang (1997, s. 104) 
valet av ett icke-sannolikhetsurval relevant för studien, då de valda respondenterna kan 
tillgodose oss riklig information om det område som vi ämnar undersöka. Det kan riktas 
kritik mot ett begränsat urval vid kvalitativ forskning. Men vår avsikt är att undersöka 
intervjupersonernas uppfattning om sin närmiljö, vilket motiverar detta val, och bör inte ses 
som något negativt för studien. 
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Efter att vi genomfört ett fåtal inledande intervjuer utvärderade vi vad som framkommit, för 
att se om urvalet gav den slags information som matchade med vad vi ämnade undersöka, 
vilket Jacobsen (2002, s. 202) benämner som flexibilitet vid kvalitativa studier. Vi fann då 
att valet av urval var lämpligt då det gav den slags information som behövdes för att 
besvara studiens frågeställning och uppfylla dess syfte. Skulle så inte varit fallet kunde 
urvalet revideras, och nya intervjupersoner adderats utifrån andra kriterier. I denna studie 
har dock urvalet varit passande för det studien ämnat undersöka och därav gjordes ingen 
revidering av urvalet och kriterierna. 
  
Totalt genomfördes åtta intervjuer. Vi tog ett urval med geografisk spridning i södra 
Sverige, vilket är den plats där Exel har flest återförsäljare och där efterfrågan från 
marknaden är störst. Urvalet representeras av de största kunderna till 4Ward vilka är av 
både större kedjor och mindre specialistbutiker. Stickprovet bestod av tio procent av 
4Wards totala antal återförsäljare, vilka vi anser ger en representativ bild av populationen. 
Vid kvalitativ forskning är utmärkande drag att de ska generera i omfångsrik information 
på det undersökta området (Magne- Holme & Krohn- Solvang, 1997, s. 78). Då studiens 
forskningsmetod är semi-strukturerade djupintervjuer, vilket kommer att diskuteras i 
kapitel 4.3 Utformning av intervjuer, anser vi att åtta respondenter är ett rimligt urval. Vi, i 
enlighet med Trost (1997, s. 109 f) menar att storleken ska bidra med riklig information 
samtidigt som den inte bör vara större än att informationen kan bearbetas på ett bra sätt, 
vilket vi bedömer att det empiriska materialet gör. För att undvika risken att efter 
intervjuerna genomförts upptäcka att materialet är bristfälligt, frågade vi respondenterna 
vid intervjuerna om det fanns möjlighet att komplettera intervjuerna, vilket samtliga 
godkände. Efter empirisammanställningen insåg vi att kompletterande frågor behövdes, 
varför vi kontaktade respondenterna igen. Dessa kompletterande frågor går att finna i 
appendix 4. De kompletterande intervjuerna genomfördes med samma struktur som 
föregående intervjuer. Intervjuernas tillvägagångssätt redogörs för nedan. 
  

4.2 Forskningsetik 
Genomgående under intervjuerna var vi noga med att behandla alla individer med respekt, 
både under intervjuförfarandet och under analysarbetet. Vi är väl medvetna om att vi i vår 
roll som intervjuledare alltid löper risken att påverka deltagarna i vår studie, enligt Magne- 
Holme & Krohn- Solvangs (1997, s. 32) argument. Vi har i vår roll som intervjuledare i den 
här studien noga övervägt och följt fyra etikregler som presenteras av Patel & Davidson 
(2011, s. 63). Dessa etikregler förklaras av författarna som informationskrav, 
samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Informationskravet innebär att de 
som berörs av forskningen skall informeras om studiens syfte. Samtyckeskravet skall 
säkerställa att de involverade själva kan bestämma över sitt deltagande. 
Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter som framkommer skall behandlas så 
konfidentiellt som möjligt och att respondenterna förblir anonyma. Slutligen innebär 
nyttjandekravet att data enbart kommer att användas för det specifika forskningsändamålet 
(Patel & Davidson, 2011, s. 63 f). Dessa fyra krav togs alla i beaktning i samband med att 
vi kontaktade respondenterna. Vi informerade dem om studiens syfte, att de deltog på 
frivillig basis, att deras medverkan skulle behandlas konfidentiellt och att personuppgifter 
ej skulle publiceras, samt att den information de delgav enbart skulle användas i denna 
studie. De informerades även om att studien kommer att publiceras och behandlas som en 
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offentlig handling, vilket samtliga respondenter godkände. I och med detta har vi följt de 
forskningsetiska aspekterna och således skapat förutsättning för att respondenterna 
behandlas enligt god etik. 
  

4.3 Utformning av intervjuer 
Vi hade en relativt klar bild av vilka områden vi ville beröra och för att besvara 
frågeställningen krävdes viss specifik data vilken skulle återkopplas till teorin, varför vi 
fann valet att göra semi-strukturerade intervjuer passande. Detta innebar att vi följde en 
lista över på förhand bestämda teman som skulle beröras, vilket Bryman & Bell (2005, s. 
361) benämner en intervjuguide. Vi utformade intervjuguiden utifrån de teorier som utgör 
studiens teoretiska referensram, relationsmarknadsföring och brand equity, i enlighet med 
Bryman & Bells (2005, s. 363 ff) argument. På så sätt skapade vi förutsättning för att den 
information som framkom via intervjuerna skulle hjälpa oss att besvara studiens 
frågeställning och syfte. 
  
Vi ansåg att valet av en semi-strukturerad intervju var behövlig då den skapade utrymme 
för respondenten att ta intervjun i olika riktningar, men samtidigt säkerställde att relevanta 
områden för studien berördes. I vårt fall resulterade detta i att respondenter lämnade 
information som vi inte på förhand hade identifierat som relevant, men som när 
intervjuerna var utförda visade sig vara intressanta för studiens resultat. Den informationen 
hade inte synliggjorts utan en semi-strukturerad intervjuform. Exempelvis framkom 
respondenternas åsikter kring nackdelar med för långa relationer. Vi ställde följdfrågor och 
inledande frågor, i syfte att stödja respondenten under intervjutillfället, uppmuntra till mer 
fylliga svar, samt att få denne att känna sig bekväm i intervjusituationen. Vår ambition var 
att frågorna skulle vara lättförståeliga, och vi använde ett språk som vi ansåg skulle passa 
respondenterna för att minimera risken för misstolkning. När teorirelaterade begrepp 
användes, säkerställde vi innan att respondenten förstod begreppets innebörd. Vi utformade 
intervjuguiden på ett sådant sätt så att det fanns utrymme för respondenterna att utveckla de 
områden som de fann intressanta, i enlighet med Bryman & Bells (2005, s. 363, 369) 
argument om flexibilitet under intervjutillfället. Avslutningsvis kontrollerade vi att 
intervjuguiden skapade förutsättning för att studiens syfte uppfylldes och frågeställningen 
besvarades. Vår ambition var att formulera frågor som besvarar studiens frågeställning och 
som fördjupar vår förståelse för hur respondenterna uppfattar sin relation med distributören 
och varumärkesvärden. 
  
Intervjuguiden består av fem övergripande teman som tillsammans behandlar de teorier 
som inkluderats i studien. I enlighet med studiens deduktiva/abduktiva ansats, utarbetades 
intervjuguiden med teorin som grund. Vi inkluderade relevanta begrepp inom forskningen, 
och vi utformade intervjufrågorna i samstämmighet med liknande studiers intervjuguider 
(exempelvis Morgan & Hunt, 1994; Woodruff, 1997; Theron & Terblanche, 2010). 
Intervjuerna inleddes med en allmän konversation, om exempelvis vädret, vilket signalerar 
välvilja och fungerar som en slags uppvärmning, i enlighet med Ryens (2004, s. 48) 
diskussion. Därefter berörde vi intervjuguidens teman. 
  
Tema 1 berörde respondentens roll på företaget och innehöll generella frågor kring 
företaget och dess arbetsmiljö. Detta tema syftade dels till att insamla kontextuell 
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information relevant för studien, vilket överensstämmer med Bryman & Bells (2005, s. 
369) rekommendationer att denna information är behövlig för att respondentens svar skall 
kunna appliceras på en kontext. Men även för att skapa en förutsättning för respondenten 
att vänja sig vid intervjusituationen och känna sig bekväm, vilket enligt Ryen (2004, s. 47) 
uppnås genom att beröra ämnen som respondenten finner intressant eller har god kunskap 
om. Dessa frågor fungerade även som så kallade rundtursfrågor vilka syftar till att låta 
respondenten berätta sin historia på ett öppet sätt . Meningen med detta är att etablera en 
avslappnad diskussion (Ryen, 2004, s. 49) vilket vi försökte bibehålla under resten av 
intervjun, genom att exempelvis ställa följdfrågor. Därför inleddes Tema 2 genom att vi via 
följdfrågor styrde intervjuns riktning åt det hållet. 
  
Tema 2 behandlade relationsmarknadsföring, där vårt syfte var att undersöka hur 
respondenterna ser på relationer och vad som är önskvärt respektive icke önskvärt i en 
relation. Detta tema berörde även respondentens upplevda relation med distributören 
4Ward och relationen med Exels före detta distributör vilket främst syftar till att ge 
information om en kontextspecifik relation samt för att vi skulle kunna ge specifika 
rekommendationer till 4Ward. Tema 2 berörde även fyra nyckeltermer, kommunikation, 
förtroende, tillfredsställelse och engagemang, som enligt teorin är essentiella för att 
etablera en framgångsrik relation inom relationsmarknadsföring (se exempelvis Morgan & 
Hunt, 1994; Cyr et al., 2007; Theron & Terblanche, 2010). Vi inkluderade dessa 
nyckeltermer för att kunna ge rekommendationer till 4Ward om vilka dimensioner som är 
betydelsefulla för att skapa varumärkesvärde i en B2B-kontext. 
  
Tema 3 behandlade service recovery i syfte att kartlägga vad som anses vara ett 
servicemisslyckande och vad en distributör kan göra för att gottgöra det. Service recovery 
behandlas inte närmare i studien, men inkluderades eftersom vår uppdragsgivare 4Ward 
uttryckte ett intresse för området. Deras intresse grundar sig i att de köpte upp Exel som bar 
på ett trasigt arv på grund av tidigare distributörers servicemisslyckanden. En insikt i 
service recovery är av relevans för 4Ward för att undvika att begå samma misstag som 
tidigare distributörer gjort. Således är service recovery intressant för 4Ward men inte 
relevant för denna studie då det rör det förflutna, och berör inte denna studies fokus, som 
ligger på hur situationen ser ut idag. Dock har information som framkommit via Tema 3 
ändå kunnat utnyttjas i studien, då det gett indikationer på vad som är viktigt för säljare, 
eventuella risker för varumärkesvärdet, vad som inte är önskvärt i en relation, samt vad som 
distributören kan göra för att skapa en god relation. 
  
Tema 4 innehöll frågor gällande brand equity och syftet var att klargöra hur en distributörs 
varumärke värderas i förhållande till produktvarumärket. Detta för att vi ville undersöka om 
ett högt brand equity hos distributören gör kunden mer accepterande mot ett varumärke, 
och om distributörens varumärke har någon betydelse för val av distributör. 
  
Slutligen berörde Tema 5 mervärde. Detta tema inkluderades för att utreda vad utöver 
kärntjänsten som skapar värde för återförsäljaren. Samtliga teman är således väl förankrade 
i den teoretiska referensramen, bortsett från service recovery, och är i enlighet med studiens 
deduktiva/abduktiva ansats. På grund av studiens deduktiva/abduktiva ansats har 
intervjuguiden utgått från teorier som berör studiens fokusområde, samt möjliggjort 
revidering av teori samt empiri. Risken finns att vi inte har beaktat vissa andra faktorer som 
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kan vara av relevans för studien. Dock anser vi att det faktum att den teoretiska 
referensramen tjänat som utgångspunkt i intervjuguiden, resulterat i att vi skapat en 
förutsättning för att frambringa en fördjupad förståelse för om element som tidigare 
forskning påvisat vara av vikt vid relationsuppbyggande, vilket också är i linje med vad vi 
genom studien ämnar undersöka. 
  
I intervjumallen är Tema 2 benämnd relationsmarknadsföring. Detta begrepp har ingen 
definitiv definition. Därför gjorde vi valet att på förhand betrakta begreppet ”relation” 
enligt följande; den har en början och ett slut (Dwyer et al., 1987, s. 12), den är byggd på 
upprepade interaktioner mellan parter (Gummesson, 1987, s. 11), och den är föränderlig 
över tid (Holmlund & Törnroos, 1997, s. 304), vilket även klargjordes i kapitel 3. Studiens 
teoretiska referensram. Vi menar att detta skapade förutsättning för att respondenten skulle 
betrakta begreppet på samma sätt som vi gör i denna studie, samtidigt som vi undvek att gå 
ifrån de vetenskapliga definitioner av begreppet genom att exempelvis formulera en egen 
definition, vilket då skulle minska möjligheten att koppla studiens resultat till befintlig 
teori.  
  
Vi lät två utomstående personer granska intervjuguiden innan intervjuerna genomfördes. 
Dels en representant från näringslivet verksam i samma kontext som respondenterna, och 
dels till vår handledare. Detta eftersom vi ville säkerställa att alla aspekter som studien 
ämnar undersöka täcktes in. Handledaren har, i och med hennes akademiska kunskaper, 
bidragit till frågornas koppling till teorin och ökade därmed förutsättningen för att det 
studien ämnar undersöka faktiskt berördes under intervjuerna. Vår kontakt med 
representanten från näringslivet var särskilt viktig vid formuleringen av frågorna, då han 
med insikt i branschen men utan akademisk koppling, kunde ge klarhet i om frågorna på 
något sätt kunde misstolkas eller vara svåra att förstå. På så sätt säkerställde vi att språket 
och de formulerade frågorna var anpassade för respondenterna, i enlighet med Patel & 
Davidsons (2011, s. 86 f) resonemang, Efter dessa återkopplingar gjorde vi mindre 
revideringar av intervjuguiden, och skapade på så sätt förutsättning för att intervjuguiden i 
största möjliga mån skulle vara ett redskap för att besvara studiens frågeställning. Därefter 
genomförde vi en pilotstudie med studiens nyckelinformatör, vilken är den person på 
4Ward som bland annat ordnat access till respondenterna. Pilotstudien genomfördes dels 
för att säkerställa att intervjufrågorna uppfattades på rätt sätt och gav de svar studien ämnar 
undersöka (Bryman & Bell, 2005, s. 190 f). Den gav oss även en möjlighet att tillförskaffa 
oss erfarenhet från intervjutillfället, vilket gjorde att vi kände oss mer säkra i våra roller 
som intervjuare. Pilotstudien skedde, liksom de övriga intervjuerna, via konferenstelefon på 
4Wards kontor. Vid pilotstudien framkom inget som gjorde att det fanns någon anledning 
att ändra intervjuguiden. 
  
Vi skickade information till samtliga respondenter om studiens syfte och om vilka som 
skulle utföra den. I mailet garanterade vi dem även deras anonymitet., vilket är i enlighet 
med Johansson-Lindfors (1993, s. 113) rekommendationer. Informationsbrev till 
respondenterna samt intervjuguide går att återfinna i appendix 1,2,3 och 4. Varje 
intervjutillfälle inleddes med att respondenten informerades om innebörden av för studien 
viktiga begrepp, för att säkerställa att respondenten hade full förståelse för begreppens 
innebörd och minska risken för missförstånd. Vi utformade frågorna till intervjuguiden på 
olika sätt, eftersom att det kan resultera i mer uttömmande svar, enligt Bryman & Bells 
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(2005, s. 369) argument. Ledande frågor undveks i största mån, då de kunde generera i svar 
som inte överensstämmer med verkligheten. En del frågor i intervjuguiden utformades 
utifrån tidigare forskning, där vi syftade till att vidga kunskapen inom det området genom 
att utgå från ett redan konstaterat samband, för att se om det sambandet även är applicerbart 
på andra kontexter, vilket även är i enlighet med studiens deduktiva ansats. Dock kan dessa 
frågor uppfattas som normativa, men då de fyller ett för studien viktigt syfte valde vi att 
inkludera dem. 
 

4.4 Intervjuförfarande 
  

4.4.1 Praktiskt genomförande av intervjuer 
Som ovan beskrivits fungerade intervjuguiden som ett hjälpmedel när vi genomförde 
intervjuerna för att garantera att vi berörde alla teman under intervjuerna, vilket vi ansåg 
var av stor relevans för att skapa en förutsättning för att uppfylla studiens syfte. Under 
intervjusituationen delade vi ut ansvarsområden mellan oss, och en av oss hade 
huvudansvaret för själva intervjun och var den person som aktivt ställde frågor. Den andre 
av oss var ansvarig för att bocka av de teman som berörts samt ansvarig för 
ljudinspelningen. På så sätt kunde den av oss som ledde intervjun arbeta ostört och kunde 
därmed lägga allt fokus på respondenten. Vi höll denna rollfördelning under samtliga 
intervjuer och vi kände oss båda bekväm i vår respektive roll, och betraktar därför det 
tillvägagångssättet som enbart positivt när vi genomförde datainsamlingen. Vi hade båda 
möjlighet att ställa följdfrågor, men det blev aldrig aktuellt att den av oss som inte aktivt 
utförde intervjun ställde några följdfrågor. Vi ville undvika detta, då det kunde förvirra eller 
störa respondenten om någon annan än intervjuaren plötsligt ställde frågor. Vår ambition 
var att få så omfångsrika svar som möjligt, och därför gav vi respondenten stor frihet i hur 
denne ville besvara frågorna, och en möjlighet att styra vilken riktning intervjun skulle ta. 
Vi anser dock inte att detta skedde på bekostnad på att intervjuguidens teman inte berördes 
i tillräcklig utsträckning. Huvudintervjuaren ställde följdfrågor till respondenterna för att 
säkerställa att så fylliga svar som möjligt lämnades, vilket möjliggjorde att vi kunde få en 
så klar bild som möjligt om respondentens uppfattning om dennes relation till 4Ward och 
andra distributörer. Som tidigare nämnts undvek vi i största mån ledande frågor. Dock 
uppkom en del ledande frågor, vars svar vi sedan kritiskt har granskat i efterhand. 
  
Datainsamlingen pågick under tre veckors tid. Den relativt långa datainsamlingsperioden 
beror främst på att respondenterna hade en viss spridning i när de hade möjlighet att delta. 
Intervjuerna varade mellan 45 och 60 minuter, och den främsta orsaken till varför vissa 
intervjuer tog längre tid var för att respondenten då inte hade så mycket kunskap om de 
företagsekonomiska begrepp som inkluderats. Vi fick då fick avsätta lite tid för att förklara 
dessa begrepp. Vi utförde samtliga intervjuer via konferenstelefon på ett avskilt kontor och 
rekommenderade respondenterna att placera sig på en avskild plats för att kunna besvara 
frågorna så ostört som möjligt. Detta eftersom miljön i vilken intervjun utspelar sig i är 
viktig för vilka svars som ges (Magne- Holme & Krohn- Solvang, 1997, s. 107), och vi 
menar att om respondenten befinner sig i en stressande miljö kan det påverka 
respondentens villighet att exempelvis ge så uttömmande svar som möjligt. Eftersom vi 
anser att det underlättar vid bearbetning av intervjumaterialet om vi har hört 



34 
 

intervjupersonen, och således inte enbart läst det transkriberade materialet, såg vi till att vi 
båda var närvarande vid samtliga intervjuer. Under intervjutillfällena förde en av oss 
anteckningar för att notera speciellt viktiga uttalanden och för att dokumentera eventuella 
intressanta variationer i tonläge, vilket vi sedan tog i beaktning när vi bearbetade det 
empiriska materialet. 
  

4.4.2 Intervjuarens roll 
Inför intervjutillfällena såg vi till att vara väl inlästa på såväl teorier som relaterade till 
studien som intervjuföretagen. Detta menar vi skapade förutsättning för att vi kunde 
uppfatta respondenternas svar på ett djupare plan, eftersom vi på förhand skapat oss en 
förståelse om i vilken kontext de verkar, vilket är i linje med Patel & Davidsons (2011, s. 
83) rekommendationer. Denna förförståelse kan dock ha resulterat i att vi under 
intervjutillfället hade förutfattade meningar om respondenternas miljö, vilket i så fall kan 
ha påverkat hur vi tolkat deras svar. Dock anser vi att denna förförståelse snarare 
underlättade hanteringen av respondentmaterialet, och som tidigare nämnts, krävs en enligt 
vår hermeneutiska kunskapssyn och kvalitativa forskningsstrategi ett tolkande 
förhållningssätt. 
   
Vår ambition var att kvaliteten på intervjumaterialet skulle vara så god som möjligt, och 
därför har vi, för att underlätta detta, försökt skapa en god relation med respondenterna, 
eftersom Patel & Davidsons (2011, s. 82) menar att respondenten inte ska känna sig 
hämmad under intervjusituationen. Bland annat förklarade vi för respondenterna vårt 
intresse för deras åsikter, men poängterade att de inte skulle känna sig tvingade att svara på 
frågor som de av någon anledning inte ville eller kunde besvara, vilket även Magne- Holme 
och Krohn- Solvang (1997, s. 107) belyser. I de fall där respondenterna inte förstod 
innebörden av frågan omformulerade vi frågan för att undvika risken för misstolkning och 
för att få tillgång till så mycket relevant information som möjligt. Dock undvek vi i största 
möjliga mån att förvränga ursprungsfrågorna i de fall när de omformulerades, för att 
reducera risken att förlora frågans ursprungssyfte. 
  
Det faktum att intervjuerna utfördes via konferenstelefon kan ha resulterat i att viss 
information som förmedlas via ansiktsuttryck och gester gick förlorad. Exempelvis 
ansiktsuttryck som rör osäkerhet kring en fråga (Bryman & Bell, 2005, s. 140 f). Då detta 
dock var vår enda möjlighet att genomföra intervjuerna på, på grund av geografiska och 
ekonomiska aspekter, fick vi acceptera att vi inte kunde tillgodoräkna oss sådan slags 
information. Istället har vi lagt extra mycket fokus på att tolka hur ord har betonats samt 
eventuella pauser som indikerar på exempelvis osäkerhet. Vi hade möjligheten att välja ett 
tillgängligt samspel i vår närhet. Men hade det beslutet tagits hade vi enbart fått tillgång till 
ett respondentföretag och därmed bara en respondents synvinkel. Eftersom vi, i enlighet 
med studiens syfte, ämnar identifiera betydelsefulla dimensioner för uppbyggnad av 
4Wards varumärkesvärde, resonerade vi att det var av vikt att studera fenomenet med hjälp 
av ett flertal respondenter. Därför tog vi beslutet att inkludera respondenter som av 
praktiska skäl intervjuades via konferenstelefon. Att intervjuerna skedde via telefon kan 
dessutom ses som en fördel eftersom respondenterna då inte påverkas av faktorer som kan 
kopplas till oss som intervjuare, så som ålder, etnisk bakgrund eller vår fysiska närvaro 
(Bryman & Bell, 2005, s. 140). Vi är dock medvetna om att vissa respondenter kan ha 
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uppfattat intervjusituationen som mer avslappnad om intervjun hade utförts i ett fysiskt 
möte. Vi ställde inte nämnvärt känsliga frågor under intervjuerna, och därför spelar 
ansiktsuttryck och gester en relativt liten roll. Samtalen med respondenterna genomfördes 
på ett avslappnat sätt och bortsett från eventuella ansiktsuttryck som gått förlorade 
uppfattade vi det aldrig som att intervjuerna hade genererat i mer uttömmande svar om de 
hade utförts i ett fysiskt möte. 
  
Vi informerade respondenterna i förväg att vi gärna ville spela in intervjuerna, eftersom det 
enligt Magne- Holme & Krohn- Solvang (1997, s. 107) är av vikt vid intervjuer. Det 
inspelade materialet möjliggjorde att vi i efterhand kunde kontrollera att respondenterna 
inte misstolkats. Det möjliggjorde även att vi kunde transkribera materialet. Vi ville dock 
klargöra detta på förhand, för att respondenterna skulle känna sig trygga i hur intervjun 
skulle genomföras. Samtliga respondenter samtyckte till att intervjuerna spelades in. 
 

4.5 Kriterier vid val av primärkällor 
Då respondenterna är avgörande för kvaliteten av det empiriska materialet är det enligt 
Jacobsen (2002, s. 258) av vikt att noga granska vad som framkommer under intervjuerna 
eftersom informationens giltighet är beroende av dess upphovsmakare. Vi har därför i vår 
roll som intervjuledare i denna studie noga övervägt och följt fyra kriterier som presenteras 
av Jacobsen (2002, s. 260 f), som bör användas för att säkerställa en källas förmåga att ge 
information om det område som studeras. Dessa kriterier är närhet till det studerade 
fenomenet, vilken kunskap respondenten har om det studerade området, källans vilja att ge 
ut information, och kontexten. 
  
Vi har i denna studie säkerställt att det första kriteriet har uppfyllts genom att sätta upp 
kriterier för vilka respondenter som fick delta i studien. Kravet vi satte upp var, som 
tidigare diskuterats, att de skulle ha haft en B2B-relation med 4Ward under minst två års 
tid. Syftet med detta kriterium var att säkerställa att respondenten hade en god insikt i den 
miljö som denne ämnar beskriva, eftersom det enligt Jacobsen (2002, s. 260) ökar en källas 
tilltro ju närmare det beskrivna fenomenet denne befinner sig. På så sätt har även Jacobsens 
(2002, s. 260) andra kriterium uppfyllts, vilken handlar om vilken kunskap respondenten 
har om det studerade området, eftersom respondenterna har minst två års 
arbetslivserfarenhet i den valda kontexten. 
 
Vad gäller det tredje kriteriet, källans vilja att ge ut information (Jacobsen, 2002, s. 260), 
anser vi att det inte finns någon anledning till varför respondenterna inte skulle vilja 
tillgodose oss med sann information. Visserligen kan det vara så att respondenterna av 
någon anledning inte kan delge oss viss information, men det var inget under 
intervjutillfällena som påvisade det, varför vi inte finner det speciellt sannolikt. Detta i 
synnerhet eftersom vi klargjort för respondenterna att den information som framkommer 
under intervjuerna kan skapa fördelar för dem, eftersom ju mer kunskap 4Ward har om vad 
återförsäljarna önskar i en relation, desto lättare är det för 4Ward att tillfredsställa dessa 
behov. 
 
Det fjärde kriteriet behandlar kontexten, och innebär att beroende på vilken kontext 
respondenten befinner sig i kan denne vara mer eller mindre villig att lämna riklig 
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information (Jacobsen, 2002, s. 260). Som nämnts i ovanstående kapitel uppmuntrade vi 
respondenterna att placera sig på en ostörd plats för att minimera risken att bli störd. Vi 
anser att respondenternas villighet att lämna information var tillfredsställande eftersom 
samtliga lämnade rikliga svar som väl svarar på hur de ser på relationer och mervärde, samt 
tillgodosåg oss med information om relationen till 4Ward. Flera av respondenterna har 
resonerat självkritiskt vilket kan ses som styrkande vad gäller ärlighet. Det faktum att 
respondenternas medverkan behandlas konfidentiellt, menar vi bidrog till att de kände sig 
bekväma nog att ge ärliga svar. 
 

4.6 Hantering av insamlad data 
 

4.6.1 Transkribering av intervjuer 
Vi spelade in och transkriberade samtliga intervjuer, vilket möjliggjorde att vi i efterhand 
ett flertal gånger kunde gå igenom materialet vilket i sin tur förbättrade vår möjlighet att 
noggrant analysera informationen. Genom transkriberingen skapade vi också förutsättning 
för utomstående att granska materialet. Trots att transkribering är en tidskrävande process 
som resulterar i att mycket text skall bearbetas (Bryman & Bell, 2005, s. 374) ansåg vi det 
vara av vikt att själva utföra transkriberingarna eftersom vi då ännu bättre kunde tillgodose 
oss den information som intervjuerna bidrog med. Detta menar vi ökade vår förståelse för 
materialet och att vi redan vid transkriberingen började se samband, i enlighet med 
Johansson-Lindfors (1993, s. 146) argument . Detta kan också ha inneburit en nackdel då 
det finns en risk för att vi började dra slutsatser innan empirin färdigställdes. Detta har vi 
dock försökt undvika genom att kontinuerligt påminna varandra om att inte dra slutsatser 
för tidigt, och genom att frekvent gå tillbaka till det transkriberade materialet när vi 
bearbetade empirin och analysen. 
  
Vi använde oss av ett transkriberingsprogram under transkriberingarna som bland annat 
möjliggjorde att hastigheten på ljudfilen kunde varieras. Efter transkriberingen fick alla 
respondenter fiktiva namn för att säkerställa deras anonymitet. Materialet skrevs sedan ut 
för att underlätta bearbetningen av materialet. I enlighet med Bryman & Bells (2005, s. 
377) rekommendationer har de delar av intervjuerna som inte ansett vara av bidragande 
värde till analysen uteslutits under transkriberingen. Exempelvis stakande ord, irrelevanta 
upprepningar och ord som “ehh” och “uhm”. I de fall när vi känt oss osäkra på exakt vad 
respondenten menat, gick vi igenom ljudmaterialet igen. Detta för att minska risken för 
subjektiva tolkningar och misstolkningar, vilket vi menar stärker studiens tillförlitlighet. Vi 
uteslöt mindre delar av transkriberingarna i de fall där vi inte ansåg att de skulle bidra till 
studiens syfte eller frågeställning. Frågor som inte inkluderades i intervjuguiden men som 
ställdes som följdfrågor under intervjuerna inkluderades i transkriberingen, dels för att vi i 
efterhand skulle kunna granska dessa frågor och för att säkerställa att de inte var ledande. I 
de fall där ledande frågor ställdes möjliggjorde transkriberingen att vi kunde undersöka ifall 
det resulterade i att vi styrde respondenterna till vissa slags svar. 
  

4.6.2 Empiri- och analysframställning 
När vi transkriberat samtliga intervjuer påbörjade vi bearbetningen av materialet, vilket 
enligt Kvale (2007, s. 119) är en viktig del i processen vid kvalitativ forskning för att skapa 



37 
 

mening av materialet. Till att börja med läste vi igenom det transkriberingarna för att få en 
överblick av materialet och för att informationen skulle vara färsk i minnet. Eftersom 
intervjuerna följde en semi-strukturerad intervjuform kom inte intervjuerna att följa exakt 
samma form. Därför påbörjade vi empiriframställningen med att identifiera olika teman för 
att på så sätt kunna strukturera informationen på ett överskådligt sätt, i enlighet med Kvales 
(2007, s. 51) diskussion relaterad till tolkning av semi-strukturerade intervjuer. Eftersom 
hur det empiriska materialet presenteras påverkar dess trovärdighet, exempelvis hur 
detaljerade beskrivningar görs och vilket språk som används (Nylén, 2005, s. 13 f), var vi 
noga med att framställa empirin med så tydlig struktur som möjligt. För att göra materialet 
så överskådligt som möjligt begränsade vi oss till fyra kategorier, i enlighet med 
Johansson- Lindfors (1993, s. 150) rekommendation. Vi kategoriserade således in 
respondenternas svar under fyra relevanta teman, vilka är: kundrelationer, förväntningar på 
varumärket och aktiviteter och faktorer om lyfter en relation, samt ett inledande tema som 
behandlar allmän information om respondenten och dess företag. Dessa kategorier menar vi 
på ett bra sätt strukturerar den information som framkom, i relation till den teori som legat 
till grund för studien, och i enlighet med studiens deduktiva/abduktiva ansats.  I empirin 
användes kodade namn för företagen och respondenterna, så som ”Företag A” och 
”Respondent A”, ”Företag B” och ”Respondent B” osv. 
  
Efter att sammanställningen och struktureringen av det empiriska materialet slutfördes 
påbörjade vi tolkningsprocessen av materialet, och påbörjade således analysen. Här syftade 
vi till att identifiera samband, orsaker och meningar för att öka vår förståelse för hur en 
organisation kan skapa ett ökat varumärkesvärde och för att identifiera betydelsefulla 
dimensioner för uppbyggnad av ett varumärkesvärde i en B2B-kontext, i enlighet med 
studiens frågeställning och syfte. Därefter har nya teman formulerats till studiens 
analyskapitel, vilka är: B2B-relationen, Kundrelationen – Kommunikation & interaktion, 
Kärntjänst - Leveranser & logistik, och Värdehöjande tjänster - Förtroende & Lojalitet. Vi 
valde att formulera nya teman för analyskapitlet då dessa på ett bättre sätt relaterar till de 
dimensioner som framkom från empirikapitlet som viktiga vid relations- och 
varumärkesvärdeuppbyggande. Vi gjorde ett fåtal kompletteringar till empirikapitlet då vi i 
samband med analysen av materialet upptäckte relevanta samband till delar som vi tidigare 
uteslutit från empiriredovisningen, vilket enligt Johansson- Lindfors (1993, s. 150) menar 
är en naturlig del i denna process. Vår hermeneutiska kunskapssyn och vår 
deduktiva/abduktiva forskningsansats utgör således grunden för hur vi har sammanställt det 
empiriska materialet, och även för hur vi har tolkat och analyserat materialet. I och med 
denna process har vi följaktligen sammanställt det empiriska materialet med studiens 
teoretiska referensram för att öka vår förståelse för vilka dimensioner som är betydelsefulla 
vid uppbyggnad av ett varumärkesvärde i en B2B-kontext. 
  

4.7 Teorirevidering 
I enlighet med studiens abduktiva ansats, inkluderade vi efter genomförandet av 
intervjuerna teorier rörande varumärkesprofilering, corporate branding, kärntjänst, 
möjliggörande tjänst och värdehöjande tjänst, då vi efter empirisammanställningen 
uppmärksammade att ytterligare teorier var nödvändiga för att bättre förklara den kontext i 
vilken respondenterna verkar. Med vårt konstruktionistiska synsätt anser vi att 
kunskapsskapande är en lärande process där revidering utifrån nya insikter möjliggör en än 
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mer fördjupad förståelse för det studerade fenomenet. Därav inkluderades ovan nämnda 
teorier. Teorier rörande service recovery inkluderades initialt i studien, främst på grund av 
önskemål från uppdragsgivaren 4Ward. Dessa uteslöts dock efter empirisammanställningen 
ur studiens teoretiska referensram. Visserligen är service recovery betydelsefull för 
frambringandet av rekommendationer till 4Ward, vilken vi även tagit i beaktning, men det 
bidrar inte till att svara på studiens syfte och frågeställning då service recovery främst syftar 
till att återetablera en relation som blivit skadad, vilket inte är 4Wards utgångsläge. 
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5. Relationer, varumärken & tjänster 

5.1 Fallföretaget 4Ward 
4Ward är generalagenter verksamma på den nordiska marknaden och distributörer av det 
nyligen uppköpta varumärket Exel. 4Ward är relativt nya i sportartikelbranschen och deras 
varumärke är ännu inte speciellt välkänt bland aktörerna på den marknaden. Varumärket 
Exel har dock funnits i 40 år och är relativt välkända. I dagsläget existerar ett flertal 
relationer, 80 - 90 stycken, mellan 4Ward och återförsäljare runt om i norden. Säljaren som 
representerar Exel har lyckats etablera personliga relationer med återförsäljarnas inköpare, 
vilka har förblivit starka trots att varumärket Exel har missköts av tidigare distributörer. 
Detta ses av 4Ward som en bidragande faktor till att en del av återförsäljarna har fortsatt sitt 
samarbete. 
 
Det finns således flera olika interaktionspunkter som har påverkat den totala relationen 
(nätverksrelationen) mellan 4Ward, Exel och dess återförsäljare. Dels relationen mellan 
säljarna av Exel och återförsäljarnas inköpare, vilka anses vara goda. Dels återförsäljarnas 
attityd gentemot Exel, där det går att utröna att relationen blivit skadad på grund av tidigare 
misslyckanden. Även slutkundens attityd gentemot Exel är av betydelse, då det är 
slutkundens efterfrågan som avgör utbudet hos återförsäljarna. Denna relation är något 
skadad på grund av att Exels produkter inte alltid funnits att tillgå i butik på grund av 
logistikproblem, men det finns fortfarande en relativt stark efterfrågan på produkterna. 
Slutligen har vi återförsäljarnas totala uppfattning av 4Ward, vilken i dagsläget är under 
uppbyggnad då 4Ward ännu inte är ett speciellt etablerat företagsvarumärke i 
sportartikelbranschen. (D. Stenlund, personlig kommunikation, 11 februari 2013) 
 

5.2 4Wards återförsäljare    
 

5.2.1 Företag A 
Företag A är en specialistbutik i en storstad i södra Sverige. Verksamheten startade 2001, 
då med ett eget innebandyvarumärke som sedan såldes. Sedan 2008 inriktar de sig helt mot 
butiks- och Internetförsäljning, och är idag en renodlad specialistbutik mot innebandy med 
tio anställda i butiken. Målgruppen är allt från amatörer till elitspelare. Företag A arbetar 
aktivt med ca 20 distributörer vilka kommuniceras med månadsvis, varav ett tiotal 
kommuniceras med veckovis. Respondent A från Företag A har varit med från företagets 
start 2001, och är en av tre delägare. Respondent A är delansvarig i den dagliga 
verksamheten, och sköter främst kontakten med klubbar och föreningar, men på grund av 
företagets storlek så innehas även en “allt i allo”-roll. 
  

Kundrelationer 
Respondent A förklarar hur de som en mindre specialistbutik känner att de måste anpassa 
sig efter distributörens krav då de känner att de inte har lika stor påverkan som de större 
kedjorna gentemot distributören i relationen. Han menar att deras önskemål i samarbetet 
med distributörer inte värderas lika högt av distributören i vissa fall, och att de då måste 
jämka för att kunna ha ett samarbete. Detta tror Respondent A beror på att de partier som de 
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köper in är relativt små, vilket gör att distributören prioriterar att sälja till de större kedjorna 
som köper in större partier. Dock säger Respondent A att målsättningen alltid är att sträva 
efter att arbeta på samma sätt med alla distributörer och att arbeta efter samma 
förutsättningar. Enligt Respondent A har de fått kämpa för att bevisa för distributörerna 
värdet i att samarbeta med dem. Trots att de under de senare åren börjat få lite mandat, 
anser Respondent A att det fortfarande är en bit kvar innan de tagit sig in på kartan bland de 
större kedjorna. 
  
Respondent A beskriver hur viktigt han anser att det är med en relation till distributören, det 
är genom dessa som de får bra produkter och en god service. Respondent A trycker återigen 
på önskan om att de fick liknande, fördelaktiga upplägg som de större kedjorna. Detta med 
tanke på att den marknadsföring som de skickar ut medför en fördel för kedjorna som får 
sälja fler produkter med hjälp av deras marknadsföring. Respondent A menar dock att de i 
dagsläget inte får tillbaka värdet av det, att de inte blir uppskattade för vad de presterar. 
  
Respondent A förväntar sig att en distributör har varor på lager, levererar i tid och har en 
god lagerhållning. Han menar att logistiken är A och O. Om inte varorna finns inne på lager 
kan butiken inte sälja varor till slutkunden, som i sin tur blir missnöjd, vilket resulterar i att 
butiken förlorar slutkunden.  
 
“Om distributören kan vara ärlig och erkänna när komplikationer har uppstått, är det 
lättare att acceptera ett misslyckande.”  
 
Respondent A trycker på vikten av att en distributör kan hålla vad denne lovar, och inte 
målar upp en falsk bild av hur läget ser ut. Han fortsätter med att säga att det är viktigt att 
ha en tydlig kommunikation, han förväntar sig att distributören kan ge tydliga svar om hur 
leveranserna ser ut, exempelvis när varorna kommer. För att uppnå en önskvärd relation 
menar Respondent A att distributören bör ha ett datasystem som möjliggör att han som 
kund själv kan gå in och se lagerstatus, att distributören har ett välfyllt lager, säljer 
produkter med bra kvalitet samt har en fungerande kundtjänst. Respondent A beskriver hur 
vissa av deras distributörer möter förväntningarna varje gång, vilket har resulterat i att de 
stannat hos dessa, trots erbjudanden om bättre priser hos andra distributörer.  
 
“Priset är inte alltid en avgörande faktor för en fungerande relation.”  
  

Förväntningar på varumärket 
Respondent A anser att produktens varumärke värderas högre än distributörens varumärke. 
Detta eftersom det är kundens efterfråga som i första hand styr vad de väljer att ta in, vilket 
även gör att de tar in dyrare varumärken som tillfredsställer slutkundens behov. Dock 
menar Respondent A att det i denna bransch är extra viktigt med att det är ett bolag som 
kan sköta sina leveranser och ekonomi, därför är det viktigt med en pålitlig distributör. 
  

Aktiviteter och faktorer som lyfter en relation 
Enligt Respondent A finns det små faktorer som bidrar till att distributören ökar värdet för 
kunden i en relation. Han menar att det i deras bransch är väldigt vanligt att man binder upp 
föreningar med olika produktvarumärken, vilket är det vanligaste sättet att synas för 
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konsumenter och få ut varor på marknaden. Önskvärt från en distributör är att de ska jobba 
med enkla avtal för sina kunder, ge tillgång till paketerbjudanden på Internet och att 
distributören ska underlätta säljarnas möjlighet att visa sina slutkunder vilka olika 
erbjudanden och alternativ som finns. Han nämner även annonsmaterial. Det är enligt 
Respondent A just enkelheten som avgör om han som kund ser ett värde i relationen med 
distributören. Genom att kunna erbjuda kunden exempelvis en enkel bildbank med alla 
profiler kan en distributör vinna flera dueller mot andra distributörer utan att vara tvungen 
att erbjuda lägre priser, menar Respondent A. Han fortsätter med att säga att i dagsläget är 
det endast ett fåtal aktörer som gör så, men att det är en investering som på sikt kommer 
resultera i fördelar.  
 
“Det som är negativt med 4Ward, är att de inte är 100 % ägare av Exel. De har då inte ett 
lika stort inflytande vad gäller hur produkterna ska se ut.”  
 
Respondent A menar att det innebär att han då inte kan påverka exempelvis en 
innebandyklubbas utförande, vilket han menar är viktigt i deras bransch. 
  

5.2.2 Företag B 
 Företag B är en franchisebutik till en större sportkedja. De är belägrade i en mellanstor stad 
i södra Sverige. De erbjuder ett brett sortiment av sportartiklar och är således inte 
specialiserade på något specifikt område. Målgruppen är alla som är intresserade av sport 
och fritid. Företaget har sju tillsvidareanställda och samarbetar med ett 30-tal distributörer. 
Respondent B är säljare på avdelningen för klubb och företag, och har arbetat på företaget 
sedan 2005. 
  

Kundrelationer 
Respondent B inleder med att trycka på att snabbhet är A och O i hans förväntningar på en 
distributör, och hur viktigt det är för återförsäljare med korta ledtider så att de varor som 
beställs dyker upp inom fyra-fem dagar. Även bra priser värderas högt, så att kunden har 
möjlighet att hålla bra priser mot slutkunden. Respondent B menar att det främst är priser 
och leveransskicklighet som är avgörande i en relation till en distributör. Även 
kommunikationen, menar han, är en viktig del i en fungerande relation, vilket blir 
problematiskt när distributören i deras bransch byter säljare och ägare om vartannat. När en 
personlig kontakt etablerats blir det mycket mer lättjobbat.  
 
“De bästa affärerna görs med distributörer där det finns en väletablerad relation.”  
 
Respondent B förklarar att han vill ha högt till tak och en öppenhet i relationen till 
distributören, och känna att han kan säga vad han tycker och att distributören kan ta det. 
Relationen till Exels säljare menar Respondent B är god, då han är trevlig och 
tillmötesgående. 
  
Respondent B förklarar hur samarbetet med distributörer försvåras då de är svåra att få tag 
på, när de är långsamma på att svara på mejl, och när leveranser blir försenade eller 
distributören inte har varor på lager. Han menar att han är en kund till dem, och struntar de i 
honom så struntar han i dem. Dock, fortsätter Respondent B, är det inte är många som beter 
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sig på det sättet, eftersom de då inte blir långvariga på dagens marknad. Med tanke på 
konkurrensen så finns det så många andra alternativ att det inte är något problem att byta 
från en distributör till en annan. Därför menar Respondent B att en distributör inte kan 
missköta sig allt för mycket innan kunden väljer att byta till en annan distributör. 
  
Respondent B förklarar att det är viktigt att distributören kan hålla vad denne lovar och att 
de levererar de varor som han som återförsäljare har beställt, vilket han menar gör att han 
vågar lita på distributören. Det viktigaste när problem uppstår är att distributören erkänner 
att det har blivit fel och erbjuder kompensation, som exempelvis liknande produkter eller 
ekonomisk kompensation. Respondent B menar att så länge distributören gör så gott denne 
kan när komplikationer uppstår, förklarar läget och kör med öppna kort, så kan 
misslyckandet accepteras. 
  

Förväntningar på varumärket 
Enligt Respondent B går de enbart på produktvarumärket när de väljer vilka varumärken de 
ska ingå samarbete med.  
 
“Det är oftast avtalen med slutkunden som avgör vilka varumärken som vi tar in.”  
 
“Hade jag inte haft avtal med min innebandyklubb så hade jag inte jobbat med Exel 
heller.”  
 
Respondent B förklarar att när en förening och ett varumärke har ett avtal spelar det ingen 
roll vilket bolag som står bakom varumärket för stunden. Dock poängterar han att detta 
beror just på avtalen med föreningen, skulle inte avtalen finnas skulle tankarna kring 
produktvarumärket och bolaget bakom vara annorlunda. Exempelvis menar han att om det 
inte hade funnits något kontrakt på Exels varor så hade deras samarbete förmodligen inte 
fortskridit. Respondent B förklarar hur han anser att uppfattningen kring Exels varumärke 
även har förändrats hos slutkunden på marknaden. Han menar att det beror på att 
varumärket har blivit misskött under en längre tid vilket har resulterat i att slutkunden inte 
haft alternativet att konsumera Exels produkter i butik, eftersom de helt enkelt inte har gått 
att få tag på. Respondent B förklarar att eftersom i många fall slutkunden är så pass ung så 
är de, trots att de vill använda samma klubba som deras idoler som då i detta fall använder 
Exels produkter, inte är sena på att byta till ett konkurrerande varumärke om inte Exels 
produkter finns på butikshyllan. 
  

Aktiviteter och faktorer som lyfter en relation 
Att som distributör vara lyhörd och besöka sina återförsäljare och vara “ute på fältet” anser 
Respondent B är en avgörande faktor för att skapa mervärde i relationen. En annan faktor 
som skapar ett mervärde för kunden är om distributören kan erbjuda en bra produkt till ett 
bra pris, vilket skapar möjligheten för kunden att göra en större marginal på försäljningen. 
Respondent B menar att viktigast för den distributör som vill skapa mervärde i relationerna 
och lägga sig i framkant gentemot konkurrenterna är att visa att denne finns.    
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5.2.3 Företag C 
Företag C är en specialistbutik på längdskidor, företaget startade 1990 och var under 90-
talet en del av en större sportkedja. År 1999 gick de ur kedjan för att specialisera sig och 
sälja produkter i hela norden. Butiken ligger i en mindre stad i södra Sverige och säljer 
även via Internet, samt skickar ut en katalog till hushåll i hela Sverige. Företaget har åtta 
anställda fördelade på olika positioner, så som postorder, butik och kontor. Företaget 
arbetar med ett 30-tal distributörer, vilka de med vissa har mer frekvent samarbete och 
vissa lite mindre. Respondent C är VD och äger 50 procent av bolaget, tillsammans med två 
andra personer som äger 20, respektive 30 procent vardera. 
  

Kundrelationer 
“Som specialistbutik är varor på hyllan otroligt viktigt.”  
 
Respondent C menar att de förväntningar han har på sina distributörer till största del 
handlar om att de ska leverera i tid och ha de varor som efterfrågas på lager. Även 
kvaliteten på produkten beskrivs som en viktig faktor. Då Respondent Cs företag även har 
en Internetshop, är tiden en avgörande faktor. Det vill säga att leveranstiden mellan dem 
och distributören hålls kort för att de in sin tur ska kunna leverera produkterna till sina 
kunder inom en kort tidsram. Respondent C beskriver en önskvärd relation som att 
förhållandet mellan distributör och säljare ses som ett “vi”-, och inte “jag och dem”-
förhållande. Varorna är inte sålda förrän de hamnat hos slutkunden och denne använder 
dem, vilket Respondent C menar betyder att distributören och säljaren måste samarbeta 
genom hela processen. De köper varor av distributören, som är med till dess att varan 
befinner sig hos slutkonsumenten. Respondent C värderar att arbeta med så få distributörer 
som möjligt och koncentrera sig på dem, för att reducera fraktkostnader. I en drömrelation 
ser Respondent C att arbetet sker ömsesidigt mellan parterna och att de hjälps åt. Tighta 
samarbeten där de hela tiden arbetar för att båda parter ska få det bästa ur relationen. Som 
ett exempel menar Respondent C att de har bra kontakt med Exels säljare, “Han är ju 
bra.”. Respondent C menar att båda parter ska ta ansvar för lager, så att det varken blir 
överlager hos honom som återförsäljare eller hos distributören. Relationer där Respondent 
C märker av att distributören har problem med ekonomin och blir krävda på tidiga ordrar 
och det råder osäkerhet väljer Respondent C att gå ur, för att inte riskera att hamna i en 
situation där de står utan varor och distributören inte kan hålla vad denne lovar. Respondent 
C trycker på vikten av en öppen och rak kommunikation, det ska vara en dialog mellan dem 
och distributören, och han menar vidare att det är viktigt att distributören alltid håller vad 
denne lovar.   
 
“Ursäkter är inte så intressanta, det som spelar roll är att varorna levereras.”  
 
Respondent C förklarar att han anser att ursäkter vid misslyckanden från distributörens sida 
ska ta sig uttryck via handlingar, inte ord. Han förklarar hur han anser att det finns 
skillnader i hur ett misslyckande bemöts från hans sida. Handlar det om ett misslyckande i 
en relation som funnits under en längre tid, är han mer accepterande. Där finns en 
kommunikation som är djupt rotad, vilken Respondent C anser är en faktor som bidrar till 
att han vågar lita på att distributören trots ett misslyckande, att distributören kommer att 
sköta korten rätt och ställa allt till rätta. 
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Förväntningar på varumärket 
Respondent C värderar i dagsläget inte bolaget bakom en produkt på samma sätt som själva 
produktvarumärket. Vill han köpa in ett specifikt varumärke så är det produktvarumärket 
som värderas. Men en kontroll av bolaget bakom görs, för att se om de är en bra leverantör 
och vilken bakgrund de har. Det innebär kostnader för Respondent C och dess företag att ta 
in ett varumärke och att genomföra marknadsföring, och då vill de ha klart för sig att de får 
leveranser i tid. Är det ett eftertraktat produktvarumärke på marknaden så köper 
Respondent C in det för att möta slutkundens behov. Eftertraktade produkter av hög 
kvalitet är mest lönsamma att ta in eftersom det säkerställer kundens efterfråga under en 
längre tid, menar han. Därför tas dessa varumärken in trots att det inte är det billigaste 
alternativet. 
  

Aktiviteter och faktorer som lyfter en relation 
Respondent C menar att han har svårt att se något annat än leverans i tid och varor på lager 
som kan skapa mervärde för honom som återförsäljare. Han anser dock att värdet i 
relationen ökar med god kommunikation, att det finns någon att prata med då det uppstår 
funderingar och frågor. Han menar även att relationen ska bygga på att de arbetar som ett 
“vi” och att båda parter i alla lägen känner att de litar på varandra och eftersträvar samma 
mål. Respondent C förklarar med ett exempel vad han menar med detta då det kommer till 
reklamationshanteringen. Han menar att om en slutkund kommer in i butik och vill 
reklamera en vara hos honom som han godkänner som en reklamation, vill han att 
distributören alltid står bakom hans beslut. 
  

5.2.4 Företag D 
Företag D är en franchisebutik för en större sportkedja och är en av de större sportbutikerna 
i Sverige under sin koncern. Företaget erbjuder ett brett utbud och har funnits i ca 10 år och 
har ett 40-tal anställda. Företaget riktar sig mot alla sportintresserade och kan tillgodose 
slutkunderna med sportartiklar inom ett flertal sporter. Respondent D sitter tillsammans 
med tre personer på avdelningen som arbetar mot klubb och företag, och Respondent D 
arbetar enbart mot föreningar, företag, skolor och liknande. Han har arbetat på företaget i 
fyra år. 
  

Kundrelationer 
“Att ha tillgång till en kontaktperson och känna att det finns möjlighet till att utveckla 
kontakten till en mer personlig nivå för att på längre sikt förbättra relationen.” 
 
Respondent D beskriver vad han förväntar sig av en relation med en distributör. Han 
förklarar att i deras bransch finns det behov av att kunna vända sig till någon för att snabbt 
få svar på frågor, och de värdesätter en snabb feedback inom en skälig tid. Det är 
kommunikationen i relationen som blir beviset på att man kan lita på varandra, vilket 
Respondent D förklarar som att båda parter vet att om det är några funderingar eller 
problem så kontaktar de varandra och diskuterar det för att lösa det på bästa möjliga sätt för 
båda parter. Det Respondent D värderar som viktigast i en relation är leverans i tid, då det 
påverkar dels butiken, men primärt slutkunden. Kommer inte varor i tid blir slutkunden 
missnöjd vilket påverkar försäljningen negativt. 
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“Det viktigaste är ju att kunden blir nöjd i slutändan, annars tappar ju både jag och 
distributören en kund.” 
  
Respondent D förklarar att de endast arbetar för långa relationer, det relationer som 
fungerar i minst tre-fyra år värderas högst. Då det i denna bransch handlar mycket om att 
arbeta med kontrakt mot slutkunder (klubbar, föreningar etc.) är det en trygghet för 
Respondent D om varumärket finns hos samma distributör under en längre tid, eftersom det 
då är lättare att veta hur sortimentet kommer att se ut under de kommande åren. Han tror 
inte att de tjänar på att byta distributör bara för att någon annan erbjuder ett lägre pris, om 
de har etablerat en god relation och Respondent D anser att han har en god relation med 
Exels säljare. Samarbeten med distributörer där han vet vad han får och kan lita på 
distributören är vad som eftersträvas. 
 
“Långa gedigna relationer, de känns mer trygga.” 
 
Respondent D förklarar hur han anser att en relation byggs upp under en längre tid, vilket 
gör det svårare att bygga en relation med ett företag där det sker förändringar om vartannat, 
byte av säljare eller varumärkesdistributör. 
  
Respondent D har förståelse för att det kan ske misstag, att saker och ting kan bli fel, och 
att en rak och ärlig kommunikation uppskattas vid sådana tillfällen. Så länge distributören 
är ärlig och berättar varför det är som det är, att det inte finns något som denne kan göra åt 
saken, och ger förslag på en annan lösning, så löser de misstaget på ett bra sätt. Respondent 
D menar att kompensationer inte är viktiga för butiken, utan att de är slutkunden som ska 
bli kompenserad. Det viktigaste är att han som säljare och distributören arbetar mot samma 
mål, att slutkunden ska bli nöjd. I de flesta fall är det efterfrågan på marknaden som avgör 
om Respondent D väljer att fortsätta ett samarbete med ett varumärke trots upprepade 
misslyckanden. Efterfrågar kunden fortfarande varorna kommer samarbetet att fortsätta. De 
varumärken som konsumenten vill ha, har de ett större överseende med. Trots att ett 
varumärke betyder problem för Respondent Ds butik, så blir det dem som blir lidande om 
de inte erbjuder vad kunden efterfrågar. Dessutom menar Respondent D att de tar in 
eftertraktade varumärken då slutkunden efterfrågar dessa, trots att de är dyrare än andra 
varumärken. 
  

Förväntningar på varumärket 
Enligt Respondent D värderas produktvarumärket avsevärt högre än distributörens, då det i 
denna bransch handlar mycket om vad kunden vill ha.  
 
“Efterfrågan styr utbudet.”   
 
Vilket bolag som äger varumärket för stunden och vilken historia de har spelar inte så stor 
roll. Dock tror Respondent D att det skulle vara skillnad om distributören ägde ett flertal 
varumärken som de som kund hade ett samarbete med. Då hade distributörens varumärke 
värderats högre. En annan avgörande faktor menar Respondent D är tiden under vilken ett 
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samarbete har pågått. Om det är samma ägare av ett varumärke under en längre tid, börjar 
återförsäljaren att bry sig mer om det bolaget och relationen till dem växer sig starkare. 
  

Aktiviteter och faktorer som lyfter en relation 
Enligt Respondent D kan mervärde i en relation tillföras genom att säljaren kommer med 
lösningar och förslag på förändringar och förbättringar till honom som kund, vilket alla 
distributörer inte gör. Att säljaren föreslår saker som återförsäljaren inte har tänkt på och 
som kan skapa konkurrensfördelar för återförsäljaren gentemot konkurrenterna. Det kan 
exempelvis vara genom att skicka ut månadsbrev med information om vad som är på gång, 
nya produkter och liknande för att hjälpa till med inköp och annat.  
 
“Det blir i slutändan en win-win situation, distributören får sälja sina produkter och jag 
får bygga upp ett lager och känna en trygghet inför kommande säsong.” 
 
Respondent D menar att det är de säljare som är professionella och förutser saker som 
skapar ett mervärde för återförsäljarna. 
   

5.2.5 Företag E 
Företag E är en specialistbutik inom innebandy och är lokaliserade i en mellanstor stad i 
södra Sverige. De riktar sig mot alla målgrupper, allt från innebandyskolan och 
Korpenspelare till elitsatsande, med största målgruppen hos 8-14 åringar. Butiken har två 
anställda, vilka sköter allt från försäljning till administrativa uppgifter. Företaget arbetar i 
dagsläget med omkring ett 20-tal olika distributörer. Respondent E är föreningsansvarig 
och håller i de flesta bitarna med föreningar och alla avtal och har arbetat inom branschen i 
fem år. 
  

Kundrelationer 
Respondent E beskriver att han i en relation med distributören förväntar sig öppenhet och 
ärlighet med allt som de håller på med, vilket han menar inger ett förtroende. Det finns 
enligt Respondent E delar som han anser måste fungera för att en relation ska vara 
fördelaktig för båda parterna, vilka är noggrannhet, leveranssäkerhet, varor på lager, en rak 
och öppen dialog och att han som återförsäljare känner sig involverad. Han uppskattar om 
han känner att han har möjligheten att komma med tankar och idéer om nya produkter. 
Respondent E trycker på hur viktigt det är med kommunikationen, att det som sägs är vad 
som lovas, och att alla parter är flexibla och gör allt för att lösa problem när de uppstår. 
Respondent E menar att kommunikationen är en vital del i en relation, och då kontakt 
mellan honom och distributören sker dagligen menar han att det är viktigt att han känner att 
de kan föra en öppen dialog och veta att han kan ringa eller mejla och få kontakt med den 
andra parten när så behövs. Det kan handla om allt från lagerkoll, beställningar, priser och 
andra rutinuppgifter. Han betonar även att det är trevligt med en mer avslappnad 
kommunikation med säljaren. 
    
“Sen kan man också höra av sig om man vill snacka skit.”  
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En drömrelation karaktäriseras av en bra dialog där de ofta pratas vid över telefon eller 
träffas över en lunch, då han menar att det personliga mötet skapar en tightare relation 
mellan parterna. Respondent E värdesätter långa relationer med distributören. Han menar 
att parterna på så sätt lär känna varandra mer och kan föra en öppen dialog. Även sättet som 
han som återförsäljare blir bemött på värderas, och han menar att det till stor del handlar 
om magkänslan, vad som känns rätt. Vad gäller Exels säljare anser Respondent E att han 
känner honom väl och litar på honom, “De har en bra kille som jobbade där, som jag 
gillar.”. Respondent E menar att en distributör måste vara säker på att logistiken fungerar 
för att vinna förtroende hos sina återförsäljare.  
 
“Om distributören kan erbjuda mig som kund snabba leveranser har vi en deal.”  
 
När ett problem uppstår så värdesätter han att han tillsammans med distributören arbetar 
fram en plan B, och att distributören visar att denne är villig att göra allt för att ställa saker 
och ting tillrätta. Han trycker han på vikten av att distributören visar på engagemang, är 
lyhörd och förklara vad som har gått snett och varför. 
  

Förväntningar på varumärket 
När Respondent E utvärderar ett varumärke kollar han först upp produkterna, utseende och 
design, kvalitet och efterfrågan på marknaden. Om produkten håller måttet går han vidare 
och kollar upp distributören bakom varumärket och ser hur de arbetar och deras historik 
vad gäller leveranser och betalning osv. Respondent E säger att det är produktvarumärket 
som avgör om ett samarbete ska ingås, det är ändå det som slutkunden efterfråga på 
marknaden.  
  

Aktiviteter och faktorer som lyfter en relation 
Samarbeten med distributören vad gäller exempelvis att arrangera events och andra 
aktiviteter medför ett ytterligare värde till relationen. Respondent E förklarar hur han anser 
att de flesta distributörer idag arbetar på nästan identiska sätt, vilket gör det svårt att urskilja 
sig från mängden. Han uppskattar även att få besöka distributörens kontor inför inköp för 
kommande säsong, för att på nära håll kunna undersöka produkterna. 
  

5.2.6 Företag F 
Företag F är en sport och fritidsbutik i en sportkedja i en tätort i södra delen av Sverige, 
som funnits sedan 1987. De har lite av allt; från sport, cykel, skog och trädgård, till jakt, 
fiske och en serviceverkstad. De har i dagsläget fem anställda i butiken. Respondent F 
arbetar till största del med inköp, men hjälper till i butik då det behövs och har arbetat på 
företaget sedan 1992. I dagsläget arbetar de med upp emot ett femtiotal olika distributörer, 
men med tightare samarbeten med ett tiotal. 
  

Kundrelationer 
I en relation med en distributör ser Respondent F att det är viktigt med pålitlighet och 
engagemang från båda parters håll. Med pålitlighet menar han att han känner att han kan 
lita på distributören då det kommer till leveranser, punktlighet och planering. Tydlig 
kommunikation från båda parter är också en viktig del menar Respondent F, och fortsätter 
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med att säga att kommunikationen med Exels säljare alltid har fungerat bra. Det är viktigt 
från distributörens sida att säljaren i fråga visar ett engagemang och intresse genom att 
kontinuerligt ta kontakt med återförsäljarna. I en drömrelation ser han gärna att de får en 
kontinuerlig uppföljning från distributören, att de har en öppen dialog som sker veckovis 
och att de samtidigt får regelbundna besök av distributören så att han håller sig aktuellt 
uppdaterad om deras sortiment. 
  
När Respondent F förklarar hur han ser på långa relationer börjar han med att säga att han 
anser att det kan vara både positivt och negativt. 
 
“Det kan bli slentrian av det hela också.”  
 
Han menar att en lång relation kan resultera i vänskap, vilket gör att det kan bli jobbigare 
att hantera vissa delar, så som exempelvis att avsluta en relation. Respondent F är noga med 
att, trots denna syn, understryka att han anser att det även är viktigt med långa relationer. 
Långa relationer underlättar samarbetet och skapa ett förtroende mellan parterna så att de 
tillsammans utför ett bra arbete. Fördelarna med ett långt samarbete tycker Respondent F är 
att han vet vad den andra parten går för och vice versa, parterna vet vad som skall ges och 
tas i relationen för att det ska fungera. I denna bransch förklarar Respondent F att det 
distributörsmässigt är mycket “rullande på samma gäng”, det är sällan de byter 
distributörer, vilket de långa relationerna är ett resultat utav.  
  

Förväntningar på varumärket 
Respondent F menar att det viktigaste i den här branschen är att det ska vara ett åtråvärt 
varumärke med kvalitetssäkra produkter, eftersom det är de produktvarumärken som 
genererar vinst för återförsäljare. Slutkunden är i många fall villig att betala extra för en bra 
och eftertraktad produkt. Han anser vidare att det självklart är viktigt med det som finns 
bakom kulisserna hos ett varumärke, alltså distributören och dess säljstöd och support. 
 
“Prio ett är produktvarumärket, det är det som är efterfrågat av slutkunden på 
marknaden.”  
 
Respondent F förklarar att han upplever det som att om en produkt har en hög efterfrågan 
på marknaden, gäller det för honom att fortsätta ett samarbete med den distributören trots 
att det eventuellt inte fungerar som det ska i distributionsledet. Han menar att han som 
återförsäljare får ta de problemen och försöka lösa dem så bra som möjligt och ibland 
kanske acceptera lite mer så kallade servicemisslyckanden för att kunna leverera det 
efterfrågade produktvarumärket till sina slutkunder. 
  

Aktiviteter och faktorer som lyfter en relation 
Respondent F förklarar att han anser att själva relationen blir ett mervärde i ett samarbete. 
Då branschen går ut på att ha fungerande leveranser som leder till försäljning, blir en 
relation ett mervärde eftersom en öppen dialog hela tiden kan hållas och det finns ett 
förtroende mellan parterna. En distributör kan medföra ett extra värde till kunden i 
relationen genom säljstödet. Det vill säga att de alltid bidrar med den senaste informationen 
om deras sortiment och produktutveckling, antingen via webb eller direkt i butik, för att 
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kunna bidra med produktkännedom till de säljarna i butik så att de känner sig bekväma i sin 
säljroll.  
  

5.2.7 Företag G 
Företag G är en sportkedja som startade under 2001 och har ett 10-tal butiker i Sverige. De 
har ett brett utbud av produkter inom lagsport, sportkläder, vildmark, vapen, skor etc. Varje 
butik har ca 100 anställda. Respondent G har arbetat för Företag G i 12 år och har en 
anställning som inköpare, med ansvar för lagsporter som innebandy och hockey. Antalet 
distributörer är svårt att avgöra då det är så många, och dessa sköts centralt. 
  

Kundrelationer 
Respondent G anser att leveransen av varor i tid är den vitala delen i relationen till 
distributören, samt att det sker uppföljning till den upplärning som distributören bidrar med 
till butikens personal. Respondent G förklarar hur relationen blir starkare av att 
distributören har genomgångar av de nya produkterna och dess finess med butikspersonalen 
för att förbättra kvaliteten gentemot slutkunden. Andra faktorer som Respondent G anser 
ska finnas i en relation för att den ska fungera är distributörens lagerhållning, uppföljning 
vid leveranser, bra priser på produkterna samt att det är attraktiva produkter som erbjuds 
och levereras. Vad gäller kommunikationen med säljarna menar han “att man pratar 
bullshit, det är också viktigt i en relation” via telefon, och att det sedan blir mer 
affärsmässig kommunikation via mail. Respondent G fortsätter med att säga att det är 
viktigt att han och distributören arbetar på liknande sätt. 
 
“... att vi arbetar med samma mindset.” 
 
Respondent G sammanfattar relationen med distributören genom att förklara att det gäller 
att de tänker likadant och arbetar mot samma mål. Det är viktigt att kund och distributör har 
samma strategi, samma plan och att båda parter håller sig till den planen. 
  
Många av de relationer med distributörer som företag G har idag är grundade runt 2001, 
Respondent G förklarar att han anser att om distributören kan erbjuda attraktiva produkter 
som är eftertraktade på marknaden och genomföra säkra leveranser så finns de två 
byggstenarna som är grunden till en relation. En faktor som Respondent G anser bidrar till 
att han som kund känner en trygghet med sin distributör är dennes ekonomi. Har 
distributören en stabil ekonomi vet man som kund att de kan betala för beställningarna och 
att butiken då kommer ha varor på utsatt tid. 
  
Det Respondent G helst vill undvika i en relation är att distributören säljer produkter till en 
annan återförsäljare som ställer till det konkurrensmässigt för företaget. Respondent G 
utvecklar detta genom att förklara att han inte anser att distributören bör sälja de produkter 
som han har som kampanjprodukter till en annan kund, då det skulle innebära en hård 
konkurrenssituation istället för en konkurrensfördel för Respondent G och hans butik. Han 
menar att utan kommunikation och öppna kort är det svårt att få en relation att fungera, och 
ger som exempel att han anser att relationen med Exels säljare är god och att de har ett gott 
samarbete. Respondent G trycker på vikten av att distributören visar intresse och etablerar 
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en god kommunikation. Det är en sak om inte varorna levereras i tid, men om han som 
kund inte får någon information om varför varorna inte kommer och när det kommer en 
plan B, gör att han som kund blir helt “off guard”. Respondent G menar att det kan leda till 
att relationen går förlorad. Han menar att det är viktigt att distributören visar intresse och 
hör av sig om något gått snett, eftersom det är slutkundens efterfrågan och uppfattning som 
de lever på. 
  

Förväntningar på varumärket 
Respondent G förklarar hur han resonerar då de väljer att ingå ett samarbete med en 
distributör, hur han först och främst analyserar produktvarumärket och själva produkten för 
att se hur efterfrågan ser ut på marknaden samt testar kvaliteten på produkten.  
 
“Om det finns en stor efterfrågan av produkten så kommer det en hel del gratis 
marknadsföring genom det.” 
 
Respondent G förklarar att gratis marknadsföring kommer som ett resultat av att de 
använder välkända produkter, eftersom slutkunden då känner igen produktvarumärket i 
butiken. Men det sker även en kontroll av distributörsvarumärket för att se vilka som han 
kommer ha att göra med om ett samarbete ingås. Respondent G beskriver hur han 
kontrollerar företagets historik kring leveranser, deras ekonomi och hur han ibland även går 
igenom balansräkningen för att vara extra noggrann. Det finns dock fall då Respondent G 
gjort valet att ta in en produkt trots att distributören bakom inte skött sitt jobb, men att han i 
de fallen är medveten att han tar en risk. I dessa fall ser han till att noga göra kontroller och 
att beställa lagom stora ordrar. 
  

Aktiviteter och faktorer som lyfter en relation 
Respondent G förklarar att distributören gärna få lägga ner lite tid på att bidra med 
marknadsföringsmaterial, och att distributören även sköter en del marknadsföring för att 
öka intresset av produktvarumärket på marknaden, genom exempelvis sociala medier. 
Respondent G beskriver hur han anser att distributören kan bidra med ett mervärde i 
relationen genom att tillsammans med återförsäljaren och dess butik anordna evenemang 
där de tillsammans bygger upp medvetenheten och “hypen” kring produktvarumärket. 
Även enkelheten är något som Respondent G värderar som ett ytterligare värde i en 
relation, att distributören underlättar gör det enkelt för honom som kund vid exempelvis 
säljmöten, genom att komma väl förberedd med material och produkter. Han nämner även 
att det är viktigt att distributören tillhandahåller en bildbank, och menar att om den inte är 
färdig när varorna finns för försäljning, så blir kundens medvetenhet om produkterna lägre 
och färre produkter säljs. 
  

5.2.8 Företag H 
Företag H är en specialistbutik i en mellanstor stad i södra Sverige. De riktar sig i första 
hand till föreningens medlemmar, men även till den vanliga konsumenten. Butiken ligger i 
anslutning till en stor sportanläggning där klubben tränar och arrangerar större event. 
Butiken startade 2010 och Respondent H var med och öppnade butiken. Han arbetar i 
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dagsläget som butiksansvarig. Butiken har sex anställda som arbetar en dag var i veckan 
och butiken arbetar med två större distributörer och två-tre mindre. 
  

 

Kundrelationer 
Enligt Respondent H bygger en relation mellan distributör och kund på att distributören har 
god lagerhållning och levererar varor i tid, men det är även viktigt att enkelt kunna komma 
i kontakt med distributören om det uppstår några frågor eller problem. Det är extra bra om 
han som kund har sin specifika kontaktperson hos distributören, vilket har betydelse för att 
det inte ska ske så många missförstånd samt att han som kund inte vill bli “kastad” runt 
bland flera personer. Han anser att hans relation med Exels säljare präglas av ett gott 
samarbete. Respondent H belyser vikten av en öppen dialog mellan honom och 
distributörerna ett flertal gången under intervjun.  
 
“En öppen och rak kommunikation är A och O i en framgångsrik relation.” 
 
“Kommunikationen är en viktig och avgörande del i relationen, helst för framtiden.” 
 
Respondent H vill känna att han kan ta beslut utan att vara rädd för att distributören ska gå 
emot det beslutet. Ett exempel är leveranser som visat sig bli sena, Respondent H menar då 
att:  
 
“Jag vill ha möjligheten att ta ett beslut om att kliva av beställningen om den blir 
försenad.” 
 
Respondent H förklarar hur han anser att sena leveranser är en mänsklig faktor, något som 
kan hända även den bäste. Men att det inte får förekomma några lögner för att försöka 
“släta över” förseningen. Genom att distributören levererar varor i tid och bevisar säsong 
för säsong att han som kund kan lita på dem, gör att ett förtroende byggs upp mellan dem. 
Distributören kan också stärka förtroendet genom att, om något gått fel med leveranser eller 
annat, höra av sig till kunden och berättar vad det är som är den bakomliggande orsaken till 
att det uppstått problem. Respondent H menar att distributören på så sätt visar på ett 
engagemang för att ställa allt till rätta.  
  
“Det är de långa relationerna vi arbetar för.”  
 
Respondent H anser att det enbart är fördelar med att lära känna varandra under relationens 
gång, eftersom det underlättar om de har en öppna dialogen. Respondent H menar att om 
han känner distributörens säljare så är det lättare att säga till när något inte stämmer, och 
det är även en förutsättning för att kunna påpeka de faktorer som är bra i relationen.  
  

Förväntningar på varumärket 
Respondent H förklarar hur han anser att det är viktigt för vissa produktvarumärken att det 
är “rätt” distributör bakom som sköter logistiken, detta för att det i vissa fall kan bli av vikt 
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att distributören är ett trovärdigt företag. Samt att en distributör genom att ha eftertraktade 
produktvarumärken i sin portfolio kan öka på sitt eget rykte på marknaden. 
  

Aktiviteter och faktorer som lyfter en relation 
Ett mervärde i relationen kan skapas genom att återförsäljaren kan dra nytta av samarbetet 
med distributören, exempelvis genom chansen att kunna komma med förslag på 
förändringar kring produkten, hur den ska komma framåt på marknaden och genom att 
hjälpa till att utveckla produkten och varumärket. Respondent H menar att de är så insatta i 
produkten och vad som efterfrågas på marknaden vad det gäller kvalitet och design, att de 
tillsammans med distributören skulle kunna lyfta produktvarumärket på ett 
konkurrenskraftigt sätt genom att samarbeta på den delen. Även att tillsammans arrangera 
evenemang och dagar då slutkund får komma och ta del av nya produkter, medverka i 
tävlingar och samtidigt förbättra kontakten med slutkunden för att ta chansen att lyssna till 
vad de förväntar sig av produkten, menar Respondent H skapar mervärde. 
 

5.9 Empirisammanfattning 
Samtliga respondenter menar att det är av betydelse i en relation med distributören att de 
arbetar mot samma mål, och att de ingår en relation med motivationen att den skall vara så 
länge som möjligt. Samtliga respondenter trycker på att en god kommunikation är 
fördelaktig i en relation och alla är alla eniga om att relationen med en distributör i grunden 
är byggd på att denne distribuerar rätt produktvarumärken. Detta då samtliga menar att det 
är slutkundens efterfråga som styr vilka produkter de tar in. 
  
De flesta respondenterna anser att det är viktigt att det kan lita på säljaren och att denne är 
ärlig i sitt arbete. Respondent B och E uttrycker en problematik i att etablera långa 
relationer om säljaren hos distributören ofta byts ut. Men i Exels fall där samma säljare följt 
med mellan olika distributörer är relationen god enligt sju av åtta respondenter. Samtliga 
respondenter trycker på vikten av att det finns en leveranssäkerhet i relationen och att 
tidsaspekter tas i beaktning. Ur empirin framkommer det skilda meningar om vad som 
skapar ett ytterligare värde i en relation. Alla respondenter utom en hävdar att det finns 
aktiviteter som kan bidra med ett mervärde till relationen. Det empiriska resultatet kommer 
nedan tillsammans med studiens teoretiska referensram att analyseras. 
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6. Analys 
I följande avsnitt belyser vi vad som framkommit i teoriavsnittet, i kombination med valda 
delar av empirin för att underlätta besvarandet av studiens frågeställning och syfte: 
  
Hur skapar en organisation i en B2B-kontext ökat varumärkesvärde för sina kunder? 
  
Syftet med studien är att identifiera betydelsefulla dimensioner för uppbyggnad av 4Wards 
varumärkesvärde. 
  
Kapitlet delas in i följande avsnitt: B2B-relationen, Kundrelationen - Kommunikation & 
Interaktion, Kärntjänst - Leveranser & Logistik, och Värdehöjande tjänster - Förtroende & 
Lojalitet, för att underlätta analysen av vilka dimensioner som spelar in vid uppbyggnad av 
ett varumärkesvärde i en B2B-kontext. 
  
Via varumärkesprofilering kan ett högre värde adderas till en produkt eller service genom 
en emotionell mening, vilket ger ett ökat värde till kunden (Bergstrom et al., 2002, s. 133 
f). Lojalitet har visat sig vara den viktigaste komponenten för att skapa ett högt brand 
equity i en B2C-kotext (Aaker, 1996, s. 195; van Riel et al., 2005, s. 842). Köp- och 
beteendelojalitet och attitydlojalitet kan förstärkas genom att bygga upp och bibehålla goda 
relationer med kunderna och att kommunicera en pålitlig image av företaget, vilket i sin tur 
resulterar i upprepade köp, ett ökat förtroende för varumärket och en högre upplevd kvalitet 
(Rauyruen et al., 2009, s. 182 ff). Detta resonemang bör finnas i åtanke när vi nedan 
kombinerar teorier kring lojalitets- och värdeskapande processer, med vad det empiriska 
materialet påvisar skapar värde och lojalitet för återförsäljaren, för att synliggöra 
betydelsefulla dimensioner för uppbyggnad av 4Wards varumärkesvärde. 
  

6.1 B2B-relationen 
I denna studie betraktar vi B2B-relationer utifrån ett relationsmarknadsföringsinspirerat 
perspektiv, där en relation har en början och ett slut (Dwyer et al., 1987, s. 12), är byggd på 
upprepade interaktioner mellan parter (Gummesson, 1987, s. 11) och är föränderlig över tid 
(Holmlund & Törnroos, 1997, s. 304). 
  
På en B2B-marknad är relationen beroende av interaktionen mellan företag och kund 
(Holmlund, 2004, s. 280) och att parterna tillsammans arbetar för att åstadkomma 
värdeskapande processer (Morgan & Hunt, 1994, s. 20 ff). Alla respondenter är eniga om 
att det är viktigt i en relation att återförsäljaren och distributören alltid arbetar mot samma 
mål. Respondent G uttrycker sig “... att vi arbetar med samma mindset”, och Respondent C 
menar att varorna inte är sålda förrän slutkunden använder dem, och att distributören och 
återförsäljaren måste arbeta tillsammans under hela resans gång för att nå det målet. 
Anderson & Weitz (1992, s. 26 ff) diskuterar i enlighet kring detta om att parterna i en 
relation ska ha samma slutmål, det vill säga att relationen ska leda till ännu nöjdare 
slutkunder. Respondenterna är alla överens om att de ingår en relation med inställningen att 
den kommer att vara under en längre tid. “Det är de långa relationerna vi arbetar för.”, 
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menar Respondent H. “Långa gedigna relationer, de känns mer trygga.” enligt Respondent 
D. Merparten av respondenterna menar att längre relationer bidrar till ett förbättrat 
samarbete. Långsiktiga och stabila relationer bildas om kunderna, i enlighet med 
relationsmarknadsföringen, ses som resurser (Storbacka et al., 1994, s. 23; Gummesson, 
2002, s. 29). Då lojala kunder är mer fokuserade på långsiktiga fördelar blir de mer 
engagerade i aktiviteter som blir till fördel för båda parterna i en B2B-relation (Lam et al., 
2004, s. 293). Dock menar Grönroos (2008, s. 50) att varje relation måste baseras på 
individernas önskemål och behov. Respondet A anser att distributörer inte alltid tillgodoser 
dennes behov då de prioriterar större aktörer och han som mindre aktör måste anpassa sig 
efter distributören. Det finns vissa kunder som inte vill bygga på en relation, utan istället 
endast ha ett transaktionsutbyte (Grönroos, 2008, s. 50). Respondent C menar att om inte 
leveranser sker korrekt finns inget intresse för en relation.  
  
Enligt Biedenbach (2012a, s. 699) bidrar ett positivt upplevt servicebemötande till en 
lojalitet gentemot ett varumärke. Alla respondenter hävdar att en god kommunikation 
stärker relationen med distributören. Respondenterna menar att de vill ha en öppen och rak 
kommunikation, inte bara från säljaren utan från organisationen som helhet. Enligt Mohr & 
Spekman (1994, s. 138) är kommunikationen den del som håller relationen vid liv. 
Eftersom relationer är föränderliga över tid (Holmlund & Törnroos, 1997, s. 304) behövs 
ett engagemang för att etablera en lång och stark relation (Selnes, 1998, s. 310; Liang & 
Wang, 2006, s. 126). För att lägga sig i framkant gentemot andra konkurrerande 
distributörer och påvisa ett engagemang, menar Respondent A att distributören kan 
investera i aktiviteter som underlättar deras arbetsprocess. Har ett företag kunskap om vilka 
faktorer som skapar värde för kunden kan dessa utnyttjas, vilket leder till att relationen till 
kunden blir starkare (Lichtethal et al., 1997, s. 224). Detta i enlighet med Sheth & 
Parvatiyars (1995, s. 413 f) resonemang att distributören exempelvis kan skapa en 
möjlighet för återförsäljaren att delta och påverka exempelvis designen av en produkt, 
vilket ses som en värdeskapande aktivitet. Just möjligheten att kunna påverka utseendet på 
produkterna ansåg Respondent A och H vara en nackdel vad gäller 4Ward och Exel, 
eftersom 4Ward, till skillnad från en del andra distributörer, inte kan påverka hur 
produkterna de distribuerar kommer att se ut.  
 
Då tillfredsställelsen i en relation är baserad på den totala upplevelsen till en produkt eller 
en tjänst under en längre tid (Fornell, 1992, s. 8 ff), betraktas det som en nyckelfaktor för 
en långsiktig relation (Geyskens et al., 2004, s. 224 f). Långsiktiga relationer resulterar i sin 
tur i ett ökat förtroende för varumärket och en högre upplevd kvalitet (Rauyruen et al., 
2009, s. 182). Respondent A, C och G förklarar hur en osäkerhet i relation med en 
distributör kan bero på en distributörs ekonomiska situation. De menar att om distributören 
har en stabil ekonomi så inger det en trygghet. Enligt Mitchell (1995, s. 118 ff) undviker 
kunden att hamna i en situation där de riskerar att uppleva en känsla av en osäkerhet i 
relationen och kunden väljer därför företag baserat på dess rykte. En distributör kan enligt 
Respondent H förbättra sitt rykte genom att tillhandahålla en eftertraktad produktportfolio. 
Ett företag med en väletablerad och eftertraktad portfolio inger ett förtroende och en känsla 
av bekvämlighet hos kunden, vilket resulterar i att kunden är mer benägen att ge enskilda 
produktvarumärken i portfolion en chans (McDonald et al., 2001, s. 337). Ett starkt 
företagsvarumärke, vilket delvis är uppbyggt av produktportfolion, kan etableras genom att 
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företaget förmedlar varumärkesvärdet till kunden och på så sätt få kunden att associera det 
med förtroende (Berry, 2000, s. 130 f). 

6.2 Kundrelationen - Kommunikation & Interaktion 
Kommunikationen i relationsmarknadsföring handlar om det formella och informella 
utbytet av meningsfull och tidsoptimerande information mellan företagen (Anderson & 
Narus, 1984, s. 64). Alla respondent utom en menar att det finns aktiviteter som 
distributören kan göra för att lägga sig i framkant gentemot andra konkurrenter, vilket 
skapar värde för återförsäljaren. Respondent D förklarar att branschen går ut på att sälja 
produkter till slutkunden, vilket gör det viktigt med en tydlig kommunikation där 
distributören kan förvarna om när de bör lägga ordrar för att de som återförsäljare ska 
kunna säkerställa att de har tillräckligt med varor på lager. Då säljaren spelar en viktig roll i 
mötet med distributörens kunder, fungerar denne som en viktig funktion när det handlar om 
att etablera och underhålla kundernas förtroende (Swan & Nolan, 1985, s. 43 ff). De flesta 
respondenterna påpekar, relaterat till förtroendet till säljarna, att det är viktigt att de känner 
att de kan lita på säljaren och att denne är ärlig. Alla respondenter diskuterar kring att de 
tillsammans med säljaren kan skapa värde genom kommunikation om lagersaldo, och att 
distributören ser till att ha tillräckligt lagersaldo för att återförsäljarna ska kunna möta 
slutkundens behov. Detta menar Respondent C minimerar risken för överlager hos båda 
parter. Dock trycker Respondent C på vikten av att leveranserna sker korrekt innan 
eventuella mervärden uppskattas. Doney & Cannon (1997, s. 36) menar att distributörens 
säljare tillhandahåller viktig information och konsultation som kan påverka återförsäljarens 
situation. I och med relationsmarknadsföringens framväxt har de organisatoriska gränserna 
vad gäller ansvarsområden suddats ut. Förmågan att skapa en tillfredsställande relation för 
sina kunder och att påvisa ett engagemang är grundläggande vid relationsmarknadsföring i 
en B2B-kontext, vilket vidare ses som två nyckelfaktorer för att få relationen att fungera 
(Abdul-Muhmin, 2005, s. 619). Att i en B2B-kontext investera i kundrelationer bidrar till 
en grund för att kunna utveckla strategier för att skapa ett värde för kunden (Liang et al., 
2009, s. 130). Därför menar Hoehschwert (2012, s. 146) att det är viktigt att 
företagsledningen bidrar med resurser och stöttar säljaren i sitt arbete. 
  
Relationen mellan distributören och återförsäljaren präglas av en känsla av sårbarhet 
eftersom de är ömsesidigt beroende av varandra (Kumar et al., 1995, s. 352 f), vilket skapar 
förutsättning för ett förtroende mellan parterna (Moorman et al., 1992, s. 324). Detta i sin 
tur påverkar deras engagemang, hur de hanterar konflikter och deras förtroende för 
varandra (Kumar et al., 1995, s. 352 f). Sex av åtta respondenter förklarar att de har 
förståelse för att saker och ting kan gå fel i distributionsprocessen, exempelvis vid sena 
leveranser av varor. Men för att de som återförsäljare ska acceptera misstag kräver de en 
tydlig kommunikation kring vad som gått fel, varför, och att problemet kommuniceras i god 
tid för att det ska finnas tid att jobba fram en plan B. Mohr & Spekman (1994, s. 138) 
menar i enlighet med detta att kommunikationen är den del som håller relationen vid liv. 
Respondenterna menar att när problem med leveransen inte kommuniceras i tid har 
distributören misslyckats, vilket kan skada återförsäljarens förtroende för distributören. 
Respondent B menar dock att det enda som kan rädda upp ett brustet löfte är finansiell 
kompensation eller ersättande produkter. Respondent C uttrycker att han inte är intresserad 
av kompensation eller ursäkter, det enda som spelar roll är att varorna levereras. Dock anser 
han även att han är mer accepterande gentemot en distributörs misslyckanden om relationen 
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har fortskridit under en längre tid, eftersom ett förtroende gentemot distributören då byggts 
upp. Respondent D och F menar att de är mer accepterande om produktvarumärket är 
efterfrågat av slutkunden på marknaden. 
  
Kring relationsmarknadsföring diskuteras ofta vikten av att ha en långsiktig syn på 
relationer, där uppbyggnad och underhåll betonas, vilket ska leda till lönsamhet för båda 
parter (Agariya & Singh, 2011, s. 226 ff). Respondent B och D menar att det ibland kan 
vara svårt att etablera långa och starka relationer med säljare, då det i säljarbranschen är 
vanligt att säljaren byts ut efter några år. I fallet Exel har dock samma säljare representerat 
varumärket under en längre tid, och säljaren har följt med vid byte av distributör. Då 
relationen mellan två företag består av ett flertal interaktionspunkter som påverkar 
relationen (Holmlund, 2004, s. 280 f) är således den totala relationen i en B2B-kontext inte 
alltid beroende av en enskild situation utan alla interaktionstillfällen måste vägas in 
(Holmlund & Törnroos, 1997, s. 284). Enligt de flesta av respondenterna har relationen till 
Exels säljare alltid varit god, vilket har haft en stor betydande roll vid byte av distributör. 
Respondent E uttryckte sig så att “De har en bra kille som jobbade där, som jag gillar.”. 
Det finns olika nivåer av kvalitet i relationen mellan två företag, vilket Holmlund (2004, s. 
284) menar innebär att trots att det finns brister i nätverksrelationen så kan ett samarbete 
fortsätta om relationen på individnivå är god.   
 
Det är svårt att vinna tillbaka en förlorad kund (Xu et al., 2006, s. 82) och det är dyrare för 
företag att skaffa nya kunder än att vårda de befintliga relationerna (Berry, 1995, s. 237), 
vilket betonar vikten av att arbeta för att behålla nuvarande kunder (Gummesson, 1987, s. 
12; Grönroos, 2008, s. 39 f). Respondenterna menar att den goda relationen till Exels 
säljare är en anledning till att samarbetet fortskridit. Om de interaktioner som sker på 
individnivå är goda, visar individerna en högre grad av förtroende till sin distributör och 
agerar mer samarbetsvilligt (Morgan & Hunt, 1994, s. 31 ff). Säljaren spelar en viktig roll 
för att etablera och underhålla kundernas förtroende (Swan & Nolan, 1985, s. 43 ff). 
Bagozzi (2006, s. 454) menar att det är de personliga relationerna mellan säljare och kund i 
en B2B-kontext som tar relationen vidare från att endast vara en ekonomisk transaktion till 
att bli en personlig relation där parter har ett intresse av- och är beroende av varandra. Dock 
menar Respondent B att det enbart är på grund av kontrakten med klubbar och föreningar 
som de varit lojala i samarbetet med Exel och relationen fortskridit, “Hade jag inte haft 
avtal med min innebandyklubb så hade jag inte jobbat med Exel heller.”. Chaudhuri & 
Holbrook (2001, s. 90) förklarar hur lojalitet kan ge uttryck på två olika vis från kundens 
sida, antingen genom köp- och beteende lojalitet vilket är karaktäriserat av upprepade köp, 
eller genom attitydlojalitet, vilket bygger på ett engagemang och värdeassociationer till 
varumärket. Samtliga respondenter menar att de köper Exel för att deras kunder efterfrågar 
produkterna. Respondenterna förklarar att när ett produktvarumärke har ett högt värde hos 
slutkunden blir det den avgörande faktorn för beslut om inköp. Pris, andra erbjudanden och 
återförsäljarens egna uppfattningar får stå åt sidan för att möta slutkundens behov.   
  
Respondent E och G hävdar att det är viktigt i en relation att också ha en avslappnad 
“inofficiell” kommunikation med säljaren. Respondent E förklarar: “Sen kan man också 
höra av sig om man vill snacka skit.”. Respondent G uttrycker det som “... att man pratar 
bullshit, det är också viktigt i en relation.”. De anser att det visar på ett engagemang och 
något som bygger upp relationen. Holmlund & Törnroos (1997, s. 307) menar att den 
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sociala dimensionen av relationen som uppstår via interaktioner skapar ett socialt band 
mellan parterna, vilket påverkar beteenden och uppfattningar hos individerna involverade i 
relationen. Bagozzi (2006, s. 454) menar att den personliga relation som skapas mellan 
säljaren och återförsäljaren delvis baseras på deras företagsrelaterade mål, men även 
personliga mål. Detta tar relationen till ett mer personligt plan där båda parter har ett 
intresse av- och är beroende av varandra. Respondent F beskriver att det även finns en 
baksida med för starka relationer mellan säljaren och återförsäljaren, “Det kan bli slentrian 
av det hela också.” . Han menar att en lång relation kan resultera i vänskap, vilket gör att 
det kan bli jobbigt att hantera vissa delar av relationen, så som exempelvis att avsluta den 
om det skulle vara nödvändigt utifrån de företagsorganisatoriska målen. Enligt Grayson & 
Ambler (1998, s. 133) är en baksida med långa relationer att kunden hamnar i ett tillstånd 
av bekvämlighet, och därmed riskerar att missa andra möjligheter som konkurrenter 
erbjuder. Kunden kan då bli inlåst i något som inte längre är konkurrensbart på marknaden. 
Ford (1980, s. 348) menar att starka relationer mellan säljare kan utvecklas till vänskap, 
vilket kan resultera i att det blir svårare att agera utifrån företagets bästa och avsluta en 
relation om det är nödvändigt. 
  

6.3 Kärntjänst - Leveranser & Logistik 
Relationen mellan distributören och dess kunder präglas, som tidigare nämnts, av en 
sårbarhet då de är ömsesidigt beroende av varandra (Kumar et al., 1995, s. 352 f). I 
relationen till en distributör är återförsäljaren beroende av exempelvis leveranser av varor 
(Doney & Cannon, 1997, s. 36). Ett företags kärntjänst är det som gör att de existerar på 
marknaden (Grönroos, 2008, s. 181), vilket i denna kontext är leveranser. Kärntjänsten 
omges av möjliggörande tjänster, vilka möjliggör användandet av kärntjänsten (Grönroos, 
2008, s. 182). Respondenterna är alla överens om att det i relationen med distributören 
måste finnas en leveranssäkerhet och att tidsaspekten är en viktig komponent. Respondent 
D förklarar, “Det viktigaste är ju att kunden blir nöjd i slutändan, annars tappar ju både 
jag och distributören en kund.”. Respondent B och G betonar även vikten av ett lågt pris 
som en viktig faktor i en bra relation. Dock menade Respondent A att “priset inte alltid är 
en avgörande faktor för en fungerande relation”. Han menar att om distributören erbjuder 
en i övrig god service kan de stanna hos denne, trots löften om lägre priser från 
konkurrenter. Respondent D håller med om detta och menar att han inte tror att de tjänar på 
att byta distributör bara för att någon annan erbjuder ett lägre pris, om de har etablerat en 
god relation. Grönroos (2008, s. 159) uttryckte: “Om man vill skapa mervärde i en relation 
är det en mycket effektivare strategi att förbättra de tjänster man redan förser kunderna 
med än att skapa någonting nytt.”. Enligt Mudambi-McDowell et al. (1997, s. 442) är de 
fundamentala faktorerna i en B2B-relation med distributörsservicen att det finns 
tillgängliga produkter, korta leveranstider, leveranssäkerhet och en lättillgänglig 
kundsupport. Doney & Cannon (1997, s. 45) menar att det som spelar störst roll vid val av 
distributör är leveranssäkerhet och det relativa priset/kostnaden. Dock visar den empiriska 
sammanställningen av vår studie att det absolut primära vid val av distributör i själva verket 
inte är distributören själv, utan det varumärke som denne distribuerar, i detta fall Exel. Det 
är efterfrågan på marknaden som enligt alla respondenter styr vilka produktvarumärken de 
väljer att ta in.  Respondent D menar att de tar in de produktvarumärken som slutkunden 
efterfrågar, trots att det är dyrare än andra varumärken. Respondent C menar även att detta 
säkerställer slutkundens efterfrågan under en längre tid. 
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6.4 Värdehöjande tjänster - Förtroende & Lojalitet 
Dwyer et al. (1987, s. 15 ff) förklarar att den mest kritiska perioden av en relation är då 
båda parter känner sig tillfredsställda med behovet av varandra. Det måste då tillkomma ett 
ytterligare värde till relationen för att inte parterna ska känna sig lockade av externa 
erbjudanden. Respondent A menar att distributören med små och enkla medel och 
investeringar kan öka värdet för kunden och samtidigt skapa konkurrensfördelar för sig 
själv. Om företag har god kunskap om sina egna erbjudanden och en medvetenhet om hur 
dessa kan förbättras för att bidra med ytterligare värde till kunden, kan företaget öka sin 
konkurrenskraft och relationen till kunden blir starkare (Lichtethal et al., 1997, s. 224). Ett 
ytterligare värde till tjänsten kan skapas genom så kallade värdehöjande tjänster (Grönroos, 
2008, s. 182). Respondent H förklarar att han i relationen med distributören vill kunna 
känna att han kan ta vissa beslut utan att vara rädd för att distributören ska agera motstridigt 
och neka. Ett exempel är leveranser som visat sig bli sena, Respondent H menar då att: 
“Jag vill ha möjligheten att ta ett beslut om att kliva av beställningen om den blir 
försenad.”. Melin (1999, s. 19) förklarar hur det på dagens marknad inte längre är 
konkurrensbart med endast en bra produkt, företagen måste även erbjuda kunden en 
kvalitativ service. Bergstrom et al. (2002, s. 134) menar att distributören kan lyfta 
relationen till en ny dimension genom att utöver de funktionella värdena även bygga 
relationen på ett emotionellt värde, exempelvis genom att ha förståelse för varandras 
situation och inte agera på så sätt att den andre parten hamnar i en dålig situation. “Jag ser 
på relationer som ett vi, och inte som ett jag och dem.”. Respondent C menar att om 
distributören och återförsäljaren arbetar mot samma mål, det vill säga att få slutkunden så 
nöjd som möjligt, finns ett gott samarbete och således en god relation, vilket är i enlighet 
med Anderson och Weitz (1992, s. 26 ff) resonemang om samverkan i relationen.  
 
Zineldin (2000, s. 33) menar att relationsmarknadsföringen ska ses som ett perspektiv som 
skapar värde för kunden, där relationen karaktäriseras av en samverkan och ett ömsesidigt 
beroende. Respondent A, E, G och H, menar att de uppskattar då distributören hjälper till 
med marknadsföring av produkter, när de förser dem med kampanjmaterial eller deltar i 
marknadsföringsevents. Sheth & Parvatiyar (1995, s. 414 f) menar att det kan vara 
aktiviteter så som gemensamt planerande eller engagemang i marknadsföringsaktiviteter, 
som leder till att distributören och återförsäljaren med gemensamma resurser skapar en 
värdebyggande process. I enlighet med relationsmarknadsföringens synsätt, kan de olika 
parterna i en relation samarbeta för att tillsammans skapa ännu mer värde än vad de kan 
göra var och en för sig (Morgan & Hunt, 1994, s. 20 ff), vilket skapar sociala band som 
håller parterna samman (Holmlund & Törnroos, 1997, s. 307). 
  
Respondent C förklarar att han vill kunna känna att han kan lita på distributören, och 
exemplifierar detta genom att förklara hur han ser på reklamationer. Han menar att han vill 
känna att det beslut han tar vid en reklamationshantering ska understödjas av distributören. 
Grönroos (2008, s. 55) uttrycker det som att alla delar i organisationen ska ha ett 
relationsmarknadsföringstänk, även vid exempelvis fakturering, reklamationer och 
underhåll. Som ovan nämnts, har de organisatoriska gränserna suddats ut i och med 
relationsmarknadsföringens framväxt, vilket lett till att de olika ansvarsområdena på 
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företaget blivit allt mer involverade i varandra. På detta sätt har ett samarbete för att skapa 
en värdebyggande process blivit möjlig (Sheth & Parvatiyar, 1995, s. 413 f). Respondent A 
och G anser att distributören kan skapa ytterligare värde i relationen genom att erbjuda en 
bildbank där hela sortimentet presenteras, vilket underlättar vid inköp och sälj till slutkund. 
Respondent A menar att ett mervärde i relationen kan adderas om distributören 
tillhandahåller ett datasystem som möjliggör att han kan kontrollera lagersaldo etc. Theron 
& Terblanche (2010, s. 383 f) förklarar hur relationsmarknadsföring är ett perspektiv med 
syftet att skapa en relation med fördelar för båda parter. Enligt Respondent D är det de 
säljarna som är professionella och förutser saker som skapar ett mervärde för kunden i 
relationen, “Det blir i slutändan en win-win situation, distributören får sälja sina produkter 
och jag får bygga upp ett lager och känna en trygghet inför kommande säsong.”. 
Respondent D menar att om säljaren informerar om kommande trender och bästsäljande 
varor, ger det återförsäljaren chansen att bygga upp ett tillfredsställande lager. Gil-Saura et 
al. (2009, s. 605) menar att genom engagemang byggs förtroende upp mellan parterna 
vilket vidare stärker nätverksrelationen.  
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7. Studien slutsats 
Vi kommer i följande kapitel besvara studiens syfte; att identifiera betydelsefulla 
dimensioner för uppbyggnad av 4Wards varumärkesvärde, för att kunna besvara studiens 
frågeställning; Hur skapar en organisation i en B2B-kontext ökat varumärkesvärde för sina 
kunder? 
 
Studiens fallföretag 4Ward har som utgångspunkt en bred kundportfolio och står inför 
utmaningen att etablera sitt varumärke hos dessa kunder på en för 4Ward ny marknad, 
sportartikelbranschen. Vi har således utfört studien ur ett ledningsperspektiv. 
 
Den första dimensionen vi har identifierat som betydelsefull för uppbyggnad av 4Wards 
varumärkesvärde är Relationen mellan 4Ward och dess återförsäljare. En relation etableras 
med de distributörer som tillhandahåller produkter som slutkunden efterfrågar. 
Återförsäljarna baserar sina val om inköp på slutkundens efterfrågan, vilket betyder att 
distributörens varumärke blir det sekundära. Studien påvisar att de distributörer som 
tillhandahåller en eftertraktad produktportfolio värderas högre av återförsäljarna. 
Slutkunden efterfrågar bevisligen Exel, och det finns således förutsättning för att 
återförsäljare väljer att ingå en relation med 4Ward.  
 
Kärntjänsten är den andra identifierade betydelsefulla dimensionen för att stärka 4Wards 
varumärkesvärde. Kärntjänsten i denna kontext innebär att 4Ward levererar varor på ett 
tryggt sätt. Genom att 4Ward håller vad de lovar i distributionsprocessen känner sig 
återförsäljarna nöjda med kärntjänsten, vilket stärker den totala nätverksrelationen och 
förtroendet till 4Wards varumärke. Löften blir tomma ord om inte distributören 
kontinuerligt bevisar med handling att de är ett varumärke att lita på. Först när kärntjänsten 
levereras på ett tillfredsställande sätt blir det aktuellt att addera värdehöjande tjänster för att 
stärka relationen mellan distributör och återförsäljare via mervärden.  
 
Värdehöjande tjänster är den tredje identifierade betydelsefulla dimensionen för 
uppbyggnad av 4Wards varumärkesvärde. En värdehöjande tjänst är engagemang från 
distributörens sida i aktiviteter som traditionellt tillhör återförsäljarens ansvarsområde för 
att skapa ett mervärde och minskar risken för att relationen hamnar i status quo. En slutsats 
är därmed att värdehöjande tjänster är en betydelsefull dimension som bidrar till en 
förbättrad nätverksrelation och ett ökat varumärkesvärde. En förutsättning för att relationen, 
kärntjänsten och värdehöjande tjänster ska vara framgångsrika dimensioner är en effektiv 
kommunikation. 
 
Studiens fjärde identifierade betydelsefulla dimension för uppbyggnad av 4Wards 
varumärkesvärde är således Kommunikation. Genom en öppen och ärlig dialog på säljar-
återförsäljarnivå, skapas ett förtroende mellan parterna vilket stärker nätverksrelationen. 
Eftersom en nätverksrelation består av ett flertal interaktionspunkter, är det viktigt att 
kommunikationen är rak och ärlig, inte bara på säljarnivå, utan även på ledningsnivå.  I 
denna bransch är det vitalt att vara uppdaterad på lagerstatus och leverans av varor, varför 
kommunikation är en betydelsefull dimension. Studien påvisar att vid förseningar och 
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misstag i distributionsprocessen, är en tydlig kommunikation om den aktuella situationen 
viktig för att relationen inte ska skadas.  
 
Då vi antar att köp- och beteendelojaliteten i studiens kontext till stor del beror på 
slutkundernas efterfrågan, är således den aspekten av lojalitet från återförsäljarnas sida 
gentemot 4Ward redan etablerad. Studien påvisar att om en stabil och trygg relation mellan 
återförsäljaren och säljaren etableras; en god kommunikation vidhålls; kärntjänsten 
levereras på ett tillfredsställande sätt och värdehöjande tjänster adderas, skapas 
förutsättning för att dessa dimensioner bidrar till en god nätverksrelation. En stark 
nätverksrelation leder till tillfredsställda återförsäljare vilket resulterar i en förstärkt 
attitydlojalitet gentemot distributören. Dessa identifierade betydelsefulla dimensioner bidrar 
till ett ökat varumärkesvärde för 4Ward. Således är detta studiens teoretiska bidrag till 
forskning kring brand equity i en B2B-kontext. 
 

7.2 Rekommendationer till 4Ward 

Relationen i fokus 
Från studien har det framkommit att alla respondenter värderar en relation. Om 4Ward 
arbetar för att bygga upp och utveckla relationer bidrar det till ett ökat förtroende från 
kunden. I relationen till kunden är det betydelsefullt att 4Ward hela tiden förmedlar en 
känsla av trygghet, vilken kan byggas upp bland annat genom att arbeta med samma säljare, 
som i 4Wards fall är uppskattad av återförsäljarna. För 4Ward är det viktigt att hela tiden 
jobba nära sin säljare för att kunna tillhandahålla med de resurser som behövs för att 
underlätta dess arbete. I studien framkom även att det är viktigt att distributören hela tiden 
värderar alla sina återförsäljare på samma sätt, oavsett om de är en större kedja eller en liten 
specialistbutik. Det är viktigt att 4Ward individualiserar återförsäljarna för att möta 
behoven hos var och en. 
  

Kommunikationen är en viktig byggsten 
Respondenterna värderar en öppen och rak kommunikation, vilket är en viktig dimension i 
relationen till distributören. Så om 4Ward ska förmedla en trovärdig känsla om 
engagemang och förtroende till sina återförsäljare gäller det att hela tiden köra med öppna 
kort och att kommunicera vad det är som händer. Extra viktigt blir det i situationer där det 
uppstår komplikationer, exempelvis med leveranser. Respondenterna förklarar i studien att 
de kontinuerligt vill veta vad som händer, varför och hur distributören arbetar för att 
komma förbi komplikationerna, exempelvis genom en plan B. 
  

Datasystem 
4Ward kan erbjuda återförsäljarna tillgång till ett internt datasystem där de kan hitta all 
viktig information om lagersaldo, leveranser och annat viktigt för att relationen ska fungera 
så smidigt som möjligt. Respondenterna förklarar hur de ser detta som en värdehöjande 
tjänst då de menar att de enklare kan möta slutkundens behov genom att enkelt kunna 
kontrollera hur lagret ser ut vid beställningar med mera. 
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Bildbank 
Tillhandahåller 4Ward en bildbank, kan återförsäljarna enkelt finna bilder och information 
om produkterna. På så sätt underlättar 4Ward för att återförsäljaren ska kunna kontrollera 
nuvarande och kommande produkter. Bildbanken skulle även fungera som ett hjälpmedel 
till att kunna erbjuda slutkunden ett utökat servicepaket. 
  

Bygg upp en portfolio med sportvarumärken 
Enligt respondenterna skulle det innebära en fördel för 4Ward om de arbetar för att bygga 
upp sin portfolio med ytterligare sportvarumärken, då det skulle öka förtroendet för 4Ward 
och viljan att arbeta med dem skulle förstärkas. De varumärken som i så fall adderas till 
portfolion bör ha samma anseende som de redan existerande varumärkena i 4Wards 
portfolio, det vill säga premiumvarumärken. De bör följa samma standard eftersom 
produktvarumärkesvärdet för kunderna påverkar hur hela 4Wards varumärke värderas. 
Adderas ett lågprisvarumärke kan det resultera i att 4Wards anseende påverkas negativt. 
  

100 % ägare 
Som ett långsiktigt mål, kan 4Ward sträva efter att i framtiden bli 100 procentiga ägare av 
Exel. Respondenterna menar att ger dem som återförsäljare men även 4Ward som 
distributör en möjlighet att tillsammans arbeta för att utveckla produkterna och designen för 
att möta slutkundens behov.  
 

Service Recovery 
Eftersom 4Ward vill undvika att hamna i samma situation som Exels föregående 
distributörer kan ett extra fokus på service recoveryaktiviteter etableras och upprätthållas. 
Exempelvis önskade respondenterna vid servicemisslyckanden att distributören vidhåller en 
rak och ärlig kommunikation om läget, utarbetar en Plan B, och hjälper dem att kompensera 
slutkunden så att denne blir nöjd. 4Ward bör genom handling bevisa för återförsäljarna att 
de är en distributör att lita på. 
  

7.3 Förslag till fortsatt forskning 
Studien ämnade bidra till det forskningsgap som finns i en B2B-kontext vad gäller brand 
equity. Ett kontextspecifikt bidrag har tillförts, då studien undersökte fallföretaget 4Ward 
som verkar i sportartikelbranschen. Ytterligare studier på andra sorters marknader skulle 
bidra än mer till helhetsbilden, och det skulle vara intressant att se om liknande 
dimensioner skapar ett ökat varumärkesvärde även på andra marknader. 
  
Det framkom i denna studie att slutkundernas efterfrågan till stor del styr vilka varumärken 
återförsäljaren väljer att ta in, och påverkar således också valet av distributör. En närmare 
studie på kundernas påverkan på återförsäljarnas attityd- och köp- och beteendelojalitet 
skulle således vara av intresse för att bidra till en helhetsbild för hur ett företags 
varumärkesvärde påverkas. 
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Denna studie påvisar att det som sker i distributionsledet inte enbart påverkar 
återförsäljarna, utan även slutkunden på marknaden. När leveranser inte kommer fram i tid 
innebär det att butikshyllorna står tomma och slutkunderna har då inte möjlighet att 
konsumera produkterna. Detta kan resultera i att kunden istället vänder sig till ett annat 
varumärke. Detta implicerar att om distributören inte lyckas leverera varor i tid, så kan de 
förlora marknadsandelar på grund av förlorade slutkunder. Således skulle det vara av 
intresse att undersöka exempelvis hur mycket slutkunden påverkas av distributörens 
leveransproblem. 
  
Under datainsamlingen till studien upptäcktes vissa skillnader i hur butikskedjor och 
privatägda butiker resonerar kring relationer i en B2B-kontext. Det framkom att mindre 
privatägda butiker känner sig underlägsna gentemot större kedjor då de anser att 
distributörer anpassar sig till kedjorna, medan de mindre butikerna i motsats måste anpassa 
sig till distributören. Vidare forskning skulle därför vara av intresse för att undersöka hur 
distributören ställer sig till relationerna med kedjor och privatägda butiker. Hur ser de på 
eventuella attitydskillnader? Vad får det för konsekvenser för relationsuppbyggandet? Vad 
mer specifikt önskar en större kedja eller mindre privatägd butik i relationen till en 
distributör? 
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8. Sanningskriterier 
Studien ämnar skapa en förståelse för det valda fokusområdet, och således inte att direkt 
avbilda verkligheten. Vår kunskapssyn har varit av hermeneutisk art och därav har valet av 
en kvalitativ forskningsstrategi varit av relevans. Sanningskriterierna vid en kvalitativ 
forskning föreslå värderas utifrån andra kriterier än vid kvantitativ forskning (Bryman & 
Bell, 2005, s. 306). Lincoln och Guba (1985, s. 218 f, 317 f) och Guba och Lincoln (1994, 
s. 114) föreslår två grundläggande kriterier, trovärdighet och äkthet, istället för att använda 
sig av reliabilitet och validitet som vanligtvis görs vid kvantitativa studier . Anledningen till 
detta är att kvalitativa studier i högre grad handlar om att det finns flera alternativa bilder av 
den sociala verkligheten. Där validitet- och reliabilitetskriterierna är av relevans skall 
forskningen resultera i en absolut sanning. Nedan kommer en redogörelse göras för hur 
denna studie förhåller sig till de ovan nämnda kvalitativa sanningskriterierna trovärdighet 
och äkthet. 
  

8.1 Trovärdighet 
Trovärdighet går att bryta ner till fyra delkriterier, vilka är tillförlitlighet, överförbarhet, 
pålitlighet samt möjligheten att styrka och bekräfta (Bryman & Bell, 2005, s. 306). 
  
Tillförlitlighet handlar om att om det finns flera alternativa beskrivningar av verkligheten, 
det är trovärdigheten i forskarens slutsatser som är avgörande för dess acceptans. Detta 
uppnås dels genom att säkerställa att forskningen utförs enligt gällande regler, samt att en 
respondentvalidering genomförs, där de personer som deltagit i studien får en chans att 
bekräfta att de uppfattats på rätt sätt (Bryman & Bell, 2005, s. 307). Samtliga intervjuer vi 
genomförde till vår studie har, i samtycke med respondenterna, spelats in, transkriberats 
och respondentvaliderats, för att minimera risken för att respondenterna misstolkas. 
Därigenom har studiens tillförlitlighet styrkts, i enlighet med Bryman och Bells (2005, s. 
307) rekommendationer. Ovan nämnda regler har vi redogjort för i kapitlet 4. Praktisk 
metod där tillvägagångssättet för datainsamlingen, empiriframställningen och analysen av 
data, beskrivs. 
 
Som vi diskuterat i avsnitt 2.2. Förförståelse, kan vår förförståelse ha inverkat på hur vi 
samlat in data och hur vi tolkat den, samt hur vi presenterat studiens resultat. En kritisk 
ställning har vidhållits till våra egna antaganden under hela arbetes gång och ambitionen 
har varit att hela tiden behandla materialet så värderingsfritt som möjligt. Detta för att 
minimera risken för att våra personliga värderingar skulle färga studiens material och för att 
öka resultatets trovärdighet. Således bör vi uppfattas som trovärdiga i våra tolkningar. 
Vidare var ambitionen att välja teorier till studien utifrån ett så värderingsfritt synsätt som 
möjligt, även om vår förförståelse kan ha haft betydelse för de teorier vi valt. 
  
Trovärdighetskriteriets andra delkriterium, överförbarhet, värderas utifrån studiens resultats 
möjlighet att överföras till en annan kontext. Detta görs genom en riklig redogörelse av 
miljön för att läsaren själv sedan ska kunna avgöra dess överförbarhet till andra miljöer 
(Bryman & Bell, 2005, s. 307). Ambitionen var att skapa förutsättning för detta genom att 
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så detaljerat som möjlig beskriva studiens utgångspunkt (4Ward), samt de valda 
respondenterna, dock med beaktning att respondenternas anonymitet fortfarande säkerställs. 
Syftet med studien var att dess resultat skulle identifiera betydelsefulla dimensioner för 
uppbyggnad av 4Wards varumärkesvärde. I och med det kan studiens resultat anses vara 
överförbart till andra företag som befinner sig i samma slags miljö, det vill säga i en B2B-
kontext i sportartikelbranschen, och när ett varumärke är i behov av ökat varumärkesvärde. 
Det specifika i denna kontext, sportartikelbranschen, är att varumärkets efterfrågan kan 
variera beroende på trender på marknaden, vilket även kan vara gällande för andra 
branscher. Dock är människan och verkligheten föränderlig i sig (Merriam, 1994, s. 182) 
vilket kombinerat med den förändringsprocess som vi menar att en relation innebär 
försvårar möjligheten att upprepa studien och få fram ett likvärdigt resultat. Detta då 
intervjupersonernas tolkning av en situation kan komma att förändras på grund av att de 
ändrar uppfattning eller att miljön i vilken de verkar i att ändras (Merriam, 1994, s. 182).  
Bedömning om studiens överförbarhet till andra kontexter bör tas av läsaren själv utifrån de 
kontextuella redogörelser som presenteras. 
  
Det tredje delkriteriet, pålitlighet, är den kvalitativa forskningens reliabilitets motsvarighet. 
För att uppfylla kriteriet ska alla faser under forskningsprocessen redovisas för att ge 
möjlighet till extern granskning. (Bryman & Bell, 2005, s. 307) I kapitlet 4. Praktisk metod 
redogjordes för hur studien genomförts på ett utförligt sätt för att säkerställa att en 
granskning av studiens faser är möjlig. Beslut tagna innan och under forskningsprocessen 
som kan vara av intresse finns även presenterade i kapitel 2. Teoretisk metod och 4. 
Praktisk metod. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Detta för att göra studien så 
transparent som möjligt och således underlätta granskning. För att säkerställa att frågorna vi 
ställde till respondenterna mätte vad studien avsåg undersöka, genomförde vi en 
genomgång av intervjuguider från andra liknande studier och rörande samma område, 
(exempelvis Woodruff, 1997), vilket diskuterats i kapitel 4.3. Utformning av intervjuer. 
Vad gäller forskningsområde, har liknande ord används (se exempelvis Morgan & Hunt, 
1994; Woodruff, 1997; Theron & Terblanche, 2010), och vi gjorde även en genomgång av 
kvalitativa studier och dess tillvägagångssätt. Därefter utformade vi intervjuguiden på ett 
sådant sätt att den innehöll viktiga element som annan forskning betonat, samt att frågornas 
struktur och ordval utformats med inspiration från andra intervjuguider som använts på 
liknande områden. Vi har försökt minimera risken för misstolkningar gentemot 
respondenterna genom att vi delgav dem information angående intervjuns tillvägagångssätt 
i förväg, detta för att respondenterna skulle vara väl införstådda med hur intervjun kommer 
att gå till samt vilka områden vi ämnar studera. Vi valde dock att inte skicka några 
specifika frågor på förhand. Detta för att vi inte vill riskera att de, på grund av att de fått tid 
på sig att fundera på hur de ska besvara frågorna i förväg, eventuellt kanske kan censurerar 
sig själva. Ambitionen var att få fram så ärliga svar som möjligt. Det finns dock fortfarande 
en risk för att respondenterna censurerat sig själva, men vi bedömer den risken som relativt 
liten eftersom vi har kommunicerat studiens syfte till respondenterna så värderingslöst som 
möjligt och de eventuella fördelarna som resultatet kan generera för kunderna har vi lyft 
fram. Därav bedömer vi att studiens pålitlighet är väl redogjord för. 
  
Trovärdighetens fjärde delkriterium, möjligheten att styrka och bekräfta, innebär att 
forskningen genomförs i god tro. Det vill säga att vi som författare av uppsatsen inte 
medvetet låtit våra värderingar eller valda teorier påverka forskningsprocessen (Bryman & 
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Bell, 2005, s. 307 f). På grund av studiens deduktiva ansats fanns en stark koppling mellan 
den teoretiska referensramen och det empiriskt studerade området vilket antas stärka 
objektiviteten i forskningen (Patel & Davidson, 2011, s. 23). Vidare var studiens syfte och 
frågeställning väl förankrad i teorin. Som ett resultat av detta bör risken att personliga 
värderingar skulle påverka studien vara av relativt liten art, även om det alltid finns en risk 
att värderingar omedvetet har en påverkan, vilket Bryman & Bell (2005, s. 307) beskriver 
som att det inte går att få till stånd en fullständig objektivitet. För att ytterligare klargöra för 
läsaren vad som var våra egna tankar och vilka åsikter som tillhör respondenterna redovisar 
vi tydligt detta genom hela studien. Vidare är vi medvetna om att vi, i egenskap av 
författare, subjektivt har tolkat respondenternas verklighet. Strävan är dock att förmedla en 
så rättvis bild av respondenternas åsikter som möjligt. 
  
Jacobsen (2002, s. 44) föreslår att forskningsprocessen vid deduktiv ansats kan innehålla 
fyra nivåer vad gäller tolkning. I den första tolkningsnivån skall forskaren skapa struktur 
och standardisera verkligheten genom exempelvis ett frågeformulär. Detta gjorde vi genom 
att skapa ett ramverk för studien och arbeta fram en intervjuguide, vars frågor utarbetats 
från teorin. Den andra tolkningsnivån innebär att intervjuobjekten tolkar intervjuarens 
frågor. I vår studie tolkade respondenterna frågorna och gav sedan svar på dessa utifrån 
sina egna tolkningar. Det tredje steget innebär hur informationen tas från intervjuerna och 
tolkas (Jacobsen, 2002, s. 44). Vi bearbetade informationen genom att spela in, transkribera 
och tolka informationen från intervjuerna. Det avslutande steget innebar att vi tog 
intervjumaterialet och gjorde våra egna tolkningar av det. Således skedde en 
tolkningsprocess utmed hela forskningsarbetet, vilket är den deduktiva processens svaghet 
(Jacobsen, 2002, s. 44). Det finns alltid en risk för subjektiva tolkningar under 
forskningsprocessen. Genomgående under arbetet med denna studie hade vi en medveten 
strävan att bortse från personliga åsikter och försökt att minimera dess påverkan på de val 
som vi gjorde angående studiens genomförande och de resultat som presenterats. Istället 
var ambitionen att underbygga samtliga ställningstagande och beslut med hjälp av befintlig 
teori, vilken valdes ut med så objektivt förhållningssätt som möjligt. Som ett resultat av är 
risken för subjektiva tolkningar mindre och vi bör i forskningsprocessen anses ha agerat i 
god tro. 
 

8.2 Äkthet 
Vad gäller äkthet finns fem kriterier, rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk 
autenticitet, katalytisk autenticitet samt taktisk autenticitet, vilka rör forskningspolitiska 
frågor. Rättvis bild syftar till att forskaren ska fråga sig om studien redovisar en rättvis bild 
av de uppfattningar och åsikter som har studerats (Bryman & Bell, 2005, s. 308 f). Genom 
att vi delvis ordagrant har återgett respondenternas åsikter i empiriavsnittet har vi skapat en 
förutsättning för att en rättvis bild av deras åsikter skall framstå. Dessutom finns 
respondentsvaren ordagrant återgivna i sin helhet att återfinna i transkriberingsmaterialet. 
Vidare beskrev vi kontexten i vilken respondenten befinner sig i för att läsaren skulle få en 
bättre uppfattning om respondenternas miljö. Studiens deduktiva/abduktiva ansats skapade 
det ramverk vilken den empiriska insamlingen vilade på, vilket i sin tur påverkat hur 
resultatet presenteras. Därav är empiri och teori väl förankrade i varandra. Den abduktiva 
aspekten bidrog till att revideringar möjliggjordes. Respondenternas åsikter framhävdes till 
största mån med jämlik fördelning dem emellan. Dock skiljer sig en del av respondenternas 
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svar åt, vilket gör att det bli svårigheter i att få en exakt rättvis fördelning. Det faktum att vi 
spelat in allt intervjumaterial och transkriberat det, och att vi båda slutligen har granskat 
materialet, minskar risken för misstolkning och att våra personliga värderingar hade en 
inverkan på vilket material som valdes ut och hur det presenterats. 
Ontologisk autencitet syftar till om undersökningen leder till ökad förståelse för det 
studerade fenomenet hos de medverkande i undersökningen, och pedagogisk autenticitet 
behandlar huruvida undersökningens deltagare fått en bättre förståelse för hur sina 
medmänniskor i samma miljö upplever sin situation (Bryman & Bell, 2005, s. 309). Studien 
bör ha lett till detta då forskningen belyst betydelsefulla dimensioner som leder till ett ökat 
varumärkesvärde i en B2B kontext. Således ämnade vi få kunderna att själva fundera kring 
hur de ser på varumärken, samtidigt som 4Ward får en inblick i hur de bör agera på bästa 
sätt. Vidare får de en ömsesidig förståelse för varandras situation genom att detta område 
kommer att belysas och diskuteras. Företaget får en ökad förståelse för vikten av god 
relationsmarknadsföring samt att de tillsammans med kunderna får en insikt i hur specifika 
dimensioner kan påverka ett varumärkesvärde. Genom att samtliga respondenter 
förhoppningsvis läser studien, kommer de kunna få en större förståelse för den miljö de 
verkar i och hur de påverkar, och påverkas av, andra. Dessutom syftade studien till att inge 
en djupare förståelse för hur kunderna resonerar kring relationer och vad de anser önskvärt 
från distributören, således kan kunderna få en insikt i hur andra kunder resonerar kring 
detta och vilka krav de ställer. Vid intervjusituationerna, kunde vi genom interaktioner med 
respondenterna, bidra till en ökad förståelse för fenomenet, i enlighet med studiens 
ontologiska utgångspunkt och dess konstruktionistiska synsätt. Via samtalen kunde vi bidra 
med en teoretisk synvinkel av fenomenet, och respondenterna med den praktiska bilden, 
vilka tillsammans skapade en helhet. Utifrån diskussionen ovan bedömer vi studien möta 
kriterierna om ontologisk autenticitet såväl som pedagogisk autenticitet. 
  
Katalytisk autenticitet behandlar huruvida studien resulterat i att de medverkande kan 
påverka sin situation i vilken de verkar (Bryman & Bell, 2005, s. 309). Studien syftade 
resultera i rekommendationer vilka företaget kan välja att agera utifrån. Förutsättningar har 
skapats för att företaget skall få en förståelse för vilka dimensioner som är betydelsefulla 
för ett ökat varumärkesvärde. Från kundens perspektiv, har studien belyst områden som de 
själva inte var medvetna om, och således skapat förutsättning för bättre kommunikation och 
kravspecifikationer på hur de vill att relationen skall utformas. Dessutom syftade studien 
skapa förutsättning för en djupare kunskap om hur andra kunder resonerar kring relationer 
och varumärken, vilket skapat en förutsättning för kunderna att revidera sina krav gentemot 
distributören. Studiens resultat och rekommendationer ska således ses som vägledande för 
såväl företag som kund på hur en relation kan utformas och ett varumärke kan byggas upp, 
och svarar därmed på kriteriet om katalytisk autenticitet. 
  
Slutligen behandlar taktisk autenticitet huruvida deltagarna fått förbättrade möjligheter att 
vidta åtgärder för att förändra sin situation (Bryman & Bell, 2005, s. 309). Detta kriterium 
är något svårbedömt, men då betydelsefulla dimensioner för 4Wards varumärkesvärde ska 
belysas menar vi att förutsättning kan skapas för att vidta åtgärder. Vore deltagarna helt 
omedvetna om dessa faktorer, är det också svårt att veta vad som bör förändras. Vidare hör 
detta kriterium samman med om deltagarna väljer att agera utifrån studiens 
rekommendationer eller inte. 
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Appendix 1. Mailutskick till respondenter 1      1(4) 
  
Hej! 
  
Vi är två ekonomstudenter vid Umeå Universitet, som under våren skriver vårt 
examensarbete. Uppsatsen kommer att behandla service recovery och kundrelationer. 
  
Service recovery är ett begrepp inom företagsekonomi som beskriver klagomålshantering 
med fokus på relationer. Det handlar dels om att lösa problem som uppstår “för stunden” 
men också om att förebygga att liknande problem uppstår i framtiden. Vi har under 
planeringen av vår uppsats varit i kontakt med företaget 4Ward och har via dem fått ta del 
av deras varumärke Exel och dess historia. Med den informationen som grund finner vi det 
intressant att undersöka hur ett varumärke kan återfå förtroendet hos sina kunder. 
  
Syftet med denna studie är att få djupare förståelse för hur ett lyckat service recovery arbete 
ser ut i en B2B kontext, samt uppbyggandet av kundrelationer. Studien kommer att utföras 
ur ett kundperspektiv och det är där Ni kommer in. Ert bidrag, om ni är intresserade av att 
ställa upp, kommer att vara som respondenter i våra intervjuer. Vi skulle önska att två 
respondenter från ert företag ställde upp på en intervju vardera. Personer vi önskar intervjua 
bör ha positioner inom företaget så som, ägare, inköpsansvaring, säljansvaring (innebandy) 
eller liknande och har några års erfarenhet av branschen. Datainsamlingen kommer att ske i 
mars och det är därför under den tiden som vi helst önskar utföra intervjuerna. Intervjuerna 
kommer att behandlas anonymt och inga namn kommer att användas som kan skönja er 
identitet. Syftet med studien är inte att lyfta fram enskilda personers åsikter utan att skapa 
en djupare förståelse för fenomenet service recovery och relationsmarknadsföring. 
  
Ert bidrag kommer att resultera i rekommendationer till företag vad gäller service recovery 
och kundrelationer som kommer att kunna vara till nytta för både kund och distributör. 
  
Vi ser gärna att ni återkopplar till oss så snart som möjligt med ett besked om ni är 
intresserade eller inte. Vi vore väldigt tacksamma om ni ville ställa upp, och har ni vidare 
frågor angående undersökningen, tveka inte att höra av er. 
  
Vänlig hälsning 
  
Frida Stenlund            mobilnr.             mailadress 
Elin Sällström             mobilnr.             mailadress 
  
  



 
 

 

Appendix 2. Intervjuguide 1        2(4) 
  
Tema 1: Bakgrund om respondenten och företaget 
  
Namn? 
  
Företag? 
  
Beskriv ert företag kortfattat... 
  
Vad är din roll på XX? 
  
Hur länge har du arbetat på XX? 
  
Hur många anställda har företaget? 
  
Kan du beskriva din arbetsmiljö? 
  
Hur ofta är du i kontakt med distributörer? 
  
Hur många distributörer har ni? 
  
Tema 2: Relationsmarknadsföring 
  
Vad förväntar ni er från en distributör? 
  
Hur ser du på relationen till distributören? 
  
Vad värdesätter ni i de relationerna (ni anser är goda) ert företag har med distributörer? 
  
Om du får beskriva en drömrelation, hur skulle ni då vilja bli bemött av en distributör? 
  
Vilka faktorer väger tyngst i en relation med distributören? 
  
Hur ser ni på långa relationer, positivt/negativt? 
  
Hur definierar ni ett långt, bra samarbete generellt? 
  
Beskriv vad ni inte vill ha i ett samarbete? 
  
Hur ofta byter ni distributörer? 
Om ja, anser ni det vara ofta eller sällan? 
Om ja, vilka faktorer spelar in? 
  
Vilka hinder anser ni finns för att inte byta distributör? 



 
 

  
Hur upplevde ni samarbetet med Exels före detta distributör? Styrkor/Svagheter, 
Fördelar/Nackdelar 
  
Hur upplever ni samarbetet med 4Ward idag? 
  
  
Kommunikation 
Beskriv hur kontakten ser ut med era distributörer? Fördelar/Nackdelar med detta 
tillvägagångssätt? 
  
Hur mycket kontakt vill ni ha med distributören? 
  
Vilken slags kontakt föredrar ni med distributören? (face-to-face, telefon, mail) 
  
Hur viktig är kommunikationen i ett samarbete med en distributör? 
  
Förtroende 
Hur anser ni att en distributör kan återvinna ert förtroende om det av någon anledning har 
gått förlorat? 
  
Vad är det viktigast att distributören gör i det sammanhanget? 
  
Tillfredsställelse 
Hur ska en distributör agera för att ni ska känna er nöjda med ert samarbete? 
  
Engagemang 
Vilket slags engagemang förväntar ni er från en distributör? 
  
Hur mycket återkoppling vill ni ha från distributören? 
  
Tema 3: Service recovery 
Vad anser ni är ett servicemisslyckande? 
  
På vilket sätt vill ni att distributören ska agera efter ett servicemisslyckande för att ni ska 
vilja fortsätta samarbetet? 
  
Hur vill ert företag bli kompenserat om det sker ett servicemisslyckande? 
  
Beskriv hur en dålig uppföljning på ett servicemisslyckande skulle se ut? 
  
Vilken är den lägsta nivån av service som ni kan acceptera utan att relationen avslutas? 
  
När väljer ni att avsluta ett samarbete med en distributör? Hur många, eller vilka slags 
misstag ska ha skett? 
  
Tema 4: Brand equity 



 
 

Hur viktigt är distributörens varumärke i jämförelse med produktens? (vid beslut om ett ev. 
samarbete) 
  
Hur anser ni att distributörens rykte värderas i förhållande till varumärket? (4Ward vs. 
Exel) 
  
Kände ni till 4Ward innan ni inledde samarbetet med dem? 
Om ja, Vad var er uppfattning om dem? 
  
  
Tema 5: Mervärde 
Vad anser ni vara så kallade kärntjänst? (här kan vi beskriva vad vi anser vara en 
kärntjänst) 
  
Hur anser ni att en distributör skulle kunna lägga sig i framkant gentemot konkurrenter? 
Det vill säga, har ni någon idé om vad ett samarbete skulle kunna gynnas av som inte 
existerar idag (eller som inte är så vanligt)? 
  
Vad i en relation anser ni skapar mervärde för er som kund? (Om man bortser från 
kärnvärdet som leveranser av era produkter osv.) 
  
Övriga frågor 
Har du något du känner att du vill tillägga? 
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 

Appendix 3 Mailutskick till respondenter 2      3(4) 
  

Hej xx! 
  
Vi vill passa på att tacka för din medverkan i intervjun till vår uppsats. Efter att vi 
transkriberat materialet, som du har sett och godkänt, insåg vi att vi behöver ställa 
kompletterande frågor för att gå djupare in på ämnet kring varumärken. Studien har till viss 
del bytt fokus. Vi kommer att utesluta viss information relaterad till service recovery, och 
istället fokusera mer på varumärkesvärde. 
  
Vi skulle därför vilja be dig om ett ytterligare kort intervjutillfälle. 
  
Vi kommer att kontakta dig i veckan för att göra upp om en passande dag och tid, om du 
vill och har möjlighet att ställa upp. 
  
Vänlig hälsning 
  
Frida Stenlund 
Elin Sällström 
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
 

 

Appendix 4. Kompletterande intervjufrågor      4(4) 
  
1. Påverkar din känsla/attityd gentemot en distributör ditt val om du ska köpa in dennes 
produkter eller inte? 
  
2. Kan du beskriva hur du ser på relationen till en distributörs säljare? Viktig/oviktig? På 
vilket sätt? Vad i relationen måste finnas? Vad är önskvärt i relationen? 
  
3. Anser du att relationen till distributörens säljare påverkar hur du ser på distributören som 
helhet? På vilket sätt? 
  
4. Tänk er en situation där ni vet att konsumenten på marknaden efterfrågar ett visst 
Varumärke A. Ni står inför valet att köpa in produkter och får ett erbjudande från 
Varumärke A om att köpa in ett parti av deras produkter för X kr. Ni har även ett 
erbjudande från Varumärke B, som erbjuder likvärdiga produkter som Varumärke A, men 
då ett annat varumärke. Varumärke B erbjuder er att köpa in ett lika stort parti som 
Varumärke A men för 20 % lägre pris. 
  
Vilket varumärke köper ni in? Och varför? Motivera. 
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