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1 Inledning 
 
I denna uppsats första kapitel kommer författarna att redogöra för relevans och problemfrågeställning till det valda 

ämnet, vilket kommer att mynna ut i studiens uppställda syfte. 

 

1.1 Bakgrund 
 

”… Jag kan endast iaktta mig själv i mina relationer, ty hela livet är relationer. Det tjänar ingenting till att sitta 

i ett hörn och meditera över sig själv. Jag kan inte existera i avskildhet." 

                                                                                                   – J. Krishnamurti ur Att vara fri 

 

Vi har alla en mamma och en granne. De flesta av oss har därutöver haft vänner och 

arbetskollegor. Några få har förunnats extravagansen av att ha en butler, en fondförvaltare eller 

en personlig juvelerare. Det existerar hur det än må vara inte en enda människa som inte har, eller 

inte har haft, relationer i sitt liv. Alla har vi relationer, oavsett om vi är medvetna om dem eller 

inte. Gummesson (2004) förklarar att relationer länkar ihop människor eller organisationer, det är 

något som tillfälligt eller långsiktigt för dem samman. På senare tid har gemene man insett vikten 

av relationer och det har rent av blivit ett modeord att skapa förbindelser; man pratar om 

betydelsen att nätverka för att skaffa sig de rätta kontakterna eller för att bibehålla de allra mest 

signifikanta (Egan, 2001). Detta nätverkande skapar en abstrakt spindelväv skapat av kontakter; 

ett nätverk, vilket implicerar icke påtagliga ting såsom valmöjligheter, relationer och förtroende 

(Håkansson & Snehota, 1995).  Kelly (1999) ser nätverk som en nation i det att det är ett nät av 

relationer som regleras av normer. Dock menar författaren att relationerna inom 

nätverksekonomin är tätare befolkade, intensivare, ihärdigare och mer intima. Inom 

nätverksekonomin är den mest centrala drivkraften att förstärka kopplingarna. Mattson (1997) 

definierar nätverket som skapat av relationer, där det krävs en förbindelse mellan två parter.  

 

Nätverksstrukturer har alltid förekommit i näringslivet där de har varit en förutsättning för 

utbytet av produkter och pengar. Om man ser till den moderna handelns historia så har det alltid 

funnits gillen, karteller och andra handelssammanslutningar, det vill säga företagsliknande former 

med lösa och genomträngliga gränser (Castells, 1996). Sheth & Parvatiyar (1995) konstaterar hur 

ur ett historiskt perspektiv byteshandeln varit influerad av ett relationsperspektiv. Det var först i 
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och med den industriella revolutionen som den knuffades åt sidan. Under denna period fördes 

massproduktion och masskonsumtion in i samhället vilket bland annat krävde 

massmarknadsföring. Dock under 1990-talet uppmärksammade tjänstemarknaden i synnerhet hur 

kunder blir lönsamma först efter en viss tid, då upprepade köp gjorts och en relation har skapats. 

Gummesson (2004) menar emellertid att nätverkens betydelse, och därmed relationernas, är grovt 

underskattade i marknadsföringslitteraturen. Framförallt är det de personliga och informella 

kontakterna som sällan synliggörs. 

 

I näringslivet kan man urskilja industriella marknader och konsumentmarknader (Grönroos, 

1994). Hägg & Johanson (1982) preciserar de industriella marknaderna som marknader där både 

säljare och köpare är företag, och därmed har en så kallad business-to-business (B2B)-relation. 

Dessa skiljer sig enligt Grönroos (1994) från de situationer där säljaren utgörs av ett företag och 

där kunden är en individuell och icke företagsknuten slutkonsument; en business-to-consumer 

(B2C)-relation. Den logiska följden av det här är alltså att industriella nätverk är en kombination av 

Häggs & Johansons (1982) och Håkanssons & Snehotas (1995) definitioner, det vill säga 

någonstans där ett företag kan sägas ingå i ett nät av företag. Här är en viktig utgångspunkt att det 

enskilda företaget har relationer till andra företag; framåt till kunder, bakåt till leverantörer och åt 

sidan till företag som producerar kompletterande och/eller konkurrerande produkter eller tjänster.  

 

Övergripande har marknader gärna uppfattats som homogena där alla har haft samma 

preferenser och önskemål, och där det primära målet för företag har varit att skaffa nya kunder 

hela tiden (Gummesson, 2002). Den traditionella marknadsföringsmixen eller 4P-modellen; 

produkt, pris, plats och påverkan (Kotler, 2003), har setts som allmängiltig och som en 

ursprungsmodell när det gällt marknadsrelationer. Detta har lett till ett förfaringssätt där 

överföringen av pengar har varit i fokus, namngiven transaktionsmarknadsföring. Denna praxis är 

enligt Grönroos (1994) produktorienterad och varken marknads- eller kundorienterad. I och med 

samhällsutvecklingen under 1900-talet har dock nya behov skapats hos kunderna, deras behov 

har blivit allt mer sofistikerade och de ställer högre krav på individuella lösningar. Den 

traditionella marknadsföringen fungerar inte längre som en generell referensram då såväl 

tjänstemarknadsföring som B2B-relationer faller utanför ramarna för detta då dessa är grundade i 

kontakter och relationer. (Blomqvist et al., 2004) Utvägen för den här svårigheten har blivit 

skapandet av relationsmarknadsföring (RM) vilken istället präglas av relationer, nätverk och 

interaktion mellan aktörer (se figur 1.1). Relationer har följaktligen kommit att bli en viktig del av 
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de industriella nätverken. Grönroos (1994) hävdar att det är relationerna mellan parterna på 

marknaden som är det centrala fenomenet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

“Our lives are built around relationships. We define ourselves by our relationships. In many respects we exist for 

our relationships.” 

– L. Tanner ur Crowded Lives 

 

Alvesson (2000) menar att en potentiell konflikt hos företag som hanterar relationer kan vara att 

känna tillhörighet och identifiering till den anställda eller till kunden. Detta gäller särskilt i 

tjänsteföretag då direkt interaktion mellan köpare och säljare är en stor del av arbetet. Därför 

krävs det att det säljande företaget aktivt arbetar för att bibehålla genuina och långsiktiga 

relationer (Grönroos, 1994). En betydelsefull anledning till detta är att konkurrensen mellan 

företag hårdnar i samband med att nätverken expanderar och för köparen finns inget som 

uttrycker en evig relation till säljaren. Tjänstesektorn är, människor emellan och mellan företag, 

den snabbast växande sektorn i västvärlden och genererar närmare hälften av Sveriges BNP 

(Danemar, 2005). Enligt Normann (2000) utgjorde tjänster 79 % av den aktiva arbetskraften år 

2000 i Sverige. Strängt taget används RM mest i B2B-försäljning men utförs i praktiken mellan 

två individer då den bygger på en faktisk relation. Genom produktion av varor och tjänster 

skapar företag marknader som inte syns i våra dagliga liv som konsumenter, men trots det är 

B2B-andelen av de globala totalutgifterna på reklam allena hela 35 %. (Basini, 2005) Detta i sig 

Relationer

Nätverk 

Interaktion 

Marknads- 
föringsmix, 4P: 
•Produkt 
•Pris 
•Påverkan 
•Plats 

Påverkan

Plats

Pris

Produkt

RM:
•Relationer 
•Nätverk 
•Interaktion 

Figur 1.1: Övergången från 4P till RM med dess olika fokus, källa: Gummesson (2002) 
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gör tjänstesektorn och B2B-relationer två intressanta ämnesområden att göra efterforskningar på, 

men vad som gör den än mer intressant är det faktum att de faller utanför den traditionella 

marknadsföringen och just använder relationer för att knyta kunder till sitt företag. Bhattacharya 

& Sen (2003) beskriver kundintimitet och kundnärhet genom förmedling av 

relationsmarknadsföring som de viktigaste mantran inom marknadsföring i dagens samhälle. 

 

I vid bemärkelse har företag ”estetiska egenskaper”, i orden av Ramirez (1987), vilka kan 

mobilisera känslor och engagemang hos kunden. Emellertid har enligt Bhattacharya & Sen (2003) 

relationer och sociala bindningar blivit den allt viktigare faktorn inom marknadsföring då 

konkurrensen mellan företag hårdnar och företag anstränger sig i högsta grad för att istället bygga 

upp djupa relationer till sina kunder. Axelsson & Easton (1992) framhåller att det sociala utbytet 

är det svåraste momentet i en affärsrelation och därmed finner vi det i högsta grad betydelsefullt 

att utreda den sociala bindningen allena för att undersöka vilken betydelse den har för att skapa 

långsiktiga relationer. 

 

En individs sociala identitet och självbild skapas enligt Alvesson (2000) i interaktion och genom 

relationer till andra människor, vad vi förstår således genom den sociala bindningen. Men den kan 

även frambringas mellan individens identitet och den image som omvärlden har och återspeglar. 

Detta medför att relationer kan skapa olika varianter av identitetsskapande inom företag men 

även mellan företag. Håkansson & Snehota (1995) visar genom tidigare gjorda studier att mjuka 

värden såsom tillit och förtroende har varit de mest effektiva medlen för att skapa relationer och 

därigenom få kunden att identifiera sig med företaget. Traditionellt sätt ses med andra ord 

relationsmarknadsföring som en strategi för att skapa ökad kundlojalitet och lönsamhet. 

(Blomqvist et al., 2004) Identitet kan således ses som att den skapas genom relationer till 

omgivningen och de här relationerna, även mellan företag, involverar personliga kontakter. Det 

här har väckt frågeställningen hos oss hur ett företag genom dessa relationer, eller sociala 

bindningar, faktiskt kan föra ett identitetsskapande hos sin kund.  

 

Kunden som enskild konsument kan relatera sina personliga åsikter och erfarenheter till ett 

företags identitet och därigenom känna sig bunden till det. Det kan skapa en identitetskänsla hos 

kunden. (Hinn & Rossling, 1994) Som representant för ett leverantörsföretag torde det vara 

svårare att påverka detta identitetsskapande då det är kundföretaget som helhet som ska 

identifiera sig med det tilltänkta säljande företaget och inte individen i sig. I den rollen 
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representerar individen den individuella konsumenten samtidigt som den företräder 

kundföretaget. Till följd därav undrar vi om identitetsskapandet bör försvåras i en relation som är 

företag emellan, det vill säga i en B2B-relation i industriella nätverk. En intressant aspekt vore 

följaktligen att förena Alvessons (2000), Håkanssons & Snehotas (1995) samt Hinn & Rosslings 

(1994) argument och fundera över hur mjuka värden och sociala bindningar i relationer kan ge 

upphov till identitet hos kundföretag, närmare bestämt vilka bakomliggande faktorer det är som 

influerar det här samt på vilken nivå i företagen de används.  

 

Ett tydligt exempel på ett företag i den ovan beskrivna typen av situation är hotellkedjan Hilton 

som har en mängd relationer med externa kunder. Det är ett tjänsteföretag som behandlar både 

privatresenärer och affärsresenärer, vilket innebär att det är involverat i såväl industriell 

omsättning som kommersiell. Hilton riktar sig till stor del mot företag i sin försäljning men trots 

det är slutkonsumenten en individ, om än representant för sin firma. Vidare finns en förbindelse 

mellan Hiltons säljare och inköparna på kundföretagen (som inte nödvändigtvis är 

slutkonsumenter) vilka har fortlöpande kontakt samt gemensamt förhandlar fram avtal och 

liknande. De ovanstående fallen representerar situationer där individer i olika typer av relationer 

är ombud för sina respektive företag men därutöver även har personliga preferenser och 

identiteter. Utmaningen för Hilton borde således sannolikt ligga i att skaffa sig kunskap om i 

vilken relationsrelaterad situation kundens identifiering med dem sker samt hur de kan påverka 

denna. 

 

Trots all litteratur om nätverk, B2B, relationsmarknadsföring och identitetsskapande, saknas det 

både litteratur om relationernas, och då framförallt de personliga kontakternas, betydelse i 

marknadsföringen (Gummesson, 2004) och identitetsskapandet i industriella nätverk 

(Bhattacharya et al., 1995), men framförallt har vi efter omsorgsfull efterforskning inte hittat vare 

sig artiklar eller böcker som knyter samman dessa teorier, varför vi finner det vara ett ämne av 

både intresse och relevans att närmare undersöka. I utförandet av detta förväntar vi oss att 

resultaten från undersökningen kan skapa en ökad förståelse för faktorer som behövs ta i 

beaktande när ett företag försöker bygga och nära långa kundrelationer byggda på sociala band 

samt hur dessa kan påverka identitetsskapandet hos kunden. 
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1.3 Syfte 
Med denna uppsats avser vi att påvisa de mekanismer i en industriell tjänsterelation, vilka en 

leverantör styr över, som kan leda till att företagskunden identifierar sig med leverantören. 

 

1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen kommer att använda sig av hotellkedjan Hilton som empirisk kontext för att nå sitt 

uppsatta syfte. Vi är medvetna om att företag i det här verksamhetsområdet även säljer till en 

massmarknad och därmed direkt till en slutkonsument. I den här uppsatsen kommer emellertid 

fokus att ligga på de kunder som är företagsknutna om än individer.  

 

Vi kommer även att använda oss av två kundföretag till Hilton, Business Travel International 

Nordic (BTI Nordic) samt Skandia, för att få en inblick i deras perspektiv. Detta gör vi för att 

förvissa oss om att det vi strävar efter att påvisa faktiskt uppfattas av företagskunden samt för att 

ytterligare förstärka våra påståenden och resultat. 

 

Hilton är ett multinationellt företag vilket finns representerat i alla världsdelar. Med de medel vi 

har haft till vårt förfogande för att genomföra den här studien har det varit en omöjlighet att 

täcka hela detta geografiska område och vi har därför inriktat oss på att insamla empirisk 

information ifrån den nordiska regionen. 

 

Författarna vill betona att studien har genomförts på Hilton efter eget initiativ och att Hilton inte 

på något sätt är vår uppdragsgivare.  

 

1.5 Målgrupp 
Denna uppsats riktar sig främst till ekonomistudenter och lärare vid Linköpings universitet och 

därtill övriga med intresse och förståelse för strategi och marknadsföring samt sociologiska 

faktorer som kan vara kopplade till dessa teman. Vi är även av uppfattningen att denna uppsats är 

användbar för industriella leverantörer av tjänster och att den därutöver kan utnyttjas av företag 

som aktivt ämnar använda sina relationer för att öka identitetsskapandet i företagskunder.  
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1.6 Disposition 
För att underlätta för läsaren och ge denna en överskådlig blick av studiens struktur följer nedan 

en överblick av uppsatsens disposition.  

 

Uppsatsen är indelad i sju kapitel. Det första, Inledning, behandlar relevans och frågeställning till 

studien vilket mynnar ut i uppsatsens syfte. I det andra kapitlet presenteras de företag som har 

använts i realiserandet av studien, Företagspresentation, för att läsaren i ett tidigt skede ska få en 

förståelse för den kontext studien skildrar så att denna sedan följer genom hela arbetet. Kapitel 

tre, Metod, beskriver vår vetenskapliga utgångspunkt samt det konkreta utförandet av studien så 

att läsaren får en föreställning om övertygelser och underlag vi har haft för att nå våra resultat. 

Efter metoden kommer vår Teoretiska referensram att presenteras i kapitel fyra för att klargöra de 

teoretiska aspekter och perspektiv vi har haft 

i verkställandet av uppsatsen och till följd 

därav ge läsaren en teoretisk förståelse för 

ämnet. Kapitel fem består av den Empiri vi 

samlat in under utredningsprocessen för att 

förankra teorierna i verkligheten. Det kapitlet 

följs av kapitel sex som är en Analys där de 

teoretiska och empiriska aspekterna knyts 

samman och tolkas, vilket leder till de resultat 

som svarar på det uppställda syftet och 

därmed utgör uppsatsens sista kapitel, Slutsats. 

 

 

 

1 Inledning 

2 Ftgspresentation 

3 Metod 

4 Teoretisk ref.ram 5 Empiri

6 Analys 

7 Slutsats 

Figur 1.2: Uppsatsens disposition 
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2 Företagspresentation 
I det här kapitlet presenteras för läsaren de företag vi har använt oss av för att nå vårt uppställda syfte. 

Företagspresentationen har vi valt att anföra i början av uppsatsen för att läsaren i ett tidigt skede ska få en 

förståelse för den kontext studien skildrar så att denna sedan följer genom hela arbetet. 

 

2.1 Hilton 
 

Hotellkedjan Hilton grundades 1919 genom att Conrad Hilton köpte sitt första hotell i Cisco, 

Texas. Sedan dess har kedjan expanderat till drygt 2500 hotell världen över där bland annat 

Embassy Suites, Hampton Inn, Conrad, Doubletree och Scandic också inräknas. Som enda 

hotellkedja placerar sig Hilton idag på listan över världens 120 mest välkända varumärken. 1964 

delades rättigheterna till Hiltons varumärke och idag ägs hotellen i USA av Hilton Hotels 

Corporation och de i övriga världen av Hilton International. Hilton International har idag drygt 

75000 anställda i 84 länder och ingår i sin tur tillsammans med Ladbrokes och Living Well i 

brittiska Hilton Group. Denna koncern omsätter totalt drygt 9 miljarder pund.  

 

1997 ingick Hilton International och Hilton Hotels Corporation en världsomspännande allians 

och numera samarbetar de två företagen inom områden som behandlar försäljning och 

marknadsföring, lojalitetsprogram, centralt bokningssystem, webbsajter och andra driftsfrågor. År 

2000 förstärktes samarbetet ytterligare genom att de två företagen gemensamt bildade ett 

konsortium i syfte att utveckla Conrads varumärke med och driver 18 lyxhotell världen över.  

 

Hilton gjorde sitt intåg på den nordiska marknaden år 2001 genom att öppna ett Hiltonhotell i 

Köpenhamn. Expansionen fortsatte senare samma år med att förvärva den nordiska kedjan 

Scandic som idag har 140 hotell totalt. Sedan 2001 har ytterligare fyra Hiltonhotell öppnat, två i 

Sverige och två i Finland. Huvudkontoret för den nordiska regionen är baserat i Stockholm och i 

norden har företaget totalt ca 7000 anställda.  

 

Hilton Honors är Hiltons lojalitetsprogram. Programmet har som mål att belöna återkommande 

gäster med särskilda förmåner såsom gratis mat på hotellen, tillgång till lounger på flygplatser 

etcetera. Programmet har totalt 13 miljoner medlemmar och 6.1 miljoner av dessa är aktiva, alltså 

49,2 %. Sedan lanseringen av Hilton Honors har programmet ingått partnerskap med 55 
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flygbolag och skiljer sig från andra lojalitetsprogram genom att man kan tjäna både flygmil och 

hotellpoäng för samma vistelse. Av den totala omsättningen som Hilton Honors genererar är 70 

% relaterat till affärsresande. 

 

I skrivande stund har amerikanska Hilton Hotels Corporation lagt ett bud på brittiska Hilton 

Group värt 5,7 miljarder dollar och det verkar som om de två hotellkedjorna för första gången på 

fyrtio år kommer att bli ett. 

 

Hilton kommer genomgående i uppsatsen att refereras till som leverantör eller säljande företag. 

 

2.3 Skandia försäkring & bank 
Skandia är oberoende leverantör av kvalitetslösningar för långsiktigt sparande. Företagets 

kärnområden är fondurval, konceptutveckling och paketering samt service och marknadsföring.  

 

Skandia har funnits i 150 år och har idag ungefär 5800 anställda. Företaget är verksamt i 20 länder 

med bas i Europa och huvudmarknaderna Storbritannien och Sverige. Företaget är även baserat 

på marknader i Asien, Latinamerika samt i Australien. År 2004 uppgick omsättningen till 98 

miljarder SEK.  

 

Skandia är en företagskund till Hilton, det vill säga deras anställda har möjligheten att på bo på 

hotellet när de reser i tjänsten. De har avtalade kontrakt med hotellet och bokar övernattningar 

direkt med dem.  

 

När Skandia behandlas i uppsatsen kommer vi att syfta till företaget som kund.  

 

2.2 BTI Nordic 
BTI Nordic (BTI) är Nordens största totalleverantör av affärsresor och ingår i Business Travel 

International vilket är en världsomspännande organisation som är verksam i över 80 länder. 

Företaget grundades 1850 och är idag en av världens ledande återförsäljare av affärsresor och 

finns representerade i de mest betydande affärsländerna i Europa, Amerika, Asien, Mellanöstern 

och Afrika.  
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BTI fungerar som en förmedlare mellan Hilton och vissa av dess företagskunder, de är 

följaktligen återförsäljare. Företaget används som en typ av resebyrå för kundföretag vilka 

kontaktar BTI för bokningar av hotellövernattningar på olika platser i världen. BTI jobbar på 

ackord mot Hilton, det vill säga ju fler övernattningar på hotellkedjan de säljer desto mer får de i 

ekonomisk ersättning av Hilton. 

 

2.4 Inbördes förhållanden 
För att tydliggöra förhållandena sinsemellan företagen som har använts för studien har vi skapat 

en förenklad organisationskarta där läsaren kan utläsa hur förbindelserna hänger samman (figur 

2.1). För enkelhetens skull kommer även återförsäljare att refereras till som kund i fortsättningen 

då syftet med lätthet även kan appliceras på dem för användning och att de i vår mening kan 

anses åtminstone som indirekt kund. Dock i de fall där det behövs påpekas en framträdande 

skillnad mellan företagskund och återförsäljare kommer detta att göras. 

 
För att ytterligare underlätta förståelsen av den här uppsatsen vill vi presentera de olika typer av 

arbetsroller som är förknippade med företagen och då främst dem som vi har använt oss av. På 

Hilton ligger fokus på relationen som säljarna har till sina företagskunder. Säljarna på Hilton 

jobbar med att genom avtal och fortgående relation förmå inköparna på de företag som har 

tjänsteresande att dels skriva avtal med dem och dels boka rum hos dem. Det leder oss till 

kundföretagen där den huvudsakliga positionen vi är intresserade av är den som inköparna (eller 

liknande) har. Det är de som har relationen med säljarna hos leverantören och det är i den 

situationen vi avser undersöka identitetsskapandet. Emellertid finns det alltid en slutkonsument 

även i affärsrelationer, vilka också kan påverkas av leverantörens identitet. Med slutkonsument 

åsyftar vi tjänsteresande som i slutändan bor på hotellet. Slutligen kommer vi att lätt beröra den 

Hilton,  
tjänsteleverantör 

Företagskunder, 
tex. Skandia 

 
Företagskunder 

Återförsäljare till 
företag, ex. BTI 
(indirekt kund) 

 
Privatkunder  

B2C-relationer B2B-relationer

Figur 2.1 Inbördes förhållanden mellan företagen
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finansiella avdelning hos kunden som sköter den rena anskaffningen (procurement) av diverse 

ting för kundföretaget. Därför har vi valt att benämna denna anskaffningsavdelning. I studien 

berör vi alltså säljare, inköpare, tjänsteresande (eller slutkonsument) samt anskaffningsavdelning. 
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3 Metod 
Metoder utgör enligt Arbnor & Bjerke (1994) vägledande principer för kunskapande. I nedanstående kapitel 

kommer vi att redovisa för vilka grunder vi har baserat vår uppsats på samt hur det praktiska förfarandet har 

gått till. 

 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
I det här stycket går författarna till uppsatsen igenom sina vetenskapliga utgångspunkter. Läsaren 

kan således bilda sig en uppfattning om antaganden och grundvalar vi har haft för att nå våra 

resultat. 

 

3.1.1 Vår verklighet 
Alla människor har en överordnad referensram som innehåller ett antal, medvetna eller 

omedvetna, antaganden om hur verkligheten är konstruerad. I forskning och 

utredningssammanhang har ordet perspektiv samma innebörd som utgångspunkt för utredningen 

och inkluderar förutom själva synvinkeln även de ”glasögon” genom vilka verkligheten ska ses. 

(Lundahl & Skärvad, 1999) I enlighet med författarna ser vi detta perspektiv som en lins genom 

vilken vi betraktar verkligheten och väljer de aspekter som bedöms vara relevanta och viktiga för 

vår undersökning, samt som kan tolka vår syn på verkligheten. Det finns i själva verket åtskilliga 

syner och förklaringar på hur verkligheten ser ut och vi instämmer med Holme & Solvang (2001) 

att denna är mångfaldig och komplex. Förenligt med Arbnor & Bjerke (1994) anser vi att 

verkligheten skapas i interaktion mellan individer som påverkas av sin sociala omgivning. Vi anser 

också att det existerar en gemensam syn kring verkligheten individer emellan. Detta synsätt 

benämns av Arbnor & Bjerke (1994) som social konstruktion och innebär just att verkligheten 

konstrueras av människor i samhället. Sambanden vi försöker finna är inte samband i den tidigare 

bemärkelsen, utan hur olika tolkningar och faktorer ömsesidigt och i ständig omvandling 

påverkar varandra i en fortlöpande utvecklingsprocess, där verkligheten socialt konstrueras. Med 

denna socialt konstruerade värld ser vi paralleller till Molanders (1998) empiriska verklighet. 

Denna verklighet utgör världen vi lever i; naturen, människan och samspelet däremellan. Denna 

teori om empirisk verklighet anser att påståenden och begrepp endast är vetenskapligt acceptabla 

om de kan föras tillbaka till sinnesintryck. Till denna grad anser vi oss färgade av detta synsätt då 

vi ser på verkligheten som en tolkande verklighet och att kunskap växer fram i 

forskningsprocessen. Kunskaper om den empiriska verkligheten måste vara grundade på 
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iakttagelser och inte genom rent tänkande. Vi anser trots det att det är teorin och våra 

förväntningar som berättar för oss om vad som är viktiga och relevanta iakttagelser. Teorin talar 

således om för oss vilka slags observationer vi ska göra och vart vi ska rikta vår uppmärksamhet. 

Vi är med och påverkar denna verklighet genom att vår uppsats påverkar det ämne som vi 

studerar och kan även tänkas tillföra nya kunskaper inom dessa områden genom de iakttagelser vi 

gör. Målet med vår uppsats är således att ny kunskap skulle kunna påverka marknadens aktörers 

ageranden och under sådana förhållanden även verkligheten. 

 

3.1.2 Tolkning och reflektion 
Enligt Alvesson & Sköldberg (1994) präglas empirisk forskning av reflektion när den utgår från 

en skepsis av enkla avspeglingar av verkligheten men att studiet av delar av denna verklighet kan 

ge grund till en lärdomsbildning som utgör potential till förståelse av något snarare än 

ren ”sanning”. Författarna menar att det finns grundelement som kännetecknar denna 

reflekterande forskning; tolkning och reflektion. Det förstnämnda innebär att det som empirin 

alstrar är verk av tolkning från forskaren, denna tolkning placeras således i centrum för 

forskningsarbetet. Reflektion menar Alvesson & Sköldberg (1994) vänder istället blickarna inåt 

mot forskarens person, mot samhället och dess traditioner och medvetandegör dess betydelse i 

forskningssammanhanget. Den systematiska reflektionen ger upphov till att tolkandet kan uppnå 

en kvalitet där de empiriska iakttagelserna får ett värde.  

 

Ett sätt att hantera tolkning är enligt Gummesson (2003) att luta sig mot hermeneutik, vilken har 

sin grund i språk- och texttolkning och syftar till att skapa förståelse genom att tolka fenomen i 

verkligheten. Denna lära hjälper oss att hitta innebörd och kan i den här uppsatsens sammanhang 

reflektera över näringslivet och dess tillämpningar. I förlängningen av tolkning anammar 

hermeneutiken även förförståelse, förståelse och förklaring. Enligt Arbnor & Bjerke (1994) 

närmar sig en hermeneutiker sitt forskningsobjekt subjektivt. Då vi använder oss av tolkning för 

att genom förståelse uppnå syftet med uppsatsen anser vi oss påtagligt påverkade av hermeneutik. 

 

Vi har för avsikt med vår uppsats att utveckla nedan insamlade kvalitativa data och använda som 

grund för att uppnå det syfte som ställts upp. Denna information fångades primärt genom 

intervjuer. En grundförutsättning för att det här faktautbytet är språket, vilket enligt Ödman 

(2001) är oupplösligt förenat med människan och hennes värld. Verkligheten måste namnges för 

att vi ska kunna förstå den. Författaren menar att språk och vidare förståelse är fundamentala 
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begrepp för vårt förhållande till vad som finns runt omkring oss. De innebörder och 

meningssammanhang av ”verkligheten” som förmedlades genom språket i våra intervjuer förstås 

av oss genom vår tolkning. Informationen tyds i analysen och därmed påstår vi, likt Gustavsson 

(2003), att det är tolkning i sig som används som metod i den här studien. Vi ställer oss således 

öppna till det att företeelser tolkas annorlunda från person till person beroende på vilken kontext 

dessa personer befinner sig i. Vi har tolkat våra intervjuer utifrån dessa företrädares uttalanden 

och reflektioner kring vårt behandlade ämne. Ödman (2001) hävdar att det objektiva är beroende 

av den intersubjektiva relationen mellan talare och lyssnare, i detta fall intervjuobjektet och 

intervjuaren, med förmågan till kritiskt ställningstagande. Det här innebär att intervjuaren skjuter 

upp giltigheten hos föreställningar om sakförhållandet för att behandla giltighetsanspråken på ett 

frigjort sätt.  

 

Man skulle kunna ställa sig kritisk till tolkningsläran och mena att denna inte skiljer sig från den 

allmänna tolkning varje människa gör till vardags och således skulle allt kunna vara att anse som 

kunskapsbidragande. Detta avvisas dock av Gummesson (2003) som säger att skillnaden ligger i 

den vetenskapliga systematiken och teorianknytningen, vilka aspekter vi anser att vi uppfyller i 

den här uppsatsen. 

 

Reflektion är att granska hur enskild och intellektuell involvering påverkar samverkan med vad 

som utforskas (Alvesson & Sköldberg, 1994). Även i de mest systematiska metoderna krävs en 

närvaro av forskarens reflektion och avgöranden eftersom man i forskningsprocessen hela tiden 

måste göra val och lösa problem. Ingen forskare, oberoende metod, kommer runt dessa problem. 

(Gustavsson, 2003)  

 

Förförståelse och förståelse 

Förförståelsen är vad Ödman (2001) uttrycker som själva grunden och förutsättningen för att vi 

kan förstå något. Författaren har formulerat att ”vi kan inte förstå utan att redan ha förstått”. Den här 

förförståelsen bygger i hans mening på tidigare erfarenheter och lärdomar. Enligt Gummesson 

(2003) utgår all forskning från forskarens egen förförståelse. Gilje & Grimen (1992) nämner att 

den innefattar bland annat språk, begrepp och föreställningar vilket därmed inte gör den neutral. 

Förförståelsen spelar således en central roll i tolkningen av något och medverkar till resultatet av 

studien och friställer inte tolkningen förutsättningslöst (Ödman, 2001). Vår förförståelse består 

till stor del av inblicken vi fått i de behandlade teorierna, dels genom tidigare lärdomar men även 
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genom de framstegen i kunskap vi gjort genom inläsande av teorier inför projektet. Vår 

förförståelse har således vuxit fram, utvecklats och förändrats under arbetes gång. Även våra 

värderingar av Hilton som i huvudsak har använts för att föra studien framåt kan ha påverkat 

projektet. Ytterligare påverkar med stor sannolikhet våra personliga bakgrunder i form av 

erfarenheter, kunskap, språk samt sätt att tolka information. Under uppsatsprocessen har 

medvetenheten om denna förförståelse lyfts fram vilket inte eliminerar dess påverkan men i viss 

mån mildrar den då vi inte vill att våra subjektiva värderingar vi har om Hilton ska påverka 

resultatet. Vi utnyttjar emellertid den förförståelse vi besitter genom den gedigna teoretiska grund 

vi har inom företagsekonomi. 

 

Förförståelse är enligt Gilje & Grimen (1992) ett nödvändigt villkor för att förståelse 

överhuvudtaget ska vara möjligt. Själva förståelseutvecklingen bygger enligt Arbnor & Bjerke 

(1994) vidare på det som vi har utvecklat under förförståelsen vilket vi återkommer till i 

kunskapsfluktuationen. Förståelse är sedermera det som Gummesson (2003) benämner som vår 

ökade kunskap om ämnet eller området som vi redogör för genom de resultat som framkommer 

under studiens gång. 

 

Förklaring 

Tolkningar innehåller ofta förklaringar eller bygger på dem. Vi måste förklara för att förstå, och 

vice versa måste vi ha förstått för att kunna förklara. (Ödman, 2001) När det gäller tolkning som 

metod använder man sig sällan av regelrätta orsaksförklaringar som inom naturvetenskaperna. 

Gummesson (2003) tar vid argumentet och säger att förklaring i många fall ses som att det måste 

finnas en otvetydig relation mellan orsak och effekt baserat på nummer, men menar att då 

speciellt affärsverksamheter är mångtydiga och svårtolkade måste mjukare och mer utsvävande 

förklaringar användas i praktiken. Vi instämmer med detta argument och har arbetat utifrån det. 

 

3.1.3 Kunskapsfluktuation 
Förförståelse och förståelse är som nämnts nära sammankopplade och en grundtanke inom 

hermeneutiken är att vi alltid förstår något mot bakgrund av vissa förutsättningar (Gilje & 

Grimen, 1992). Den hermeneutiska cirkeln konstaterar att i forskningsprojekt går forskaren från 

förförståelse till förståelse, där förståelse i fas ett utgör förförståelse i fas två och så vidare. Det 

pågår således en växling mellan vad vi redan visste och vad vi har lärt oss. Vidare är det en 

pendelrörelse mellan delarna och helheten av något, där vi endast kan förstå en del av något om 
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vi placerar in det i ett holistiskt synsätt. (Gummesson, 2003) Den del vi i den här uppsatsen söker 

förståelse för är följaktligen vårt formulerade syfte medan kontexten det är placerat i är nätverket 

av företag och relationer och interaktionen däremellan. 

 

Intuition 

Vare sig man erkänner det eller inte förekommer intuition i all analys hävdar Gummeson (2003). 

Det hänger samman med att forskaren i sig utgör ett viktigt instrument i studien. Denna intuition 

anses ofta som ovetenskaplig men Gummesson (2003) anser att god intuition innebär att man 

snabbt ser samband och drar slutsatser. Han fortsätter med att säga att intuition naturligtvis kan 

innehålla förutfattade meningar och subjektivt godtycke men försvarar det med att alla forskare 

bygger åtminstone delar av sina antaganden på tidigare och etablerad forskning. Vi vill därmed 

påpeka att vår studie är påverkad av intuition eftersom våra tolkningar utgör ett betydelsefullt 

verktyg i studien. 

   

3.1.4 Sanningsbegrepp 
Det tvådelade sanningsbegreppet (sant/falskt) är i många avseenden för snävt och ställer till 

problem vid komplexa teorier då sanningen inte är mätbar (Alvesson & Sköldberg, 1994). Då vi 

definierat vårt synsätt som inspirerat av hermeneutik är det en logisk följd att även vår syn på 

sanning kännetecknas av denna ansats där sanning ses som betydelse snarare än det instinktivt 

uppenbara. Alvesson & Sköldberg (1994) utvecklar ur detta vad de kallar det trilaterala 

sanningsbegreppet där de tre grundläggande åskådningarna korrespondens, användande och 

mening utgör varsin renodlad sanningsstrategi men att dessa kan kombineras i verklig forskning 

där de förekommer mer eller mindre uppblandade. Sanning består i vår verklighet av en 

förhållandevis nära sammanfogning av korrespondens och användning där vi menar att kriterier 

för vårt syfte är resultatets och teorins överensstämmelse med den iakttagna verkligheten samt att 

dessa i framtiden ska vara praktiskt användbara. Det skulle kunna argumenteras för att vår 

sanning även har inslag av ett uppdagande av en dold mening i den mån att det kan finnas 

orsaker till att det vi vill påvisa uppkommer omedvetet eller har en orsaksrelation som inte är 

uppenbar. Denna sanning är inte vårt syfte och därmed har detta signifikativa begrepp om en 

dold mening en betydligt mindre framträdande roll än de övriga två sanningskoncepten i detta 

sammanhang. 
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3.1.5 Kunskap och vetenskap 
Innan vi går in i avsnittet om hur vi ser på kunskap anser vi det lämpligt att diskutera några 

vägledande principer om kunskap och vetenskap. Vår vetenskapssyn kommer enligt Gilje & 

Grimen (1992) att påverka forskningsarbetet i den mening att den ligger till grund för hur vi 

betraktar forskningsproblemet och påverkar således också de resultat vi uppnår. Att bedriva 

vetenskaplig verksamhet är inte bara att sätta metoder för forskning i praktiskt bruk. Kravet på 

att ett forskningsarbete ska anses vetenskapligt är att det ska vara något skapande och bestående. 

(Patel & Tebelius, 1993) Att vetenskap är något skapande överensstämmer Sjöstrand (1979) med 

vars definition på vetenskap lyder: ”vetenskapen kan definieras som en social aktivitet, varigenom ständigt 

nya fakta tas fram”. Vetenskap handlar alltså om att generera nya fakta och ur detta arbete ska ett 

förståeligt mönster kunna bildas, som inte kunnat urskiljas tidigare ur den befintliga 

informationen (Molander, 1998). Våra resultat vilar till stor del på den information vi har erhållit 

genom empiriinsamlingen och denna ska i hög grad spegla verkligheten. För att dessa fakta ska 

vara vetenskapliga krävs det kontroll över hur våra egna erfarenheter, värderingar och tolkningar 

påverkar arbetsprocessen. 

 

För att kunskap ska kunna kallas vetenskaplig ska den vara framtagen efter sådana mönster vilka 

är giltiga för det som ovan är nämnt vetenskaplig verksamhet. Metoderna för vetenskapligt arbete 

är just att hjälpa oss producera en mer tillförlitlig kunskap. (Patel & Tebelius, 1993) En avsikt 

med vår uppsats är att den ska vara kunskapsgenererande. Med det menar vi att den ska kunna 

bidra till ett ökat vetande kring vårt uppställda syfte och dess ingående delar. Vår förhoppning är 

att om någon söker kunskap som berör dessa ämnen ska denna kunna vända sig till vår uppsats 

vilken kan vara till hjälp i deras kunskapsuppbyggande. Vi anser att vi själva förvärvat djupare 

kännedom om ämnet och problemets karaktär, vilket kan anses som kunskap, men som Eriksson 

& Wiedersheim-Paul (2001) påstår, är det viktigt att kunskap behövs för att ge svar på olika 

frågor som vi ställs inför. Vi påstår alltså inte bara att vi har erhållit en större kännedom om 

ämnet utan att vi faktiskt har funnit svar på vårt problem. Med det vill vi göra gällande att vi 

uppnått kriteriet för kunskap. 

 

3.1.6 Perspektiv 
Vi har utgått från leverantörens, alltså företagets, perspektiv och således inte kundens, vilket vi 

har uttryckt i syftet. Vår intention är att göra ett ordentligt avtryck utifrån denna synvinkel och 

har därmed valt att lägga vår empiriska tyngdpunkt i form av intervjuer på leverantörsidan. 
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Gummesson (2003) argumenterar för vikten av att inkludera alla involverade parters synvinklar 

vilket i B2B-forskning sällan är gjort i hans mening. Därmed har vi valt att göra intervjuer även på 

kundsidan, men endast ett fåtal för att få en inblick i denna samt för att fastställa att det vi söker, 

faktiskt registreras av kunderna. Hade vi gjort ytterligare intervjuer med kunderna eller färre med 

leverantörerna upplever vi det som att vi skulle ge ett alltför tvetydigt intryck om vilket perspektiv 

vi valt.  

 

Vi antar i vår studie att företag existerar som koncept. Tjänstemarknaden är idag en existerande 

marknad som i sin tur utgörs av tjänsteföretag vilka representerar företag som levererar tjänster.  

 

3.1.7 Förfarande 
I frågeställningen som behandlar den övergripande aspekten om hur forskaren närmar sig den 

empiriska verkligheten, skiljer man i litteraturen oftast på induktiva och deduktiva angreppssätt. 

Det förstnämnda utgår från en mängd enskilda fall och gör gällande att ett samband som 

iakttagits i envar av dessa också är generellt giltig. Denna aspekt är subjektiv till sin karaktär och 

man går alltså från observerad empirisk data till att generera teori. Deduktion är däremot 

motsatsen där man utgår från en generell regel och hävdar att denna förklarar ett visst enskilt fall 

av intresse. I detta fall går man från teori och applicerar den i verkligheten. Denna metod är 

mindre riskfylld men till priset av att den förutsätter att den allmänna regeln alltid gäller. 

(Alvesson & Sköldberg, 1994) 

 

Vi hävdar att vi varken är rent induktiva eller rent deduktiva, utan urskiljer vårt tillvägagångssätt 

till vad Johansson Lindfors (1993) definierar som den gyllene medelvägen. Denna orientering menar 

att det är svårt för forskaren att utifrån sin frågeställning klart bestämma sig för om man är 

deduktiv eller induktiv. Ofta använder man sig istället av en kombination av dessa, då man sällan 

möter ett problem som ett oskrivet blad. Då vi har ett tolkande angreppssätt i vårt projekt, anser 

vi att vi går från en teoretisk grund till att undersöka problemet empiriskt för att sedan gå tillbaka 

till teori igen, där vi vill generera något allmängiltigt. Johansson Lindfors (1993) utvecklar tanken 

och säger att det teoretiska perspektivet i den här kontexten inte fungerar som en principteori 

som skall testas utan istället verkar som det intressefokus utifrån vilket forskaren närmar sig den 

empiriska verkligheten. Det blir alltså extra viktigt för forskaren att förhålla sig öppen och låta de 

empiriska observationerna omformulera det teoretiska perspektivet. 
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Kritiken som kan riktas mot detta tillvägagångssätt är framförallt det faktum att det kan vara svårt 

för forskaren att inte styras för mycket av den teoretiska referensramen. (Johansson Lindfors, 

1993) Vi måste hela tiden ställa oss frågande till empirin och våga vara kreativa för att inte fastna i 

de teoretiska tankegångarna. 

 

3.1.8 Typ av undersökning 
Många studier har gjorts på relationer, kunder och företag samt identitetsskapandet var för sig 

(Grönroos, 1994, Stryker & Burke, 2000). Däremot har det, som redan nämnts i uppsatsen, 

tidigare inte uppmärksammats mycket kring vårt valda ämne, det vill säga integrationen av dessa 

olika teorier och vad det kan leda till.  

 

Vår typ av undersökning blir därför explorativ, vilket Lekvall & Wahlbin (2001) beskriver som att 

sträva efter att undersöka fenomen som inte är vida diskuterat tidigare och som inte tänkts på i 

tidigare forskning. Därför är målsättningen med denna studie att undersöka enskilda fall mer 

ingående och det får gärna finnas möjlighet att upptäcka förhållanden som inte tänkts på i 

förhand. Men det är viktigt att en sådan explorativt inriktad undersökning bottnar i en grund i 

existerande kunskap, teorier och modeller. Dessa teorier ska tillsammans med den insamlade 

empirin kunna skapa nya tankar och begrepp kring ämnet. Patel & Tebelius (1993) finner att en 

explorativ studie ska kunna generera intressanta frågor för framtida undersökningar, vilket vi 

även har som intention med vår undersökning. 

 

3.2 Praktiskt tillvägagångssätt 
I detta avsnitt redogör vi för den sakliga proceduren av uppsatsen. Vi ger läsaren en bättre inblick 

i hur informationsmaterialet har samlats in vilket gör giltigheten av studien lättare att bedöma. 

 

3.2.1 Kvalitativ studie 
En kvalitativ studie handlar i första hand om datainsamling och analysmetoder (Johansson 

Lindfors, 1993) och skiljer sig inte särskilt mycket från den trots allt närbesläktade termen 

kvantitativ studie. Denscombe (2000) uttrycker det som att distinktionen mellan de två gäller 

behandlingen av data snarare än forskningsmetoden som sådan. Det är således det analytiska som 

skiljer de två inriktningarna åt, även om man kan hårdra argumentet och påstå att all data strängt 

taget utläses subjektivt (Gummesson, 2003). 
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Enligt Lekvall & Wahlbin (2001) är analysintresset viktigare för en undersöknings resultat än i 

vilken form data kodas. Det sistnämnda är dock snarare en lämplighetsfråga som ska styras av 

analysintresset och inte tvärtom. Många undersökningar som utnyttjar fallstudier, vilket vi ämnar 

göra och vilket kommer att utvecklas nedan, blir därmed kvalitativa eftersom den inledande 

analysen vanligtvis är kvalitativ. Även om tolkningarna inte stämmer överens med teorin kan de 

bidra med ett väsentligt kunskapsbidrag. (Patel & Tebelius, 1987) Vår ansats är att använda 

Hilton som referens för att se hur verkligheten fungerar samt att utifrån det med vår bakgrund av 

kunskap och förståelse generera en teori om detta fenomen, vilket stämmer bra överens med en 

kvalitativ metodansats. 

 

En distinkt egenskap hos kvalitativa metoder är vidare att de utgår från studieobjektets perspektiv 

(Alvesson & Sköldberg, 1994) och av den orsak att vi utgår från leverantörens synsätt i dess 

förbindelser med sitt flertal kunder i den här uppsatsen, gör att denna metod känns naturlig och 

lämplig. Dessutom är vår uppsats grundad i relationer och dessa baseras nästan uteslutande på 

personliga förhållanden, interaktioner och samtal. Då kvalitativ forskning har en tendens att 

uppfatta ord som den centrala analysenheten (Denscombe, 2000) anser vi att kvalitativa data är 

den mest väsentliga informationskällan för oss. Vi kommer med andra ord inte att kvantifiera 

eller analysera något i mängder eller siffror. Till följd därav kommer intervjuer att vara det rimliga 

förfarandet för att nå denna information, något vi återkommer till längre fram i detta kapitel. 

 

Johannessen & Tufte (2003) definierar en kvalitativ ansats som en undersökning med ett mindre 

antal respondenter och att man därigenom får en mer detaljerad och nyanserad information om 

det granskade fenomenet, vilket i synnerhet är bra om man ska utforska företeelser som det har 

forskats lite på. Aspekten i vårt syfte är som nämnt inte särskilt utvecklat, varför återigen den 

kvalitativa ansatsen på ett bra sätt överensstämmer med detta. Lekvall & Wahlbin (2001) menar 

att kvalitativa ansatser ofta är karaktäriserade av små icke-sannolikhetsurval med relativt 

lågstrukturerade intervjuer där undersökarens subjektivitet kommer till stort uttryck på den 

lättillgängliga undersökningsdatan. Både urvalsprocessen, vilken vi återkommer till längre fram, 

och det vinklade klarläggandet är förenligt med vår tolkande ansats. 

 

En fördel med att använda sig av kvalitativ forskning är att det existerar utrymme för 

tvetydigheter och motsägelser. Det här återspeglar emellertid inte en svag analys utan i själva 

verket den sociala verklighet som undersöks. (Denscombe, 2000) Samme författare menar att den 
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kvalitativa analysen tillåter mer än en giltig förklaring eftersom den är ett verk som vilar på 

forskarens tolkningsskicklighet. Teoretiskt måste det inte finnas en korrekt förklaring utan det är 

accepterat att olika resultat kan nås beroende på vilken typ av metod som använts. Detta är 

följaktligen likväl en nackdel då forskarens jag kan ha en tendens att vara för nära kopplat till 

tolkningen. Vidare kan ibland den kvalitativa metoden utsättas för kritik då den inte av alla anses 

vara vetenskaplig och därmed kan generera osäkra och godtyckliga resultat (Lekvall & Wahlbin, 

2001). Detta är dock diskutabelt och kan ofta säkras med att man utreder dess validitet respektive 

reliabilitet, vilket kommer att göras i stycken längre ned i metodkapitlet.  

 

3.2.2 Fallstudie 
Fallstudier definieras av Johannessen & Tufte (2003) som undersökningar med två gemensamma 

kännetecken. Det ska finnas en avgränsning som tydligt beskriver vad som ska ingå i studien och 

vad som bör stå utanför den, dels en ingående beskrivning av ämnet som studeras. Lekvall & 

Wahlbin (2001) finner i dessa studier att intresset är riktat mot detaljerade och ofta djupgående 

beskrivningar av enskilda fall. Det är inte av intresse att se hur många som utför processer på det 

ena eller det andra sättet utan istället i detalj beskriva hur processen fungerar utifrån ett fåtal 

objekt (Lekvall & Wahlbin, 2001). Fallstudien blir därför för oss ett naturligt tillvägagångssätt då 

vi ämnar uppnå vårt syfte med hjälp av den information som vi samlar in. Undersökningar med 

fallstudieansats är oftast kvalitativa, både vad gäller data och analys vilket även det följer vår 

progress. 

 

Gummesson (2003) definierar fallstudier som följande: ”Fallstudiebaserad forskning innebär att ett eller 

flera fall från verkliga livet används som empiriskt underlag för forskning, särskilt när kunskap om ett område 

helt eller delvis saknas och när det rör sig om komplexa system”. Vi anser att vår studie följer den här 

definitionen då det redan påpekats att uppsatsen behandlar ett ämne om vilket det finns lite eller 

inget skrivet om sen tidigare. Vidare menar Gummesson (2003) att denna typ av studier är 

positivt inställda till ett hermeneutiskt angreppssätt och mycket väl kan bestå av en kombination 

av induktion och deduktion, utan att det ena eller andra angreppssättet är ensamrådande. Som 

tidigare nämnts argumenterar vi för att vår studie innehåller drag av bägge ansatser varför vi anser 

att en fallstudie återigen på bästa sätt belyser problemet vi gett oss i kast med att utreda. Minett 

(2002) förespråkar fallstudier som verktyg för att utforska situationer inom B2B och förevisar att 

den här typen av studier kan användas för att observera och lära sig om det unika under dessa 

omständigheter. 
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Fallstudier strävar efter att öka vår förståelse för generella mekanismer hos ett fenomen. Vi vill 

förstå vad som sker samt hur det sker, och vi vill förstå det på djupet. Generaliseringen, vilket vi 

återkommer till längre fram, genererar ny och förbättrad teori som hela tiden bidrar till ökad 

förståelse. (Gummesson, 2003) 

 

3.2.3 Urval 
Vi samlade in primärdata vi behövde genom intervjuer. Arbnor & Bjerke (1994) definierar 

primärdata som data som är insamlat för den särskilda studien medan sekundärdata är material 

som är insamlat vid ett annat tillfälle och för ett annat syfte. Att jobba utifrån det kvalitativa 

arbetssättet gör enligt Gustavsson (2003) att forskaren inte är bunden till slumpmässiga urval för 

att få representativa respondenter. Man behöver alltså inte bevisa sina tolkningar genom stora 

urval. Urvalsprincipen är istället att tillföra sin tolkning nya kvalitativa poänger, inte fler 

respondenter som bekräftar de tolkningar man redan gjort. Nedanstående beskrivning av urval är 

processen som ägde rum, vilket gav oss primärdata, då vi kom fram till vilka personer som skulle 

intervjuas för uppsatsens empiri.  

 

Vi började vår studie med att tala med anställda på Hilton om vilka personer som skulle kunna 

vara lämpliga intervjuobjekt och tillföra användbar information till vår undersökning. På dessa 

grunder gjorde vi ett subjektivt urval när vi valde ut vårt första intervjuobjekt. Enligt Denscombe 

(2000) är detta användbart då forskaren redan har en viss kännedom om de människor eller 

företeelser som ska undersökas och därefter medvetet väljer dem som anses troligen kunna bidra 

med mest värdefull information. En fördel med detta urval är att forskaren kan närma sig 

människor eller företeelser som på goda grunder kan tänkas vara avgörande för undersökningen. 

För oss blev detta strategiska urval avgörande då vårt intervjuobjekt i tidigt skede ville slussa oss 

vidare till andra intressanta intervjuobjekt, vilket Denscombe (2000) benämner snöbollsurval. Med 

denna metod omfattar undersökningen vanligen endast en eller ett flertal personer och det 

fortsatta urvalet bestäms genom en process där denna hänvisar vidare till nästa intervjuobjekt. Vi 

har därefter kontaktat dessa personer som i sin tur har givit förslag på ytterligare intervjuobjekt 

och urvalet har utvecklat sig som en snöboll i takt med att antalet personer i vår undersökning 

utökats. För oss har denna metod varit väldigt praktisk eftersom vi behövt hitta ett flertal 

intervjuobjekt under en begränsad tid och det har underlättat vårt arbete i och med att dessa 

personer är mer insatta i företaget och vet vilka personer som kan tänkas tillföra nyttig 
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information till vår studie. Samma urvalsprocess låg till grund för våra kundintervjuer, där vårt 

första subjektiva urval rekommenderade oss till intervjuobjekten på kundföretagen. 

 

Tabellen nedan (tabell 3.1) visar personerna som intervjuades för uppsatsen. 

 

Namn Tjänst Företag Intervjudatum 

Johan Michelson Marknadschef Hilton 
Honors Hilton 1 december, 2005 

Marie Andersson Key Account Manager of 
Sales Hilton 1 december, 2005 

Daniel Atteroth Director of International 
Sales Hilton 2 december, 2005 

Mattias Hultgren Director of Sales 
Corporate Accounts Hilton 2 december, 2005 

Patrik Svedin Director of Sales Key 
Accounts Hilton 14 december, 2005 

Anna Hultenblad Key Account Manager 
Mice* Hilton 20 december, 2005 

Barbro Köhler Senior Consultant Skandia 1 december, 2005 

Ronnie Alsén Supplier Relations 
Manager 

Business Travel 
International (BTI) 5 december, 2005 

* - Meetings, Incentives, Conferences & Events 

Tabell 3.1: Intervjuobjekten för studien 

 

3.2.4 Intervjuer 
Kvalitativa studier grundas ofta på intervjuer (Marshall & Rossman, 1995). Dessa kvalitativa 

studier handlar inte längre om att kvantifiera objekt utan om att tolka meningsfulla relationer. En 

elementär tanke inom kvalitativ metod är att det förekommer en möjlighet att anskaffa lärdom 

om en speciell situation genom språket. Forskarens värderingar och erfarenheter är ett hjälpmedel 

för att komma åt information från människor man försöker komma nära. (Patel & Tebelius, 1987) 

Enligt Kvale (1997) byggs kunskap upp i den kvalitativa forskningsintervjun. Han definierar 

denna som ”en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de 

beskrivna fenomenens mening”. Det rör sig om ett samspel mellan personer som språkar om ett ämne 

av gemensamt intresse. Eftersom syftet med vår uppsats är att identifiera fenomen som kommer 

ur relationer och därmed involverar personliga referensramar, kändes det naturligt att välja 

kvalitativa intervjuer med de inblandade individerna i dessa relationer som tillvägagångssätt för att 

samla in det empiriska materialet. Gustavsson (2003) argumenterar att när kvalitativa intervjuer 
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genomförs så är målet inte att bekräfta respondenternas svar med att göra fler intervjuer och på 

så sätt skapa en slags informativ rundgång utan istället att göra en djupdykande tolkning av de 

intervjuer man har. Därmed ansåg vi att de åtta intervjuer vi genomförde var en tillfredsställande 

mängd samt gav oss tillräckligt med information. Enligt vår uppfattning hade fler intervjuer hos 

leverantören snarare lett till en kvantitativ informationsmättnad än följt den kvalitativa ansats vi 

antagit. 

 

Innan intervjuerna ägde rum skickade vi intervjufrågorna till dem vi skulle komma att intervjua. 

Detta gjordes då vi höll det för sannolikt att ämnet var relativt okänt och att de intervjuade 

därmed kunde få förbereda sig genom att fundera på sina svar. Nackdelen med det här är att vi 

antar att vi förlorat en del av spontaniteten i svaren och att dessa snarare varit tillrättalagda för 

oss. Emellertid är ämnet förhållandevis akademiskt och då vi inte kunde förutsätta att alla 

intervjuobjekt har en akademisk bakgrund antog vi att vi på detta sätt skulle få mest trovärdiga 

svar.  

 

När vi genomförde intervjuerna på företagen vi använde för att belysa vår frågeställning, var vi 

noga med att först presentera syftet med uppsatsen för intervjuobjekten och höll oss sedan till en 

början av intervjuerna till relativt strukturerade frågor. Dessa blev allt eftersom mer öppna samtal 

beroende på respondenten och vilken riktning dennes svar tog, varför vi valt att kalla dem 

semistrukturerade, eller vad Kvale (1997) kallar halvstrukturerade. Författaren definierar dessa 

intervjuer som att intervjuaren har en översikt över vilka ämnen och teman som ska täckas samt 

har förslag till frågor. De intervjufrågor vi brukade var öppna vilket innebär att svaren kunde 

utvecklas och variera mellan intervjuobjekten så att de inte var för styrda av vår erfarenhet eller 

av de svar vi förväntade oss eller gärna ville ha. Varje intervju utgick från samma mall av frågor. 

Vi var noga med att påpeka sekretesshanteringen och att om inte annat angavs så skulle 

personens namn komma att användas i uppsatsen. Vidare förklarade vi vem av oss som skulle 

sköta intervjun och vem som skulle vara passiv och endast koncentrera sig på att skriva ner 

svaren. Ytterligare påpekade vi att vi skulle använda en bandspelare för ljudupptagning av 

intervjun för att öka validiteten i uppsatsen. Detta gjordes under förutsättningen att aktiviteten 

accepterades av respondent. I Arbnors & Bjerkes (1994) mening är fördelen med denna metod 

att man i lugn och ro kan lyssna av svaren och noga avväga tonfall och ordval medan nackdelen 

med inspelning av intervjun är att det tar tid att lyssna av samt att vissa människor kan bete sig 

annorlunda i en sådan situation. Som avslutning gjorde vi en sammanfattning med ett antal 
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kontrollfrågor för att öka tillförlitligheten i att vi hade förstått och tolkat svaren korrekt. Efter 

varje intervju transkriberande vi allt inspelat material till skrift och jämförde detta med vad som 

blivit nedskrivet av den passiva intervjuaren. Vi skickade det nedskrivna materialet till 

respondenterna för att försäkra oss om att vi hade uppfattat svaren korrekt innan vi använde det i 

uppsatsen. Det gäller även information som i vissa fall uppkom efter att bandspelaren stängts av. 

Denna information kan enligt Arbnor & Bjerke (1994) vara väsentlig då den intervjuade kan ha 

slappnat av och kommit att tänka på sådant som tidigare inte dykt upp i hans eller hennes minne.  

 

Utav de åtta intervjuer som vi genomfört var sex intervjuer direkta intervjuer och två 

telefonintervjuer. Med direkta intervjuer menar Jacobsen (1993) att intervjuare och respondent 

möts öga mot öga. Enligt samme författare kan man inte säga att det ena nödvändigtvis är bättre 

än det andra. Dock bör vissa faktorer tas hänsyn till då telefonintervju inte är detsamma som en 

direkt intervju då det etableras ögonkontakt. Det viktigaste är att man förlorar större delen av 

kroppsspråket, vilket ju ofta säger något annat än det som sägs med ord. Vi uppfattar det dock 

som att detta kan variera från person till person och att vissa människor trivs bättre att mötas öga 

mot öga och i dessa fall kan öppna sig mer, men det gäller även vice versa. Jacobsen (1993) 

menar också att ett ansenligt problem är att man aldrig kan veta vilken situation den intervjuade 

befinner sig i när denna blir uppringd. Vi utförde för den skull samma förberedelser inför alla 

intervjuer och bokade in intervjuerna på samma sätt så att det för respondenten gavs möjlighet 

att vara lika förberedd inför telefonintervjun. Alla intervjuer pågick tidsmässigt ungefär en timme 

och således utgjordes ingen tidsskillnad mellan direkt- och telefonintervjuerna. Vi spelade 

emellertid inte in telefonintervjuerna vilket gjorde att vi inte kunde avlyssna svaret igen om vi 

skulle ha misstolkat något. Vi var dock väldigt noggranna under telefonintervjuerna att be våra 

respondenter upprepa svaren om det var något som vi tyckte kunde antas vara en misstolkning, 

varför vi anser att vår insamlade empiri från telefonintervjuerna utgör lika tillförlitligt material 

som de personliga intervjuerna.   

 

3.3 Kvalitetssäkring 
För kvalitativa data har jaget en har stor betydelse och färgar oundvikligen resultatet med dess 

identitet, värderingar och referensram. Det utgör en viktig del i analysen och ska även erkännas 

som sådan (Denscombe, 2000). Dock påvisas nedan vad som kan göras för att på bästa sätt 

säkerställa kvaliteten på det som framkommer i analysen. 
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3.3.1 Tillförlitlighet 
Ett av våra mål i utgångsläget med uppsatsen var att varje steg vi tog skulle återspegla 

verkligheten i mesta möjliga mån. Eftersom vi valde att samla in primärdata genom intervjuer 

finns det en risk för feltolkningar i datainsamlandet. Härmed kan det som Jacobsen (2000) 

beskriver som intervjuareffekter uppstå, vilket kan medföra att intervjuaren i sig påverkar 

intervjun till ett speciellt resultat då personliga influenser är så gott som oundvikliga i dessa 

sammanhang. Lekvall & Wahlbin (2001) visar på att ju klarare och mer otvetydiga frågorna är och 

ju mer man lyckats standardisera hela mätförfarandet desto större är sannolikheten att få en mer 

godtagbar tillförlitlighet, eller reliabilitet. Reliabilitet innebär att en fråga ställd vid olika tillfällen av 

samma eller olika personer ska ge samma resultat (Arbnor & Bjerke 1994). I strävan efter att 

uppnå en så säker mätning som möjligt i intervjuförfarandet vill vi motstå inflytandet av olika 

tillfälligheter i intervjusituationen till den grad det är möjligt. Vi har tidigare diskuterat vår syn på 

kunskap där vi beskrivit hur vi i likhet med den tolkande vetenskapssynen anser att verkligheten 

är beroende av individens tolkning vilket kommer avspegla i våra intervjuer. Full reliabilitet anser 

vi således vara svårt att uppnå i denna uppsats. Denscombe (2000) upplever att den viktigaste 

faktorn att ha i åtanke när man gör en fallstudie just är att trovärdigheten i de generaliseringar 

som görs sker utifrån dess resultat. Forskaren måste alltså vara mycket noga med att öppet visa 

till vilken utsträckning fallet liknar eller kontrasterar mot andra fall av samma typ vilket även vi 

strävar att göra. 

 

3.3.2 Tillämplighet 
Tillämplighet, eller validitet, är centralt i fallstudiebaserad forskning och är ute efter att precisera 

om forskaren lyckats fånga det fenomen denne var ute efter (Gummesson, 2003). Vår inställning 

i utgångsläget var att studien skulle reflektera sanning och verklighet till den grad det var möjligt. 

Att en studie har hög validitet innebär att forskaren försöker säkerställa att hon verkligen mäter 

det hon avser att mäta och betecknar huruvida de resultat som framkommit överensstämmer 

med de mål som avsattes vid studiens början (Patel & Tebelius, 1993). För vår kvalitativa studie 

handlar alltså validitet om i vilken utsträckning vår data och metoderna vi använt oss av anses 

väsentliga. Arbnor & Bjerke (1994) bedömer att kvalitativa studier kan bidra till att validiteten 

ökar i och med att forskaren ser på fenomenet ur flera synvinklar. Vi har strävat efter att uppnå 

detta genom att undersöka aspekten ur flera perspektiv, närmare bestämt har vi även tagit hänsyn 

till köparna och intervjuat dessa. 
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3.3.3 Generaliserbarhet 
Vår avsikt med denna studie är som tidigare nämnt att utifrån en teoretisk bakgrund tillsammans 

med empiriskt material kunna föra en analys och ur denna särskilja möjliga mönster och samband. 

Utifrån dessa mönster kommer vi att dra slutsatser som kan ligga till grund för generaliseringar. 

Kvale (1997) anser att en studie uppnår en hög generaliserbarhet om de resultat som framkommit 

går att tillämpa på fler miljöer än den studerade. Vi anser att vår studie kommer att kunna 

tillämpas inom andra yrkesområden som arbetar med samma faktorer som berör vårt 

undersökningsområde. Vi avgränsar oss dock till den nordiska marknaden och är medvetna om 

att det kan förekomma vissa kulturella skillnader på andra marknader. Kvalitativa 

forskningsintervjuer ställs ofta enligt Kvale (1997) inför det faktum att resultaten inte är 

generaliserbara då det kan anses att för få intervjupersoner ingått i studien. Ytterligare menar 

samme författare att det i kvalitativa studier förekommer analytiska generaliseringar, vilka innebär 

att man gör en välöverlagd bedömning om i vad mån resultaten från en undersökning kan ge 

vägledning för vad som kommer hända i en annan situation. Vi anser därför att Johannessens & 

Tuftes (2003) ansats om överförbarhet av kunskap är mer lämplig för vår studie. En undersöknings 

överförbarhet innebär att tolkningar, beskrivningar, begrepp och förklaringar som utvecklas inom 

ett forskningsprojekt även kan vara till nytta utanför detta projekt. Överförbarhet påvisar alltså i 

vilken utsträckning resultaten från en undersökning ger mening åt annat utöver just denna 

utredning. 

 

Genom att vi genomför intervjuer både med representanter från det säljande företagets olika 

avdelningar samt från köpande företag anser vi att undersökningen ökar möjligheten att skapa 

insikt och förståelse för området på ett övergripande och mer generellt plan. 

 

3.3.5 Källkritik 
Källkritik är i orden av Alvesson & Sköldberg (1994) en metod som ställer upp ett antal kriterier 

för värdering och tolkning av data. Inte bara skrivna källor bör utvärderas enligt författarna utan 

även muntliga då källkritik handlar om frågan om förvrängning av information. Gummesson 

(2003) uttrycker att källkritik innebär att ta reda på hur trovärdiga och fullständiga våra källor är. 

Betti (1967) gör en åtskillnad mellan fyra olika kanon av källkritik. Den första kanon bedömer 

källan till undersökningsobjektet och dess intention; de som ger avsedd information och de som 

lämnar icke-avsiktlig information. Den andra kanon kontrollerar äktheten hos källorna samt 

återspeglar källans grad av medvetet eller omedvetet intresse att vinkla informationen, den tredje 
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behandlar tidsavståndet och antal passerade led innan informationen når forskaren och den sista 

kanon innefattar forskarens inlevelse och empati i undersökningen. Följande stycken är 

inspirerade av Betti (1967). 

 

Den inledande kanon skiljer på typer av källor. Den första är av sådan typ att den inte har utsatts 

för subjektiv förvrängning (kvarleva) medan den sista innebär att den alltid passerat genom minst 

ett subjektivt medium (berättande). Den andra kanon utreder avsikten och ärligheten i källorna. 

För att kombinera dessa två åskådningar kan man säga att vi ser våra intervjuer som kvarlevor 

medan all läst litteratur är att anse som berättande källor. Enligt Alvesson & Sköldberg (1994) är 

kvarlevorna att betrakta som av högst värde rent källkritiskt bedömt. Däremot kan intervjuerna 

ha påverkats av att de var resultatet av ett snöbollsurval och därmed inte valdes med vår direkta 

inverkan. Möjligen kan det här ha givit ett vridet resultat som är mer positivt inställt till 

fenomenet än vad ett annat urval hade givit, det behöver inte ha representerat alla åsikter 

företaget speglar. Å andra sidan var de utvalda respondenterna de mest lämpade arbetsmässigt att 

svara på våra frågor och därmed har vi med stor förmodan fått de mest kvalificerade svaren. 

Ytterligare, kunderna till företaget vi intervjuade bestämdes genom snöbollsurval och de hade 

bara positiva påpekanden om personen på Hilton som föreslagit dem. Detta har förmodligen 

påverkat vårt resultat i en viss riktning men är för oss svårt att ta avstånd från under detta projekt 

annat än att vi har det i vårt medvetande. Avslutningsvis är våra berättande källor ändå att anse 

som förhållandevis pålitliga då vi nästan uteslutande använt oss av litteratur som antingen är 

angiven i form av artiklar i etablerade tidsskrifter, är allmänt erkända (såsom ledande forskning) 

eller som ständigt återkommer i andra forskares källförteckningar, vilket därmed skapar rundgång 

i litteraturen och bevisligen borde ha ett högt värde som källa. Däremot finns det alltid en 

reservation i dessa situationer då källorna inte nödvändigtvis är skapade med samma intention 

som projektet de används i. 

 

Kanon tre anför aspekterna avstånd och beroende. Det här rör sig i första hand om avstånd i tid, 

ju längre bort en källa finns i tid och rum desto mindre tillförlitlig är den och samma resonemang 

går för beroendet där informationen blir mindre värd desto fler led den har passerat. (Alvesson & 

Sköldberg, 1994) Då det är omöjligt för oss att endast acceptera samtida källor har vi ändå gjort 

en begränsning och försökt att använda oss av så nutida teoretiska källor som möjligt utom i de 

fall där den grundläggande litteraturen är så generellt accepterad att det inte går att hitta nyare 
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definitioner eller utvecklingar. Däremot utgörs våra empiriska efterforskningar endast av 

förstahandsinformation, således samtida, varför de är att ses som relativt säkra i detta avseende. 

 

Slutligen redogör kanon fyra för forskarens empati i undersökningen, vilken formas antingen 

individuellt eller socialt. Även om vår sanning ligger i den något subjektiva analysen av 

studieobjektet anser vi inte att vår empati direkt har påverkat varken källor eller resultat.
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4 Teoretisk referensram 
 

I följande kapitel kommer författarna att klargöra för de teoretiska aspekter och perspektiv de har haft i 

verkställandet av uppsatsen och till följd därav ge läsaren en förståelse för ämnet. Teorierna ligger vidare även till 

grund för den kommande analysen. 

 

4.1 Prolog 
Den teoretiska referensramens funktion i vår studie är inledningsvis att ge en grund till förståelse 

för den tilltänkta företeelsen under studie, samt sammanhanget den existerar i. Alla teorier är inte 

direkt användbara eller applicerbara i relation till varken syfte eller empiri och kommer inte heller 

att lyftas fram i analysen, men finns likväl med för att ge en mer omfångsrik bild av den studerade 

situationen. Referensramen fyller även funktionen av att bidra till inspiration för att inte stävja 

författarna i invanda tankemönster som skulle kunna hindra kreativitet, vilket det i föregående 

kapitel har framhävts är viktigt i den här typen av studie. Emellertid är den teoretiska 

referensramens mest framträdande roll att ligga till bas för våra tolkningar och vår analys, där den 

huvudsakliga föresatsen är att integrera vedertagna teorier med varandra i anslutning till den 

insamlade empirin och därigenom generera något nytt. 

 

Vår utgångspunkt och vår aspekt i den här uppsatsen är industriella nätverk och de sociala 

bindningar i dessa som visat sig vara en vital aspekt i en relation mellan företag. Som Naudé & 

Turnbull (1998) uttrycker det har erkännandet av interaktioner, nätverk och relationer ökat och 

förståelsen för vikten av dessa för att ha kunskap i hur marknader fungerar har trappats upp. Vi 

har således antagit att relationerna mellan företag är viktiga och likaså att det finns mekanismer i 

en relation som är identitetsskapande och utifrån dessa antaganden har vi utvecklat en 

referensram av teorier för att på ett så riktigt sätt som möjligt fånga fenomenet under studie. 

Initialt började vi med ett urval teorier som vi ansåg låg nära syftesformuleringen; tjänster, 

nätverk, relationer, relationsmarknadsföring och identitetsskapande. Efter hand lärde vi oss mer 

och teorier jämte utvecklingar av redan valda teorier lyftes fram, då de visade sig vara av relevans 

för vårt syfte. Dessa teorier var i jämförelse något mindre och hamnade framförallt som 

underrubriker i texten, såsom tillit och förtroende, lojalitet och varumärken. Vi har valt att ta med 

dessa teorier trots att det inte var vår intention då de utvecklades ur de ursprungliga teorierna 

samt i anslutning till skrivandet av referensramen, vilken är vår stomme i uppsatsen.  
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Bakgrunden till den här uppsatsen för på tal betydelsen av att det enskilda företaget har relationer 

till andra företag. Här anser vi att det krävs en utveckling av begreppet för att läsaren ska förstå 

vår ståndpunkt i studien samt för att generellt nysta ut en i själva verket nyanserad fråga som 

döljer sig bakom en vardagligt vedertagen definition. Nationalencyklopedin definierar en 

organisation som en planmässig samverkan mellan individer och grupper. Enligt samma 

uppslagsverk är ett företag en självständig ekonomisk organisation för produktion av varor eller 

tjänster som samordnar bland annat arbetskraft, det vill säga individer. Företaget i sig är en 

juridisk person men inte en individ. Gör man en bokstavlig tolkning av detta torde det innebära 

att företaget som objekt inte kan ha en relation i sig, det kan endast de individer som ingår i det 

ha. När vi talar om relationer i följande uppsats menar vi övergripande att dessa existerar mellan 

företagen men att de utgörs av interaktionen på individnivå. Denna specifika relation är enligt 

Normann (2000) en av företagets mest vitala tillgångar. Hur andra författare och teoretiker ser på 

det här fenomenet kan vi inte uttala oss om, men när vi hänvisar till dessa gör vi det med vårt 

eget antagande i bakhuvudet. Alltså när någon exempelvis utvecklar tanken om 

mellanorganisatoriska förhållanden, vilka i praktiken i vår mening är omöjliga, ser vi det som 

realiserat av individer men representativt för organisationerna. Därmed kan heller inte sociala 

bindningar rimligtvis existera mellan företag utan en förutsättning för att de ska förekomma är att 

det finns individer inblandade. Fortsättningsvis i studien när vi använder oss av benämningen 

köpare, kund eller företagskund är det i bemärkelse av det övergripande kundföretaget, även i de 

fall det representeras av en individ. I övrigt förtydligar vi resonemanget med termen individ, 

individuell, slutkonsument (eller liknande) då avseendet är att hänvisa till den enskilde och privata 

individen utan företagsanknytning till varken säljande eller köpande företag. 

 

För att ytterligare förtydliga vårt val av fokus krävs en förklaring av industriella marknader samt 

en åtskillnad mellan B2B-relationer och B2C-relationer samt vilken definition och vilket synsätt vi 

kommer att använda oss av i den här uppsatsen. Till att börja med definieras industriella 

marknader av Ford (1998a) som att dessa består av en mindre mängd signifikanta kunder och att 

företagskunderna varierar i både storlek och anspråk. Marknadsförarna ser dem som originella 

och de är mer eller mindre betydelsefulla för säljaren. Produkterna som efterfrågas är gemensamt 

överensstämda mellan företagen och priset har individuellt förhandlats fram mellan leverantör 

och företagskund. Här är både säljare och inköpare förhandlare och dessa förhandlingar sköts 

ofta av en grupp från vardera sidan. (Gummesson, 2002)  
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Rörande skillnader mellan B2B-relationer och B2C-relationer generellt kan man säga att den mest 

påfallande är att den förra har en härledd efterfrågan, det vill säga det som säljs drivs av att 

konsumenterna slutligen efterfrågar det (Gummesson, 2004). Med andra ord är både säljare och 

köpare aktiva (Ford, 1998a). Slutkonsumenten kan i just den här uppsatsen i vår mening ses både 

som representant för kundföretaget och som individ då denna faktiskt gör ett val av 

hotelleverantör många gånger i egenskap av sig själv och sina preferenser. Sammantaget betyder 

det här att processen på industriella marknader till skillnad från konsumentmarknader till en 

markant högre grad består av interaktion mellan säljare och köpare. (Ford, 1998a) Trots dessa 

skillnader så argumenterar Coviello & Brodie (2001) att förloppen i de två olika typerna av 

relationer (B2B och B2C) är mer lika än vad som framkommer i dagens litteratur. Som påpekat är 

den enskilda företagskunden i situationen vi utreder både representant för ett företag samt individ 

och därmed finner vi det befogat att använda litteratur från båda dessa inriktningar. 

 

4.2 Tjänster 
Då syftesformuleringen till den här studien rör tjänstemarknaden finner vi det angeläget att 

definiera tjänster och utveckla kring deras specifika karaktärsdrag. 

 

Tjänster är nära förknippade med nätverk och relationer då tjänste- leveransen, det vill säga 

produktionen, sker i kontakt med kunden (Grönroos, 1998). Allmänna kännetecken hos tjänster 

är enligt samme författare att de är immateriella, de är en aktivitet eller en process, produktion 

och konsumtion sammanfaller och för de flesta tjänster medverkar kunden i produktionen. Ett 

annat mer abstrakt sätt att precisera tjänster är Javalgis & Mobergs (1997) definition att tjänster 

karaktäriseras av odelbarhet, ogripbarhet, heterogenitet samt förgänglighet. Ytterligare faktorer 

som kan läggas till specificeringen av tjänster är enligt Normann (2000) att de inte kan säljas 

vidare, inte kan lagras samt inte kan transporteras eller exporteras, något Grönroos (1998) inte 

håller med om utan argumenterar för att tjänster lagras varje dag, exempelvis i form av 

bankomatuttag. Specifikt för B2B-tjänster är att reliabilitet samt skräddarsydda lösningar är de 

vanligaste särdragen (Lam et al., 2004). 

 

Traditionellt sätt är tjänsteföretag mycket personalintensiva och kundorienterade. Relationerna 

med personalen har central betydelse för hur kunderna uppfattar ett tjänsteföretag och dess 

tjänster. (Grönroos, 1998) Det har funnits en benägenhet att uppfatta tjänster som oförenliga 

med skalfördelar och att dessa endast varit möjliga i massproduktion av varor. En förändring har 
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dock skett de senaste årtiondena. (Normann, 2000) Författaren påstår att det kan finnas ett behov 

av att utveckla exempelvis ett geografiskt nätverk och vidare skulle skaleffekter kunna appliceras 

på marknadsföring, organisation och kultur. 

 

Av stor betydelse för tjänster är relationsmarknadsföringen då denna sker i interaktion mellan 

kund och tjänsteföretagets representant, alltså på samma sätt som många tjänster i sig skapas 

(Gummesson, 2002). 

 

4.3 Nätverk 
Företagens nätverk är vår utgångspunkt i den här uppsatsen och därmed är det mer eller mindre 

en nödvändighet att definiera och utveckla teorier runt dessa. De här teorierna är grunden till 

våra andra ämnesområden relaterat till syftet. 

 

Gummesson (2004) ser marknadsföring som nätverk; nätverk är marknadsföringens 

grundstruktur. Utmärkande för det här är att marknadsföringen ses som interaktion i ett nätverk 

av relationer. Definitionerna av nätverk är många. Thorelli (1986) menar att i B2B-relationer är 

ett nätverk två eller fler organisationer involverade i långsiktiga relationer. Castells (1996) 

definierar nätverk som en samling kopplade noder. En nod är den punkt i vilken en kurva skär sig 

själv, alltså en skärningspunkt. Detta benämns som en social position. Nätverkets utbredning 

bestämmer att avståndet (vilket symboliserar intensiteten och frekvensen i relationen) mellan två 

punkter är kortare (och därmed frekventare eller intensivare) ifall punkterna utgör sociala 

positioner i samma nätverk än om så inte är fallet. Vi ser Castells (1996) definition som att 

företag som ingår i ett och samma nätverk bygger och när relationer på ett naturligare och enklare 

sätt än om nätverket inte hade existerat. Nätverk är öppna strukturer som i princip kan utvidgas 

hur långt som helst samtidigt som de kan vara exklusiva och svårgenomträngliga för dem som 

inte passar in. Den avgörande faktorn är alltså att ingå i nätverket som då utgör öppna strukturer 

med förmåga att expandera utan gräns och integrera nya noder så länge dessa kan kommunicera 

inom nätverket med exempelvis samma värderingar och resultatmål. Nätverk visar enligt 

Gummesson (2004) att allt hänger ihop, att allt påverkar och påverkas. Det finns inga 

begränsningar och nätverken kan i princip bli hur stora som helst. Vidare påvisar nätverket hur 

allt påverkas av sitt sammanhang, det lyfter fram komplexiteten. De många relationerna i ett 

nätverk ställs mot tvåpartsrelationen. 
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Den mesta litteraturen inom industriella nätverk ser företagen i sig som aktörer. Man har helt 

enkelt förutsatt att företag har mål vilka är uppfattade och delade av alla medarbetare, samt att 

dessa målsättningar leder de anställdas sätt att arbeta. Det här är dock annorlunda i 

relationsperspektivet där individen får en mer markant roll då det är denna som agerar i 

interaktionen med andra. I relationer är det samverkan som är av central betydelse och därmed 

den sociala bindning som finns mellan aktörer. Man skulle eventuellt kunna se företaget som 

aktör i detta perspektiv då det indirekt tillskrivs den identitet som den individuella aktören har 

genom motpartens uppfattning. (Håkansson & Snehota, 1995)  

 

Ett nätverk består av individer. Det industriella nätverket består således av individer som har 

organisatoriska anknytningar och som kan dra nytta av fördelarna från nätverket för sina 

individuella organisationers räkning (se figur 4.1) (Egan, 2001). Gummesson (2004) förtydligar 

begreppet och menar att ett nätverk i en bredare bemärkelse även kan bestå av datorer, produkter 

och varumärken. Oberoende av exakt definition är företag engagerade i relationer med andra 

företag, såsom leverantörer och kunder, vilket betyder att varje företag även är engagerat i en 

oändlig, obunden nätverksstruktur. (Håkansson & Johanson, 2001) Författarna argumenterar för 

att nätverken i grunden är stabila trots det konstant föränderliga orsakat av modifieringar då 

interaktion mellan företag äger rum. Henders 

(1992) menar däremot att det är relationerna 

i sig som är de långa stabila elementen i 

närverken. Ford et al. (1998) definierar 

nätverk som rörliga och som ständigt 

skiftande av gestalt; de enskilda företagen 

kan bytas ut, men nätverket består. 

 

Figur 4.1: B2B-nätverk, källa: Egan (2001) 

 

I nätverket pågår en kontinuerlig anpassningsprocess som stärker banden mellan företagen. En 

viktig utgångspunkt är att det enskilda företaget har relationer till andra företag; framåt till kunder, 

bakåt till leverantörer och åt sidan till företag som producerar kompletterande och/eller 

konkurrerande produkter (se figur 4.2). Även om relationer mellan företag kan ta tid att etablera 

eller bryta upp är nätverk inga statiska företeelser (Hammarkvist, 1992). Förändringsprocesser 

inom nätverk kan ses både inom etablerade relationer och genom att nya relationer uppstår. 

Författaren menar vidare att i interaktionsprocessen utvecklar aktörerna gemensam kunskap och 
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gemensamma attityder, vilket gör att de blir mer lika i sina orienteringar. Det finns alltså inslag av 

såväl grupptillhörighet som individuell kontroll och gemensamma resurser i affärsinriktade 

nätverk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2: Affärsrelationer som delar av en nätverksstruktur, källa: Håkansson & Snehota, 1995. 

 

Inom IMP-projektet (European International Marketing and Purchasing project) har omfattande 

data om industriella nätverksrelationer samlats in och analyserats. Denna information åskådliggör 

att de flesta företag är involverade i relationer med ett begränsat antal viktiga kundföretag, vilka 

dock utgör en signifikant del av affärerna för leverantörsföretaget. Studierna påvisar att ett 

företags grund utgörs av relationer med andra företag. (Håkansson & Johanson, 2001) Analysen 

visar, förutom att relationerna är långa, att de är etablerade och utvecklade genom interaktion 

mellan företagen. Ytterligare påvisar Håkansson & Snehota (1995) att relationerna mellan aktörer 

är centrala inte bara för att de är förknippade med identiteten av samma aktörer i nätverket men 

också för att de betonar aktörernas säregenheter i affärsnätverket där alla ”andra” är individuella 

och unika aktörer.  

 

Empiriska exempel tyder på att företagets konkurrenskraft till stor del vilar på och utvecklas 

genom resurser som ligger utanför företaget och att det är dessa resursers kvalitet som är 

avgörande. Samma exempel tyder även på att konkurrenskraften gentemot industriella kunder i 

mycket är en fråga om förmåga att etablera och utveckla förbindelser med dessa kunder (Hägg & 

Johanson, 1982) 
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4.4 Relationer 
Som diskussionen ovan har visat utgör relationer sannolikt den mest betydelsefulla aspekten 

inom de industriella nätverken. För att komma ett steg närmare det uppställda syftet har vi därför 

som åsikt att beteckningen relationer behöver definieras och diskuteras närmare. 

 

Många nätverks- och interaktionsstudier indikerar alltså att även om nätverk är dynamiska så har 

de vanligtvis ett stabilt element som spänner över lång tid; relationer (Henders, 1992). Ett 

alltigenom märkbart drag i forskningen har varit betoningen av dessa relationer, eller förbindelser, 

mellan säljande och köpande företag (Hägg & Johanson, 1982). Grönroos (1994) definierar en 

relation utifrån en diskussion av Håkansson och Snehota (1995) på följande sätt: ”en relation har 

vuxit fram när kunden anser att kund och leverantör tänker på samma sätt”. Ett relationssynsätt av en 

industriell marknad innebär enligt Håkansson och Snehota (1995) att fokus ligger på relationen 

mellan företag under en längre tidsperiod snarare än på ett enstaka utbytestillfälle och transaktion. 

Relationen producerar något unikt som inte kan skapas isolerat av endast det ena företaget och 

som med svårighet imiteras av andra. Enligt Ford (1998a) kommer relationen mellan leverantör 

och olika kunder omfattande variera mellan nära och mindre nära, produktivt och oproduktivt 

samt viktigt och trivialt. Det här betyder att ett företag inte kan behandla varje relation på samma 

sätt utan denna måste individuellt anpassas. Vidare argumenterar Håkansson & Snehota (1998) 

dock att risken att relationen ska bli en börda aldrig går att undkomma, det är en automatisk 

konsekvens av att utveckla en givande relation. Denna börda kan vara i form av exempelvis en ny 

tredje part och dess alternativ, utvecklingskostnader och konflikter mellan säljare och köpare. 

 

Relationsinnehåll 
Trots de subjektiva värden som existerar i en affärsrelation spelar de konstant närvarande 

personliga banden och övertygelserna mellan individerna en stor roll i bildandet av relationerna. 

Socialt utbyte är en av grundstenarna i uppbyggandet av industriella relationer och de individer 

som blir involverade i processen kommer att bli inblandade till en högre grad än vad strikt 

formella uppgifter begär. (Håkansson & Snehota, 1995) Det sociala utbytet vilar på de 

individuella sociala egenskaperna och till dessa hör förutom exempelvis ålder, kön och utbildning 

även svårgripbara fenomen som charm och karisma samt personliga drag såsom maktlystnad och 

förmåga att skapa förtroende (Gummesson, 2002). Då en medpart uppfattas agera och reagera 

tillskrivs den intentioner och attribut – en identitet fastslås. Den här processen går åt bägge håll 

och ett sådant identitetsskapande är ömsesidigt. En aktörs identitet formar och återspeglar 
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tolkningen av aktörens eget och andras beteende. (Håkansson & Snehota, 1995) Den sociala 

relation som kan skapas till en ny kund menar Gummesson (2002) kan vara avgörande för 

framgången. Han resonerar att vänskap även kan karaktärisera en industriell relation och citerar 

Cialdini (1984) som talar om ”the friendly thief”. 

 

Goda relationer mellan organisationer kännetecknas enligt O’Neal (1989) av gemensamt 

samarbete, tillit, lojalitet, noggrant utvalda partners, långtidsorientering, ömsesidigt beroende 

mellan parterna, närhet, öppenhet i kommunikation samt ombesörjande av kritiska aktiviteter. 

Vidare är ömsesidigt beroende i industriella nätverk både själv- genererande och influerande. När 

industriella relationer upprättas växer den mellanorganisatoriska relationen genom ökad 

interaktion och ömsesidigt beroende. (Metis & Turnbull, 1998) Figur 4.3 visar de uppfattade 

relationerna genom olika relationselement (i det här fallet bestämt till betydelse, intensitet, närhet, 

styrka och engagemang) i utvecklingen av det ömsesidiga beroendet. Enligt författarna minskar 

möjligheten av ett partnerbyte i relationen när det ömsesidiga beroendet ökar. En höjning av 

interaktionen mellan partnerna, det vill säga ökad kunskap samt förflyttning av den relativa 

maktpositionen, gör istället chanserna för relationsbyte större. Vidare menar Metis & Turnbull 

(1998) att mer intensivt samspel och ömsesidigt beroende leder till intensifierat relationsinnehåll, 

oberoende av de dynamiska betingelserna. Ett starkare relationsinnehåll föranleder eskalerad 

interaktion och gemensamma aktiviteter företagen emellan. Dynamism däremot kan reduceras 

med upptrappat relationsinnehåll och 

långtidsorientering i utvecklandet av 

relationer fastän det är högre dynamism som 

är resultatet av förstärkta interaktioner. 

Därmed är det upp till företagen till vilken 

grad de förbinder sig med respektive partner 

och till följd därav bestämmer variationen av 

relation med desamma. 

 

Figur 4.3: Uppfattade mellanorganisatoriska relationer, källa: Metis & Turnbull, 1998 

 

Industriella tjänsterelationer är av intresse för relationsmarknadsföraren (Egan, 2001). Eftersom 

tjänster är ogripbara har kunder svårt att värdera dem före det första inköpet menar Claycomb & 

Martin (2002) och de argumenterar för att en stark, sund relation mellan kund och 
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tjänsteföretaget framkallar det förtroende som är nödvändigt för kunden att förbinda sig till 

tjänsten. Varje individs sociala nätverk är uppbyggt av personliga interaktioner vilka alla har olika 

ursprung. Dessa kan i sin tur förstärka och utveckla affärsrelationer där individen deltar. 

Svårigheten häri anses vara att personer med ”felaktig” bakgrund eller kontakter kan finna det 

svårt att bli accepterade och prestera väl. (Håkansson & Snehota, 1995) 

 

Sociala bindningar och andra bindningstyper 

Hägg & Johanson (1982) uttrycker att en betydelsefull egenskap hos de relationer som byggs upp 

mellan företagen är att de fungerar som bindningar av olika karaktärer med olika syften. 

Hammarkvist (1992) definierar fem olika typer av bindningar: 

• Tekniska bindningar binder två företag till varandra när de anpassar sig i något tekniskt 

avseende. Deras individualitet kräver tillvänjningar som utgör bindningar.  

• Tidsmässiga bindningar är företagens behov av en tidsmässig samordning av aktiviteter 

som utförs av olika enheter.  

• Kunskapsmässiga bindningar binder företag upp genom arbeta tillsammans under en viss 

tid och därmed bygga upp kunskap om varandra. 

• Ekonomiska och juridiska bindningar utgör avtal. Detta skulle exempelvis kunna vara 

ägarinflytande eller långsiktiga samarbetsavtal.  

• Sociala bindningar utgör de personliga relationer som finns mellan parter inom företagen i 

nätverket. Detta medför att relationerna mellan två företag innehåller sociala inslag. 

Sociala bindningar bland annat handlar om att utveckla starkt förtroende och tillit mellan 

företagen. Håkansson & Snehota (1995) definierar dessa bindningar som hur aktörerna 

uppfattar samt formar sin identitet i relation till varandra. 

 

Bindningstyperna är inte oberoende varandra utan det är summan av alla typer av bindningar som 

är väsentlig. Axelsson & Easton (1992) syftar på att en relation består av en gemensam inställning 

hos de inblandade parterna med hänsyn till avsikt och förväntningar på olika bindningar, 

samarbete, ömsesidigt beroende samt investeringar gjorda i relationen. Dessa komponenter 

påverkar företagens självständighet både i fråga om beslutsfattande samt möjligheterna att bryta 

upp från en relation.  

 

Sociala bindningar uppstår i en relation då företagen riktar uppmärksamhet och intresse gentemot 

varandra – båda blir ömsesidigt förbundna. För att skapa detta ömsesidiga förtroende måste 
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företagen samtidigt ge och bli givna prioritet. Att erbjuda prioritet är enligt Håkansson & Snehota 

(1995) nära sammanvävt med identitetsbyggande. Den skapade identiteten återspeglar aktörernas 

sociala bindning och ger uttryck för att antingen fortsätta eller avsluta relationen. 

 

Mjuka värden 

Affärsrelationer håller ofta en låg grad av formalisering. Det är förhållandevis vanligt med 

formella kontrakt men dessa är många gånger begränsade och är svåra att utnyttja i olika typer av 

konflikter och kriser som kan uppstå mellan två parter. Där har den informella kontakten visat sig 

ha en mer framträdande roll. (Håkansson & Snehota, 1995) Författarna pekar även på tidigare 

gjorda studier där det framkommit att mjuka värden såsom tillit och förtroende har varit de mest 

effektiva medlen för att skapa relationer. Då tjänsteföretag tenderar att vara personalintensiva kan 

individuella prestationer i exempelvis en relation ha en avsevärd effekt på hur den enskilde 

kunden uppfattar kvaliteten. Normann (2000) benämner detta fenomen som att effektiva 

serviceföretag ofta grundas på social innovation. Lämpliga roller för individer inom företaget för 

att behålla entusiasm och utnyttja personliga fördelar är ett sätt att utnyttja social innovation. 

 

Lärandet genom upprepat samspel stimulerar relationen och dess sammanhang (Håkansson & 

Johanson, 2001). Dock menar författarna att det inte är en självklarhet att lärande leder till en 

relation utan att en eller båda parter kan komma 

till insikten att fortsatt interaktion inte stämmer 

överens med deras existerande aktivitetsstruktur. 

Vidare ser Peppers & Rogers (2000) relationer 

som byggda av kunskap. Denna kunskap är inte 

längre som i traditionell marknadsföring en källa 

till makt utan ses som en värdefull resurs för att 

skapa relationer. Sambandet stärks med varje 

interaktion och skapas således av kunskap om 

kunden och uppbygger på det sättet förhållandet 

med nätverket (se figur 4.4).  

 

Figur 4.4: Utvecklingen från traditionell marknadsföring till relationsmarknadsföring, källa: Tore Sandvik, 

Svenska Handelshögskolan i Helsingfors (i Blomqvist et al., 2004) 
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Avslutningsvis kan nämnas parasociala relationer, vilka är relationer till objekt, symboler och 

andra fenomen, men även de innebär ofta indirekt relationer till människor (Gummesson, 2002). 

Dessa relationer kommer att utvecklas avsnittet om varumärken längre fram i uppsatsen.  

 

4.5 Relationsmarknadsföring 
För att en leverantör i ett industriellt nätverk ska kunna utnyttja sina relationer för ändamålet 

ekonomisk vinning behövs relationen, dess innebörd och betydelse konkret överföras till kunden. 

Detta sker genom marknadsföring. En naturlig följd i den här uppsatsen är sålunda att utforska 

relationsmarknadsföring, vilket kommer att ske i avsnittet nedan.  

 

Relationsmarknadsföring (RM) preciseras ofta som motsatsen till traditionell 

transaktionsmarknadsföring där objektiven är att utveckla, sälja och leverera produkter i utbyte 

mot ekonomiska transaktioner på kort sikt (Baye, 1995). Det finns i skrivande stund inte mycket 

forskning om RM inom tjänstesektorn eller hur företag ska jobba för att bygga dessa relationer 

med sina kunder (Claycomb & Martin, 2002), men relationsmarknadsföringsstrategi enligt 

definitionen av Blomqvists et al. (2004) innebär att fokus ligger på individen och där den 

individuella kundrelationen står i centrum. Därmed måste kommunikationen ske i interaktion 

med kunden och framförallt på dennes villkor. RM handlar följaktligen om att skapa och 

bibehålla en långsiktig relation med kunden som alstrar finansiella fördelar (Lindgreen & 

Crawford, 1999). Den förmodligen första definitionen av RM är gjord av Berry (1983) vilken 

lyder: ”Relationsmarknadsföring är en strategi för att attrahera, bibehålla och förstärka kundrelationer.” En 

senare version är Gummessons (2004) definition av samma fenomen: ”Relationsmarknadsföring är 

interaktion i nätverk av relationer”.  

 

RM syftar inte till att söka enkla lösningar, utan till att skapa en samverkan med kunden som gör 

det möjligt att uppleva ett större värde med leverantörsföretaget vilket sannolikt leder till 

tillfredställda kunder och återköp från dessa (Blomqvist et al., 2004). Användandet av RM ger 

konsekvenser på marknaden där samverkan och samarbete mellan företagen blir central och 

kundens val inte är självständigt utan åtminstone delvis tillkommer i en situation av ömsesidigt 

beroende. Denna samverkan är motsatt den konflikt och konkurrens som är dominerande inom 

transaktionsmarknadsföringen där kan ses som oidentifierad samt motstridig vilken man genom 

marknadsföring måste övertyga att köpa företagets produkter. Inom RM ser Grönroos (1998) 
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kunden som en resurs med vilken man 

gemensamt skapar en lösning som kunden 

blir tillfreds med och som möjliggör en 

lönsam verksamhet för företaget (se figur 

4.5).  

 

 

 

 

 

Figur 4.5: Grundläggande värderingar bakom transaktions- respektive relationsmarknadsföring, källa: 

Sheth & Parvatiyar (1995) 

 

Den tjänst som ett företag erbjuder är viktig, men behöver inte nödvändigtvis vara avgörande för 

varför en kund väljer en viss leverantör. Inom relationsmarknadsföring skapas värde med kunden, 

inte för henne. Särskilt inom B2B är kunden delaktig i värdeskapande och är ofta en strategisk 

partner. Det är processen och den 

ömsesidiga uppgiften att tillsammans 

skapa värde som blir kännetecknande för 

relationen, (se figur 4.6). (Blomqvist et al., 

2004) Värdeförändring leder till att 

kunden antingen behåller, utvecklar eller 

avslutar relationen med leverantören 

enligt Flint et al. (2002).    

 

Figur 4.6: Värdeskapande ur ett Relationsmarknadsföringsperspektiv, källa: Sheth & Parvatiyar (2000, i 
Blomqvist et al., 2004) 
 

Egan (2001) menar att en relation inte ovillkorligen kan definieras som en aktivitet mellan två 

personer utan menar att i B2B-relationer betecknas förbindelsen av att båda etablissemang 

erkänner den som en relation både mellan organisationerna och mellan individer inom 

organisationerna. Grönroos (1998) resonerar att kundens kontakter med företagets synliga 

produktionsresurser och med produktionsprocessen blir avgörande för framgång på marknaden. 

Vidare inverkar funktionen köpar-säljarinteraktion starkt på kundernas uppfattning om företaget 

och dess tjänster, något Grönroos (1998) kallar en interaktiv funktion. Många kunder vill bli 
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omhändertagna av samma representant för företaget vid varje tillfälle och då får denna interaktiva 

funktion till viss del formen av en social process, köparen och säljaren lär känna varandra och 

varandras önskemål och beteenden. Grönroos (1998) menar att denna process är viktig att ta 

tillvara på då den är grunden för ett förtroendeskapande vilket är till nytta för kundföretaget och 

dess personal. Vidare är den interaktiva processen viktig då i många tjänstesammanhang kunden 

känner en större samhörighet med den anställde än med företaget som sådant.  

 

Lindgren & Crawford (1999) argumenterar för vikten av att undvika långa tidsperioder där ingen 

kommunikation med kunden sker för att framgångsrikt bygga upp en relation. Blomqvist et al., 

2004 urskiljer en struktur i affärsrelationer, vilken utgörs av sociala band mellan leverantör och 

kund, där betoningen ligger på personlig kommunikation. Kunden blir en individ vars personliga 

anspråk tillfredsställs och ett förtroende skapas som får ett kraftigare värde än vad monetära 

medel kan frambringa.  

 

En drivkraft för att väl anpassa företag och kund eller tjänst och kund är enligt Goldsmith (1999) 

att personifiera relationen i RM genom att behandla varje kund som unik och anpassa tjänsten 

efter dennas personliga behov. Författaren pekar på tre nivåer av personifiering; mellanmänsklig, 

operationell och organisatorisk. Enligt Fisher (1998) handlar den mellanmänskliga nivån om att 

socialt lära känna den individuella representanten via informella vägar, den operationella om ett 

lärande om kundens processer och behov för att kunna anpassa tjänsten därefter och slutligen 

den organisatoriska om hur anställda blir tilldelade specifika kunder snarare än specifika 

arbetsuppgifter för att på så sätt uppmuntra till nära relationer mellan företagets representant och 

kunden. Den mellanmänskliga nivån och det enskilda engagemanget från de anställda har här en 

framträdande roll i relationsskapandet enligt Claycomb & Martin (2002) men beslutet att använda 

den här ansatsen ligger inte helt på det personliga planet utan kräver toppstyrning från ledningen 

vilken berättigar de anställdas ansvar att behandla varje kund unikt.  

 

4.5.1 Tillit och förtroende 
Utvecklandet av tillit under ett socialt utbyte är typiskt för affärsrelationens framåtskridande och 

en kund som litar på sin leverantör tenderar att bygga långa relationer med densamme (Morgan & 

Hunt, 1994). Håkanson & Snehota (1995) menar att utvecklandet av tillit och även förtroende är 

grundläggande för skapandet av identitet i en affärsrelation. Tillit definieras av 

nationalencyklopedin som en ”övertygelse om någons trovärdighet eller goda avsikter i förhållande till 
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personen i fråga” medan förtroende enligt samma källa innebär en ”övertygelse om att man kan lita på 

någon eller något”. Inom tjänstesektorn är tillit extra viktigt då kunden måste veta att företaget 

kommer att utföra det de har utlovat. Kunder måste lita på företaget som tillhandahåller tjänsten 

innan de är villiga att betala för den. (Claycomb & Martin, 2002) Tillit är därmed en grundsten i 

skapandet av relationer och genererar i sin tur förtroende, samverkan och ger tjänsteföretaget en 

andra chans om något oundvikligt misstag skulle ske (Morgan & Hunt, 1994). Gilpin (1996) 

menar dock att det antagligen inte går att återbygga en kundrelation efter att förtroende brutits. 

 

Tillit är en nödvändighet för att skapa förtroende medan det senare trots det har en tendens att 

prioriteras högre, vilket är riktigt endast om det finns en framtid med affärspartnern som 

Håkansson & Snehota (1995) ser det. Forskning har visat hur företag som når tillit lättare kan 

attrahera och behålla kundförtroende i industriella nätverk (Morgan & Hunt, 1994). Tillit 

fokuserar primärt på två faktorer; leverantören och dess säljare (Kelly & Schine, 1992). En lång 

relation med en betrodd leverantör svävar i fara om företagets representant visar sig vara oärlig 

eller opålitlig. Omvänt kan en tillförlitlig försäljare upprätthålla kundens tillit i svåra situationer, 

exempelvis om kunden känner sig orättvist behandlad av leverantörsledningen som kanske inte 

anses agera för kundens bästa. Tillit till företaget och dess representant skiljer sig således åt till sin 

beskaffenhet menar Anderson & Narus (1990) och fortsätter med att det är viktigt för 

leverantören att förstå detta då säljaren spelar en nyckelroll i relationen till kundföretaget. 

 

Resultat från Moorman et al. (1993) indikerar att det är faktorer som är mellan individer i 

relationen som är mest förutsägande om förtroende. Förtroendet underlättar och effektiviserar 

affärsutbytet genom att det onödiggör en mängd garderingar och försvarsåtgärder som är 

kostnadskrävande. Den process genom vilken parterna successivt bygger upp förtroende för 

varandra kan betecknas som ett socialt utbyte. Detta utbyte karaktäriseras av att det tar tid och på 

båda sidor kräver personliga erfarenheter av att arbeta tillsammans. (Hägg & Johanson, 1982) 

 

Kundengagemang är även det ett nyckelord i B2B-litteraturen och ett viktigt inslag i en industriell 

relation (Wilson, 1995). Marknadsförare är enligt Morgan & Hunt (1994) intresserade av 

köparengagemanget då den kan intensifiera utbytesrelationen. När parterna är engagerade i 

varandra leder det till ökad vilja, samarbete samt tillgodoseende av önskemål. 
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Grundsyftet för en organisation i stånd att köpa något är att uppfylla sina behov och i de här 

situationerna är kunden mer trolig att förbinda sig till den leverantör som på främsta sätt 

tillfredsställer dessa behov. (Morgan & Hunt, 1994) Håkansson & Wootz (1979) påpekar att det 

är viktigt att utreda de olika typer av aktörer och identiteter som finns i ett B2B-utbyte. Dels finns 

den första nivån av den mellanorganisatoriska relationen mellan de två företagen och dels finns 

den andra nivån där den personliga relationen mellan två individer vilka representerar företagen 

finns. Det är i den personliga relationen som den faktiska relationen uppstår, det är deras 

aktiviteter och beslut som avgör företagens förhållande. Tellefsen (2002) menar därav att för att 

utreda vad det är som driver förtroendeskapandet måste man se till hur den personliga relationen 

ser ut. Samma argument gäller för tillgodoseende av behov där Tellefsen (2002) anser att man 

måste se till de personliga behoven hos inköparen för att kunna förstå företagets inköpsbeteende. 

Industriella marknadsförare måste tillgodose både organisationens och inköparens behov.  

 

4.5.2 Lojalitet 
Det är nästan omöjligt att diskutera relationsmarknadsföring utan att ta upp begreppet lojalitet 

(Egan, 2001) men fram till idag har ytterst lite forskning och uppmärksamhet riktats mot 

kundlojalitet i B2B-kontexten (Lam et al., 2004). Kundlojalitet har en mäktig inverkan på ett 

företags prestation och anses enligt Lam et al. (2004) av många företag som en källa till 

konkurrenskraft. Om en relation ska skapas krävs ömsesidigt utbyte och därmed lojalitet. Kotler 

(2003) anser att lojalitet rent av är en underliggande målsättning för den strategiska 

marknadsplaneringen medan Carlell (1999) uttrycker att det inte uppstår en relation bara för att 

två parter träffas på regelbunden basis utan att man måste hantera begreppet snarare som lojalitet. 

Egan (2001) anser dock att lojalitet är ett missbrukat koncept då mycket av litteraturen brister och 

saknar överensstämmelse av den orsaken att få författare definierar begreppet ordentligt. Vidare 

anser Egan (2001) i motsats till Carlell (1999) att lojalitet är den högsta formen av relation på 

gränsen till det emotionella planet, för att inte säga det irrationella. Författaren menar emellertid 

att lojalitet inte är något magiskt begrepp som kan åberopas i marknadsföringen som ett tillägg, 

även om många leverantörer vill få omvärlden att tro det. 

 

Oliver (1999) definierar lojalitet som en köpares totala hängivenhet eller djupa förbindelse till en 

produkt, tjänst, varumärke eller organisation. Det finns två distinkta typer av lojalitet; 

beteendefokuserad och attitydsfokuserad. I den förstnämnda är kunden lojal mot leverantören 

tills ett bättre alternativ på marknaden dyker upp medan det i den sistnämnda finns en 



Kapitel 4 – Teoretisk referensram 
 
 
 

-45- 

hängivenhet och ett engagemang gentemot organisationen vilka kan vara svåra att bryta genom 

ett attraktivt alternativ allena. (Dick & Basu, 1994) Kundlojalitet uppenbaras genom en mängd 

sätt men de mest utmärkande och diskuterade är att kunden rekommenderar produkten vidare 

jämte upprepat gynnande av leverantören. De här faktorerna används ofta i litteraturen som 

lojalitetsindikatorer (Fornell, 1992). I industriella nätverksrelationer är lojala köpare mer benägna 

att fokusera på fördelar över lång tid och därmed engagera sig i samverkande aktiviteter som är 

fördelaktiga för bägge parter i relationen än vad illojala kunder är, vilket förhöjer 

konkurrenskraften på båda sidor (Lam et al., 2004).  

 

Då tjänster är ogripbara och heterogena menar Javalgi & Moberg (1997) att de flesta kunder 

uppfattar dem som mer riskbenägna än varor. I takt med ökningen av den upplevda risken ökar 

även sannolikheten av varumärkeslojalitet (Guseman, 1981). Därmed minskar lojaliteten när 

gripbarheten ökar. När det gäller byte av varumärke (alltså motsatsen till lojalitet) visar Morgans 

& Devs (1994) empiriska forskningar (om hotellbranschen) att geografiska förändringar starkast 

korrelerade mot byte av varumärke. Vidare markerar de att faktiska kontraktsförändringar mellan 

parterna i relationen även den starkt kunde kopplas med varumärkesskifte och påvisar hur det är 

mer troligt att kunder som en gång använt ett varumärke kommer att använda det igen. 

Avslutningsvis argumenterar författarna för vikten av att relationsmarknadsföraren noga tar 

hänsyn till kundens konsumtionserfarenhet  och bakgrund.  

 

4.5.3 Lojalitetsprogram 
Ett lojalitetsprogram kan beskrivas som en kommunikativ sammanslutning av personer vilken 

startas och drivs av en organisation för att regelbundet kunna ha direktkontakt med 

medlemmarna och erbjuda dem förmånspaket med högt värde där målet är att öka lojaliteten hos 

desamma genom att skapa en känslomässig relation. (Butscher, 2000) Lojalitetsprogrammen kan 

vara krävande eller icke-krävande, det vill säga de kan endera kräva en motprestation eller inte 

(Gummesson, 2002). 

 

Lojalitets- eller bonusprogram är ett sätt att utveckla relationerna med de kunder som anses 

betydelsefulla och därmed värda att investera i. Många återkommande konsumenter vill bli 

stamkunder under förutsättning att företaget också investerar i relationen och därmed erbjuder 

unika fördelar. (Blomqvist et al., 2004) Dessa unika fördelar kan enligt Butscher (2000) vara i 

form av förmåner, ekonomiska fördelar, service som förmånskund, status och framtoning. Ur 
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medlemskapen kommer också enligt Gummesson (2002) potentialen för leverantören att bygga 

upp en databas om varje kund, vilket möjliggör individualiserad behandling av kunderna. Syftet 

med lojalitetsprogram är således att skapa bindningar mellan kund och leverantör för att förlänga 

kundrelationen. Den individuella kunden kan få en personlig fördel eller bonus då denna nyttjar 

lojalitetsprogram, vilket skulle kunna ses som en nackdel då denna istället kunde förväntas ha 

tillfallit företaget som individen representerar. Risken finns alltså att individer monetärt utnyttjar 

företaget för personlig vinning. (Blomqvist et al., 2004) Författarna talar för att individen förutom 

att inneha rätt kriterier för medlemskap även som ett kriterium måste påvisa aktivt medlemskap 

som en motprestation mot det säljande företaget. Även utträdeshinder tas upp av författarna där 

icke-monetära barriärer såsom sociala band med företaget nämns. Byggs utträdeshindren på 

värdetillägg finns möjligheten att stärka relationen men om däremot förmånerna endast är 

monetära fungerar lojalitetsprogrammet snarare som en rabatt än en relationsskapare. 

Lojalitetsprogrammen förutsätter således att andra bindningar än de monetära har skapats av 

företaget. (Blomqvist et al., 2004)  

 

Enligt Uncles (1994) söker kunder också en relation med ett varumärke vilket i sin tur erbjuder 

kunden en psykologisk tillförsikt och skapar en känsla av tillhörighet. Men lojalitetsprogram och 

liknande solidaritetsplaner är enligt Barnes & Howlett (1998) endast att se som funktioner där 

kunden reagerar på stimulus snarare än att de är relationer. O’Malley (1998) tar vid argumenten 

och menar att kunden känner lojalitet mot själva programmet och inte mot varumärket eller 

företaget.  

 

4.6 Identitetsskapande  
För att utreda hur kunder identifierar sig med sina leverantörer har vi baserat våra val av teorier 

på dem som anses relevanta för vår studie. Det har erfordrats teorier som behandlar företags 

identitetsskapande och fortsättningsvis hur en individ bygger upp sin identitet. De teorier som 

utgör underlaget till företagets identitetsskapande har vi valt att presentera som underrubriker i 

detta avsnitt.  

 

Alla människor har en identitet; föreställningar om sig själva som ligger till grund för normer och 

värderingar (Falkheimer & Heide, 2003). Nationalencyklopedin benämner identitet som de 

karaktärsegenskaper som kan användas för särskiljning och för att påvisa existens. Begreppet 

identitet används frekvent inom åtskilliga ämnen såsom psykologi, psykoanalys, ekonomi, och 
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historia (Stryker & Burke, 2000). För psykologer är det förknippat med stora svårigheter att 

fastställa en människas personlighet – vad är det som säger att det bara finns en enda sann 

identitet? För teologer och filosofer kan det inte heller vara särskilt lätt – Vad är en själ? Den 

senmoderna individen tycks snarare präglas av en mångfald av identiteter som skapas och 

återskapas beroende på situation och sammanhang. Det är naturligtvis ännu mer komplicerat att 

fastställa en organisations identitet. Är det ens möjligt att tala i singularis i denna fråga eller utgör 

en företagsidentitet flera identiteter? Behovet av att uttrycka sin identitet och särskilja sig i dagens 

brus gäller likväl för företag som för individer (Balmer & Greyser, 2003). Uttrycket “The beauty is 

in the eye of the beholder” stämmer vare sig det är frågan om personlig identitet eller företagsidentitet 

då resultatet av en identitet nämligen finns i huvudet på betraktaren och bara där (Hinn & 

Rossling, 1994). 

 

4.6.1 Företagets identitetsskapande 
Företagsidentitet, ett väl använt begrepp som har definierats utgöra organisationens och dess 

medarbetares självbild och som således är något som företaget själv skapar (Balmer & Greyser, 

2003; Whetten & Godfrey 1998). En identitet ska enligt författarna utgöra gränssnittet mellan 

företaget och dess omvärld.  Selame (1997) benämner företagsidentitet som en paraplyterm som 

inkluderar företagets kultur, image, profil och interna styrning. Vad står de här fyra begreppen för 

egentligen? Företagskultur kan beskrivas som den mentala miljö som uppstått genom och 

emellan människor verksamma i ett företag; människor som delar gemensam tro, attityder, 

värderingar, ritualer, traditioner och skrivna och oskrivna regler. Imagebegreppet fokuserar på 

hur företaget upplevs som helhet utifrån ett externt perspektiv (Falkheimer & Heide, 2003). 

Kapferer (1997) utvecklar denna beskrivning med att påpeka att image är ett resultat av 

mottagarens avkodning av identitetsbudskapet och det avtryck kulturen gör på sin omgivning. 

Begreppet profil utgör den föreställning som organisationen försöker kommunicera till 

omvärlden med olika verktyg (Falkheimer & Heide, 2003). Intern styrning innefattar slutligen 

organisationsstrukturens uppbyggnad och den inre kommunikationen i organisationen. Målet 

med dessa fyra begrepp är att de ska interagera och frambringa en klar, konsekvent och tydlig 

identitet som överensstämmer med företagets målsättning som ytterst talar om ”vem man är” 

som företag (Holger & Holmberg, 2002). Med detta anser författarna att en viktig faktor till 

företagsidentiteten är att företagets anställda identifierar sig med företaget. Olins (1990) menar att 

syfte och samhörighet är de två viktigaste delarna av identitet. En organisation kan enligt 

författaren göras effektiv genom att anställda förstår dess syfte och känner samhörighet med sitt 
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företag. För att förmedla ett budskap genom en företagsidentitet måste företaget enligt Hinn & 

Rossling (1994) veta vad de vill förmedla och hur de vill kommunicera det.  För att det ska finnas 

en mening i att ta ut denna riktning bör ett företag, enligt författarna, i ett första läge stanna upp 

och fråga varför företaget uppfattas på ett visst vis och senare hur man vill uppfattas, varför man 

vill uppfattas så och vilka förutsättningarna för denna uppfattning är. Det är kunder som står för 

dessa meningar om företagen varför dessa åsikter utgör en ansenlig vikt om kunden kommer att 

välja att identifiera sig med företaget.  

 

Anledningen till att ett företag uppfattas på ett visst sätt ligger således i företagets identitet som 

enligt Kapferer (1997) utgör hur företaget har valt att projicera sitt kärnmeddelande utåt. I ett 

första skede görs detta genom visuella igenkänningssymboler och av den anledningen spelar ett 

företags varumärke en betydande roll i identitetsskapandet. Allt fler företag försöker svara upp 

mot de förväntningar som ligger i tiden och det handlar idag om att skapa synlighet och 

igenkännande i en värld av hundratusentals andra varumärken. Resultatet i denna 

varumärkesdjungel är att konsumentens valmöjligheter ständigt växer (Holger & Holmberg, 

2002). Det här är inget revolutionerande då det länge har ansetts att hög kvalitet och 

personifierade produkter och tjänster blivit allt viktigare för slutanvändaren men det gör det 

också viktigare för företag att differentiera sig (Balmer & Greyser, 2003). Detta börjar alltså enligt 

Kapferer (1997) i projiceringen utåt till konsumenten, i identiteten och i visuella 

igenkänningssymboler, såsom varumärket. 

 

4.6.1.1 Varumärkesbyggande processer som en del av företagets 
identitetsskapande 
Såväl begreppet varumärke som företagsidentitet definierar Treffner & Gajland (2001) som 

bärare av ett budskap, ett budskap som påverkar beteendet hos både köpare och en säljare. 

Författarna urskiljer det viktigaste med ett varumärke som att det förmedlar ett budskap för en 

produkt eller tjänst och har framförallt påverkan på en slutkonsuments beteende i en köpsituation. 

Budskapet ska förmedlas genom att mottagaren gör vissa associationer när han eller hon 

exponeras för varumärket eller företagsidentiteten. I uppbyggandet av en företagsidentitet 

påverkar enligt författarna således varumärket denna utvecklingsgång. En organisation behöver i 

ett första skede en enad bild av vad varumärket ska representera, en så kallad intern positionering 

som även syftar till att skapa en plats för varumärket i organisationens medvetande (Melin, 1999). 

Författaren påpekar vikten av att i ett första skede skapa konsensus internt bland organisationens 
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medarbetare om vad varumärket företräder och vad den differentierade faktorn utgör i jämförelse 

med andra konkurrenter. Det som företaget tycker att varumärket står för och hur de vill att 

varumärket ska uppfattas av konsumenten benämns varumärkesidentitet (Kapferer, 1997; Aaker, 

2002; Melin, 1997). Relationen mellan företagsidentitet och varumärkesidentitet måste enligt 

Kapferer (1997) vara stark för att varumärkesidentiteten ska kunna implementeras till kunder. 

Kapferer (1997) bygger upp identiteten genom sin kommunikationsmodell; identitetsprismat som 

är uppbyggt av sex fasetter (se figur 4.7).  Prismat är fokuserat på varumärkesidentitetens 

utveckling som författaren anser utgöra bland de viktigaste faktorerna bakom ett varumärkes 

framgång. De grundläggande förutsättningarna för att lyckas i denna strävan är att 

varumärkesinnehavaren på ett framgångsrikt sätt förmedlar en attraktiv bild av produkten, 

sammansatt av faktorer som ska samverka, såsom namn, ursprung, reklamutformning och 

symboler relaterade till relevanta produktattribut och till varumärkets personlighet. För 

varumärkesinnehavaren är det betydelsefullt att varumärkesidentiteten i något avseende är en 

spegling av hur konsumenten vill bli uppfattad, samtidigt som identiteten måste stämma överens 

med konsumentens jaguppfattning eller självbild. För att bygga upp en stark varumärkesidentitet 

är det enligt Kapferer (1997) viktigt att sträva efter att skapa starka bindningar mellan 

varumärkesprodukten och konsumenten. I identitetsprismat förekommer det två olika av 

förbindelselänkar, relationsskapare och kultur. Med relationsskapare avses att 

varumärkesidentiteten bör syfta till att skapa olika typer av relationer mellan varumärket och 

konsumenterna. Med kultur avses 

att varumärkesidentiteten 

påverkas av företaget som är 

innehavaren, bland annat dess 

organisatoriska normer och 

värderingar. I varumärket 

avspeglas således företagets 

värderingar varför 

varumärkesidentiteten är viktig 

för företagsidentiteten.  

 

 

Figur 4.7 Varumärkesidentitetsprismat, källa: Kapferer (1997) 
 

Bild av mottagaren

Bild av sändaren

InternaliseringExternalisering 

Produktattribu Personlighet

Kultur Relationsskapare 

Självbild 
 

Spegling 



Kapitel 4 – Teoretisk referensram 
 
 
 

-50- 

Enligt Aaker (2002) kan dessa organisatoriska attribut bidra till ett värdeökande för varumärket. 

Ett varumärke kan genom dessa attribut göra att företag blir associerade till att exempelvis vara 

väldigt kundfokuserade eller miljömedvetna. Genom sin identitet kan varumärken bidra till 

emotionella och uttrycksfulla fördelar som är baserade på beundran, respekt eller simpelt 

tyckande om företaget vilket kan öka trovärdigheten även för varumärket och vice versa.  

 

4.6.1.2 Betydande faktorer i identitetsuppbyggandet 
Varumärket avspeglar och påverkar alltså företagsidentiteten. En företagsidentitet skapas internt 

och förs vidare genom den samlade kommunikation som kommer ut från företaget. Syftet med 

intern kommunikation är enligt Kreps (1990) att sprida mål, uppgifter och regler för 

verksamheten, koordinera organisationens uppgifter och aktiviteter samt socialisera in 

medarbetarna i organisationens verksamhet. 

 

Enligt Bhattacharya & Sen (2003) utgör ett företags kärnvärden de faktorer som bildar företagets 

strategi, visioner och mål. Tillsammans med demografiska variabler såsom företagets storlek, 

ålder, livscykel och konkurrenskraft bildar de företagets identitetsbärare som i sin tur bildar 

företagsidentiteten. Dessa bärare fungerar som företagets interna kommunikation och består av 

hela företagets intressenter. Utav dessa finns det både interna och externa bärare som är mer eller 

mindre kontrollerade av företaget. Ett företag kan kontrollera sin identitetsskildring i 

företagskommunikationen, men har däremot mindre kontroll över hur exempelvis det exponeras 

i media. Detta leder till att företaget har mer kontroll över de identitetsbärare som ingår i dess 

värdekedja, som utformat av Porter (1985) utgör ett mått för att urskilja hur ett företag kan skapa 

konkurrensfördel genom olika enheter i företaget (McGee, 2005). Denna värdekedja består av 

huvudaktiviteter, såsom de anställda, och stödaktiviteter som tillsammans skapar och genererar 

värde. Värdekedjan upphör när en vara når en slutkonsument och företaget har således mindre 

kontroll över dem som inte ingår i värdekedjan, till exempel kunder och aktieägare. För att skapa 

en önskad företagsidentitet handlar det därför i hög grad om kommunikation mellan individer 

och att företagets värderingar överensstämmer med de involverade i processen (Hinn & Rossling, 

1994). Författaren anspelar på vikten av att ha ett strategiskt synsätt och ett riktigt handhavande 

och samordning av identitetsbärarna vilket möjliggör en förmånlig mekanisering av den 

identitetsskapande kommunikationen (se figur 4.8). 
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Figur 4.8: Företagsidentitetens element, källa: egen version av Bhattacharya & Sen (2003) 
 

4.6.1.3 De anställdas betydelse för företagsidentiteten 
Hinn & Rossling (1994) specificerar att de anställda har blivit allt mer viktigare identitetsbärare 

vilket gäller särskilt för tjänsteföretag. Alla medarbetare i ett företag är identitetsbärare som mer 

eller mindre representerar företagets identitet (Bhattacharya & Sen, 2003). Falkheimer & Heide 

(2003) poängterar vikten av att anställda ska fungera som ambassadörer för företaget. 

Arbetsplatsen är ett frekvent samtalsämne i relationer med vänner och bekanta och den bild som 

anställda förmedlar om sin organisation är betydelsefull då den snabbt fortplantar sig i nätverken 

av relationer hos individer. 

 

Ett starkt ledarskap anses enligt Bhattacharya & Sen (2003) utgöra ett av företagets kärnvärden 

som leder till skapandet av en företagsidentitet. Även Hinn & Rossling (1994) åsyftar att 

grundstenen i ett företag är ett bra ledarskap och att identitetsbärarna influeras i hög grad av detta 

som i sin tur ska bygga upp identiteten. Motiverande ledningsmetoder kräver normalt en 

decentralisering av beslutsfattandet så att viktiga beslut för kunden kan fattas så snabbt och nära 

denna som möjligt varför det är angeläget att en säljare upplever att han har befogenhet att fatta 

beslut vid större ärenden. I de fall anställda får möjlighet till påverkan ökar också deras 

identifiering till företaget (Hogg & Abrams, 1988). Hinn & Rossling (1994) menar att det för 

stora kundgrupper är de anställda som man kommer i kontakt med och som personifierar 

företaget som utgör den viktigaste gruppen anställda. Det är genom företagets medarbetare och 
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utifrån deras bedömningar och handlingar som Polesie (1990) definierar företagets norm. Vad 

som kännetecknar dessa normer är förankringen av företagets målsättning och strategier så långt 

ner i organisationen som möjligt (Alvesson & Berg, 1999). Varje anställd har en egen föreställning 

om organisationen, vilken kan sägas vara likställd med en viss uppfattning om företagets identitet. 

Med detta begrepp avser Alvesson & Björkman (1992) det utgöra den utsträckning i vilken 

organisationsmedlemmarna upplever sammanhang i de aktiviteter som bedrivs i organisationens 

regi och i vilken mån man uppfattar det egna arbetet som tydligt kopplat till den organisatoriska 

helheten.  

 

En organisations identitet är komplext uppbyggd och företag som ägnar sig åt olika verksamheter 

kan sägas ha multipla identiteter. I detta sammanhang anges definitionen för att skildra de 

anställdas betydelse för företagsidentiteten. Alvesson & Björkman (1992) syftar på vikten av att få 

anställda att känna engagemang och intresse för mer än det egna arbetet. De anställdas egna 

perceptioner av företaget har direkt koppling till hur omgivningen ser på företaget. Enligt 

författarna påverkar företaget den anställdes personliga identitet och det är därför av vikt att 

anställda står för samma värderingar som företaget. Detta kan även leda till en ökad motivation 

vilket Hinn & Rossling (1994) upplever som det viktigaste företagsidentitet åstadkommer, både 

externt och internt. Grönroos (1998) anser att den viktigaste motivationen för anställda är att dela 

gemensamma värderingar med företaget, men det är även av vikt att anställda är stolta över sitt 

företag eller organisation. Om detta uppfylls menar författaren att det kommer påverka 

prestationer, mål och företagets sammantagna resultat.  

 

4.6.2 Individens identitetsskapande 
För att skildra hur en individ formar sin identitet är det enligt Stryker & Burke (2000) av vikt att 

använda socialpsykologiska teorier för att skapa en förståelse kring identitet. Vi har därför valt att 

redogöra för människans identitetsskapande och de drivkrafter som ligger bakom detta. I 

kommande avsnitt kommer vi därför att redogöra för hur en individ skapar sin egen identitet och 

omgivningens influens i detta identitetsskapande.  

 

När man i dagligt tal talar om att skapa en identitet handlar det om att påvisa existens för någon 

eller något genom att individualisera och särskilja sig. Detta gör man genom att visa upp vissa 

egenskaper eller kännetecken som överensstämmer med det som man själv uppfattar som sin 

personlighet. (Bhattacharya et al., 1995) Författarna anser att företag måste ta fram specifika 
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identiteter som anställda och kunder vill identifiera sig med. Hinn & Rossling (1994) anser att ett 

grundläggande mål för ett företag när de bygger upp sin identitet är att denna ska förmedlas 

vidare. Kapferer (1997) förklarar en identitetsöverföring som att kunden i ett första skede måste 

särskilja leverantörsföretagets identitet från övriga konkurrenters. En tydlig identitet måste 

frambringas så att det inte uppkommer feltolkningar i överföringsprocessen. Omgivningen där 

företagsidentiteterna uppfattas innefattar faktorer som kan störa överföringen till mottagaren och 

därmed förvränga den ursprungliga identiteten genom att individen uppfattar faktorerna som 

speglar identiteten på olika sätt. När det handlar om identitet är det individens uppfattning och de 

faktorer som denna väljer att ta till sig som är viktigast (Hinn & Rossling, 1994). Det finns vissa 

faktorer som individen kommer att välja att negligera, vilket återigen pekar på vikten av att 

företag innehar en klar och tydlig företagsidentitet (Kapferer, 1997). 

 

4.6.2.1 Individens sociala och personliga identitetsskapande  
Det har i föregående avsnitt behandlats hur varumärken utvecklats ur behovet av identifikation 

och det utgör därmed en så kallad markering över vem som äger föremålet i fråga eller vem som 

tillverkat det. Varumärket har länge också använts för att markera den sociala identiteten, att 

kunna tala om något om ägaren eller upphovsmannen (Mollerup, 1997). Varumärket allena 

skapar inte en social identitet utan åtskilliga faktorer är av betydande vikt. Tajfel (1982) definierar 

social identitet som: 

 

“. . . that part of an individual's self-concept which derives from his knowledge of his membership of a social group 

(or groups) together with the value and emotional significance attached to that membership”.  

 

I teorier om social identitet betonas den sociala utsträckningen i relationer genom att man gör en 

tydlig teoretisk skillnad mellan social och personlig identitet (Stryker & Burke, 2000).  

Tillsammans utgör dessa två individens självbild och framträder som en spegling av de egna 

föreställningarna om hur man betraktas och bemöts av andra (Mead, 1934). Enligt Styrker & 

Burke (2000) är den vanligaste referensen till identitet den sociala som Tajfel (1982) uttryckt och 

bygger på att individer i samhället är indelat i olika grupper vilka binder dem samman. Sedan 

identifierar individerna sig med de andra i samma grupp. Det är genom de egenskaper och roller 

som andra tillskriver en individ som den sociala verkligheten kommer till uttryck. Den sociala 

identiteten är därmed inget som existerar isolerad från ett sammanhang, utan det är när man 

jämför sig med andra individer och grupper som den får en mening. Enligt Scheff (1990) utgörs 



Kapitel 4 – Teoretisk referensram 
 
 
 

-54- 

individens sociala identitet till största delen av människans strävan att upprätthålla relationer. 

Särskilt relationer till sådana personer eller grupper som av någon anledning är betydelsefulla för 

individen. En social identitet byggs således upp både utifrån likhet med andra och i interaktion 

med andra (James, 1890). Enligt Rao, Davis & Ward (1997) förtydligas en individs sociala 

identitet genom jämförelser med andra och härmed främst med den tillhörande gruppen. Ju 

starkare en individ identifierar sig till sin grupp desto starkare kommer individens sociala identitet 

att bli.  

 

Tajfel (1982) och Stevens (1998) anser att det behövs tre nivåer av socialpsykologiska processer 

för att skapa den sociala identiteten. Den första nivån är den intrapersonella, där det fokuseras på 

vad som sker inuti personen. Detta inbegriper kognitiva processer såsom tankar och självkänsla. 

Den andra nivån är den interpersonella, som är inriktad på vad som händer mellan människor 

och i denna ingår sociala relationer och socialt samspel. Härmed är en viktig faktor till vilken 

utsträckning en individ känner sig känslomässigt förenad till en grupp och enligt Ellemers et al. 

(1999) är det denna emotionella förbindelse som utgör de avgörande faktorerna huruvida 

individen förhåller sig till gruppen samt vilka de sociala identiteterna är inom gruppen. Den tredje 

nivån handlar om att förstå gruppens kulturella processer och vilka konsekvenser dessa får för 

det som sker på de övriga två nivåerna.  

 

Individens jag eller självidentifiering utgörs av en sammansmältning av både en social- och en 

personlig del. En individ har endast en personlig identitet, som är relativt stabil i olika situationer, 

medan man ofta har flera sociala identiteter, det vill säga en rad delidentiteter som beror på 

situation och syfte. Den personliga identiteten utgör unika personspecifika attribut som en 

individ tycks inneha. De personliga kännetecknen representerar exempelvis personliga drag som 

tankar och upplevelser, talanger och färdigheter samt den personliga stilen hos individen. (Brown 

& Capozza, 2000) 

 

4.6.2.2 Den sociala kontextens inverkan på identitetsskapandet 
Varifrån kommer det specifika eller det individuella i vår identitet? Det härrör från vårt genetiska 

arv, från tidigare emotionella erfarenheter och från de sociala sammanhang i vilka vi växt upp 

men influeras även av var vi tillbringar delar av vårt liv. Individualiteten är en komplex produkt 

av alla dessa former av påverkan (Stevens, 1998). Författaren menar även att en individs identitet 
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kommer till uttryck i de värden och värderingar som man anlägger på olika erfarenheter och hur 

individens värld är konstruerad.  

 

Den sociala kontexten ger upphov till en ständig jämförelse mellan individer vad gäller attityder, 

beteenden och känslor (Wetherell, 1996). Sernhede (2004) understryker att en individs identitet 

ständigt omprövas och sätts på prov då man kommer in i nya sociala miljöer. I strävan av 

individen att finna sin självbild går denna enligt Wetherell (1996) genom ett antal processer som 

möjliggör en informationsinsamling av intryck hon upplever i sin omgivning. Människan 

betraktas och bedöms utifrån formella och informella kopplingar till grupper de anses tillhöra, 

men tar även denna bedömning till hjälp när hon positionerar sig själv gentemot andra. Enligt 

Turner (1982) utgör kategorisering den process när en individ gör sitt selektiva urval av de 

grupper som denna vill tillhöra. En individ placerar sig själv i en kategori och bestämmer med 

detta val för vem som hon är lik eller inte lik i sammanhanget. Dock är det ofta inte tal om att 

endast välja grupp utan det krävs även att individen uppvisar de kriterier som anses relevanta till 

gruppen. Wetherell (1996) särskiljer gemensamma nämnare som avgränsar gruppen från dess 

omgivning. Som individ tillhör man emellertid ofta ett flertal grupper men det finns vissa grupper 

som har större betydelse för identiteten och självuppfattningen. I dessa grupper finns en 

känslomässig värdering av att vara gruppmedlem. 

 

Kategorisering ligger enligt Wetherell (1996) till grund för en typ av stereotypisering, att 

människor reagerar på andra utifrån stereotypa bilder och inlärda antaganden om medlemmar av 

en viss grupp. Den typen av socialt härledda förväntningar kan också påverka hur medlemmarna 

av sådana grupper upplever sig själva och hur de ska konstruera sin sociala identitet. Turner (1982) 

anser att när människor börjar identifiera sig med en grupp äger en form av automatisk 

stereotypisering rum. Med det menas att en grupp som består av ett antal olika individer kommer 

att tillskrivas en kollektiv bild, en så kallad gemensam gruppersonlighet. De enskilda individernas 

personligheter kommer i sin tur att påverkas av denna gemensamma bild som gruppen tillskrivits 

och kan komma att ändra sin personlighet utefter denna.   

 

Det har ovan beskrivits hur individer omskapar och konstruerar sina identiteter i interaktion med 

andra. Detta innebär att individer i allt större utsträckning byter roller. Goffman (1990) använder 

rollbegreppet för att belysa hur individer formar sin identitet och skildrar en roll. Det finns dock 

uppsättningar normer och värden som utgör en ram inom vilken individen kan agera. En individs 
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uppfattning om sig själv är följaktligen ett resultat av vad denne övertagit från andra. Summan av 

den sociala identiteten är alltså ett resultat av socialt handlande.   

 

Individer lever i åtskilliga sociala sammanhang och är ofta engagerade i mer än en enda kontext. 

Av denna anledning sätts individers personliga identiteter ständigt på prov och påverkas av andra 

(Stevens, 1998). Till vilken grad andra individer berör ett identitetsskapande uppmärksammades 

redan 1936 av Sherif (i Wetherell, 1996) som studerade individers beteenden i olika sociala 

sammanhang. Hans studie som är en av de mest klassiska inom socialpsykologi gick ut på att 

bevisa i vilken utsträckning andra individers beteenden påverkar individens eget beteende i olika 

sociala situationer. Sherifs studie utgick från att projicera ett ljussken mot en bestämd och fast 

punkt i ett mörkt rum. Människor uppfattar dock att punkten rör sig, eftersom det saknas 

referenspunkter att relatera ljuspunkten till. Det framkom att när små grupper observerade 

synvillan rättade sig dessa grupper i minoritet till dem som befann sig i majoritet. Det framkom 

också att individer som var främmande för situationen med större sannolikhet anpassade sig till 

andra än de som var mer beprövade. Individer som inte hade hunnit skapa sig en uppfattning om 

ljusets rörlighet fann sig också snabbare till gruppens gemensamma uppfattning. Syftet med 

denna studie var således att påvisa att individer formar sin identitet utefter andras identiteter och 

uppfattningar. (Wetherell, 1996) 

 

4.6.2.3 Identitetsskapande genom relationer 
Redan på 1930-talet bevisades det alltså att andra individers uppfattningar påverkar en enskild 

individs beteende och att människor i allra högsta grad anpassar sig efter andras agerande. Det 

har tidigare definierats hur individer idag tenderar att leva och arbeta i nätverk som utgörs av 

olika bindningar, där bland annat sociala relationer tar form. Stryker & Burke (2000) menar att 

nätverken och de olika roller som individer har i stor grad påverkar individers 

identitetsuppbyggande.  

 

Faktorer som grad av hängivenhet och förpliktelse i relationer är viktiga för identitetsskapandet. 

En annan beståndsdel som influerar identitetsuppbyggande i nätverk är enligt författarna grad av 

engagemang i relationen. Ju högre grad av engagemang desto enklare skapas en identitet menar 

författarna. Identiteten kan gå förlorad om det inte existerar något engagemang i relationen och 

framträdandet av en identitet reflekteras följaktligen i den grad av engagemang som finns i 

relationerna.    
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Baumeister (1991) hävdar att värde idag är något man söker i den personliga sfären genom att 

exempelvis ha fungerande relationer och utveckla sitt jag genom dessa. Enligt författaren blir en 

individs identitet speciellt viktig i relationen till andra eftersom vår upplevelse av egenvärde är 

beroende av hur vi uppfattar oss själva men även hur vi anpassar och förhåller oss till andra. 

Relationer är enligt Stevens (1998) således en viktig del i identitetsbildningen och närheten till en 

annan blir ett medel för att öka den reflexiva medvetenheten. Författaren utgår från synsättet att 

varje individs drivkraft är att relatera till andra och relationerna till dem utgör grunden för 

förändring och utveckling av jaget. Följden av detta blir att stärkandet av identiteten utgör ett 

värde i sig. Om en relation inte längre bidrar till identitetsutveckling, anses detta som tillräckligt 

skäl för att avsluta relationen och söka sig till något mer tillfredställande (Stevens, 1998).  

 

4.6.2.4 Identitetsskapande genom attraktion 
Det har i tidigare avsnitt påvisats att varumärket ligger till grund för att uttrycka den bild som 

konsumenten vill förmedla både till sig själv och till andra (Urde, 1997). Individer enligt Kleine et 

al. (1993) känner sig mest bekväma till sådant som de upplever att de kan identifiera sig med och 

som är förenliga med individens självbild. Författarna påstår, liksom Stevens (1998), att det är 

vikten av att kunna relatera till något som driver individer till att anskaffa sådant som de kan 

identifiera sig med. Individer attraheras av produkter som man anser sig kompatibel med och 

som tar fram diverse sociala identiteter som kan forma vårt jag (Kleine et al., 1993).  

 

En produkt ska tillfredställa och komplettera det som individen behöver för att skapa sin sociala 

identitet, vilken är viktig i en särskild kontext och vilken även ger individer anledning till att vilja 

konsumera den. Alvesson (2000) menar att individer tenderar att identifiera sig med sådant som 

de anser tilltalande och ju viktigare en social identitet är för en individ desto viktigare blir 

attributen som hjälper till att forma identiteten. Kleine et al. (1993) instämmer i att det är 

betydande att individen upplever dessa attribut som attraktiva. Enligt författarna relaterar 

individer varor och tjänster till en av sina specifika sociala identiteter och endast indirekt genom 

sina självbilder. Det är vikten av en social identitet som kommer att driva individen till ett 

specifikt beteende vilket kommer att göra att individer använder varor och tjänster som kan 

associeras till den identitet individen vill utstråla.  
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4.6.2.5 Identitetsskapande genom status och makt  
Brown & Williams (1984) menar att makt och status är två fundamentala dimensioner i all 

interaktion. Makt är ett begrepp som har definierats åtskilliga gånger, men enligt Stiewne (1997) 

utövas makt indirekt i de föreställningar som finns om vilka möjligheter aktörer har att påverka 

andras handlande och relationer. Detta ger en potential för maktutövning. Det intressanta är 

därför enligt denna författare om, när och hur makt utövas och av vem i förhållande till vem. 

Individers positioner i organisationer ger olika möjligheter att påverka och kontrollera resurser 

och relationer. Makt och samarbete brukar definieras som två motpoler till varandra, men enligt 

Brown & Capozza (2000) behöver dessa två fenomen inte existera i motsats. Författarna anser att 

samarbete vilar istället ofta på en maktbas som utövas genom en form av samarbete och större 

sannolikhet för identifiering om det förekommer en jämn makt i relationen. 

  

Hogg & Abrams (1988) menar att vad som i en viss kontext bedöms som rätt beteende, eller 

vilka personer som anses trovärdiga, bygger på subjektiva värderingar grundade i individens 

sociala identitet. Detta synsätt innebär vidare att i ett skede när det råder ambivalens och 

osäkerhet i organisationer så skapar inte rätt beteende i sig lugn och stabilitet, utan det beror på 

vem som ger informationen och i vilket sammanhang. Detta kan kopplas ihop med Stevens (1998) 

argument som hävdar att misstro och osäkerhet i relationer bidrar till en form av polarisering 

mellan grupper vilket ökar risken för revirbevakande och konflikter, vilket även minskar ett 

identitetsskapande i relationen.  

 

Status relateras till de förväntningar som finns på positioner, lokaler och symboler och därmed 

också på de individer som har tillgång till dessa. Värderingar av vad som ger status baseras på 

subjektiva eller kulturella kriterier om vad som ger prestige och respekt i ett samhälle, i en 

organisation och i en grupp. (Ellemers et al., 1999) Därför är statusbegreppet nära relaterat till 

social identitet eftersom status får sin betydelse i ett socialt sammanhang där individer och 

grupper jämför sig med varandra (Stevens, 1998). Det har påvisats att om det existerar låg status 

inom en grupp resulterar det i ogynnsamma jämförelser inom gruppen och med andra jämförbara 

grupper, vilket kan leda till frustrerande försök att erhålla en social identitet genom 

gruppmedlemskap. Detta resulterar i att medlemmar av grupper som är ansedda att ha lägre 

status också kommer att uppvisa en lägre nivå av social identifiering och därmed inte är villiga att 

identifiera sig med gruppen i lika hög grad som de medlemmar i grupper som tillägnas högre 

status (Ellemers et al., 1999).  

 



Kapitel 4 – Teoretisk referensram 
 
 
 

-59- 

Det är väldigt individuellt vad som gör att en individ fäster sig till en viss grad vid något, vilket 

påverkar en individs självbild. Objekt som är dyra och som en individ kan visa upp i sociala 

sammanhang reflekterar individens roll och kan bidra till att skapa relationer och prestationer 

bland individer. De som dessutom är personifierade har bevisats reflektera individens jag 

betydligt mer (Kleine et al., 1993).  

 

I dagens samhälle finns ett särskilt framhävande av sensualism och visualisering. 

Visualiseringsaspekten pekar i riktning mot att individer vill uttrycka sig med visuella attribut, 

vilket kan förknippas med statusaspekten (Kleine et al., 1993). En föreställning är att människor 

tenderar att bedöma sig själva utifrån hur de bedömer andra, det vill säga genom den synliga 

informationen. Människors bedömning av andra individer tillskrivs en allt större betydelse för 

den egna uppfattningen om sig själv vilket gör att det visuella kommuniceras med en allt större 

intensitet. Karaktären av möten mellan människor har fått nya moraliska utgångspunkter och av 

den anledningen kommer företag att skapa en uppfattning om sig själv utifrån visuella synvinklar. 

Identifiering blir därmed allt viktigare. (Holger & Holmberg, 2002) 
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5 Empiri 
Kapitel fem redogör för de empiriska data vi har samlat in under utredningsprocessen, vilka senare i uppsatsen 

kommer att användas för att förankra teorierna i verkligheten. Inledningsvis kommer den erhållna informationen 

från Hilton att förevisas och efter det kommer kundernas uppfattningar att åskådliggöras. 

 

5.1 Prolog 
Nedan insamlade empiri fångades initialt av författarna genom kvalitativa djupintervjuer och 

transkriberades sedan till följande text. Inledningsvis utgör den en bakgrund för en allmän 

förståelse för det undersökta fenomenet och dess sammanhang. Den insamlade informationen 

kommer emellertid i analyskapitlet att förenas med den teoretiska referensramen och således 

fungera som syfteslösande. Empirin kommer i analysen att tydas av oss, och är i enlighet med 

metoden vår tolkning av andras utsagor. 

 

5.2 Företagsvinkel 
I den här delen av empirin kommer vi att presentera de resultat vi fick av intervjuerna på Hiltons 

huvudkontor. Det är med andra ord leverantörens perspektiv som redovisas för att kunna 

besvara syftet. Det här är således vår huvudaspekt och den tyngsta empiriska grunden i uppsatsen. 

 

5.2.1 Hilton 
Hotellkedjan Hilton grundades 1919 och idag har kedjan expanderat till drygt 2500 hotell världen 

över där fler andra stora hotellkedjor inräknas och företaget har i skrivande stund runt 75000 

anställda i 84 länder. Som enda hotellkedja placerar sig Hilton idag på listan över världens 120 

mest välkända varumärken. Hilton gjorde sitt intåg på den nordiska marknaden år 2001 genom 

att öppna ett Hiltonhotell i Köpenhamn. Expansionen fortsatte senare samma år med att 

förvärva den nordiska kedjan Scandic som idag har 140 hotell totalt. Sedan 2001 har ytterligare 

fyra Hiltonhotell öppnat, två i Sverige och två i Finland. 

 

Hilton Honors är Hiltons lojalitetsprogram. Programmet har totalt 13 miljoner medlemmar och 

av dessa är 6.1 miljoner aktiva. Av den totala omsättningen som Hilton Honors genererar är 70 % 

relaterat till affärsresande. 
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På Hilton intervjuades sex personer för att vi skulle få en djupare inblick i deras arbetssätt och 

tänkande för att närma oss syftet med vår uppsats. Information från företaget erhölls genom sex 

intervjuer vilka tabellen nedan visar (tabell 5.1)  

 

Namn Tjänst Företag Intervjudatum 

Johan Michelson 
Marknadschef Hilton 

Honors 
Hilton 1 december, 2005 

Marie Andersson 
Key Account Manager of 

Sales 
Hilton 1 december, 2005 

Daniel Atteroth 
Director of International 

Sales 
Hilton 2 december, 2005 

Mattias Hultgren 
Director of Sales 

Corporate Accounts 
Hilton 2 december, 2005 

Patrik Svedin 
Director of Sales Key 

Accounts 
Hilton 14 december, 2005 

Anna Hultenblad 
Key Account Manager 

Mice* 
Hilton 20 december, 2005 

* - Meetings, Incentives, Conferences & Events 

Tabell 5.1: Intervjuobjekten på Hilton 

 

Säljarna vi intervjuade har mellan två och tjugo personliga kunder, men de flesta har över sju som 

de jobbar aktivt med. Utöver det stödjer de dessutom sina kolleger i deras arbete. Storleken på 

företagskunderna samt kundernas geografiska arbetsområde skiljer intervjuobjekten åt, även i de 

fall där motparten snarare är samarbetspartner än kund såsom resebyråer exempelvis. Ansvarig 

för Hilton Honors, Johan Michelson, har emellertid inga personliga kunder i sin nuvarande 

position men har däremot stor insikt i lojalitetsprogrammet som är av intresse för den här 

uppsatsen. De intervjuade har jobbat inom företaget mellan 3 och 13 år.  

 

Hilton jobbar förutom direkt med företagskunder även med stora återförsäljare vilka är viktiga på 

den internationella marknaden då det är lättare för en företagskund att ringa dit och beställa 

övernattningar. Ett samarbete med ett tiotal Tour operators, exempelvis fritidsresor, föreligger 

också. Daniel Atteroth säger att resebranschen har förändrats på senaste tiden, till det positiva, 

och det har blivit vanligare att det anställs människor i branschen som inte varit där förut. Nya 

krafter och nya synsätt har kommit in. 
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5.2.2 Avtal 
”Det är bara i de bästa av världar som kunden har en skyldighet att bo någonstans” 

– Mattias Hultgren 

 

De avtal som Hilton tecknar skiljer sig åt beroende på om de äger rum med återförsäljare eller 

med företagskunder. De avtal som görs med återförsäljare utgår från en trappstegsmodell som 

innebär att ju mer en återförsäljare avser anlita Hilton i avtalet desto bättre avtal framställs. Med 

andra ord får återförsäljaren exponentiellt mer tillbaka i ersättning ju fler rum på Hilton de bokar 

åt företagskunder. I genomsnitt löper dessa avtal över 1-2 år. Hilton anser att det är viktigt att 

återförsäljare känner till deras tjänst, varför de anordnar bland annat marknadsföringsaktiviteter, 

interna utbildningar och studieresor till personalen hos återförsäljarna.  

 

Avtalen med kunder bygger på logiavtal. Här handlar det om att kundföretag har specifika behov 

som Hilton kan uppfylla genom att bistå med hotell. Avtalen är inte bindande i juridisk 

bemärkelse utan ses snarare som överenskommelser som båda signerar och löper efter 

kalenderåret. Trots avtalen har kunden ingen skyldighet att bo på Hilton utan bara möjligheter. 

Avtalen skrivs efter historik, det vill säga hur mycket kunden anlitade Hilton föregående år. Sedan 

binder sig kunden till ett avtalat pris och varje kvartal därefter sker en uppföljning.  

 

Maktbalansen mellan kund och leverantör skiljer sig också åt beroende på om det rör sig om 

återförsäljare eller företagskund. För Hiltons del är maktbalansen bättre när det gäller 

återförsäljare då det handlar om ett incitament, bokar återförsäljaren inget så erhåller de heller 

ingen betalning och vice versa. När det gäller maktbalansen vid kundföretagsavtal har Hilton 

mindre att säga till om då kontrakten är mindre bindande för kunden. I avtalet står det nämligen 

aldrig att Hilton exempelvis skulle vara ensamma på orten varför det inte är ett måste för kunden 

att anlita dem. Patrik Svedin anser dock att denna maktbalans är konjunkturberoende och idag år 

2005 när vi befinner oss i högkonjunktur har Hilton större makt än tidigare. Om ett hotell så gott 

som ständigt har full beläggning ger det även ett övertag åt leverantörerna i förhandlingarna.  
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5.2.3 Kundrelationer 
”Det handlar om att ta gisslan…” 

– Marie Andersson 

 

Av den orsaken att kunder har skilda önskemål och således beroende på vilken kund som vill vad 

så ser relationerna mellan säljande och köpande företag olika ut. Säljavdelningen menar att den 

eftersträvade regelbundna kontakten skiljer sig beroende på kund och man måste kunna läsa av 

den och anpassa sig efter situationen. Kundplaner sätts upp med de stora kunderna då det tas 

fram hur ofta de vill ha kontakt med företaget. Anna Hultenblad påpekar vikten av att alltid 

utveckla relationerna och försöka vara så personlig som möjligt. Hon framhåller betydelsen av att 

komma ihåg personliga saker som kunder berättar för henne som hon menar tyder på intresse 

och engagemang. Hon menar också att det allmänt handlar om att skapa långsiktiga relationer när 

man jobbar med stora företagskunder. Dessa har inte möjligheten att byta leverantör en gång om 

året. Det är dock på väg att förändras. Mattias Hultgren påpekar att hans beslutsfattande 

kontakter idag i princip ligger hos procurement vilket betyder att det är mer renodlade 

anskaffningsavdelningar som Hilton diskuterar med. Det är en tydlig trend att man flyttar 

ansvarsområdet inom kundföretaget och börjar ta det här med tjänsteresandet på allvar, i 

kombination med att man ser kostnadsbiten. Detta har resulterat i förändringar även hos Hilton 

och då framförallt vad gäller kontaktpersoner och beteenden. Hilton eftersträvar att skapa så 

många kontakter som möjligt med kundföretaget och vice versa. Det är alltså idag viktigt att 

bygga relationer med allt fler anställda hos kundföretagen. Marie Andersson uttrycker det som att 

det handlar om att ta gisslan; det är lättare för kunden att byta leverantörer om de bara har en 

kontaktperson. Det finns en tydlig fara i att som leverantör låsa sig vid en person, då man aldrig 

vet vad framtiden utvisar och därför försöker man som säljare skapa alternativ. Daniel Atteroth 

anser att det är viktigt att bredda alla personliga relationer så att man har insyn över vad som 

händer inom hela företaget. Däremot kan bytet av en kontaktperson som inte fungerar bli svårare 

att göra om man jobbar med ett flertal delegater.  

 

Ytterligare rörande personliga relationer menar säljarna att det viktigt att man inte är rädd för att 

byta kontaktperson om det inte fungerar. Den personliga relationen anses som mycket viktig. 

Som leverantör måste man inse att alla inte har samma personligheter. Det behöver inte vara 

personligt, men ibland stämmer inte personkemin överens. När man jobbar mot en kund och det 

inte fungerar ska man byta kontakt. 
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”Det kan faktiskt vara så att man hatar den här personen, eller vice versa att kunden hatar dig, då får man inte 

vara rädd att byta kontaktperson. Det är bara att inse att man inte är älskad av alla.” 

– Daniel Atteroth 

 

Marie Andersson uttrycker att även om både kund och säljare representerar varsitt företag så 

betyder den personliga relationen jättemycket. Man byter om det inte känns rätt. I början väljs 

leverantören för företagets skull, men när kunden sen lärt känna säljaren som person och dess 

förmåga att utveckla ett samarbete, då kommer det mycket an på personlighet. Leverantören kan 

göra en bra produkt, men det gör ju många andra på marknaden också. Finns det således fler 

hotellkedjor på samma ort så anser Anna Hultenblad att relationer är det absolut viktigaste. Det 

handlar om att få förfrågan först och då är det viktigt att ha en bra relation. Vid de tillfällena blir 

det inte ”by the book” utan snarare vad man känner för.  

 

Patrik Svedin anser att relationer till kunder inte ser likadana ut. Alla ”klickar” inte med alla. Det 

beror även på hur kundföretaget är uppbyggt och vilken position personen innehar som man 

förhandlar med. Han påstår att det ligger en skillnad i om man träffar en VD eller en inköpare 

men påpekar vikten av att skapa relationer till alla kontaktpersoner inom kundföretaget. 

 

Det är viktigt med relationer under själva implementeringen och förfarandet av ett kontrakt men 

när det väl kommer till att fatta ett beslut så menar Mattias Hultgren att det måste göras på 

affärsmässiga grunder. Man försöker komma ifrån den känslomässiga grunden genom att ta in 

konsulter som hanterar processerna och på det här sättet har vardagen för säljarna förändrats. 

Kontaktpersonen på företaget under resten av året är således inte den individ som säljaren 

förhandlar med. Konsultanvändandet har kommit upp de senaste två åren. Om två av åtta gjorde 

det för två-tre år sen så är det sju av åtta som gör det idag. Extern hjälp har varit större i USA 

under längre tid. Marie Andersson anser att själva relationsmarknadsföringen försvinner när det 

är någon annan utanför det köpande företaget som fattar beslutet. 

 

”Varumärket är en dörröppnare men vore jag sen en total klåpare kunde det vara katastrofalt om man inte 

fungerar i personkemin och liknande, och det kan förekomma, men om jag tittar på de processerna jag sitter i så 

blir relationer mindre och mindre avgörande och orsaken till att jag kan säga det är att företag idag lyfter ifrån sig 

det ansvaret för att inte hamna i den fällan att det är relationsdrivande”. 

– Mattias Hultgren 
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Det blir svårare för leverantören med den nya situationen som uppkommit. Därför är det viktigt 

att det här endast är en del av processen och att man ändå har ett strategiskt samarbete. En del 

utav hela samarbetet är just den här upphandlingsprocessen där man använder sig av en konsult 

men när det kommer till implementering då vill det till att det man kommer överens om att man 

levererar och införlivar det man har förhandlat fram. Mattias Hultgren menar att komplexiteten i 

det här är information samt att bredda med flera ingångar i ett företag. Man inte får glömma bort 

att även om de här konsulterna är inne och ”leker” under en del av året så är det få kundföretag 

som har allting outsourcat under hela året.  

 

Att relationer skiljer sig åt beror på skillnader i behov från affärsparter men även för att 

kundföretaget är unikt samt att kontaktpersonen i sig är unik. Sen kan själva viljan att göra något 

vara personligt såsom att kontaktpersonen inte vill dela med sig av information vilket även det 

frambringar olikheter mellan relationer. Mattias Hultgren konstaterar att man kan säga att 

företaget jobbar efter samma modeller med kunderna men de i sin tur är olika bra på att leverera. 

Säljaren på hotellet måste därmed vara flexibel. Hotellbranschen anses vara konservativ rent 

generellt även om det inte behöver vara negativt, så flexibiliteten existerar men med modifikation.  

 

Vidare jobbar Hilton aktivt för att skapa en form av förbindelser på alla nivåer av anställda hos 

kundföretagen och inte endast kontaktpersonerna. Det är enligt Patrik Svedin viktigt att 

leverantören penetrerar sig in i hela organisationen och erbjuder kunder, oavsett befattning och 

tjänst, särskilda förmåner som de kan utnyttja.  

 

5.2.4 Tillit, förtroende och lojalitet 
Tillit till kunden anser Hilton skapas till stor del genom deras varumärke. De anser att de har ett 

rikt arv och ett välkänt namn som folk litar på.  

 

”Vi har ju till att börja med det som kanske är den största förutsättningen för att skapa tillit, säger vi själva, 

världens starkaste varumärke.” 

– Mattias Hultgren 

 

Ett annat sätt företaget jobbar med för att skapa tillit är att anordna olika aktiviteter för 

företagskunder i form av nyhetsbrev och förhandsvisningar vilket kan bidra till att kunderna blir 

mer delaktiga i arbetet och kommer närmare leverantörsföretaget. Det krävs enligt Daniel 
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Atteroth att Hilton arbetar hårt för att erhålla tillit hos sina kunder. Han anser att 

tjänstemarknaden skiljer sig från varumarknaden i den bemärkelsen att den inte exempelvis kan 

rea ut ett rum som inte säljs två veckor senare, vilket ett företag som tillhandahåller produkter 

kan göra. Förtroende skapas enligt Marie Andersson genom att leverantören fullföljer det de 

lovat att leverera, det vill säga att de är ärliga i sin dialog med kunden. Brister Hilton i att de inte 

levererar det de lovar kommer kunden tappa sitt förtroende till dem säger hon och tillägger att 

företaget jobbar för att alltid stå för vad de lovar och inte lova något som inte kan uppfyllas, 

vilket anses vara av stor vikt. Detta menar hon skapar förtroende som i sin tur leder till 

återkommande affärer. Daniel Atteroth påpekar betydelsen av att inte rekommendera något som 

de inte kan fullfölja.     

 

Patrik Svedin anser att förtroende skapas genom de mervärden som företaget erbjuder sina 

kunder samt att Hilton har väl utarbetade miljö- och säkerhetsprogram vilka enligt honom är 

viktiga hänseenden idag. Att företag är miljömedvetna anses vara en självklarhet, men det skapar 

förtroende till kunden att exempelvis kunna visa upp konkret hur mycket som sparats in på 

miljön genom de 2000 nätter som ett kundföretag utnyttjat. Säkerhetsaspekten anser dock Patrik 

Svedin vara den viktigaste för kunder idag, och det är oerhört betydelsefullt att de kan lita på att 

hotellen ständigt utvecklar avancerat säkerhetsskydd. 

 

Lojalitet till sina kunder anser Johan Michelson främst skapas genom lojalitetsprogrammet Hilton 

Honors (HHonors) vilket skiljer sig rent innehållsmässigt från andra lojalitetsprogram genom att 

gästerna kan tjäna både flygmil och hotellpoäng för samma vistelse. Johan Michelson anser att en 

stor konkurrensfördel är att HHonors kan erbjuda ett antal fördelar genom deras internationella 

nätverk med 2700 hotell och 55 flygbolagspartners. En annan förmån är att både kund och 

företag kan tjäna på lojalitetsprogrammet. Många medlemmar erhåller nämligen värdecheckar på 

mat och dryck vilket kommer företaget tillgodo. Samtidigt reser många affärsresenärer på 

traktamente och då tjänar enbart gästen på det, då denna får traktamente trots att man inte betalar 

för maten på hotellen. Detsamma gäller de fria övernattningarna gästerna tjänar in. Om företaget 

kan implementera en policy som strikt innebär att frinätter måste tas ut i tjänsten sparar de 10 % 

på sina hotellkostnader då var tionde natt blir gratis. Det är dock upp till kundföretaget och 

resenären hur förmånerna ska komma till användning. Många företag har dock inget sådant 

system implementerat ännu, varför lojalitetskorten kan skapa svårigheter för relationen då säljarna 

inte träffar slutkonsumenten och poängen tillfaller resenären. En del företag vill inte diskutera 
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korten medan andra inte ser det som något problem. Det är en känslig fråga anser Marie 

Andersson som också påpekar att man kan urskilja en typisk skillnad mellan privata och statliga 

företag.  

 

Vidare anser Johan Michelson att lojalitet till kunden byggs upp av en relation. Personliga 

relationer vinner mycket i längden varför det är viktigt att komma in på det personliga planet och 

inte behandla kunderna som ett nummer i databasen. Företaget vill därför komma ifrån den 

stordrift som är vanligt förekommande bland många lojalitetsprogram, att behandla alla 

medlemmar som en stor massa. Johan Michelson anser att lojalitet skapas genom att 

lojalitetsprogrammet lämnar en tydlig profil av resenären vilket gör att det går att anpassa 

hotellvistelserna efter kundens specifika behov. Målet är att alltid kunna skapa en skräddarsydd 

upplevelse utifrån kunden specifika anspråk. För en företagsresenär blir detta mål att göra 

vistelsen så bekymmersfri som möjligt, en taxi får exempelvis inte komma fem minuter för sent. 

Men det kan även handla om mer specifika personliga företeelser som kan underlätta för kunden 

avslutar han. 

 

Anna Hultenblad bedömer att för hennes del handlar lojalitet om att vara ute hos kunden och få 

dem att känna sig uppvaktade. En annan viktig del säger hon handlar om att vara avantgarde när 

det gäller till exempel tekniska produkter eller att allmänt vara först ute med nya saker. Det är 

även av vikt att inse att det inte alltid är en självklarhet att företag förnyar ett kontrakt för att de 

tidigare har haft ett exempelvis femårigt långvarigt samarbete. Det krävs hela tiden en ständig 

förbättring inom alla områden så att man alltid kan uppfylla kundens behov och på detta sätt 

skapa lojalitet. Kundföretag har sällan endast ett hotellavtal varför slutgästen är viktig då denne 

ofta väljer hotell efter behov. Den individuella lojaliteten enligt Anna Hultenblad kan därför bli 

viktigare än företagsavtalet som mer är ett ramavtal.  

 

Lojalitet kan även förknippas med lyhördhet anser Mattias Hultgren. Om man är lyhörd på vilka 

signaler som kommer kan man också förutse kundens behov. Det är enligt företaget svårt att 

bygga upp en lojalitet under kort tid, då läge ofta är en avgörande faktor. Risken finns att kunder 

flyttar på sig efter sina behov, varför man måste komma åt ett lojalitetsskapande tidigt i relationer 

till kundföretag. Kunder som har stora resurser kan välja att flytta sin köpvolym och för att inte 

hamna i sådana situationer anses alltså lojalitet vara en avgörande faktor. Mattias Hultgren 
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förtydligar med att säga att det även är betydelsefullt med ett personligt nätverk bland sina kunder 

för att skapa lojalitet och att detta upprätthålls med goda relationer.  

 

”Det går att beröra den personliga ådran hos företagets kontaktperson så att denna känner sig lojal mot mig. De 

väljer inte Hilton på grund av detta men det skapar ändå en viss lojalitet. Men även vice versa, lojal till vissa 

personer tror jag man är. De är människor också och man har sina favoriter hos kunderna som man inte vill 

svika.”  

– Marie Andersson 

 

5.2.5 Relationsmarknadsföring  
”Det är en fråga om att man levererar det man lovar.” 

– Mattias Hultgren 

 

Hur man bygger en relation med ett företag är ganska känsligt och det finns olika 

tillvägagångssätt. Företagsavtalen bygger på att premiera företaget, medan lojalitetsprogram 

bygger på att premiera den enskilde resenären. Många kundföretag tycker att den personliga 

belöningen borde gå tillbaka till företaget istället i form av lägre priser. Johan Michelson påpekar 

att företaget kommunicerar väldigt selektivt med företagskunder vad gäller lojalitetsprogrammet 

och när de kommunicerar med dem är det alltid genom försäljningsavdelningen. Det oaktat, 

jobbar Hilton aktivt med långsiktighet. Det har dock blivit viktigare med en 

kvartalsrapporteringsjakt hos kunderna, men det är från Hiltons perspektiv viktigt att se längre än 

ett kvartal.  

 

Beträffande relationsmarknadsföringen i sig menar säljarna att detta till stor utsträckning är upp 

till de personer som är direkt kundansvariga gentemot kunderna, även om det kan betyda 

inkonsekvens i hur man jobbar. Det beror således i högsta grad på vilka relationer företaget 

bygger upp och dessa skiljer sig åt på grund av de individer som är involverade i själva 

kundrelationen på ett eller annat sätt. Det till trots tyder mycket på att relationsmarknadsföringen 

handlar om att bredda nätverket och försöka skaffa ett stort antal kontaktpersoner. Det är upp till 

varje individuell säljare, hur man är som person, men rent strikt handlar det ofta om att höra av 

sig till sin kund och ha kontinuerlig kommunikation. Marie Andersson säger att man måste göra 

det på sitt sätt, på ett personligt sätt. Man kan inte spela en roll när det gäller personlighet. En 

säljare representerar sitt företag men färgas ändå av personliga egenskaper. Även om externa 
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förhandlare utnyttjas av kunden när avtal ska tecknas fortsätter Marie Andersson med att betona 

att man försöker skapa relationer även till de konsulter som kommer in och ”bitchar” en gång om 

året. Hilton försöker hitta gemensamma nämnare inom vissa områden för att skapa relationen 

med kundföretaget. Det här är ofta mjuka värden såsom miljö och säkerhet så att kunderna inte 

bara blir prisfokuserade. Sociala relationer i de här situationerna är viktiga poängterar Marie 

Andersson, det gäller att finna det personliga i relationsskapandet. 

 

När det gäller specifika mekanismer i relationsmarknadsföringen som anses vara av vikt är 

förutseende, intention och vilja koncept som förmedlas av Marie Andersson. Det handlar om 

behov hos kunden och ambitionen med samarbetet från leverantörens sida har oerhörd betydelse. 

Daniel Atteroth betonar att man bör tänka på sig själv som kund och se till sina egna behov så 

kan man sen leverera efter det. Vidare om personkemin inte fungerar i relationen så är det svårt 

att jobba med relationsmarknadsföring. Mattias Hultgren menar att personkemin inte måste vara 

hundra procent överensstämmande men att det underlättar processen om den finns där. 

Företaget nämner vidare att man jobbar med adaptation, att man läser av den man ska jobba med, 

att man behandlar varje kund unikt, att man ser till deras behov och därtill även hur mycket och 

nära kommunikation de vill att man ska ha. Relationsmarknadsföring är ett genomgående tema 

och Mattias Hultgren uttrycker det som att det gäller att lyssna till kunden och behandla dem alla 

på ett unikt sätt.  

 

Patrik Svedin anser att i jämförelse med något annat är den personliga relationen absolut viktigast 

i relationsmarknadsföringen. Han bedömer att den utgörs till 80 % av den personliga relationen 

och erfar därför att om relationen inte fungerar finns det inget annat alternativ än att byta bort 

säljaren.  

 

Rörande relationsmarknadsföring inom HHonors skickar lojalitetsprogrammets ansvariga ut 

enkäter till sina kunder varje månad för att aktualisera behoven hos den främsta gruppen 

företagskunder för att på så sätt stärka de individuella behoven och skapa en bättre relation. 

Utifrån de svar som inkommer av dessa säger 46 % att lojaliteten att använda leverantören bygger 

på de bonuspoäng de får genom att de använder sitt kundkort. Därefter säger 39 % att det 

handlar fördelar eller förmåner såsom uppgradering av rum. Kundbekräftelse är ett begrepp som 

används av Johan Michelson och vilket uttrycks är minst lika viktigt som något annat. Medan 

bonusen är enkel att hantera är det svårare att ge kunden uppmärksamhet.  
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5.2.6 Identitet – leverantörsföretag och individ 
”Vi driver de bästa hotellen på de bästa destinationerna på det mest professionella sättet. Det är det vi vill stå för. 

Att bo på Hilton klingar lyx och det säger även något om kunden, att denne bor centralt på ett Hilton hotell 

istället för på Park Inn 3 mil utanför stan.”  

– Johan Michelson 

 

För Hilton är varumärket en viktig faktor när det gäller företagsidentitet. Hilton ska alltid stå för 

lyx, professionalism och hög service. Johan Michelson anser att Hilton ska ge bekräftelse och 

status till kunden som ska kunna känna att de bor på Hilton och därmed är någon. Han har som 

åsikt att Hilton alltid ska genomsyras av lyx vilket är något som kunderna ska kunna ta del av, inte 

bara uppleva utan även i sin tur kunna uppvisa för sina egna kunder eller affärspartners. 

 

När det gäller identitet anser Hilton följaktligen att varumärket är väldigt viktigt och allt som 

tillkommer det. Exempelvis gäller det för företaget att ha en hög nivå genomgående och att vara 

professionellt. Daniel Atteroth anser även att Paris Hilton har hjälpt till i processen att få den 

yngre målgruppen intresserad av Hilton vilket hjälper till i varumärkesbyggandet, men också när 

det gäller identitetsuppbyggandet; att den yngre målgruppen kan tänkas vilja identifiera sig med 

företaget. Vidare tycker han att man alltid ska göra oväntade saker som gör att kunderna tar del 

av företagsidentiteten. Företaget jobbar aktivt för att hitta mervärden till sina kunder som 

exempelvis att anordna attraktiva aktiviteter som anpassar sig till företagets målgrupp. De senaste 

har varit att satsa på hälsa som har blivit ett allt viktigare ämne idag. Patrik Svedin menar att det 

gäller både externt och internt inom företaget. En gäst ska kunna beställa precis det den önskar i 

minibaren, vilket kan handla om exempelvis speciella hälsodrinkar eller hälsokost. Företaget 

satsar också mycket pengar på hälsa för personalen för att de vill uppfattas som ett sunt företag 

och alltifrån motionsaktivteter till hälsoundersökningar genomförs regelbundet. Enligt Daniel 

Atteroth fokuserar Hilton mycket på sin personal och anser att det är oerhört viktigt att motivera 

sina anställda till att känna sig som en viktig del av företaget. Han menar vidare att om personalen 

mår bra mår även gästerna bra. Alla delar i en organisation är viktig och om det existerar 

exempelvis en dålig stämning i en reception smittar det direkt av sig negativt till kunderna. 

Avslutningsvis säger han att om en säljare förknippas ute bland kunder som Mr Hilton och sen 

går över till en konkurrent så ser det inte bra ut för Hilton.  

 

Patrik Svedin anser att det är viktigt att bygga upp relationer till personer i andra branscher då det 

kan komma tillhanda i framtiden. Daniel Atteroth tillstår att personliga nätverk utanför branschen 
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är väldigt viktigt då det kan tänkas gå att utnyttja dessa när man bygger upp relationer till sina 

kunder. Enligt Daniel Atteroth och Mattias Hultgren utgör kreativitet en stor del av Hiltons 

företagsidentitet. För att skapa denna identitet handlar det om ett nytänkande och ett nyskapande. 

Det är viktigt att våga ta egna vägar och inte följa manualer. Även Marie Andersson ser ett 

nytänkande i företaget och hon upplever att det går att komma med egna förslag och att det 

uppmuntras, dock är det inte säkert att de blir godkända. Emellertid anser hon att det är positivt 

att man kan väcka frågan.  

 

Daniel Atteroth tycker att det är viktigt att kunna identifiera sig med Hiltons identitet. Man måste 

gå in i den rollen när man representerar företaget. Då handlar det om att tänka på hur man klär 

och uttrycker sig. Det är viktigt att alla har samma tankesätt, varför man går igenom ett 

introduktionsprogram som nyanställd så att den rollen kan skapas tidigt. Han anser vidare att 

man måste vara stolt över det företag man jobbar för och att man står för vad det representerar. 

Han upplever det som att man inte bör vara kvar i ett företag om man inte känner att man står 

för den identitet som företaget förmedlar.  

 

Mattias Hultgren anser att Hiltons företagsidentitet påverkar hur de anställda agerar i sin yrkesroll. 

De ser sig som representanter för företaget och då handlar det om att agera efter den identitet 

som företaget innehar. Därför upplever han att det är viktigt att förtydliga det som företaget står 

för så att det verkligen kommer fram till kunden som då också lättare kan uppfatta identiteten. 

 

”Jag tror att det är svårt att jobba med försäljning om man inte kan identifiera sig med sitt företag. Självklart gör 

jag det, både en dag som denna men även en lördag eftermiddag. Jag vet inte riktigt hur företaget ska göra för att få 

anställda att identifiera sig med det men däremot med personer som inte kan identifiera sig med sitt företag jobbar 

man nog snarare aktivt för att göra sig av med. Det brukar bli självsanering på sikt.” 

– Mattias Hultgren 
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5.2.7 Identitet och kund  
”Förutsättningen för relationen är företagets identitet, men framgången för densamma är min personliga identitet 

delaktig i.” 

– Mattias Hultgren 

 

När kunder väljer att jobba med Hilton är åsikten hos leverantören att de primärt blivit valda på 

grund av företagets identitet, men när det valet väl blivit gjort och relationen vill framåt så är det 

synnerligen vitalt med säljarens egen identitet säger Marie Andersson. Hon uttrycker att hon inte 

tror att det är så många som vill säga att det är så men att det funkar så i praktiken, medvetet eller 

omedvetet. Den personliga identiteten kommer att vara avgörande för relationen. Det influeras 

starkt av att den individuella säljaren jobbar och kan påverka kunderna. Mattias Hultgren uttalar 

att säljaren har klart ett inflytande annars hade ju alla säljare funkat med alla köpare och så är ju 

inte fallet, de är som bekant utbytbara.  

 

För att få kunden att identifiera sig med leverantören menar Anna Hultenblad att man måste 

jobba för att få sina kunder att känna sig unika. Daniel Atteroth påpekar att när det kommer till 

att få kunden att identifiera sig med dem jobbar företaget med att ta fram det som är lika hos 

kunden som för leverantören. Det är vad som gör företaget unikt i jämförelse med en annan 

leverantör. Det är bra att vara påläst om det som binder företagen samman. Till viss del anser 

man dock att man har mycket gratis, och därmed inte behöver jobba aktivt för att få kunden att 

identifiera sig med företaget, tack vare det starka varumärket och tryggheten med ett etablerat 

hotell. Identifieringen sker alltså delvis av sig självt men företaget måste lyckas med att lyfta fram 

den. Mattias Hultgren anser att det handlar om att vara noga med kommunikation på alla nivåer, 

allt ifrån slutkund till kontaktpersonerna på VD-nivå genom att etablera kontakter och relationer i 

alla led i den mån det går. 

 

Ytterligare anser man att identifieringen hos kund börjar internt på Hilton vilket Johan Michelson 

förklarar med att säga att de levererar de löften som har ställts upp. Hilton vill bygga upp en 

identitet som ett professionellt och trovärdigt företag. Johan Michelson nämner att han har en 

känsla av att de personliga säljrelationerna påverkar mindre än vad man tror i det här 

identitetsskapandet. Varumärket litar man på till sådan grad att det inte spelar inte så stor roll vem 

som sitter som säljare. Identiteten hos företaget är mycket viktigare än identiteten hos personen.  

 



Kapitel 5 – Empiri 
 
 
 

-73- 

5.2.8 Identitetsskapande 
När det rör vilka identitetskombinationer som har störst betydelse för identitetsskapandet; 

leverantörsföretag-kundföretag, leverantörsföretag-kundindivid, leverantörsindivid-

kundföretagföretag eller leverantörsindivid-kundindivid anser Mattias Hultgren att det är svårt att 

göra affärer om inte båda företagsidentiteterna stämmer väl överens, det vill säga om det inte 

finns några synergieffekter överhuvudtaget. Detta är en anledning till att företaget förespråkar en 

selektivitet när det gäller att finna nya samarbetspartners och inte bara ta den första bästa, då han 

menar att det är betydelsefullt att samarbetspartners står för motsvarande identitet. Exempelvis 

tror han inte att BMW säljer så många tjänstebilar till IKEA. Därför tror han att företag – företag 

identitet måste finnas, men det är inte ett måste att den är jättestark.  

 

Patrik Svedin anser att det är leverantörsföretaget som står bakom den identitet som ska 

förmedlas till kunder, då han själv är utbytbar. Men han menar dock att det pekar på att individen 

är viktig för det är han som individ som ska jobba med att skapa relationer till kunderna.  

 

”Först väljer kunden som representant för sitt företag vårt företag, alltså företagsidentitet mot företagsidentitet. I 

slutändan är det individidentiteten hos dem gentemot antingen vår företagsidentitet eller min identitet. Jag skulle 

nog säga individ-företag eftersom det går att byta ut mig. Men jag är inte helt säker, det skulle kunna vara individ 

–individ.” 

– Marie Andersson 

  

Rörande hur leverantören kan påverka kundens identitetsskapande anser Mattias Hultgren att det 

överlag handlar om elementära mekanismer som styr människan. Men ändå tror han att det 

handlar om varumärket när kunden väljer Hilton framför andra hotell. Emellertid är det inte bara 

varumärket utan hela Hiltons identitet och allt de står för vilket han menar är viktigt i kundens 

identitetsskapande. Marie Andersson finner att det är hon som säljare för företaget som styr 

kundens identitetsskapande men hon säger att det även finns andra mekanismer som spelar roll, 

såsom aktiviteter. Hilton gör ett val och utsänder en särskild typ av identitet som de vill att 

kunder ska ta del av när de exempelvis väljer att sponsra sportevenemang. Leverantören kan vara 

med och påverka kundens identitetsskapande genom att välja att sponsra exempelvis formel 1 

istället för fotboll. Anna Hultenblad anser att det är i informationsflödet man kan vara med och 

påverka huruvida kunden identifierar sig till dem. Johan Michelson ser det som att allt de gör, 

från det lilla till det stora ska bygga upp den identitet som de vill att företaget ska ha och kan 

förmedla till sina kunder.  
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5.3 Kundvinkel 
I följande avsnitt läggs den information fram som vi har fått från intervjuerna med Hiltons 

kunder; BTI och Skandia. Stycket ger oss en bredare förståelse för hur Hiltons aktiviteter 

uppfattas av dem som ansträngningarna är riktade mot; det ger oss en kundvinkel av problemet. 

 

5.3.1 Kund 
De kundföretag till Hilton som vi intervjuade representanter för var Skandia och BTI, vilket 

nämndes i kapitel 2, Företagspresentation. I tabellen nedan (tabell 5.2) har vi förtydligat vilka de 

två personer som intervjuades av oss var. 

 

Namn Tjänst Företag Intervjudatum 

Barbro Köhler Senior Consultant Skandia 1 december, 2005 

Ronnie Alsén 
Supplier Relations 

Manager 

Business Travel 

International (BTI) 
5 december, 2005 

 

Tabell 5.2: Intervjuobjekt kunder 

 

Barbro Köhler, Senior Consultant, intervjuades för Skandias räkning. Barbro Köhler har egen 

konsultbyrå men då Skandia outsourcar vissa tjänster är hon anställd som konsult. Hon har 

emellertid varit direkt anställd på Skandia mellan 1983-2000, och har även sedan dess jobbat för 

företaget som konsult så vi anser att hon har tillräcklig insikt i och erfarenhet av företaget för att 

kunna användas som empirisk källa. 

 

På BTI intervjuades Ronnie Alsén som är Supplier relations manager vilket arbetsmässigt innebär 

att han är ansvarig för relationerna mellan leverantörer och kunder samt för de avtal som görs. 

Han har jobbat inom företaget i 7 år. 

 

5.3.2 Avtal 
Ronnie Alsén säger att BTI ser avtalen som synnerligen formella och konfidentiella samt att avtal 

med olika leverantörer inte ser likadana ut. Förhandlingspositionen och därmed maktbalansen 

förändras utefter hur marknaden utvecklas. Det handlar om ett givande och tagande, det går inte 

att säga att någon har övertaget. Han menar vidare att Hilton är en stark aktör på marknaden och 
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BTI vill gärna samarbeta med de stora leverantörerna då det underlättar arbetet för dem. Det är 

mer konkurrens i hotellbranschen än i exempelvis flygbranschen där det är väldigt svårt för en 

resebyrå att inte samarbeta med bland annat SAS. Därför är maktbalansen ganska jämn då det är 

lika viktigt för båda parter. 

 

Enligt Barbro Köhler innehåller hotellavtalen många möjligheter men få skyldigheter för kunden, 

de kan välja att bo på ett specifikt hotell och har avtal med fler hotellkedjor. Hon understryker att 

ett kontrakt ska vara långsiktigt och ömsesidigt, det ska vara en så kallad win-win situation och så 

jobbar de flesta enligt henne. Avtalen mellan olika leverantörer skiljer sig oerhört åt, ju större 

företaget är desto mer genomarbetade är avtalen. Barbro Köhler uttrycker att maktbalansen 

mellan säljare och köpare varierar med konjunktur och situation.  

 

5.3.3 Leverantörsrelationer 
”Den personliga relationen skapar företagsrelationen.” 

– Barbro Köhler 

 

När det gäller hur relationen med leverantören ser ut anger Ronnie Alsén att det är avtalen som 

styr hur nära och frekvent relationen ska vara; hur många kontaktpersoner som ska finnas, hur 

många bestämda avtalsmöten som ska ske och vilken information parterna ska dela med varandra 

bland annat. BTI har även utformat ett partnerprogram med särskilda partners, och i detta 

program finns en gradering där Hilton befinner sig på den högsta nivån. Ronnie Alsén påpekar 

att av alla aktörer har Hilton överlägset störst tillgång till deras organisation. Det är den leverantör 

BTI har mest kundaktiviteter med, mest interna personalaktiviteter, utbyter mest information och 

samarbeten med kunder. Hilton är den högst prioriterade leverantören av BTI och Ronnie Alsén 

upplever det även som att BTI är högt prioriterade hos Hilton.  

 

Barbro Köhler framhåller att Hilton inte kom in i bilden i Sverige förrän företaget köpte upp 

Scandic 2001. Däremot har Scandic länge haft en god relation till Skandia, på grund av 

miljöfrågor och säkerhet. Hon betonar hur Skandia upplever att Hilton har god företagskultur 

och att deras säljare är lätta att samarbeta med och har stora befogenheter. Det märks snabbt 

skillnad mellan leverantörernas säljare och vilka som är uppbackade ”hemifrån” och därmed får 

ta egna initiativ och inte behöver fråga vid beslutsfattande. När det gäller den personliga rollens 

betydelse i relationen likställer Skandia den personliga rollen med företagets roll.  
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5.3.4 Tillit, förtroende och lojalitet 
”Hilton (/Scandic) är de mest proffsiga vi jobbar med på hotellsidan”. 

– Ronnie Alsén, BTI 

 

För att känna tillit till leverantören är det i Ronnie Alséns synvinkel grundläggande att denna delar 

information med dem och ser till att samarbetspartnern i ett tidigt skede får ta del av 

informationen. Det krävs en öppen och ärlig kommunikation och det är väsentligt att BTI får 

reda på information av ursprungskällan. Han upplever att det är viktigt att BTI inte ska få höra 

från deras kunder hur situationen är. Rörande förtroende anser han att det är centralt att 

leverantören håller de vad de lovar och fortsätter med att uttrycka att Hilton (/Scandic) är de 

mest proffsiga som BTI jobbar med på hotellsidan.  

 

Återförsäljarbranschen har förändrats mycket på senaste tiden. Tidigare var det väldigt mycket 

förmåner, man fick bo och resa billigt så på den vägen har man byggt upp lojaliteten. Ronnie 

Alsén menar att leverantörer idag jobbar för att göra BTI som företag lojala snarare än 

individuella personer inom deras företag. Det hela handlar dels om information men dels om 

ekonomiska initiativ. Avtalet mellan BTI och leverantören styrs av att resebyrån kan tjäna pengar 

på att göra en bra insats för de prioriterade partnerna och då kommer de också att vara lojala.  

 

Barbro Köhler anser att Hilton jobbar bra för att skapa tillit och påpekar istället att det ibland kan 

vara kunderna som brister i insatserna. Kunderna är många gånger stressade, de har intresset att 

skapa relationer och tillit men ofta räcker tiden inte till. Emellertid räcker det inte att träffas sällan 

för att en bra relation ska skapas, den måste vara pågående. Vidare anser hon att man inte kan ha 

ett samarbete med en leverantör om man inte har förtroende till densamma även om man tillstår 

att det finns olika grader av förtroende. Bedömningen är dock att förtroende inte är kopplat till 

den personliga relationen, annat än i kompetens hos säljaren. Däremot kan personliga relationer 

förhindra relationen, exempelvis när säljaren inte ger raka svar. 

 

Leverantörerna jobbar mycket för att skapa lojalitet hos sina kunder i Skandias perspektiv, och då 

framförallt genom lojalitetsprogrammen. De stora lojalitetsprogrammen anser Barbro Köhler har 

en påverkan som lojalitetsprogram på företagskunderna men de har inte fullt så stark påverkan.   
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5.3.5 Relationsmarknadsföring 
Viktiga mekanismer i relationsmarknadsföringen är ur Ronnie Alséns synvinkel ett förtroende 

gentemot leverantören, en gemensam samsyn på verksamheten och god kommunikation. 

Personliga relationer ska man inte heller glömma. Det finns många kontaktpunkter och relationer 

är överallt, det är många beröringspunkter. Företagen har inte gemensamma mål, men man vill ha 

en gemensam bild över vad man vill uppnå tillsammans. BTI menar att det är förtroende och 

kommunikation som är de viktigaste mekanismerna i relationsmarknadsföringen från 

leverantörens sida. Ronnie Alsén medger dock att man vet att bra personliga relationer 

underlättar hur man operativt arbetar. 

 

Skandia lyfter fram kunniga och pålästa säljare som främsta mekanismer i 

relationsmarknadsföringen. Det krävs att personen i relationen är artig och trevlig då den sociala 

sidan är viktig. Barbro Köhler förtydligar detta genom att säga att som kund vill man känna sig 

viktig och få snabba svar, kommer ett e-mail en vecka senare känner man sig oviktig och ej 

prioriterad.  

 

5.3.6 Identitet – kundföretag och individ 
Ronnie Alsén identifierar BTI som nordiska och att de har samma kundprofiler i hela norden, 

vilket genomsyrar deras organisation. Identitet skapas i stor utsträckning genom lokala lösningar 

på problem samt att man kommunicerar väl med varandra över landsgränserna och delar 

information.  

 

Barbro Köhler definierar Skandias företagsidentitet som kompetens och kunnighet. Deras 

tillvägagångssätt är enligt Barbro Köhler personalförmåner och omsorg vilket företaget jobbar 

aktivt för. 

 

5.3.7 Identitet och leverantör 
Ronnie Alsén anser att Hilton jobbar för att BTI ska identifiera sig med dem genom att få 

kundföretaget att känna ett gemensamt samarbete med dem, att de jobbar tillsammans och har 

gemensamma mål. Den personliga identiteten tycker Ronny Ahlsén influerar valet av leverantör, 

kanhända inte vid varje bokningstillfälle, men vid valet av vilka samarbetspartners man ska välja 

så definitivt.  
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För att få Skandia att identifiera sig med olika leverantörer avgränsar Barbro Köhler frågan med 

att säga att det endast är de stora företagen som jobbar med sådana här identitetsfrågor men att 

de är duktiga på att informera sina företagskunder om vad som händer, särskilt i situationer när 

en press release ska ut är det viktigt att företagskunden får informationen först. Det kan skapa en 

känsla av identifiering med leverantören. 

 

5.3.8 Identitetsskapande 
”Den personliga identiteten får aldrig ta över” 

– Barbro Köhler 

 

För att få BTI att identifiera sig med en leverantör anser Ronnie Alsén det är av yttersta vikt att 

leverantören förstår BTI:s verksamhet samt vad deras affärer går ut på och vilka utmaningar de 

har. Vidare är det essentiellt att BTI inte bara har valt Hilton som samarbetspartner utan att även 

Hilton har valt BTI. Ronnie Alsén ser det som att BTI förväntar sig att han ska göra val som är 

bra för företaget. Det är dock en extremt relationsuppbyggande bransch där professionalism har 

blivit vikigare.  

 

I identifierandet med leverantörer jobbar BTI efter att det är de två företagens identiteter som är 

mest utmärkande men Ronny Ahlsén understryker att det nog är betydligt mer personligt än vad 

man tror då företagen har mycket gemensamma värderingar vilket påverkar en hel del, liksom 

deras personliga identiteter menar han.  

 

Barbro Köhler för Skandia argumenterar att vid val av leverantör måste man se ur ett 

företagsperspektiv, man får inta ha några personliga åsikter utan endast personliga grunder. Av 

störst vikt för att Skandia ska identifiera sig med en leverantör är att den senare erbjuder en bra 

produkt. Vidare menar hon dock att kommer leverantören med en dålig säljare så faller hela 

konceptet. Det går emellertid att byta säljare om produkten är bra, alla kan få en andra chans. 

Nätverk, ryktesvägar och andras kundupplevelser är ytterligare viktiga faktorer. 

Identitetskombinationen mellan företagen för kundens identifiering med leverantören menar 

Barbro Köhler ligger i kombination köpare-säljare, och poängterar att man aldrig kan bortse från 

individen. Hon vidareutvecklar dock påståendet och säger att trots det får den personliga 

identiteten aldrig ta över.  
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6 Analys 
Uppsatsens kapitel sex, Analys, utgörs av vår tolkning av det material som hittills presenterats i uppsatsen. De 

teorietiska och empiriska aspekterna knyts här samman och tolkas, vilket leder till de resultat som besvarar 

frågeställningen i studiens uppställda syfte och vilka närmare kommer att presenteras i nästkommande kapitel.  

 

6.1 Prolog 
Gummesson (2004) menar att allt hänger ihop i nätverk och att allt påverkas av sitt sammanhang. 

Individer engagerar sig således mer än i en enda kontext och våra personliga identiteter sätts 

ständigt på prov och påverkas (Stevens, 1998). Det här är utgångspunkten i vår studie. I nätverk 

hör allt ihop och är uppbyggt av relationer, vilka i sin tur består av sociala bindningar. Det anser 

vi ha en särskilt framträdande roll inom tjänstemarknaden där relationer är betydande i både 

produktion och försäljning. Det ena kan inte existera utan det andra. Vi menar att identiteten är 

påverkbar genom det sociala utbytet i dessa relationer mellan företag. Emellertid svarar inte det 

här direkt på vårt syfte, varför vi i analysen nedan utvecklar vad det är i sig hos ena parten som 

påverkar identitetsskapandet i den andra. 

 

Strukturen på kommande analys har sitt utgångsläge i fastställandet och utvecklandet av 

identitetsskapande för att förankra grunden i uppsatsens syfte, vilket vi finner väsentligt då 

uppsatsen handlar om utvecklandet av kundens närmande av ömsesidig identitet med 

leverantören. Efter dessa redogöranden kommer en övergång i analysen att ske mot relationer, 

vilket vidare leder till en utredning av vilka faktorer i dessa relationer som skulle kunna vara 

identitetsskapande. Denna granskning får mycket utrymme i detta kapitel då vi bedömer att 

integreringen av det här klarläggandet med identitetsutvecklingen i analysens början kommer att 

kunna besvara den frågeställning vi har för avsikt att med studien ge svar på. Avslutningsvis 

samordnar vi analysens delar för att skapa en helhet vilken lyfter fram och harmoniserar de 

mönster vi har uppfattat i kapitlet. 

 

Genomgående i analysen när vi refererar till empirin kommer vi att ange kapitelnumreringen 

därifrån informationen är tagen. Anledningen till detta är att empirin är transkriberad efter teman 

och inte efter intervjupersonerna i sig. Vi finner att det på det här sättet är lättare för läsaren att 

följa resonemanget i analysen utan att behöva leta i empirikapitlet efter data då vissa respondenter 

är refererade i åtskilliga empiristycken. Däremot är de teoretiska referenserna gjorda med namn 
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då författarna i högsta grad är anknutna till sina specifika områden av expertis, vilket gör att de 

lättare går att finna i den teoretiska referensramen. 

 

6.2 Var skapas identitet? 
Då vi redan har definierat att vi anser att relationer inte existerar på företagsnivå utan endast 

mellan individer, om än som representanter för företag, så instämmer vi i Stevens (1998) 

argument om att relationer till andra människor är identitetsskapande. Individens identitet skapas 

i interaktion med andra i ett socialt samspel och individer behöver relationer för att utveckla sin 

egen identitet och sitt jag (Baumeister, 1991). Alltså, om ett företag vill påverka sin kund att 

identifiera sig med dem torde detta ske i individrelationen. Relationer till andra människor är en 

viktig del i identitetsbildningen. Närheten till en annan blir ett medel för att öka den reflexiva 

medvetenheten (Stevens, 1998). Kunder påverkas således av relationen till sina leverantörer i sitt 

eget identitetsskapande. Följden av detta blir att stärkandet av identiteten blir ett värde i sig. 

 

Leverantören vill således påverka kunden på individnivå, vilket förtydligas av Ronnie Alsén (5.3.7) 

som menar att val av leverantör till viss mån styrs av individen på kundföretaget, genom att vad 

denna personligen föredrar har inflytande. Hilton relaterar till personligt behandlande som en 

viktig faktor, och att det ofta är socialt betingat mellan individer i en relation och inte mellan 

företag som helheter. Även kund stödjer det här påståendet vilket stärker aspekten att relation 

och identitetsskapandet sker på individnivå. Som Håkansson & Snehota (1995) påpekar så är 

socialt utbyte en grund för uppbyggandet av en industriell relation och identitet uppkommer när 

man i en relation ser motparten agera och reagera. Integrerar man det här med att relationer sker 

på individnivå kan man i vår mening härleda att identifiering med motpart sker på samma nivå. 

 

Som vi redan avhandlat skapas identitet på individnivå av relationen mellan företag. Här skapas 

således en känslomässig bindning mellan kund och leverantör. Vi menar att framförallt kund 

förlorar det rationella beslutsfattandet när det känslomässiga istället tar överhand. Det här är 

kärnpunkten i vår studie, hur företag trots det faktum att de befinner sig i en företagsrelation, 

vilken är baserad på ekonomisk vinning, blandar in det känslomässiga och går ifrån de rationella 

besluten. Det här leder sannolikt till att kunden inte tar de bästa, det vill säga mest 

resultatinriktade, besluten vilket kan vara ödesdigert för kundföretaget. 

 



Kapitel 6 – Analys 
 
 
 

-81- 

6.3 Identitetsskapande: företag – individ  
Att två företag måste ha liknande företagsidentiteter är en förutsättning för en framtida relation. 

Som Mattias Hultgren (5.2.8) uttrycker det säljer förmodligen BMW inte många tjänstebilar till 

IKEA. Det här stärker enligt oss påståendet om hur grupptillhörigheten skapar identitet utifrån 

gemensamma värderingar (Wetherell, 1996) då det kan påverka hur medlemmarna av grupperna 

upplever sig själva och hur de konstruerar sin sociala identitet.  Vidare förstärker både kund (5.2.8) 

och leverantör (5.2.7) detta genom att säga att de två företagsidentiteterna är förutsättningen för 

samarbetet men att det efter det handlar mer om individuell identitet. 

 

Vid identifiering med säljande företag söker kundföretaget initialt leverantörens företagsidentitet. 

Identitetsskapande sker som nämnt i relationen mellan företagen, vilken utgörs av individer. 

Därmed är en logisk följd att säljare måste kunna förmedla leverantörens identitet till kunden. 

Precis som Hinn & Rossling (1994) menar är det säljarna som kunderna kommer i kontakt med 

som personifierar företaget. Om då säljaren har en stark intern uppfattning om 

företagsidentiteten borde detta underlätta överföringen till kund. Är säljarens perception om det 

egna företagets identitet stark har det en direkt koppling till hur kunden, det vill säga 

omgivningen, upplever leverantörsidentiteten (Alvesson & Björkman, 1992). I ett första skede 

blir det därför viktigt att leverantörsföretaget omsorgsfullt förmedlar företagets identitet till sina 

säljare. Identifiering hos kund börjar hos säljaren menar Hilton (5.1.7). Med andra ord, säljaren 

måste identifiera sig med sitt företag och enligt Kreps (1990) är det därför viktigt att socialisera in 

anställda i organisationen så att samtliga tar del av organisationens mål och aktiviteter. Andra 

betydande faktorer som kan bygga upp en identifiering till sitt företag är enligt Hogg & Abrams 

(1988) befogenheter samt att anställda får möjlighet till påverkan. Det viktigaste elementet i Hinn 

& Rosslings (1994) uppfattning om företagsidentitet emellertid är att anställda är motiverade, 

något Daniel Atteroth (5.2.6) tar vid när han pratar om vikten av motivation av anställda. Barbro 

Köhler utpekar hur Hiltons säljare tydligt har befogenheter att handla. Den här befogenheten 

stärker identifieringen till företaget (Hogg & Abrams, 1988) hos leverantörsanställda vilken sedan 

lättare kan överföras på kund som också empirin visar (5.2.7). Befogenheten tar sig form i 

kreativitet, nytänkande och nyskapande hos anställda inom Hilton (5.2.6). Enligt Alvesson & 

Björkman (1992) kan de anställda även forma sin personliga identitet efter företagets identitet 

vilket vi anser borde stärka förmedlandet i relationen. Grunden till vårt påstående är att företagets 

identitet verkar vara grundförutsättningen för relationen mellan företagen men att sedan den 

individuella identiteten mer tar över då både social- och personlig identitet utgör viktiga delar. 



Kapitel 6 – Analys 
 
 
 

-82- 

Dock underlättas hela processen om den anställda initialt identifierar sig med sitt företag. Hilton 

stödjer det här påståendet med att säga att man inte kan representera ett företag om man inte 

identifierar sig med det och gör man inte det blir det självsanering på sikt (5.2.6). Identiteten hos 

leverantörsföretaget är viktigare än identiteten hos säljaren då det är den förstnämnda som 

kunden bevisligen är ute efter, men företagets identitet bör bli en del av den personliga 

identiteten för att denna ska kunna överföras på kund genom sociala bindningar. Vi menar 

således att det är av yttersta vikt att säljaren representerar leverantörens identitet. 

 

För att få största möjliga genomslagskraft av en företagsidentitet är ett sätt i vår mening att 

bredda sitt nätverk av relationer inom kundföretaget. Har man fler relationer finns fler ingångar 

hos kundföretaget (5.2.3) vilket enligt oss skapar den individuella identifieringen med 

leverantören vi har utvecklat ovan, fast på fler ställen i kundföretaget. När fler individer inom 

kundföretaget identifierar sig med leverantören skapas också en grupptillhörighet och social 

identitet (Turner, 1982) dem emellan vilket vi tycker tyder på att identifieringen från 

kundföretaget som helhet med leverantören borde förstärkas. Detta påstår vi utgör en koppling 

mellan nätverk och identifiering.  

 

Personkemi 

Håkansson & Snehota (1995) vänder på argumentet och säger att företaget indirekt kan tillskrivas 

den individuella aktörens identitet. Om man ser till vad säljarna på Hilton har sagt om vikten av 

personlighet och personkemi vore det enligt oss förödande för leverantören om den 

förknippades med säljaren enbart. Om varje säljare arbetade utifrån sin egen identitet skulle 

köparen alltså inte komma åt företagsidentiteten vilket är vad den eftersträvar. Fortsättningsvis 

om personkemi, anser vi att om en leverantör har breda relationer (nätverk) så är det en 

förutsättning att de involverade företagen är homogena, det vill säga att säljarna och inköparna är 

likasinnade. Är de inte det, är det enligt Håkansson & Snehota (1995) en tidsfråga innan man 

stöter på ”fel” person som blir svår att acceptera, det vill säga att kunden stöter på säljare med en 

personkemi som inte överensstämmer med hennes. Vi tror inte att det är en omöjlighet att det 

inträffar då man ser till Gummessons (2002) teori om hur komplext det sociala utbytet är med 

personliga egenskaper som ska överensstämma, exempelvis ålder, kön, charm och karisma men 

även drag som maktlystnad och förmåga att skapa förtroende. Med detta menar vi att kunden 

varken kommer att kunna identifiera sig med säljaren eller företaget vilket således motverkar 
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identitetsskapandet. Med andra ord är personkemi en faktor i relationen men inte en faktor som 

driver identitet. 

 

Personlig identitet 

Den personliga identiteten utgör individens unika personspecifika drag (Brown & Capozza, 2000) 

och enligt Tellefsen (2002) måste säljarna se till dessa drag och specifika behov som inköparen 

har. För att göra detta bör leverantören utnyttja Fishers (1998) teori som menar att det handlar 

om att lära känna kunden socialt via informella vägar och på så sätt skapa en nära relation som 

kan vara svår att bryta. Denna relation bör enligt Goldsmith (1999) personifieras genom att 

behandla varje kund utefter dennas specifika och personliga behov. Marie Andersson (5.2.7) 

påpekar även hur avgörande den personliga identiteten är för relationen och då menar hon att det 

just handlar om att ta fram kundens personspecifika attribut. I vår mening är det alltså intressant 

att tilltala den personliga identiteten i kundföretagets inköpare. 

 

Varumärkets inverkan på företagsidentiteten 

När det handlar om företagsidentitet har Hilton utgått mycket från sitt varumärke. Hur stor roll 

spelar varumärket egentligen? Till att börja med kan man säga att kunden söker hela 

företagsidentiteten (5.2.7) där varumärkesidentitet blott utgör en del (Kapferer, 1997). Teorin 

säger att anställda måste vara medvetna om vad varumärket företräder för att det ska få en plats i 

organisationens medvetande (Melin, 1997). Därmed menar vi att varumärket får en central roll 

trots att det i sig inte handlar om relationer då säljaren måste vara medveten om vad det står för 

och i sin relation till kunden även kunna sälja det. Kan inte den anställda identifiera sig med sitt 

varumärke kommer han eller hon inte heller kunna överföra det till andra för identifiering. 

Varumärkesidentiteten är således nödvändig för att kunden ska kunna uppnå fullständig 

identifiering med sin leverantör. 

 

Paradox 

Man skulle kunna se det som en paradox att det är företagsidentiteten som är det kunden söker i 

en relation med leverantör, men samtidigt pekar all empiri på att det är den personliga relationen 

som är central i förhållandet mellan företagen då säljarna är utbytbara om relationen inte fungerar. 

Vi vill framhäva att det här inte är en motsättning utan snarare en förutsättning för en god B2B-

relation då säljaren genom de sociala bindningarna med kund överför företagets identitet. Detta 

förutsätter dock att säljaren identifierar sig med sitt eget företag, varför det är av betydelse att 
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leverantören internt lyckas förmedla denna till sina anställda. Om en anställd identifierar sig med 

sitt företag så påverkar sedan företaget den anställdes personliga identitet (Alvesson & Björkman, 

1992). Detta torde tyda på att företagsidentiteten influerar den personliga identiteten. Vår empiri 

visar således att relation och identitetsskapande kommer an på leverantörens identitet och 

ytterligare på säljarens personlighet och förmåga att utveckla ett samarbete till kunden. Om 

säljaren inte har denna fallenhet indikerar Kelly & Schine (1992) att det kan gå till den grad att 

relationen mellan leverantör och kund kommer att sväva i fara. En anledning till detta kan vara 

som Bhattacharya & Sen (2003) påvisar, att det är av vikt att företagsidentiteten inpräntas till de 

anställda. Det finns således en risk att om säljaren inte representerar och utstrålar det som 

företaget företräder kan relationen gå förlorad.  

 

Sammantaget leder all ovanstående text enligt oss till att identiteten i kund skapas på individnivå 

men att kunden i sig söker att identifiera sig med leverantörsföretagets hela identitet och inte 

säljarens i sig, även om denna kommer att spela en avgörande roll i hur identiteten överförs, det 

vill säga genom relationen. 

 

6.4 Relation, makt och identitet 
När det handlar om vem som besitter makten i relationen, leverantören eller kunden, visar vår 

empiri (5.2.2, 5.3.2) att maktbalansen är ganska jämn då det är lika viktigt för båda parter att 

teckna avtal och det handlar om ett givande och tagande. Stevens (1998) anser att ju jämnare 

maktbalansen är i relationen desto lättare kommer kunden att identifiera sig med leverantören. 

Om kunden känner sig underlägsen eller osäker på säljarens engagemang så minskar även det 

identitetsskapandet i relationen. När industriella relationer upprättas demonstrerar Metis & 

Turnbull (1998) att den mellanorganisatoriska relationen växer genom ökad interaktion och 

ömsesidigt beroende, vilket torde vara utjämnande av maktbalans. När det ömsesidiga beroendet 

ökar, det vill säga när makten regleras i relationen, minskar likaså tänkbarheten av ett partnerbyte. 

Alltså argumenterar vi att vid motsatt förhållande, vid ett kvarhållande av befintlig partner, ökar 

identifieringen med densamma då relationen av allt att döma växt. Därmed vill vi säga att 

maktstrukturen mellan parterna i en B2B-relation korrelerar med identitetsskapande i kund, ju 

planare denna är desto kraftigare borde identitetsskapandet vara. Vid gynnsam konjunktur anser 

tjänsteleverantören att de innehar makt gentemot kunden, men då vi endast ser detta som ett 

kortsiktigt fenomen som i sig inte styr relationen anser vi att det inte utgör en särskilt viktig 

aspekt i relationsammanhang. Som Mattias Hultgren påpekar är kunden aldrig skyldig att bo 
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någonstans (5.2.2), varför vi vidare finner att kunden innehar den huvudsakliga makten i 

relationen. Därmed menar vi att leverantören inte kan påverka denna maktbalans då den besitter 

den svagare positionen. I och med detta resonemang tycker vi oss kunna utläsa att ovanstående 

analys inte är applicerbar på relationer inom avgränsningarna för vårt syfte då kunderna där 

innehar den huvudsakliga makten. Eventuellt skulle man kunna väga det här påståendet mot 

Javalgis & Mobergs (1997) teori som redogör för att tjänsteleverantörer sällan blir bortbytta av 

sina kunder, på grund av ogripbarhet, vilket vi menar torde minska ojämnheten i maktbalansen 

mellan kund och tjänsteleverantör. Dock är inte heller den här påverkan möjlig för leverantören. 

 

För att skapa ytterligare makt försöker kunder aktivt ta avstånd från relationer, vilket har bevisats 

genom att kunderna tar in externa förhandlare som ytterst prisfokuserat förhandlar fram avtal 

(5.2.3). Relationer binder kundföretaget till leverantören på ett känslomässigt och socialt plan 

vilket genererar finansiella fördelar för leverantören (Lindgreen & Crawford, 1999). Genom att ta 

in externa förhandlare vill man som kund alltså komma ifrån detta. För leverantören kan det här 

agerandet bli ödesdigert då den personliga relationen enligt vår empiri (5.2.5) är absolut viktigast i 

jämförelse med något annat i förhållandet till kunden. Av den anledningen blir det för det 

säljande företaget viktigt att öka relationerna och det nätverkar därför frekvent för att skapa fler 

relationer och penetrera sig in i fler delar av kundföretaget. Vi argumenterar för att det måste vara 

mer eller mindre omöjligt för leverantören att skapa relationer med de externa konsulterna som 

används vid förhandlingstider, då förutsättningen för dessa är att de är långsiktiga (Håkansson & 

Snehota, 1995). Vi anknyter det här påståendet till O’Neils (1989) teori om att relationer måste 

vara löpande processer. I de fall då kunder använder sig av sina renodlade 

anskaffningsavdelningar (procurement) som kundrepresentant torde detta inte påverka 

leverantören vilken istället borde kunna utnyttja situationen genom att skapa relationer till dessa 

avdelningar. Det blir följaktligen endast en förändring i vilken avdelning och med vilka personer i 

kundföretaget leverantörens relationsfokus riktar sig. Den omställning som kundföretaget söker 

med det här förfarandet anser vi inte kommer att ge lika stark effekt som användandet av externa 

konsulter gör, så den förstnämnda situationen kan leda till en relation och således ett 

identitetsskapande medan den sistnämnda inte kan uppnå detta. Det här blir slutligen sannolikt 

en kostnadsfråga där man undrar om det är bättre för det köpande företaget att satsa på externa 

konsulter som är avkopplade helt från relationen då anskaffningsavdelningen med tiden kan 

tänkas få en relation med leverantören även om det inte var tanken från början. Avslutningsvis 

om förhandlingssituationer och identitetsskapande vill vi påstå likt Daniel Atteroth (5.2.3) att fler 
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delegater på bägge sidor bidrar till att partnerbyte blir svårare, då detta kan ses som ett 

nätverkande inom kundföretaget vilket i vår mening torde leda till högre grad av identifiering med 

säljaren på grund av att individer omskapar och konstruerar sina identiteter i interaktion med 

andra (Goffman, 1990). En individ skapar således lättare sin sociala identitet när fler personer är 

involverade i en process och det finns fler individer att jämföra sig med.  

 

Det kan vara obetänksamt av företagskunderna att ta avstånd från relationer vid förhandling och 

istället ta in externa konsulter. Kundföretag vinner ekonomiskt på kort sikt i och med att de kan 

förhandla utan några känslomässiga inblandningar. Dock anser vi att de förlorar den personliga 

relationen vilken vi vidare såsom Rao, Davis & Ward (1997) menar utgör en del av den sociala 

identiteten som skapas i grupp och vilken är viktig för varje enskild individ. Alla relationer, 

oberoende privata eller ej, bidrar till känslomässiga bindningar och det är denna emotionella 

förbindelse som utgör den avgörande faktorn av huruvida individen kommer att forma sin sociala 

identitet (Ellemers, 1999).  Eftersom vi har fastställt att identifieringen med leverantör sker på 

individnivå så påstår vi att man kan se scenariot att gå ifrån relationer som något mindre bra för 

kundföretaget i det långa loppet. Med det torde köparens självuppfattning minska på grund av att 

denna relation rimligen behövs för att köparen ska kunna reflektera över sitt jag vilket individer 

behöver för att skapa en social identitet.  

 

6.5 Olika typer av identitetsdrivare 
Utav de framstående identitetsteorier som existerar har vi i följande analys nyttjat dem vi ansett 

varit betydelsefulla för att utreda vår frågeställning i studiens syfte. De i sin tur utgörs av ett antal 

faktorer vilka vi har valt att namnge identitetsdrivare. I följande stycken integrerar vi de här 

identitetsdrivarna med relationsbaserade teorier och den insamlade empirin för att utreda om den 

koppling vi letar efter finns. 

 

Identitetsutveckling 

Inom relationsmarknadsföring skapas värde med kunden, inte för henne. Det är processen och 

den ömsesidiga uppgiften att tillsammans skapa värde som blir kännetecknande för relationen. 

(Blomqvist et al., 2004) Varje individs drivkraft är att relatera till andra och relationerna utvecklar 

en individs jag och detta stärkande av en identitet blir ett värde i sig (Stevens, 1998). Enligt Flint 

et al. (2002) leder värdeförändring till att kunden eventuellt avslutar relationen med leverantören. 

Detta överensstämmer med Stevens (1998) argument som menar att om en relation inte bidrar till 
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identitetsutvecklingen anser man detta som ett tillräckligt skäl för att avsluta relationen. Även vår 

empiri pekar på att man avslutar en relation om det inte känns rätt (5.2.3). Teorierna anger på det 

sättet att detta avslut alltså kan bero på att relationen inte bidrar till identitetsutvecklingen och 

således inte heller skapar värde med kunden.  

 

Enligt Wetherell (1996) bedöms och betraktas individer utifrån de kopplingar de har till olika 

grupper. Genom kategorisering gör individer en selektiv bedömning i val av vilka grupper man 

vill tillhöra. Kunder väljer en leverantör för att de vill identifiera sig med dem och valet grundas 

på att man vill stå för samma identifiering som leverantören gör, det vill säga företagsidentiteten. 

Härmed tillskrivs kundföretaget en kollektiv bild av att de har valt leverantören på grund av 

omgivningen. Utifrån teorin kommer då de enskilda individernas personligheter i kundföretaget 

att påverkas av denna gemensamma bild som gruppen har och kan komma att utveckla sin egen 

personlighet efter denna bild.   

 

Status och attraktion 

Teorin påvisar att identitet kan skapas dels genom status och dels genom attraktion (Brown & 

Williams, 1984; Alvesson, 2000). Statusbegreppet är nära relaterat till social identitet då status får 

sin betydelse i ett socialt sammanhang där individer jämför sig med varandra (Ellemers et al, 

1999). Leverantören har förhoppningen att få sina kunder att känna att om de använder 

leverantörens tjänst är de någon av betydelse. Detta är något som kunderna i sin tur ska kunna 

visa upp för betydande affärspartners. Visualiseringsaspekten pekar enligt Holger & Holmberg 

(2002) på att individer är vad de visar och att människor tenderar att bedöma sig själva utifrån det 

sätt man bedömer andra. Att uppvisa för andra att man använder sig av en tjänst som är 

förknippad med hög status bör sannolikt enligt oss frambringa status, men i dessa fall ska man 

även dela gemensamma värderingar av vad som genererar detta. Ellemers et al. (1999) 

argumenterar för att det här beror på subjektiva eller kulturella kriterier om vad som ger prestige 

och respekt i en organisation. Vi anser därför att det är sannolikt att gemensamma åsikter och 

värderingar om vad som upplevs som status ökar för företag som gör affärer ihop. Vidare menar 

Kleine et al. (1993) att individer attraheras av tjänster som man anser sig kompatibel med och 

som tar fram diverse sociala identiteter som formar vårt jag. Om leverantören lyckas leverera lyx, 

professionalism och hög service, vilket leverantören i vår empiri påstår (5.2.6), menar vi att ett 

identitetsskapande genom attraktion ska kunna uppnås hos kunden. Kundempirin påvisar att 

leverantören lyckats förmedla professionalism till kund i relationen då kunderna hävdar att 
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leverantörens säljare är de mest professionella på marknaden (5.3.4). Därmed bör man kunna 

påstå att leverantören lyckats i förmedlandet av sin företagsidentitet. Detta har uppenbarligen 

skett på individnivå då det är i relationen som denna professionalism har förmedlats. I den här 

studien har det visat sig att attraktionskriterierna har haft en effekt hos kunden och det är på 

grund av detta som vi ser attraktion som en identitetsdrivare. Ur ett relationsperspektiv menar vi 

att attraktionen främst kommer ur den professionalism leverantören förmedlar genom sina säljare. 

De mer lyxiga attributen är förvisso identitetsdrivare men inte särskilt relationsbetonade i vår 

uppfattning. Dock vill vi poängtera att det är av stor betydelse att tjänsteleverantören faktiskt 

lyckas i sitt förmedlande av dessa attraktionskriterier vilket inte är självklart att det uppfylls bara 

för att det är intentionen. 

 

Professionalism används av leverantören, men med anpassning till kundföretaget. Leverantören 

menar att det är viktigt att hitta gemensamma nämnare och värderingar med sin kund och 

studerar varje enskilt företag noga, något som visat sig passa kunden väl då denna menar att 

kunniga och pålästa säljare är en nyckel till framgång i relationen med sin leverantör (5.3.5). Allt 

det här sammantaget gör att avvägningen i relationen som framkommer i vår studie med andra 

ord är avhängig för att identifiering i kunden överhuvudtaget ska vara möjlig. Det är följaktligen 

en ytterst viktig identitetsdrivare. Vi ser det här som leverantörens sätt att reglera sig efter sin 

kund och dennas behov, vilket är tydligt relaterat till identitetsskapande (Baumeister, 1991).  

 

Varumärken 

För att kunder ska ta del av varumärkesidentiteten bör leverantören jobba aktivt för att förmedla 

mervärden som stärker varumärket och i sin tur företagsidentiteten (Kapferer, 1997). För 

tjänsteleverantörers del visar empirin att varumärkesidentiteten ofta handlar om att ta fram 

organisatoriska attribut (5.2.5) vilka ger ett värdeökande för varumärkesidentiteten om de utförs 

med trovärdighet. Det här påståendet förstärks av Bhattacharya et al. (1995) som påpekar att 

företag måste ta fram värden i företagsidentiteten som både anställda och kunder vill identifiera 

sig med. Det är viktigt att ta fram detaljerna i dessa faktorer för att kunden lättare ska kunna 

förknippa sig med företagsidentiteten. Denna detaljspecificering görs mot kund enligt Metis & 

Turnbull (1998) i relationen och om denna relation är starkt intensifierad föranleder det ökad 

interaktion och gemensamma aktiviteter företagen emellan.  I dessa fall är det en förutsättning att 

kunden själv har en stark egen företagsidentitet så att det är möjligt för leverantören att urskilja de 

värden i leverantörsidentiteten som överensstämmer med kundernas, vilket gör att kunden lättare 
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kan tillgodogöra sig leverantörens identitet. Vår tolkning av det här är att anordnandet av samma 

aktiviteter både externt och internt kan vara ett tillvägagångssätt då kunder anser att det är viktigt 

att känna gemenskap med leverantören. Det här torde ge att säljare och kund har upplevt samma 

sak men på skilda håll, vilket i vår mening stärker gemenskapen i relationen. Det borde vidare 

leda till att både anställda och kunder tar del av samma identitet men uttryckt på olika sätt. För 

kunden uttrycks mervärdet i varumärket och för de anställda i företagsidentiteten. Dessa går hand 

i hand och denna sammansmältning av identitet torde åtminstone underlätta relationen då man 

har mottagit samma värden och kan forma en gemensam social identitet. Om både kund och 

leverantör upplever starkt att det är bra med gemensamma värderingar så stärker det bådas 

identitetsskapande (Stevens, 1998).  

 

Gemensamma värderingar och prioritet 

Stevens (1998) menar att gemensamma värderingar hos individer i en grupp behövs för 

identitetsskapandet, då dessa värderingar påverkar en individs egna värderingar och attityder i 

högsta grad. Företagens individer kan inte skapa en gemensam social identitet om de inte har 

samma värderingar. Att inneha ömsesidigt synsätt anses viktigt då kund antyder att de vill ha 

kunniga och pålästa säljare som får dem att känna sig prioriterade (5.3.5). Att erbjuda prioritet är 

enligt Håkansson & Snehota (1995) nära sammanvävt med identitetsbyggande. Vi ser en koppling 

här till leverantören som samtidigt anser sig prioritera sin kund genom att leta efter de nämnarna 

som binder företagen samman (5.2.4). Det görs genom att läsa på och lära sig om kundföretaget, 

något som berörts tidigare. Det viktigaste är att få kunderna att känna sig unika och att ta fram 

det som är gemensamt för kunden som för leverantören. Att finna gemensamma värderingar 

samt prioritera sin kund anser vi således vara identitetsdrivare i relationen mellan företagen.  

 

Engagemang 

Det enskilda engagemanget från de anställda har en framträdande roll i relationsskapandet 

(Claycomb & Martin, 2002) och denna relation måste finnas för ett framtida identitetsskapande. 

Relationernas struktur samt graden av engagemang kommer att utgöra faktorer för styrkan i 

kundens identifiering med leverantören. Grad av engagemang är ett element som syftar till att 

individers sociala relationer till andra bygger på en särskild identitet och roll (Stryker & Burke, 

2000). Den graden till vilken en individ är engagerad i en relation utgör även styrkan i att bygga 

upp en identitet. Grad av engagemang mäts i vad det kostar att förlora meningsfulla relationer till 

andra då även identiteten går förlorad.  Hur framträdande en identitet är reflekteras i den grad av 
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engagemang som finns i relationerna. Vi ser det därför som att säljaren måste vara engagerad i 

kundindividen för att överföra identitet till kunden. När parterna är engagerade i varandra leder 

det till ökad vilja, samarbete samt tillgodoseende av önskemål (Morgan & Hunt, 1994). Då krävs 

det även att kunden blir engagerad i relationen, något som dock endast kan ske efter att säljaren 

först har visat på detta engagemang. Om inte säljaren först visar intresse kommer inte kunden att 

visa ökad vilja. Utbytesrelationen kan enligt författarna intensifiera utbytesrelationen men då 

under vissa förutsättningar. Kund påstår att mest aktiviteter och sociala åtaganden görs med en 

viss leverantör (5.3.3). Det här kan ses som en typ av engagemang av leverantören som initierat 

dessa sociala bestyr, vilket i sin tur har lett till att kunden känner sig prioriteras av leverantören, 

vilket vidare indikerar identitetsskapande. Som en identitetsdrivare ser vi därmed engagemang 

och nivån av denna argumenterar vi korrelerar med nivån av kundens identifiering. 

 

Personifiering och kommunikation 

Både kund och säljare talar om att personifiera relationen. Det kan knytas samman med 

Håkansson & Snehota (1995) som resonerar kring det sociala utbytet i relationen och att de 

inblandade blir mer involverade i denna än vad som strikt professionellt krävs. Kunden säger att 

det personliga aldrig får ta överhand men att man samtidigt vill känna sig viktig och prioriterad 

(5.3.8). Säljaren pekar på att det handlar om att vara personlig men att man måste läsa av kunden 

(5.1.3). Det resulterar således i en form av anpassning av prioritet vilket är direkt kopplat till 

identitetsskapande (Alvesson & Björkman, 1992). Går det för långt åt ena eller andra hållet finns 

en risk att kunden tar avstånd i relationen och således minskar möjligheten till identifiering. Även 

förutseende och intention är två påtagliga koncept som behandlas (5.1.5). Dessa måste avvägas 

mot varje kund då alla relationer är olika i ett nätverk och måste individuellt anpassas (Ford 

1998a). Det skapar en individualisering med kunden som enklare identifierar sig med sin 

leverantör (Stryker & Burke, 2000). Kommunikationen och information (och i förlängningen 

penetreringen av företaget) är även det acklimatiseringsbetonat. Säljaren måste ha en god 

kommunikation på alla nivåer i kundföretaget vilket empirin visar från leverantörssidan (5.2.5) 

men också från kunderna (5.3.7). Fungerar inte denna mellan två aktörer på individnivå måste 

minst en av dem bytas ut annars kan relationen falla sönder vilket har nämnts innan. Det här 

indikerar återigen anpassning vilket kan kopplas med identitetsteorierna enligt Baumeister (1991) 

där jaget utvecklas i interaktion och kommunikation med andra. Han menar att identiteten 

utvecklas genom den anpassning och förhållning vi har till andra, och vi ser det som att 

kommunikationen mellan säljare och kund därmed måste fungera annars byts en av dem ut för 
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att få den att fungera. Anpassning i kommunikation ligger i vår mening häri att det är rätt säljare 

till rätt kund för att möjliggöra att den sistnämnda ska kunna närma sig fullständig identifiering 

med leverantören. 

 

6.6 Tillit, förtroende och lojalitet 
Sociala bindningar handlar om att utveckla starkt förtroende och tillit mellan företagen. 

Håkansson & Snehota (1995) definierar dessa bindningar som hur aktörerna uppfattar samt 

formar sin identitet i relation till varandra. Vi menar att tillit och lojalitet skapar identitet men att 

förtroende inte gör det, vilket vi kommer att utveckla i analysen som följer i styckena nedan. 

 

Tillit och förtroende 

Tillit anser vi förmodligen kan skapa identitet då kunden kan känna samhörighet med exempelvis 

andra kunder i sitt nätverk och deras åsikter med mera. Kund menar att ryktesvägar skapar 

identifiering med leverantör (5.2.8) vilket i vår mening kan kopplas med social identitet i enlighet 

med Wheterell (1996) och borde följaktligen vara identitetsskapande. Frågan är om tillit skapas av 

relation? Initialt kan man se på Claycombs & Martins (2002) argument som menar att tillit måste 

finnas innan tjänsten avtalas, köps eller konsumeras. Vi menar följaktligen att det inte är den 

långtgående relationen i sig som skapar tillit utan det är andra faktorer som gör att den skapas, 

exempelvis varumärket. Vrider vi på frågeställningen kan vi tillgripa Morgans & Hunts (1994) 

forskning vilken visar att leverantörer som når tillit i sin kund lättare bibehåller densamma. I och 

med den bibehållningen skapas en långsiktig relation och det är i samband med den relationen 

som identitet skapas (Stevens, 1998). Där finns ett starkare samband mellan relation, tillit och 

identitet men i vår åsikt skapas relationen här nästan tillsammans med tilliten eller möjligtvis efter 

att den har skapats. Sammanfattningsvis ser vi det här som att tillit är identitetsskapande men inte 

skapat ur relationer, utan snarare tvärtom är relationer skapade ur tillit. 

 

En social identitet skapas enligt Tajfel (1982) i samhörighet med andra vilket i vår uppfattning 

inte faller under definitionen förtroende. Det här förstärks av våra empiriska undersökningar där 

kunderna uttrycker att förtroendet till leverantören inte är relaterat till individen, utan snarare är 

kopplat till att leverantören strävar efter att hålla vad de lovar (5.3.4). Dock talar detta emot hur 

Moorman et al. (1993) uppfattar förtroendeskapandet vilket enligt dem är relationsberoende. 

Något som styrker deras uppfattning är att våra empiriska fakta visar att leverantören skapar 

förtroende genom att de i det första skedet av att lova kunden något naturligtvis har någon typ av 
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relation men uppföljningen av det här genomförs sannolikt inte av en individ utan levereras av 

företaget som helhet vilket också förespråkas av Claycomb & Martin (2002). I förlängning av 

deras argument anser vi inte att relationen har en central roll i förtroendeskapandet och 

följaktligen leder i vår mening inte förtroende per se till identitetsskapande i kunden. 

 

Håkansson & Snehota (1995) lyfter fram hur tillit är en nödvändighet för att skapa förtroende 

men att den sistnämnda ofta prioriteras högre av leverantörer. Det finner vi intressant då tillit i 

vår analys kan utnyttjas för att kunna skapa identitet i kunden medan förtroende enligt oss inte 

kan det. Vikten för en leverantör av att få sin kund att identifiera sig med den understryks av 

Alvesson (2000) varför vi vill vända på argumentet och tala för att tillit istället ska prioriteras över 

förtroende om incitamentet är att skapa identitet i kunden.  

 

Lojalitet 

Tjänsteföretag har goda förutsättningar att skapa lojalitet i sin kund då teorin säger att lojaliteten 

ökar när gripbarheten minskar (Guseman, 1981). Detta överensstämmer med vår undersökning 

där relationerna nästan uteslutande är långsiktiga vilket tyder på att varumärkesskifte från 

tjänsteleverantörer inte sker särskilt ofta.  

 

Gällande lojalitet är teoretikerna diffusa i hur de uttrycker sig kring begreppet. Det är något av en 

definitionsfråga; vad kom först? Hönan eller ägget? Relationen eller lojaliteten? Vi ser på 

relationer som att man kan ha en svag sådan till något annat, helt omedvetet. Exempelvis kan 

man se det som att ett kundföretag köper tjänster en eller ett fåtal gånger från en leverantör men 

sedan dröjer länge innan det återvänder till samma leverantör och gör det då utan att relatera till 

föregående gång eller gånger. Under tiden av frånvarande har kunden anlitat andra leverantörer. 

Vi ser här relationen som att den finns, om än svag och omedveten, medan vi likt Fornell (1992) 

menar att lojalitet hade varit den medvetna handlingen av att använda samma leverantör på en 

regelbunden, känslomässig basis. Relationen i vår synvinkel är följaktligen grunden att bygga 

lojalitet ifrån. Därmed ser vi lojalitet i enlighet med Egans (2001) definition där denna är den 

högsta formen av relation då dessutom våra respondenter starkt indikerar att lojalitet från kunden 

byggs av en relation (5.1.4). Till följd därav tar vi avstånd från det sätt på vilket Carlell (1999) ser 

det när hon uttrycker att det snarare handlar om lojalitet när två parter träffas regelbundet och att 

det inte behöver finnas en relation. Även Lam et al. (2004) anser att lojalitet måste finnas för att 

skapa en relation. Vi har dock samma åsikt som IMP-projektet enligt Håkansson & Johansson 
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(2001) vars analys inte heller överensstämmer med vare sig Carlells (1999) eller Lams et al. (2004) 

åskådningar. De framför istället att relationer är långa, etablerade och utvecklade genom 

regelbunden interaktion. Det är enligt oss den regelbundna interaktionen som utgör den 

medvetna lojaliteten. 

 

Lojalitet som den högsta formen av relation är således attitydsfokuserad (Dick & Basu, 1994) och 

visar på ett engagemang från kunden, vilket i sin tur är identitetsskapande (Stryker & Burke, 

2000). Kundföretaget visar lojalitet gentemot leverantören när det väljer att förnya avtalen med 

dem samt fullfölja dessa till den grad som det har överenskommits om. Detta överensstämmer 

med Olivers (1999) lojalitetsdefinition i vår mening där kundföretaget visar en hängivenhet och 

en förbindelse gentemot leverantören. Varför väljer det att göra detta? Kundempirin visar att det 

handlar dels om prioritet av leverantör och dels om ekonomiska incitament (5.3.4). När det gäller 

det sistnämnda tycker vi att man initialt kan dra en parallell till Blomqvists et al. (2004) 

resonemang som uttrycker att det här inte är lojalitet utan endast ska ses som en monetär morot 

att utnyttja som rabatt. Visserligen behandlar denna teori snarare lojalitetsprogram men vi anser 

ändå att det går att finna likheter. Utan begreppet lojalitet existerar inget lojalitetsprogram. 

Prioritet är dock identitetsskapande (Håkansson & Snehota, 1995) vilket leder oss till följden att 

lojalitet genom relation är identitetsskapande till viss mån.  

 

Det finns emellertid ytterligare ett sätt att se lojalitet på. Om man ser till den beteendefokuserade 

typen av vad Dick & Basu (1994) kallar lojalitet kan man dra paralleller till att kundföretagen i 

stor utsträckning nyttjar externa konsulter i förhandlingssituationer där faktiska 

kontraktsförändringar mellan parterna sker. Vi framhåller att det starkt kan kopplas med 

varumärkesskifte, alltså en form av illojalitet, om kunden väljer att byta leverantör. På det sättet 

menar vi att kunden inte är hängiven i sin relation mot leverantören utan bara är intresserad av att 

pressa priserna vilket leder i enlighet med Dick & Basu (1994) till att de byter leverantör om ett 

bättre alternativ dyker upp. I och med att vi har definierat lojalitet som den högsta formen av 

relation kan i den här situationen lojalitet inte finnas då kunden går ifrån relationen och därmed 

kan inte heller identitet skapas. Det här försvårar enligt vår tolkning leverantörens arbetssätt att 

påverka kunden i sin identifieringsprocess. 

 

Lojalitetsprogram 

Enligt vår studie är lojalitetsprogram en faktor som kan styra lojalitetsskapandet, vilket både kund 

och leverantör förespråkar (5.2.4, 5.3.4). Objekt som är värdefulla och socialt synliga, exempelvis 
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lojalitetskort, och som reflekterar individens roll kan bidra till att skapa relationer och prestationer 

bland individer (Kleine et al., 1993). Detta kan i sin tur bidra till identitetsskapande genom status 

(Ellemers et al., 1999). De som dessutom är personifierade har bevisats enligt Kleine et al. (1993) 

reflektera individens jag betydligt mer. Drar man resonemanget vidare så framhåller Morgan & 

Devs (1994) teori att relationsmarknadsföraren måste ta hänsyn till kundens bakgrund, alltså 

personifiera relationen. Den här personifieringen kan enligt leverantör (5.2.4) ske när man 

skräddarsyr lösningar för att uppfylla kundens behov genom att basera det på tidigare önskemål 

och konsumtionsbeteenden. Informationen lagras i lojalitetskortet. Leverantörsempirin fortsätter 

argumentet (5.2.4) och framhåller att lojalitet handlar om att uppvakta kunderna, inte bara 

uppmärksamma dem. I vår mening personifierar man därmed relationerna med kunderna. Det 

här leder våra tankar in i att tjänsteleverantörer har möjlighet att jobba med att forma 

skräddarsydda lösningar för sina kunder vilket bör stärka identifieringen hos dem genom 

personifierade objekt. Ett lojalitetsprogram kan således stärka identitetsskapandet i kunden men 

detta sker i våra ögon på individnivå. Med det vill vi inte säga att lojalitetsprogram är den enda 

identitetsskapande faktorn relaterat till lojalitet. 

 

Man skulle kunna vända på argumentet och förespråka det Blomqvist et al. (2004) hävdar om att 

lojalitetsprogrammet endast utnyttjas för monetär vinning och inte är en relationsskapare 

eftersom den största delen (46 %) av lojalitetsprogrammets medlemmar i vår undersökning 

faktiskt brukar det för att erhålla ekonomisk ersättning. Därmed skapas i enlighet med teorin 

ingen relation och därav heller ingen identitet i kunden. Dock menar den näst största gruppen (39 

%) att de utnyttjar lojalitetsprogrammet för förmåner som inte är monetära. Den här gruppen 

torde således styrka vårt resonemang vilket tillsammans med stycket ovan säger att lojalitet kan 

skapas till viss del genom dessa program. 

 

Vi har kommit fram till att lojalitet har sitt ursprung i relationer, och att relationer har minst två 

parter (i denna studie exakt två parter; leverantör och kundföretag). Vidare har vi antagit Egans 

(2001) samt Håkanssons & Johanssons (2001) resonemang om att lojalitet är den högsta formen 

av relation. Då denna relation är tvåsidig leder tankegången till att lojalitet skapas i interaktion 

mellan de två parterna och följden av det blir att även leverantören har en betydande medverkan i 

detta. Då relationen är tvåsidig och kunden är lojal mot leverantörer, är då leverantören lojal mot 

kunden? I vår uppfattning ser vi det som att för att nå den högsta formen av relation torde det 

vara vitalt att leverantören anpassar sig efter sin kunds behov och önskemål och är därmed 
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involverad i processen, men är därmed inte sagt lojala. Vi ser en svårighet i att leverantören ska 

kunna vara lojal då det handlar om att välja sin motpart, något leverantören inte har en möjlighet 

att göra. Det säljande företaget kan bara göra sitt bästa för att knyta kundföretag till sig. Dessa 

kundföretag har ju valmöjligheter mellan leverantörer. Leverantören påverkar relationen till 

kunden, vilken påverkar lojaliteten hos denna, vilken i sin tur påverkar identitetsskapandet. 

Således är leverantören enligt oss inte lojal gentemot sin kund och påverkar heller inte lojaliteten 

direkt då denna är ett medvetet val av kunden, vilket vi nämnt i tidigare diskussion. Därför skulle 

man kunna säga att detta är något av en motsägelse att lojalitet skapas i interaktion mellan två 

parter men att den ena samtidigt inte kan påverka lojaliteten direkt. Säljande företag kan jobba för 

att stärka relationen, vilket vi tycker indikerar en anpassning i relation från leverantörens sida, och 

det är i sin tur identitetsskapande. På så sätt kan man ändå lösa den konflikt mellan begreppen 

som finns. Detta är illustrerat i figur 6.1. 

 

 
 
Figur 6.1: Förbindelser mellan relation och identitet genom tillit, förtroende och lojalitet. 
 

6.7 Förening till en helhet 
Ser man till resonemangen i styckena ovan mynnar de ut i vad vi urskiljer som två tydliga 

orienteringar när det gäller kundens identifiering med leverantören och hur den sistnämnda kan 

påverka förfarandet. Dessa två fokus har individuellt varsin inriktning vilka båda är viktiga för 

vårt syfte men där den ena är mer relationsbaserad och den andra mer identitetsinriktad. Vi har 

valt att kalla dessa ställningstaganden för anpassning och internt identitetsskapande.  

 

Under studiens gång och framförallt i analysen har det uppdagats beteenden och situationer som 

är återkommande i relationen vilka sammanlagt och inalles kan kopplas till identitetsskapande. Vi 

har valt att sammanfoga dessa beteenden i leverantören och kalla det för anpassning. Påtagligt är 

Relation Identitet

Förtroende 

Lojalitetsprogram
Prioritet 

Tillit 

Lojalitet 
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att leverantören uppvaktar sin kund, men med finess. Det är hela tiden en avvägning mellan hur 

nära och hur intensiv relation kunden vill ha. Det handlar om att sammanfoga och anpassa de 

identitetsdrivare som faktiskt skapar identitet; gemensamma värderingar, personifiering, 

befogenhet, varumärke, professionalism, prioritet, engagemang, kommunikation och lojalitet. 

Möjligheten att byta samarbetspartner enligt Metis & Turnbull (1998) minskar när beroendet 

mellan två parter ökar. Detta beroende bottnar bland annat i intensitet, närhet och engagemang 

vilka är uppfattningar som är nära knutna till identitetsskapande (Ellemers et al., 1999) och 

samtidigt tydligt har visat sig i våra empiriska data vara ett utomordentligt betydelsefullt verktyg 

för leverantören att använda sig av i sin relation till kunden. Vi menar därmed att det ovan sagda 

medför en form av anpassning i relationen och att den i sin tur är starkt knuten till leverantörens 

påverkan av identitetsskapande i kunden.  

 

Vidare har vi i vår analys kommit fram till att identitetsskapandet i kunden sker på individnivå 

men att det är det säljande företagets identitet som är av yttersta betydelse att överföra till kunden. 

Då kunden representeras av en person i relationen har det visat sig att dennas identitet och 

person är avgörande för att identitetsskapandet ska ta form, då det inte går att skapa identitet i 

kundföretaget som helhet. Den sociala bindningen kommer endast fram i relationen mellan 

individer. Däremot har vi påvisat vikten av det säljande företagets identitet; denna är av större 

betydelse för kunden än den enskilde säljarens. Det leder oss till vårt andra fokus; leverantörens 

förmåga att förmedla företagsidentiteten internt till sina anställda, i detta specifika fall till sina 

säljare. För att säljaren ska kunna överföra den efterfrågade identiteten, alltså företagets, till 

kunden så måste han eller hon först identifiera sig med sitt eget företag. Då företaget enligt 

Alvesson & Björkman (1992) påverkar den anställdes personliga identitet är det därför av vikt att 

anställda står för samma värderingar som företaget. Saknas detta element kommer inte 

identitetsskapandet kunna ske ultimat i kunden och den sökta fullständiga identifieringen med 

leverantören kommer att utebli.  

 

Tillsammans utgör i leverantören anpassning och internt identitetsskapande essentiella mekanismer för 

leverantören att jobba utifrån för att påverka kundens identifiering med dem.  
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7 Slutsats 
I det här avslutande kapitlet redovisar författarna de resultat som framkommit ur studien. Avslutningsvis 

kommer vi att reflektera över dels studien och dels över möjlig framtida forskning inom uppsatsens behandlade 

områden. 

 

7.1 Prolog 
För att underlätta för läsaren presenterar vi här vårt syfte så att resultaten på ett enkelt och 

överskådligt sätt kan jämföras med studiens avsikt: 

 

Med denna uppsats avser vi att påvisa de mekanismer i en industriell tjänsterelation, vilka en leverantör styr över, 

som kan leda till att företagskunden identifierar sig med leverantören. 

 

Som analysens sista stycke visar har vi kommit fram till två huvudsakliga mekanismer rörande 

tjänsteleverantörers påverkan i kundens identitetsskapande; internt identitetsskapande och anpassning. 

Den förstnämnda tycker vi har fokus närmare själva identitetsförutsättningen då den i sig inte 

handlar om relationer förrän i ett senare skede när identiteten redan utvecklats internt. Den 

sistnämnda mekanismen är tydligare kopplad till relationer där den kommer till uttryck men 

innefattar som vi påvisat endast faktorer som är identitetsdrivande. Den ena kan dock inte 

existera utan den andra när det gäller identitetsskapande genom relation i kund, varför de båda är 

centrala i vår slutsats. Nedan kommer mekanismerna att var för sig åskådliggöras och utvecklas, 

dock ganska koncentrerat då vi har för åsikt att analysen i sig redogjort för koncepten på ett 

omfattande sätt. 

 

7.2 Internt identitetsskapande 
Initialt i den här studien har vi påvisat att relationer, även på företagsnivå (B2B), endast existerar 

på individnivå. Det här är mycket framträdande i en tjänsteleverantörs förfarande då produkten 

skapas i interaktion med kunden, och således inte kan skapas på egen hand. Av ovanstående 

resonemang kan man urskilja att även identitet skapas i individ och inte i företag som helhet. Det 

är relationer som skapar identitet, varför vi finner att identitetsskapande starkt kan kopplas till 

tjänstemarknaden där relationer har en framträdande roll. 
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Det har framkommit att kundföretaget söker leverantörens företagsidentitet, men att denna trots 

det överförs på individnivå. Således har vi funnit att det är avgörande att individen inom 

leverantörsföretaget genom sin relation till kund kan överföra företagsidentiteten. Följaktligen är 

det vitalt att leverantörsindividen identifierar sig med sitt företag. Om inte det sker är det en 

omöjlighet att genom relation få kunden att identifiera sig med leverantören.    

 

7.3 Anpassning 
Ur vår analys framkom ett antal faktorer som alla var identitetsgenererande. Dessa föll i våra 

ögon under ett och samma begrepp; mekanismen anpassning. För att leverantören ska kunna 

skapa identitet i sin kund krävs det att denna gör en anpassning av de identitetsgenererande 

faktorerna, vilka tar sig uttryck i relationen. Följande element som vi uppmärksammat är 

avgörande identitetsdrivare men samtidigt beroende av anpassning i relationen. Nedan har vi 

räknat upp dessa samt gjort en koncis förtydning av vad de representerar i anpassning för 

leverantören: 

• Gemensamma värderingar mellan företagen – leverantören anpassar sin relation genom 

att lyfta fram de ömsesidiga övertygelserna i företagsidentiteterna. 

• Personifiering i relationen – leverantören behandlar varje kund unikt och tilltalar 

kundrepresentantens personliga egenskaper. 

• Befogenhet hos leverantören – säljare har rätt att genom kreativitet och nytänkande fatta 

beslut som inte varit praxis innan. 

• Varumärke – säljaren anpassar beroende på kund hur framträdande roll varumärket ska 

ha i relationen. Varumärket är inte anpassningsbart i sig. 

• Professionalism hos leverantören – säljarens möjlighet att vara påläst och kunnig om 

kundföretaget och även känna av kundens behov. 

• Prioritet – valet av leverantören att lägga stort fokus på vissa kunder. 

• Engagemang – grad av visat kundintresse från leverantören. 

• Kommunikation – säljarens avläsning av hur nära och intensiv kommunikation som 

kunden vill ha. 

• Lojalitet – leverantörens möjlighet att anpassa skräddarsydda lösningar åt kunder. 
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7.4 Reflektioner kring studien 
Ser vi tillbaka på den studie vi har genomfört kan man urskilja tydliga moment vilka uppenbarar 

sig som olika kapitel i uppsatsen. Även om alla kapitel har tillfört essentiella delar för att skapa en 

helhet, uppfattar vi själva att styrkan och stommen är vår teoretiska referensram. Det känns som 

vi har genomfört det vi strävat efter, det vill säga att teorierna skulle väga tyngst i studien men att 

dessa på ett välgenomfört sätt integrerats med det empiriska materialet. Det har varit väldigt 

intressant att införliva ekonomiska teorier med sociologiska teorier och sedan generera ett resultat. 

Då vi tidigare visste ytterst lite om de berörda ämnesområdena så har det krävts stor ansträngning 

att läsa in sig på teorier inom de här fälten. Teorierna har varit nyttiga och värdefulla för studien 

att läsa in, även om vi möjligen så här i efterhand saknar teorier kring vad relationerna som skapar 

lojalitet utgörs av. Dock är lojalitetsbegreppet både omfattande och något förvirrat i litteraturen, 

varför vi menar att det skulle krävas en större studie om detta område allena. 

 

Vi anser att vi har fått ut ett gott resultat av studien. Inte bara vår egen förståelse har ökat utan 

även det resultat som uppsatsen producerat har bidragit till ett kunskapsökande i vår mening. 

Emellertid blev vår slutprodukt något annorlunda än vad vi från början förutsåg. Både innehåll 

och utformning har utvecklats under resans gång, vilket tyder på att det varit en fortlöpande 

arbetsprocess där en förändring lett till en ny. Därmed vill vi ha sagt att det vi initialt ställde upp 

att genomföra inte exakt motsvarar slutresultatet utan vi har fått modifiera alla delar för att få 

uppsatsen att gå ihop. 

7.5 Förslag till vidare forskning 
Då vi har identifierat internt identitetsskapande inom leverantörsföretaget som en mekanism som 

påverkar kundens identitetsskapande skulle det i vidare forskning vara intressant att utgå ifrån ett 

kundperspektiv och undersöka vikten av kundens interna företagsidentitet och dess 

förutsättningar och påverkan. Till vilken grad måste denna ha upptagits av individen för att 

leverantörens identitet ska kunna mottagas? 

 

Vidare skulle vi kunna tänka oss en studie där man utvecklar de identitetsdrivare som 

framkommit i den här uppsatsen och möjligen rangordna dessa inbördes för att ta reda på dess 

relativa betydelse för identitetsskapande. Även lojalitet, vilket har forskats på otaliga gånger, anser 

vi dock skulle kunna utgöra ännu en forskningsgrund där man ur ett företagsperspektiv skulle 

kunna undersöka leverantörens roll i lojalitetsbegreppet, vilken det finns föga skrivet om. 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor till  Hiltonanställda 
 

1. Namn, position på företaget, tid som anställd på företaget? 

 

2. Antal personliga företagskunder? 

 

3. Hur ser kontrakten mellan företagen ut? Hur utvecklas de? Är de bindande? Hur ser 

maktbalansen mellan företagen ut i din åsikt? 

 

4. Hur ser din relation med kunderna ut? 

 

5. Ser alla relationer likadana ut? Om inte, vad skiljer dem åt? Varför tror du? 

 

6. På vilket sätt jobbar företaget/du (finns skillnad?) aktivt med relationsmarknadsföring 

mot kunden? 

 

7. Hur jobbar ni för att skapa tillit? Förtroende? Lojalitet? 

 

8. Vilka mekanismer anser ni är viktigast i relationsmarknadsföringen? 

 

9. Av hur stor vikt är i din åsikt den personliga relationen i kontakten med köpande företag? 

 

10. Vad är din definition av Hiltons företagsidentitet? 

 

11. Hur jobbar företaget för att skapa denna? 

 

12. Identifierar du dig med företagets identitet? Hur jobbar Hilton aktivt för att du ska göra 

detta? 

 

13. Hur influerar företagsidentiteten dig som anställd? 

 



    
 

 

14. När du arbetar mot/med kund, vilken identitet bedömer du påverkar relationen mest – 

din eller företagets? Varför? 

 

15. Hur jobbar ni aktivt för att kunden ska identifiera sig med Hilton? 

 

16. Vilken identitetskombination är i din mening den avgörande i identitetsskapandet hos 

kunden (företag-företag, företag-individ, individ-individ eller individ-företag)? Varför? 

 

17. Vilka mekanismer som ni styr över anser du är av störst vikt vid identitetsskapandet hos 

kunden? 

 



    
 

 

Bilaga 2 
 

Intervjufrågor till Hiltons kunder (Skandia och BTI) 
 

1. Namn, tjänst, tid inom företaget? 

 

2. Hur ser kontraktet med Hilton ut? Är det likadant som kontrakten med andra företag? 

Hur anser du att maktbalansen mellan köpare och säljare är? 

 

3. Hur ser relationen med Hilton ut? 

 

4. Ser alla relationer med leverantörer likadana ut? Om inte, vad är det som skiljer dem åt? 

Varför tror du? 

 

5. Hur jobbar leverantörer mot er för att skapa tillit? Förtroende? Lojalitet? 

 

6. Vilka mekanismer anser ni är viktigast i relationsmarknadsföringen från leverantören? 

 

7. Av hur stor vikt är i din åsikt den personliga relationen i kontakten med säljande företag? 

 

8. Vad är din definition av Skandias/BTIs företagsidentitet? 

 

9. Hur jobbar företaget för att skapa denna? 

 

10. Identifierar du dig med företagets identitet? Hur jobbar Skandia/BTI aktivt för att du ska 

göra detta? 

 

11. Hur influerar företagsidentiteten dig som anställd? 

 

12. När du arbetar mot/med leverantörer, vilken identitet bedömer du påverkar relationen 

mest – din eller företagets? Varför? 

 

13. Hur jobbar leverantörerna för att ditt företag/du ska identifiera sig med det? 

 



    
 

 

14. Hur anser du att Hilton jobbar för att ditt företag ska identifiera sig med dem? Är detta 

arbete byggt på ditt företags identitet eller på din identitet i din mening? Varför är det så? 

 

15. Upplever du att du personligen influerar valet av leverantör? Anser du att detta val är 

baserat på företagets identitet eller din identitet? 

 

16. Vilka mekanismer i leverantörens tillvägagångssätt anser du är av störst vikt för att ert 

företag ska identifiera er med dem? 

 

17. Vilken identitetskombination är i din mening avgörande i ert identitetsskapande (företag-

företag, företag-individ, individ-individ eller individ-företag)? Varför? 

 


