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Sammanfattning 
 

Branscherna mobila företagstjänster och webbteknik har svårt att utnyttja det kundupplevda 
värdet i sin marknadsföring, då de tillhandahåller produkter som befinner sig i gränslandet 
mellan varor och tjänster. I dagsläget finns det inga marknadsföringsteorier som behandlar 
dessa produkter. Syftet med detta kandidatarbete är att föreslå en modell för marknadsföring 
av produkter i gränslandet mellan varor och tjänster. Modellen kommer att fokusera kring 
kundupplevt värde. 
 
Empiriinsamlingen har skett genom kvalitativa intervjuer. Vi har valt kvalitativa intervjuer för 
att få fram ett resultat som är användbart vid analys och vidare för att kunna dra relevanta 
slutsatser. Vi har intervjuat tio olika företag inom branscherna mobila företagstjänster och 
webbteknik. Respondent är den marknadsansvariga eller den verkställande direktören inom 
företagen.  
 
I analysen ställs vår empiriinsamling i förhållandet till våra valda teorier. Baserat på 
materialet i analysen drogs slutsatser som sedan låg till grund för vår modell för 
marknadsföring av produkter som befinner sig i gränslandet mellan varor och tjänster. 
Resultatet påvisade brister i dagens marknadsföringsteorier. 
 
Företag kategoriseras utefter den specifika branschen vilket medför att man förlorar fokus på 
kunden. Kunden är den viktigaste komponenten vid marknadsföring av produkter som 
befinner sig i gränslandet mellan varor och tjänster. Eftersom företagen tillhandahåller 
produkter som är svårförståliga för kunden, samt till viss del är immateriella, är det viktigt att 
vid marknadsföring utgå ifrån kunden, och inte marknaden eller företaget i sig. Det är det 
kundupplevda värdet som är viktigt att förmedla. Produkter som befinner sig i gränslandet 
mellan varor och tjänster måste skapa resultat som är upplevda och önskade av kunden för att 
kunna skapa ett verkligt kundvärde. 
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Abstract 
 

The business types mobile business services and webb technology has a hard time taking 
advantage of the value experienced by its costumers, since they supply products that are on 
the borderline between goods and services. Today, no marketing theory deals with this kind of 
products. The purpose with this thesis is to propose a marketing model for products in 
between goods and services. The focus of the model will be costumer experienced value. 
 
Our empirics have been collected through qualitative interviews. We have chosen this way of 
collecting empiric to get a result that is usable in our analysis and possible to draw relevant 
conclusions from. We interviewed ten different companies within the business types mobile 
business services and webb technology. The respondent part has been the marketing manager 
or managing director within the company. 
 
In the analysis, our empiric material will be put in relation to our chosen theories. Based on 
the material in the analysis we pulled conclusions that later on became the basis of our own 
model for marketing of products that are at the borderline between good and services. Our 
results showed clear scarcity in today’s marketing theories for this type of business. 
 
Companies and business organisations are categorized by the specific type of business they 
belong to and this makes them loose focus on what is important, the costumers. The costumer 
is the most important part in marketing of products in the borderline between goods and 
services. Since the companies supply products that sometimes is difficult to understand, and 
partly intangible, it is exceptionally important that they see it from the costumer’s point of 
view, and not the market or the business. It is the value experienced by the costumers that is 
important to communicate. Products in the borderline between goods and services have to 
create results that are experienced and whished for by the costumer to create a true costumer 
value. 

 
Keywords 
 

Marketing, borderline between goods and services, intangible, relationship marketing, service 
marketing, business-to-business, costumer value, marketing strategy, marketing theory, 
mobile business services, webb technology, networks, word-of-mouth. 
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1. Introduktion 
 

I detta inledande kapitel börjar vi med att ge läsaren en bakgrundsbeskrivning till uppsatsen, 
som sedermera resulterar i en problemdiskussion, problematisering och till sist en 
problemformulering och ett syfte med uppsatsen. I slutet av kapitlet redovisar vi även de 
avgränsningar vi valt att göra, samt uppsatsens fokus. Vi kommer även att konstatera 
uppsatsens teoretiska kunskapsbidrag. Kapitlet avslutas med en disposition över resten av 
uppsatsen. 

 
1.1 Bakgrund 
 

Vid planering av marknadsföringsaktiviteter måste produkten vara kärnan, men det är viktigt 
att inte stirra sig blind på produkten. Det är viktigt att marknadsföraren definierar produkten 
som ett paket som även innehåller de tjänster som marknaden kräver. För att åstadkomma en 
marknadsföring som tilltalar kunden är det viktigt att man även ser produkten som en summa 
av dess fysiska, objektiva och psykologiska egenskaper. (Albertsson, Lundqvist, 1997, s. 
159). Vi har i denna uppsats valt att använda oss av Kotlers definition av marknadsföring; 
”marketing is a social and managerial process by which individuals and groups obtain what 
they need and want through creating and exchanging products and value with others” (Kotler 
et al, 2005, s. 6). 
  
Under de senaste två decennierna har tjänster haft stor framväxt och varit en av 
huvudtrenderna i den moderna ekonomin, vilket innebär att marknadsförare måste veta mer 
om tjänstemarknadsföring (Kotler et al, 2005, s. 624). Intresset att klarlägga vad som skiljer 
en vara från en tjänst, och vad som är den bakomliggande orsaken, vid marknadsföring har 
varit stort (Gummesson, 2002, s. 325). I denna uppsats kommer vi ursprungligen att använda 
oss av Kotlers definition på en tjänst; ”a service is any activity or benefit that one party can 
offer to another which is essentially intangible and does not result in the ownership of 
anything” (Kotler et al, 2005, s. 921). Nationalencyklopedin definierar en vara som en 
företeelse som är eller kan vara föremål för handel, vanligen föremål som är tillverkade av 
människor (Nationalencyklopedin, uppslagsord: vara).  
 
Marknadsföring av tjänster handlar således om det omfattande samspelet mellan kunden och 
tjänsteföretagets personal och/eller fysiska och tekniska resurser. Den tekniska lösningen som 
företaget tillhandahåller är endast en del av den upplevda kvalitén hos kunden. Det centrala i 
marknadsföringen av en sådan här vara ligger i det funktionella samspelet mellan 
tjänsteföretaget och kunden. Detta samspel kan i många fall till och med bli mer betydelsefullt 
för kvalitetsupplevelsen än vad företaget rent tekniskt erbjuder kunden. (Grönroos, 2008, s. 
81-86). Ett företags ekonomiska vinster ökar med kundnöjdheten (Andersson, Fornell, 
Lehmann, 1994, s. 53). 
 
Relationsmarknadsföring hanterar både konsumentmarknadsföring, business-to-business och 
tjänstemarknadsföring (Gummesson, 2002, s. baksidan). Relationsmarknadsföring betonar att 
både konkurrens och samarbete är nödvändiga i en fungerande marknadsekonomi. 
Konkurrens och samarbete har en helt annan betoning inom den traditionella 
marknadsföringen. Den traditionella marknadsföringen ser samarbete och konkurrens som 
något som påverkar marknaden negativt. (Gummesson, 2002, s. 31).  
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1.2 Problemdiskussion 
 

Det räcker inte för ett företag att endast erbjuda en vara eller en tjänst. Det är viktigt för 
företagen att leverera unika varor och tjänster som skapar ett kundvärde och vidare bygger 
långsiktiga kundrelationer. Företagens kunder blir ofta påverkade av immateriella faktorer i 
sin beslutsprocess gällande köp av en vara eller en tjänst. De immateriella erbjudandena ökar 
varor och tjänsters potential att skapa ett upplevt värde hos kunden. (Steiner, Harmon, 2009, s. 
2066). 
 
Marknadsföring är givetvis mycket viktigt för alla typer av företag, men vissa företag är mer 
beroende än andra av en väl fungerande marknadsföring. Företag som marknadsför produkter 
som befinner sig i gränslandet mellan varor och tjänster har ofta problem med att få sina 
kunder att förstå vad det är de egentligen erbjuder och vilket ökat kundvärde det skulle kunna 
innebära. Det finns studier som visar på att det är extra viktigt med bra marknadsföring för de 
företag som helt, eller till största delen, erbjuder annat än varor. (Lane, Whitehill King, 
Russel, 2008, s. 78). Med produkt menas i denna uppsats; “a product is anyting that can be 
offered to a market for attention, acquisition, use or consumption that might satisfy a want or 
need. It includes physical objects, services, persons, places, organisations and ideas.” (Kotler 
et al, 2005, s. 539). 
 

“One needs to look beyond the actual product or service to define total costumer 
value. The total value of a product cannot solely be derived from the core product 
and it's functions." (Steiner, Harmon, 2009, s. 2067).  

 
Det totala kundvärdet kan inte konstateras utifrån produkten i sig eller dess funktion. För att 
konstatera det totala kundvärdet måste man även se till det värde som befinner sig bortom den 
aktuella varan eller tjänsten. 
 
För att nå framgång inom tjänsteföretag är det viktigt att man fokuserar på både anställda och 
sina kunder. Företag har på senare tid uppmärksammat att det är endast genom bra service 
som man kan få nöjda kunder, vilket vidare resulterar i ett bra resultat. Detta synsätt innebär 
att det krävs mer intern marknadsföring än extern marknadsföring. (Kotler et al, 2005, s. 633). 
Studier kring marknadsföring av tjänsteföretag har uppmärksamhats mer och mer under den 
senaste tiden, och så även fokuseringen på immateriella värden. Det som idag saknas inom  

området marknadsföring är studier och teorier på 
hur företag som tillhandahåller produkter i 
gränslandet mellan varor och tjänster ska 
marknadsföra sig. Med gränslandet menar vi i 
den här uppsatsen en kombination av varor och 
tjänster som varken kan definieras som varor 
eller som tjänster, utan som någonting mitt 
emellan. Detta beskrivs enklast med ett 
Venndiagram. 

Figur 1.1 Vår definition av gränslandet.  
 
Uppsatsen är tänkt att bidra med ny kunskap inom huvudområdet marknadsföring av 
produkter som befinner sig i gränslandet mellan varor och tjänster. Inom 
undervisningsområdet marknadsföring räknas än idag Kotler som en nyckelperson, och även 
om han tar upp ämnen som relationsmarknadsföring (Kotler  et al, 2005, s. 459), kundvärde 
(Kotler et al, 2005, s.463) och branding (Kotler et al, 2005, s. 555) finns det inte någonstans i 
Principles of Marketing ett kapitel om marknadsföring av produkter som befinner sig i 

VAROR TJÄNSTER 

 GRÄNSLANDET 
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gränslandet mellan varor och tjänster. Detta är ett återkommande fenomen då vi studerat 
litteratur inom området marknadsföring. Grönroos definierar relationsmarknadsföring som: 
 

”Marknadsföring är att identifiera och etablera, sköta om och utveckla samt vid 
behov avveckla relationer med kunder och övriga intressenter så att alla 
inblandade parters mål uppfylls. Detta genomförs genom ett ömsesidigt givande 
och uppfyllande av löften.” 
     (Grönroos, 2008, s. 42) 

 
I den här definitionen finns ingenting som utesluter marknadsföring av produkter i 
gränslandet mellan varor och tjänster, snarare tvärtom då man poängterar relationens 
betydelse, men det är ändå inriktat mot övergripande tjänstemarknadsföring. 
 
Inte heller vad gäller vetenskapliga artiklar och uppsatser finns det mycket material och 
forskning inom området marknadsföring av produkter som befinner sig i gränslandet mellan 
varor och tjänster, även om det givetvis återfinns betydligt mer här än vad gäller tryckta 
källor. Chafle et al trycker på kundvärdet som en viktig del i differentieringsprocessen då man 
marknadsför en tjänst (Chafle, Mehta, Parija, 2009, s. 136). Tjänster är immateriella 
motsvarigheter till varor och levereras genom olika enheters och intressenters påverkan på 
varandra (Chafle, Mehta, Parija, 2009, s. 136).  
 
Vi kommer i den här uppsatsen att försöka bidra med vår definition av begreppet ”produkter i 
gränslandet mellan varor och tjänster”. Steiner och Harmon försöker avgöra det immateriella 
värdets betydelse vid design och marknadsföring av nya produkter och tjänster (Steiner, 
Harmon, 2009, s. 2066). Denna studie kommer vara en av våra utgångspunkter då vi, förutom 
vår definition av produkter i gränslandet mellan varor och tjänster, vill försöka visa på hur 
man kan använda sig av kundvärde vid marknadsföring av produkter som befinner sig i 
gränslandet mellan varor och tjänster. 
 
I praktiken kommer detta att innebära att företag inom branscher som tillhandahåller 
produkter som befinner sig i gränslandet mellan varor och tjänster lättare kan marknadsföra 
sina produkter, samt tillämpa en rättvisande och skälig prissättning då deras varor och tjänster 
har ett påvisat värde. Slutsatserna ifrån empiridelen är därför tänkt att ge konkreta 
rekommendationer, via en ny marknadsföringsmodell, om hur företag inom branschen mobila 
företagstjänster kan effektivisera sin marknadsföring genom produkternas påvisade och 
upplevda kundvärde. 
 
Företag inom branscherna mobila företagstjänster och webbteknik ligger ofta i framkanten av 
den tekniska utvecklingen men ”for an innovation to be adapted, there need to be business 
model innovation too” (Ekman, Ståhle, 2010, s. 1). Det är alltså inte innovationerna i sig som 
är undermåliga utan det saknas en affärsmodell inom många nya branscher som kan ligga till 
grund för företagens uppbyggnad och utveckling. 

 
1.2.2 Problemformulering 
 

Hur kan kundupplevda värden utnyttjas i marknadsföring av produkter som befinner sig i 
gränslandet mellan varor och tjänster? Hur kan dessa värden, utifrån kundens perspektiv, 
identifieras före konsumtion? 
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1.3 Syfte 
 

Syftet är att föreslå en modell för marknadsföring av produkter som befinner sig i gränslandet 
mellan varor och tjänster. Modellen kommer att fokusera kring kundupplevt värde. 

 
1.4 Avgränsningar och fokus 
 

Huvudområdet för denna uppsats är marknadsföring. Inom marknadsföring finns det många 
olika områden och i vårt teorikapitel finns flertalet av dessa representerade; business-to-
business, tjänstemarknadsföring, relationsmarknadsföring samt marknadsföring genom 
nätverk. Vi har valt att fokusera på produkter som befinner sig i gränslandet mellan varor och 
tjänster. Enligt vår definition av gränslandet ingår bland annat produkter från branscherna 
mobila företagstjänster samt webbteknik för företag. I den här uppsatsen har vi valt att 
fokusera på branscherna mobila företagstjänster samt webbteknik för företag. Vidare har vi 
valt att fokusera på det kundupplevda värdet av dessa produkter samt hur detta kan användas i 
företagens marknadsföring. Eftersom vi har valt att fokusera på det kundupplevde värdets 
användningsområde vad gäller marknadsföring är vi mest intresserade av hur man kan 
utnyttja och förmedla detta värde till förstagångskunder. 

 
1.5 Disposition 
 

Vi kommer att disponera uppsatsen enligt följande; vi inleder med ett teorikapitel där vi tar 
upp teorier som är relevanta för uppsatsens problemområde. Därefter följer ett metodkapitel 
där vi motiverar, beskriver och förklarar vårt val av metod. Efter metodkapitlet redovisas vår 
empiri. Här sammanställer vi våra genomförda intervjuer. Som bilaga till empirikapitlet finns 
intervjufrågorna. Vidare presenteras en analys som behandlar våra valda teorier i förhållande 
till vår empiriinsamling. Detta mynnar senare ut i en slutsats. Efter slutsatsen ges förslag på 
vidare studier och därefter följer referenser och bilagor.  
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2. Teoretisk referensram 
 

Detta kapitel är tänkt att ge läsaren en överblick över immateriell marknadsföring, både som 
forskningsområde samt vad gäller praktisk tillämpning. I kapitlet har vi valt att ta upp teorier 
som vi anser vara av relevans för vår uppsats och som skulle kunna föra forskningen framåt 
på området marknadsföring av immateriella varor och tjänster – produkter som befinner sig i 
gränslandet mellan varor och tjänster. Fokus ligger på artiklar och teorier som är kopplade 
till det immateriella värdet, tjänstemarknadsföring, relationsmarknadsföring samt generella 
riktlinjer som kan anpassas vid marknadsföring. Det förekommer även artiklar och teorier 
som delvis säger emot varandra, detta är delvis för att läsaren ska få kännedomen om ämnet 
marknadsföring som ett växande område med många olika teorier, samt på grund av att vi 
anser att samma person inte har ”rätt” genomgående. 

 
2.1 Marknadsföring; Business-to-business 
 

I artikeln “B2B is not an island” påvisar Gummesson och Polese vikten av att inte se 
business-to-business som en oberoende marknadsföringskategori. Istället bör man behandla 
business-to-business som en komponent eller som ett perspektiv på ett tjänstesystem. 
(Gummesson, Polese, 2009, s. 345). Business-to-business bör inte ses som en avvikelse eller 
ett specialfall i förhållande till den traditionella marknadsföringen, det vill säga 
konsumentmarknadsföring, vilket idag kan avspeglas i marknadsföringslitteraturen. 
(Gummesson, Polese, 2009, s. 340). Business-to-business och business-to-customer befinner 
sig i ett komplext sammanhang, detta påvisas genom följande resonemang: 
 

“B2B and B2C are both part of complex contexts. Case study research and 
network theory allow complexity and context to come forward. Network theory 
should be applied in all marketing, and concepts in marketing need to be 
constantly evaluated as to validity and relevance. The conventional sectors 
(manufacturing, services, agriculture) are supplier-centric whereas marketing 
prescribes customer centricity. By focusing on continuous theory generation 
better theory will replace previous theory.”  

(Gummesson, Polese, 2009, s. 337) 
 
Fallstudier och teorier som behandlar nätverk tillåter komplexiteten gällande business-to-
business och business-to-customer att behandlas i dess sammanhang. Nätverksteorin bör 
användas i all marknadsföring och marknadsföringkoncepten behöver konstant bli 
utvärderade. De traditionella sektorerna varor, tjänster och jordbruk har fokus riktat mot 
leverantören och marknadsföring har sin fokusering riktat mot kunden. (Gummesson, Polese, 
2009, s. 337). 
 
Gummesson och Polese presenterar i sin artikel “B2B is not an island” två tydliga exempel på 
att man inte bör kategorisera, sådant som tidigare har fungerat börjar nu bli oanvändbart då 
samhället har utvecklats. Det första exemplet behandlar uppdelningen mellan varor och 
tjänster och respektive marknadsföringsprocess. Det andra exemplet är treenigheten som idag 
finns inom vår ekonomi; nämligen sektorerna varor, tjänster och jordbruk. Den generella 
uppfattningen i dagsläget är att tjänstesektorn ökar dramatiskt medan tillverkningsindustrin 
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och jordbruket minskar. Gummesson och Polese anser detta vara en falsk bild av dagens 
ekonomiska verklighet då den är baserad på gamla kategorier; leverantörs-, arbetsmarknads- 
och kostnadscentrerade. Statistiken talar sitt tydliga språk. Konsumenterna har aldrig haft så 
mycket mat eller varor, detta samtidigt som det i dagsläget råder stor brist på grundläggande 
tjänster så som bra skolgång, god vård och en säker miljö ute på gatorna. Att man fortsätter att 
mäta och utvärdera de här gamla kategorierna hindrar uppkomsten av nya, mer omfattande, 
samt mer generella marknadsföringsteorier. Eiglier och Langeard ville införa begreppet 
”servuction” för att ersätta tjänsteproduktion. Tanken bakom var att begreppet produktion 
relateras till varor. Vidare hävdar de att man istället kan definiera tjänster med samma termer 
som varor. Gummesson och Polese anser att med tanke på dagens utveckling bör detta synsätt 
kunna hjälpa oss att utvecklas snabbare. Forskare anser att tjänster bör definieras med samma 
termer som varor och inte på egna villkor och att det finns två kategorier av marknadsföring, 
det vill säga marknadsföring av varor och marknadsföring av tjänster. (Gummesson, Polese, 
2009, s. 338-339). 
 
Forskare bör placera business-to-business, business-to-customer, customer-to-business och 
customer-to-customer som inslag i ett intergrerat marknadsföringssammanhang. Trots att 
forskaren inriktar sig på vissa praktiska områden bör man ändå försöka att placera projektet i 
ett större sammanhang. Man borde överge kategorierna tillverknings-, tjänste- och 
jordbruksindustrin då dessa är endast användbara utifrån ett leverantörscentrerat perspektiv, 
medan marknadsföring föreskriver ett kundcentrerat perspektiv. Utifrån ett kundperspektiv är 
dessa sektorer oanvändbara då kunder varken konsumerar eller köper utifrån sektorer utan 
agerar utefter värderelaterade grunder. Chefer och utövare av marknadsstrategier samt 
marknadsplanering bör vid utveckling av dessa överväga samt kartlägga nätverken inom 
företaget. Detta kan vara användbart då det kan resultera i nya möjligheter samt visa 
kommande hot. Chefer bör även beakta kundens aktiva roll i värdeskapande samt behandla 
kunden som en resurs och medskapare. (Gummesson, Polese, 2009, s. 347-348). 

 
2.1.1 Marknadsföring genom Word-of-mouth 
 

Word-of-mouthmetoden är ett välfungerande marknadsföringsverktyg som är en av de 
viktigaste externa marknadsföringsmetoderna. Företaget har en mycket begränsad makt när 
det gäller denna marknadsföringemetod. Beslutsrätten över denna metod tillhör ytterst kunden 
då företaget är begränsat till att försöka göra sina kunder nöjda medan det är kunderna själva 
som måste fatta och genomföra beslutet att marknadsföra företaget till andra personer inom 
sitt nätverk genom word-of-mouthmetoden. En nöjd kund skapar fler kunder. Är den 
befintliga kunden nöjd förs detta vidare till andra potentiella kunder, vilket har en stor 
genomslagskraft vid val av produkter och tjänster ur kundens perspektiv. (Lindqvist, 1997, s. 
12). Detta påvisar vikten av marknadsföringen, det meddelande som företaget sänder ut till 
kunder, som uppfylls då kunden blir nöjd, vilket i sin tur är det meddelande som förs vidare 
till potentiella kunder genom word-of-mouthmetoden. 

 
2.1.2 Kundernas köpbeteende inom business-to-business 
 

Det är inte endast budskapet eller meddelandet man kan särskilja inom business-to-business 
kontra business-to-consumer, utan även köpprocessen samt kundernas köpbeteende. Generellt 
så är köpbeteendet hos aktörer inom business-to-business mycket mer komplicerat än inom 
business-to-consumer. När ett företag gör ett inköp är det oftast flera olika personer 
inblandade och det som köps in är oftast konstruerat efter exakta tekniska specifikationer och 
detta innebär att både köparen och säljaren besitter goda kunskaper om det som köps in. 
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(Lane, Whitehill King, Russel, 2008, s. 75-76). Modeller som fastställer köpbeteendet inom 
business-to-business är generellt sett mer formella. Det finns ett flertal typiska skillnader 
gällande kundens köpbeteende inom business-to-business. När företag har funderingar kring 
ett inköp är det oftast inte bara en person inblandad i inköpsprocessen, utan beslut om inköp 
passerar oftast flera personer i företaget. Dessa personer kan vara de som genomför det 
aktuella köpet, de som indirekt eller direkt påverkar beslutet eller de inblandade medarbetarna 
som i slutändan kommer att använda varan eller tjänsten. Varor som köps in av organisationer 
eller industrier är oftast konstruerade enligt exakta tekniska specifikationer, detta innebär att 
både köparen och säljaren besitter goda kunskaper inom området. Priserna inom business-to-
business är vanligtvis också betydligt högre än inom business-to-consumer. En annan markant 
skillnad mellan business-to-consumer och business-to-business är att impulsköp sällan 
förekommer då företag gör affärer med andra företag. (Lane, Whitehill King, Russel, 2008, s. 
75-76).  

 
2.1.3 Reklam inom business-to-business  
 

Business-to-business är en av de snabbaste växande kategorierna inom området reklam. En 
stor skillnad gentemot reklam riktad mot marknaden business-to-consumer är meddelandet ut 
till kund. Även om all reklam har som mål att nå publikens intresse är oftast meddelandet ut 
till kund inom business-to-business mer faktaorienterat, medan meddelande ut till kund 
överlag brukar innehålla mer känslomässiga budskap inom området business-to-consumer. 
Reklambudskap inom business-to-business tenderar att rikta sin fokus mot kundens vinstsyfte. 
De primära teman man kan kartlägga inom business-to-business brukar överlag innehålla 
budskap som specificerar sig på hur man kan eliminera driftstop, minska kundklagomål, spara 
tid och pengar samt hur den erbjudna produkten kan bidra med övergripande effektivitet och 
lönsamhet i företaget.  
 
Vid marknadsföring inom business-to-business, i det här fallet annonsering, är det viktigt att 
överväga ett antal faktorer som ligger starkt kopplade till den specifika målgruppen. Först och 
främst är det viktigt att annonsören riktar sitt meddelande mot lönsamhet för kunden. Det är få 
annonser inom business-to-consumer som innehåller tekniska specifikationer, information om 
utrustning, kompabilitet och leveransvillkor, något som har betydligt mer fokus i annonser 
inom business-to-business. Gällande kommunikationen mellan köpare och säljare inom 
business-to-business finns det ett antal företeelser att reflektera kring. Annonseringen och 
dess budskap bör, och brukar, innehålla specifika arbetsintressen och krav samt har fokus 
riktat mot produktens fördelar och inte dess funktion. Vidare ska dessa fördelar formuleras i 
termer som kan kopplas till produktivitet och försäljning.  Ändamålet med annonser samt 
reklamtillfällen inom business-to-business är att stödja och stärka försäljningsfunktionen. 
Själva försäljningen eller transaktionstillfället inom business-to-business grundar sig inte i en 
annons eller i ett specifikt reklamtillfälle, utan annonsen och reklamtillfället skapar vidare en 
möjlighet till en personlig försäljningskanal eller enbart mer information för företaget. 
Reklam bör fungera som ett verktyg att skapa ytterligare försäljningskanaler samt underlätta 
uppföljning. Det är viktigt att ha i åtanke att målgruppen är utbildad och professionell, ofta 
med hög kompetens inom det specifika området, därmed bör man undvika så kallad ”product 
puffery”.  Generellt för marknadsföring, vare sig det är inom buisness-to-business eller 
business-to-consumer, är att man bör ha tydliga objekt som ligger inom målgruppens ram för 
mätbara termer. Annonsering sker i olika typer av tidskrifter och därmed är det viktigt att veta 
skillnaden mellan ”pass-along readership” inom business-to-consumer respektive business-to-
business. Eftersom publikationer riktade mot företag oftast har en betydligt längre livslängd 
än publikationer riktade mot konsumenter ökar chansen att man vidarebefordrar tidskrifter 
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och branschorganisationers publikationer, så kallat pass-along-readership. (Lane, Whitehill 
King, Russel, 2008, s. 368-370).  

 
2.2 Tjänstemarknadsföring  
 

Det finns en principiell skillnad mellan tjänsteförsäljning och varuförsäljning, det är att man 
inte har samma möjlighet till demonstration. Det påstås att försäljning av tjänster ställer högre 
krav på den pedagogiska skickligheten. Det är viktigt att försäljaren kan beskriva tjänsterna så 
att kunden kan övertygas. (Lindqvist, 1997, s. 274).   
 
Redan i början av 1960-talet passerade tjänstesektorn den tillverkande sektorns andel av BNP. 
Under 1980-talet blev tjänstesektorn den snabbaste växande kategorin inom marknadsföring 
och kommer att fortsätta vara det under 2000-talet tillsammans med relationsmarknadsföring, 
customer relationship management och IT. Det har ägnats mycket intresse åt att försöka 
klarlägga vad som skiljer en vara från en tjänst och varför tjänster kräver en annan typ av 
marknadsföring. (Gummesson, 2002, s. 324-325).  
 
Vanligtvis finns det fyra drag hos tjänster som anses skilja dem från varor; ”tjänster är 
immateriella, mindre standardiserade än varor, de kan inte lagras och slutligen: produktion 
och konsumtion sker delvis samtidigt och kunden deltar delvis i produktionen ”.(Gummesson, 
2002, s. 325). De första kan dock avfärdas då ”tjänster liksom varor kan standardiseras och 
tillverkas enligt en verkstadsprincip, men ändå innehålla skräddarsydda moment” 
(Gummesson, 2002, s. 325). Påståendet om att tjänster inte kan lagras är nonsens. Tjänster 
lagras i produkter, system, byggnader, kunskap och människor. Det sista av de fyra dragen, att 
produktion och konsumtion sker samtidigt, är emellertid av en annan karaktär. (Gummesson, 
2002, s. 326). 
 
Vid marknadsföring är det behovstillfredsställelsen, nyttan samt funktionen som kunden är 
ute efter och inte själva produkten i sig. Produktens huvudfunktion brukar kallas kärnprodukt. 
Kärnprodukten för en flygresa mellan Umeå och Stockholm är själva förflyttningen som görs, 
i det här fallet 50 mil söderut. (Lindqvist, 1997, s. 146-147). 
 
2.2.1 Upplevd tjänstekvalitet 
 

Produktion och konsumtion är något som sker samtidigt vid försäljning av tjänster. När 
produktion och konsumtion äger rum skapas det interaktioner mellan kund och 
tjänsteleverantör. Det värde som upplevs hos kunden, det vill säga tjänstekvaliteten, har två 
dimensioner; en teknisk (resultatmässig) dimension och en funktionsmässig (processinriktad) 
dimension. Den tekniska dimensionen är den tekniska lösning som kunden erhåller. Den 
funktionsmässiga dimensionen kan relateras till hur produktions- och konsumtionsprocessen 
hanteras och vad den innehåller. Kvalitetsdimensionerna gäller inte bara för tjänster. Den 
övergripande tekniska kvalité som kunden upplever är den tekniska lösning som kunden 
erhåller. Den övergripande funktionella kvalitet som kunden upplever är företagens försök att 
skapa ett mervärde av funktionell art, det vill säga att skräddarsy varan eller tjänsten efter den 
enskilda kundens krav och önskemål. (Grönroos, 2008, s. 81-83). Det är inte endast 
upplevelsen av de olika kvalitetsdimensionerna som avgör kundens upplevda kvalitet. 
Kvalitetsupplevelser tillsammans med traditionell marknadsföring resulterar i en upplevd 
tjänstekvalitet. Kundens kvalitet är uppfylld när kundens erfarenhet av kvalitet motsvarar 
kundens förväntade kvalitet. Kundens förväntade kvalitet byggs upp av företaget. Företaget 
skapar kundens förväntningar genom traditionell marknadsföring. Även kunden själv skapar 
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förväntad kvalitet genom dess värderingar och behov. (Grönroos, 2008, s. 84-85). Den totala 
upplevda kvaliteten kan illustreras enligt följande modell: 
 

 
Figur 2.1 Grönroos, 2008, s.85. 
 
Grönroos sammanfattar tanken bakom marknadsföringssynvinkeln som följande: ”Det är 
ännu bättre att lova för lite och leverera för mycket” (Grönroos, 2008, s. 86). Kundernas 
förväntningar kan bli för höga när tjänsteföretag lovar mer än de kan hålla. Konsekvensen av 
detta kan bli att kunderna upplever att tjänsterna är av dålig kvalitet. För att företag ska 
undvika detta är det viktigt att, ur ett marknadsföringsperspektiv, vara försiktig när man 
utformar reklamkampanjer och andra marknadsföringsaktiviteter. Budskapet som når kund 
måste vara uppfyllbart, det vill säga företaget måste hålla vad de lovar för att kundens totala 
upplevda kvalitet ska vara så god som möjligt. Ibland kan det till och med vara bättre att lova 
kunden mindre än vad företagen egentligen kan prestera. Därmed blir inte kunden besviken av 
den kvalitet de upplever.  (Grönroos, 2008, s. 86).  

 
2.3 Relationsmarknadsföring 
 

Framväxten av relationsmarknadsföringen och dess radikala nytänkande grundar sig i 
tjänstemarknadsföringen och nätverksansatsen. Det finns tre ansatser som bildar 
relationsmarknadsföringens centrala system; relationer, nätverk och interaktion. Det har under 
senare år växt fram nya ansatser som är viktiga för relationsmarknadsföring och dessa är 
kvalitetsstyrning och kvalitetsutveckling. Kvalitetsstyrningen har vidare inspirerats till 
begreppet relationskvalitet. Relationskvalitet innebär en strävan efter att skapa en anpassad 
kvalitet på relationerna och inte enbart fokusera på varorna och tjänsterna.(Gummesson, 2002, 
s. 24-25). 
 

”Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk, och 
interaktion i centrum”  (Gummesson, 2002, s. 6) 
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2.3.1 Relationsmarknadsföringens 30 R 
 

De 30 R:en fokuserar på föremålet för relationerna samt egenskaperna i relationerna. Exempel 
på föremålet för relationerna är kunder, konkurrenter, personal eller massmedia. Exempel på 
egenskaperna i relationerna är närhet, miljöintresse eller juridik. (Gummesson, 2002, s. 44). 
 
De 30 R:en är indelade i fyra olika kategorier. Dessa är de klassiska marknadsrelationerna 
(R1-R3), de speciella marknadsrelationerna (R4-R17), megarelationerna (R18-R23) och de 
inåtriktade relationerna; nanorelationerna (R24-R30). (Gummesson, 2002, s. 44-45). Vi 
kommer inte detaljerat att förklara och definiera de olika R:en utan vi kommer att välja att 
fokusera på dem som har koppling till vår uppsats och som vidare kan ge relevant information 
till vår analys samt våra slutsatser. 
 
R2 går under de klassiska marknadsrelationerna. Denna symboliserar den klassiska triaden: 
det vill säga triangeldramat mellan kund, leverantör och konkurrent (Gummesson, 2002, s. 
63). Vi konstaterade i ett tidigare stycke att konkurrens har en central roll inom 
relationsmarknadsföring och marknadsekonomin. Det större intresset som har skapats 
gällande relationsmarknadsföring kan grunda sig i den allt hetsigare drivkraften konkurrens 
eller hyperkonkurrens. Det uppstår ett behov av att neutralisera effekterna av den våldsamma 
konkurrensen på marknaden.  När konkurrensen tar steget längre och bildar hyperkonkurrens 
räcker inte längre samarbete utan då man måste man se till att samarbetet tar samma steg, det 
vill säga man bör utveckla ett hypersamarbete. (Gummesson, 2002, s. 72). 
 
Under speciella marknadsrelationer finner vi R5 som konstaterar vikten av servicemötet, det 
vill säga interaktionen mellan kund och tjänsteleverantör. Tjänster och service skiljer sig vid 
produktion och leverans i förhållande till varor. När produktion och leverans sker vid en tjänst 
eller vid en service skapas en relation mellan kund och leverantör. För att produktion ska vara 
möjligt vid en sådan typ av försäljning måste kunden vara närvarande. Inom just 
tjänstemarknadsföring har begreppen relation och interaktion vuxit fram och betonar numera 
tjänstemarknadsföringen. (Gummesson, 2002, s. 88). Kvalitet och produktivitet är inom 
tjänsteproduktionen ett resultat av leverantörens insats vilket medför att man helt och hållet 
utesluter kundens insats och dess bidrag till interaktionen mellan leverantör och kund. 
Forskning har visat att det är i relationen, det vill säga interaktionen mellan leverantör och 
kund, som kvalitet och produktivitet framkommer. Kundens roll har underskattats. 
(Gummesson, 2002, s. 275).  
 
Under samma kategori som nämndes i föregående stycke, det vill säga speciella 
marknadsrelationer, finner vi R6 som också har en betydande roll för just vår uppsats. R6 har 
fokus på den månghövdade leverantören samt den månghövdade kunden. (Gummesson, 2002, 
s. 46). Det är viktigt att ha noterat att det inte är företagen som köper och säljer utan att det är 
individer i företagen som köper och säljer (Gummesson, 2002, s. 96). Denna relation visar på 
vikten av att inom business-to-business ha tänkt igenom nätverk av relationer. Grunden för 
marknadsföringen är kunskap om nätverk samt hur man integrerar inom dessa. (Gummesson, 
2002, s. 100). 
 
Vidare flyttar vi fokus mot R26 som befinner sig inom kategorin nanorelationer. En ny 
relation mellan teknik och marknadsföring har skapats genom den nya fokuseringen på 
kvalitetsstyrning, något som beaktar både företagens interna relationer och relationen till 
kunderna. (Gummesson, 2002, s. 47). R26 innebär mer fokus på kvalitetsstyrning och 
marknadsorientering. Detta kan definieras som relationer mellan marknadsfunktionen och den 
tekniska funktionen. Inom marknadsföring har ordet kvalitet under lång tid används som en 
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obestämd och allmän benämning.  (Gummesson, 2002, s. 231). Man kan finna framgång 
genom produktionsorientering och intern kvalitetsstyrning eller marknadsorientering och 
extern kvalitetsstyrning. Valet är inte enkelt utan det gäller att finna en balans emellan dessa. 
Det är viktigt att förstå kundens behov samt att konstruera och producera erbjudande som 
uppfyller kundens kriterier och vidare organisera sig enligt dessa. Kvalitetsbegreppet och dess 
utvecklings viktigaste slutsats är att begreppet i sin moderna form stärker relationen mellan 
teknik och marknad. (Gummesson, 2002, s. 232).  
 
Under nanorelationer finner vi även R27, den interna marknadsföringen, intressant. Denna 
relation kan även definieras som relationen till personalmarknaden. Internmarknadsföring ger 
ett indirekt stöd åt personalens relationer till externa kunder, vilket är ett led inom 
relationsmarknadsföringen. Det indirekta stödet skapas genom relationer mellan ledning och 
anställda och mellan olika funktioner. Den interna marknaden kan ses som personalen inom 
företaget och denna marknad måste nås effektivt för att förbereda personalen inför 
relationerna med de externa kontakterna. Man kan även använda sig av kunskapen från den 
externa marknadsföringen och vidare tillämpa den inom den interna marknadsföringen. 
(Gummesson, 2002, s. 238). Den interna marknadsföringen växte fram ur 
tjänstemarknadsföringen, detta för att få personalen att på ett mer aktivt och självständigt sätt 
hantera den interaktiva relation som skapas vid servicemötet (Gummesson, 2002, s. 239). Det 
är viktigt att genomföra den interna marknadsföringen lika kraftfullt, systematiskt och 
engagerat som den externa (Gummesson, 2002, s. 244). 

 
2.3.2 Kundtillfredsställelse och return-on-relation 
 

Marknadsföringens bidrag till företagens ekonomi har länge baserats på mätbara funktioner 
såsom försäljningsvolym, intäkter och marginal. Dock har man gjort ett antal försök att 
fördjupa mätningarna inom marknadsföring. (Gummesson, 2002, s. 267). Det är först med 
relationsmarknadsföring och customer relationship management som försök med att mäta den 
ekonomiska betydelsen av relationer göras på allvar. Detta grundas i redovisningens förnyelse 
med balanserat styrkort och intellektuellt kapital som även stödjer de ovanstående försöken. 
Gummessons definition på return-on-relation (ROR) är: 
 

”Den långsiktiga effekten på lönsamhet uppstår genom etablering och underhåll 
av en organisations nätverk av relationer”. (Gummesson, 2002, s. 268). 

 
Traditionellt sätt ses balansräkningen som något som består av materiella tillgångar, till 
exempel pengar, varulager, maskiner och byggnader. Människan skyfflas åt sidan och är i en 
balansräkning ingenting värd. Däremot representerar kontorsstolen som hon sitter på ett 
värde. Till följd representerar inte heller kunden något officiellt värde. Vid försäljning av ett 
företag är det i själva verket de immateriella värdena köparen betalar för. (Gummesson, 2002, 
s. 278). Inom relationsmarknadsföring är det även viktigt att prioritera och värdera de 
långsiktiga vinsterna och de kortsiktiga enbart som en följd av de långsiktiga vinsterna. 
(Gummesson, 2002, s. 284). 
 
Man kan även mäta vikten av relationsmarknadsföring genom ”customer equity”, vilket 
betyder kundkapitalet. Definitionen av detta kundkapital är ”värdet av företagets alla kunder 
under hela den tid de förblir kunder” eller ”summan av kundernas livsvärde”. Det finns tre 
olika sätt att mäta detta på. Det första är ”kundens upplevda värde av ett erbjudande baserat på 
de relativt rationella kriterierna kvalitet och pris”. Det andra är ”värdet på varumärket som det 
subjektivt uppfattas av kunderna”. Det tredje och sista sättet är ”retentionsvärdet, vilket är 
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företagets förmåga att skapa en långsiktig relation med kunderna”. (Gummesson, 2002, s. 
273). 

 
2.3.3 Betydelsen av nätverk 
 

Inom marknadsföring har man flyttat fokus från modeller som fokuserar på varor till mer 
generella modeller och syften; samarbetspartners, relationer, värdefulla nätverk och 
värdeskapande som en process. Service definieras som ”the use of one’s resources or 
competences for the benefit of other entity” alltså att man utför någonting med och för någon 
annan part. (Lusch, Vargo, Tanniru, 2010, s. 19). Varor är fortfarande viktiga, men de ses som 
en del i distributionen av en tjänst, en mekanism som förser företagen i fråga med vad de 
behöver för att utföra tjänsten (Lusch, Vargo, Tanniru, 2010, s. 20). Varor kan också 
understödja kundernas värdeskapandeprocess vad gäller företagens tjänsteerbjudande (Lusch, 
Vargo, Tanniru, 2010, s. 20). 
 
Ett värdefullt nätverk är en spontan känsla och dessa bygger på en struktur av löst 
sammanhållna sociala och ekonomiska aktörer som integrerar genom institut och teknologi 
för att hjälpas åt att skapa tjänsteerbjudanden, utbyta tjänster och tillsammans skapa värde. Att 
kunna vara en aktiv och värdeskapande part i ett nätverk kräver att man spontant kan förstå, 
uppfatta och besvara de andra parterna i nätverket. Detta är något som kräver flexibilitet och 
anpassningsförmåga och blir allt viktigare med nätverkets storlek. För globala nätverk är 
dessa ett måste för att överleva och växa. (Lusch, Vargo, Tanniru, 2010, s. 20). Flertalet 
företag inom branscherna mobila företagstjänster och webbteknik är globala då en stor del av 
deras verksamhet löper via Internet. Nätverk är ett mycket bra stöd och komplement till intern 
kompetens då det gäller att hela tiden kunna uppfylla och underhålla en kunds föränderliga 
behov (Lusch, Vargo, Tanniru, 2010, s. 20). Aktörerna i dessa nätverk hålls samman av 
kompetens, relationer och information, som dessutom är nätverkens viktigaste resurser 
(Lusch, Vargo, Tanniru, 2010, s. 21). Framgångsrika nätverk samarbetar för att skapa, 
utveckla och integrera dessa resurser (Lusch, Vargo, Tanniru, 2010, s. 21). En utmaning i 
detta är att nätverk aldrig ägs av någon, till skillnad från organisationer (Lusch, Vargo, 
Tanniru, 2010, s. 29). Nätverken existerar och växer trots detta eftersom fler och fler 
beslutsfattar har insett att ingen enskild firma har tillräcklig kunskap och mänskliga resurser 
för att skapa innovationer som är tillräckligt bra för att konkurrera globalt (Lusch, Vargo, 
Tanniru, 2010, s. 29). På senare tid har därför telecombranschen understrukit vikten av att 
aktörerna inom branschen måste samarbeta för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga lösningar 
till slutkunderna (Chen, Cheng, 2010, s. 679). Utan ett rikt och innovativt innehåll är det svårt 
att attrahera användare, helst ska lösningarna vara så innovativa att de förbättrar livskvalitén 
(Chen, Cheng, 2010, s. 681). 
 
Det är bara kunden själv som kan bedöma värdet av en tjänst, och kunden är alltid med i 
processen där värdet skapas. Värdet i sig uppkommer inte genom det ekonomiska utbytet, en 
tjänst för ekonomisk ersättning, utan genom tjänstens användande på ett korrekt sätt i rätt 
kontext. Det är exempelvis inte mjukvara i sig som utgör kundvärdet, utan först när den 
används i ett specifikt syfte så som orderhantering, inventering eller tidsbokning. Företag som 
utvecklar de bästa erbjudandena, en kombination av kompetens och relationer, kommer därför 
att klara sig bäst. (Lusch, Vargo, Tanniru, 2010, s. 21). Företags vinster är inte enbart 
monetära eller tidsmässiga, utan finns även i form av feedback och kunskap (Lusch, Vargo, 
Tanniru, 2010, s. 22). 
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2.4 Definition av begreppet ”immateriell” eller ”intangible” 
 

Definitionen av immateriell är; icke materiell, abstrakt eller andlig – enligt 
Nationalencyklopedin. När man däremot använder sig av begreppet inom ett snävare 
ämnesområde, marknadsföring, får dess mening dock en något annorlunda innebörd. Webster 
definierar immateriell som något som (1) cannot be touched; incorporeal; impalpable, (2) that 
represents a value but has no intrinsic value or no material being and (3) that cannot be easily 
defined, formulated or grasped (Steiner, Harmon, 2009, s. 2066). 
 
Mittal identifierar fem egenskaper för immaterialitet; (1) incorporeal existence, av icke fysisk 
karaktär och som inte upptar någon fysisk plats. Detta är kärnan för definitionen av begreppet 
immateriellt. (2) Abstractness vs. Concreteness, något som är skilt ifrån ett materiellt objekt 
exempelvis glädje, frid i sinnet, lycka och finansiell trygghet. (3) Generality vs. Specificity, en 
grupp av saker, personer, event eller egenskaper – i motsats till ett specifikt objekt. (4) 
Nonsearchability, sökattribut kan bli utvärderade innan ett eventuellt köp, men immateriella 
varor och tjänster kan inte eftersökas eller utvärderas före konsumtion utan man måste lita på 
leverantörens rykte. (5) Mental impalpability, oförmågan att mentalt förstå de immateriella 
delarna av ett erbjudande eftersom dessa är för komplexa och abstrakta – och hitintills 
obeprövade. (Steiner, Harmon, 2009, s. 2066). 
 
Goodwill är ett exempel på en immateriell tillgång som bevisar att ett värde existerar, i det här 
fallet ingår detta värde i det ökade värdet för företaget (Steiner, Harmon, 2009, s. 2066). 
Immateriella tillgångar är de som är mest svåra för konkurrenterna att imitera eftersom de 
skapas utifrån mänsklig kunskap. Detta gör att de är en mäktig och viktig del i 
differentieringen samt bidrar till en hållbar konkurrensfördel. Det finns tre typer av 
immateriella tillgångar; humankapital, informationskapital och organisationskapital. (Steiner, 
Harmon, 2009, s. 2067). Inom begreppet humankapital omfattas bland annat kunskap, 
erfarenheter, färdigheter samt en motiverad och väl förberedd arbetsstyrka. Företagets 
informationskapital finns bland annat i dess informationssystem, kunddatabaser, nätverk, 
teknologisk infrastruktur och annan intellektuell egendom. Ett företags kultur, ledarskap, 
strategier och förmåga att förmedla kunskap är några av de delar som ingår i dess 
organisationsvärde. (Steiner, Harmon, 2009, s. 2067). 
 
Immateriella tillgångar är alla baserade på kunskap i någon form och den är visserligen 
nödvändig för att utveckla nya produkter, företagets infrastruktur, processer och strategier – 
men immateriella tillgångar måste också skapa resultat som är upplevda och önskade av 
kunderna för att skapa ett verkligt värde (Steiner, Harmon, 2009, s. 2067). Ett märkes rykte är 
beroende av dess förmåga att utveckla starka och hållbara relationer till sina kunder genom att 
leverera ett överlägset kundvärde. Sedan gäller det att konvertera detta immateriella värde till 
någon form av förhandlingsbart värde. Därför är det nödvändigt att man kan påverka sina 
kunders uppfattning om företaget och märket. (Steiner, Harmon, 2009, s. 2067). Enligt 
Gummesson är relationsmarknadsföringens viktigaste bidrag till marknadsföringen dess 
betoning av samarbete och att man ser på leverantörer, kunder och andra som medparter 
istället för motparter – dessutom där parterna ökar värdet av relationen för varandra, en så 
kallad win-win-situation (Gummesson, 2022, s. 29).  

 
2.4.1 Första kategorin av immaterialitet – ”kunskap” eller ”knowledge” 
 

Kunskap är subjektivt och beror på kundens uppfattning av den expertis och kapacitet som ett 
företag eller dess produkter kan erbjuda. Det kan vara avgörande när kunden väljer vilket 
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företag de vill köpa sina produkter eller tjänster ifrån. Företaget ifråga måste uppfattas som 
kunniga och duktiga på sitt område om de vill att kunderna ska känna tillförlitlighet till 
företaget och varumärket. Det som är viktigt är inte att företaget i sig har unik kompetens, 
utan att kunderna tror att företaget har det. (Steiner, Harmond, 2009, 2068). Om kunderna tror 
att man har unik kompetens förväntar de sig däremot att produkten eller tjänsten ger dem mer 
förmåner. Om kunden inte själv har provat på produkten eller tjänsten innan är det mycket lätt 
att ändra på dennes uppfattningar (Steiner, Harmond, 2009, 2069). 
 
En positiv bild av ursprungslandet är en konkurrensfördel för tillverkare av 
konsumentprodukter. Om konsumenter ”vet” eller tror att ett land är väl utvecklat och på en 
avancerad teknologisk nivå är det mer troligt att de uppfattar produkter och tjänster från detta 
land att vara av hög kvalitet. Detta är exempelvis anledningen till att alla Apples produkter är 
märkta med etiketten ”Designed by Apple in California. Assembled in China.” Företag måste 
lära sig att designa och sköta om kunskapsdimensionen av immaterialitet för att maximera det 
upplevda kundvärdet. (Steiner, Harmond, 2009, 2069). 

 
2.4.2 Andra kategorin av immaterialitet – ”känslor” eller ”emotions” 
 

Glädje, lycka, hopp, entusiasm, fridfullhet, passionerad och varmhjärtad är bara några av de 
positiva känslor som kan göra en produkt unik och mer värdefull för en konsument. Givetvis 
kan dock känslor även vara negativa och sänka det uppskattade kundvärdet. Ett exempel på att 
känslor spelar stor roll ser vi inom politiken där röstberättigade inte enbart röstar efter fakta 
och politisk övertygelse, utan också känslomässiga övertygelser. Idrottsstjärnor och musiker 
använder sig också av denna teknik för att skapa starka känslomässiga band till sina fans. När 
man väl har blivit lojal till ett varumärke åsidosätter man oftast negativ information om detta 
märke och behåller sin positiva övertygelse, något som är mycket viktigt för företagen. 
(Steiner, Harmond, 2009, 2069). Företag måste dock leva upp till sina varumärkens upplevda 
personligheter och därigenom möta sina kunders känslomässiga behov. Det här kan vara 
mycket svårt då de är aktiva medlemmar i en konsument-/varumärkesrelation och varumärken 
är under ständig förändring och innovation. Känslor är en mycket stark skapare av kundvärde 
och är därför en mycket viktig del i den immateriella dimensionen av en produkt. (Steiner, 
Harmond, 2009, 2070). 

 
2.4.3 Tredje kategorin av immaterialitet – ”erfarenhet” eller ”experience” 
 

Erfarenhet är starkt förknippat med kundnöjdhet och ifall en kund väljer att vara lojal eller 
inte. Kunder som är nöjda första gången de köper en produkt vill givetvis uppleva samma 
känsla av tillfredställelse varje gång de anlitar samma företag. Upplevelsen av att köpa eller 
använda sig av produkten måste alltså vara så stark och positiv att kunderna inte kan tänka sig 
att leva utan att få uppleva samma sak igen. Därför måste man erbjuda en unik 
shoppingupplevelse för att få lojala kunder. En annan källa till tillfredställelse kan vara 
upplevelsen av att få en särskilt image eller status från en produkt. Detta beteende, då 
människor köper varor eller tjänster för att visa sin finansiella eller sociala status kallas för 
”conspicuous consumption”. (Steiner, Harman, 2009, s. 2070).  
 
2.5 Definition av begreppet ”kundvärde” eller ”customer value” 
 

”Costumer value is the overall benefit derived from a product, as perceived by the 
customer, at the price the customer is willing to pay” 

            (Steiner, Harmond, 2009, s. 2067) 
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Man behöver se bortom den faktiska produkten eller tjänsten för att definiera det totala 
kundvärdet då detta inte enbart kan härledas från kärnprodukten och dess funktioner (Steiner, 
Harmond, 2009, s. 2067). “Client value depends not only upon the value of the current 
transaction undertaken by the customer but also on the income from all other transactions in 
annuity that he would bring. Hence, client value is over a period of time and not for that 
transaction alone.” (Chafle, Mehta, Parija) Att lägga till olika former av service vid köpet av 
en fysisk produkt kan kraftigt öka produktens värde. Det totala kundvärdet kan därför sägas 
bestå av produktvärdet, servicevärdet samt varje individuell användares ytterligare värde. Det 
är det sistnämna, varje individuell användares ytterligare värde, som kan tillhandahålla en 
länk till dimensionen med immateriella värden. (Steiner, Harmond, 2009, 2067). Denna 
immateriella dimension av kundvärdet är starkt förknippad med kunskap, känslor och 
erfarenhet. Känslor hjälper till att framhäva produktens eller tjänstens unikhet och influera 
kundens uppskattade värde av den samma. Starka varumärken brukar ofta framhäva att de ger 
sina kunder en unik upplevelse som ingen annan kan matcha. Kunskap och känslor är därför 
de två viktigaste elementen inom immaterialitet vad gäller kundens upplevelse – vad en kund 
vet om produkten och vad de känner för produkten. (Steiner, Harmond, 2009, 2068). 

 
2.6 Kotlers ”tjänstemarknadsföring” eller ”marketing services” 
 

”A service is any activity or benefit that one party can offer to another which is 
essentially intangible and does not result in the ownership of anything. Its 
production may or may not be tied to a physical product.” 

              (Kotler et al, 2005, s. 625) 
 
Oftast inkluderar alla företags erbjudande till kunder någon typ av service, det kan vara en 
liten eller en stor del av det totala erbjudandet. Sällan finns det rena varor eller rena tjänster, 
utan det är vanligast att erbjudandet är en kombination av varor och tjänster. Om man vill 
försöka skilja på varor och tjänster kan det istället vara lättare att försöka skilja på vad som är 
dominerande materiellt och vad som är dominerande immateriellt. Att växla mellan olika 
alternativ här kan ge företagen möjlighet till differentiering och därmed också fördel framför 
sina konkurrenter. (Kotler et al, 2005, s. 625) 

 
2.6.1 Tjänsters egenskaper 
 

Man måste ta hänsyn till fem olika egenskaper hos tjänster när man utformar 
marknadsföringsprogram för en tjänst; ”intangibility, inseparability, variability, perishability 
and lack of ownership.” (Kotler et al, 2005, s.626). 
 
Att tjänster är immateriella betyder, som redan nämnts, att man inte i förväg kan värdera 
resultatet. Innan en klippning vet man inte hur frisyrer blir efteråt, exempelvis. Tjänster går 
inte att höra, smaka, se eller röra vid innan köp. (Kotler et al, 2005, s. 626). Därför är det 
viktigt att tjänsteföretag sänder ut signaler av trygghet som minskar köparnas osäkerhet av att 
inte i förväg veta någonting om resultatet av tjänsten. Exempel på sätt att göra detta är genom 
att lägga till varor av hög kvalitet till sitt tjänsteerbjudande, se till att miljön och lokalerna är 
väl anpassade för sitt ändamål och väl underhållna samt att ha kunnig och välklädd personal. 
 
Tjänster kan även vara mycket svåra att separera. En vara tillverkas, läggs på lager, 
distribueras och säljs, för att sedan konsumeras. En tjänst säljs först och tillverkas efteråt – 
samtidigt och på samma plats som den konsumeras. Att säga att tjänster är omöjliga att 
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separera innebär alltså att de inte kan separeras ifrån den som tillhandahåller tjänsten – oavsett 
om det är av en maskin eller en människa. Oftast är också konsumenten närvarande då 
tjänsten utförs, och de blir därför en viktig del i produktionen av tjänsten. Ett exempel på detta 
kan vara att en lärare inte kan utföra sin tjänst, nämligen undervisning, utan att eleverna är 
närvarande. (Kotler et al, 2005, 628). 
 
Eftersom tjänster involverar personer både i produktionen och konsumtionen kommer deras 
kvalitet och utformning att variera. Detta medför att kvalitén på en tjänst är väldigt svår att 
kontrollera. Här spelar alltså marknadsföringsstrategin mindre roll. Har man inte bra personal 
så kommer kunden att uppleva att företaget håller en låg kvalitet på sina tjänster. För att 
kunna kontrollera kvalitén på sina tjänster gäller det därför att man från början anstränger sig 
för att anställa ”rätt” personal samt ge personalen adekvat utbildning och träning så att de 
hjälper företaget att visa den höga kvalitén på tjänsterna man erbjuder. (Kotler et al, 2005, 
629). 
 
Det går inte att lagra tjänster. Ett exempel på detta är att frisörer och tandläkare ofta tar ut en 
avgift om man missar sin tid, tjänstens värde existerar nämligen bara just då och förlorad tid 
går aldrig att ta igen. Att tjänster inte går att lagra spelar ingen roll så länge efterfrågan är 
konstant, det är först när efterfrågan varierar som det blir ett problem. Därför försöker 
tjänsteföretag ofta matcha efterfrågan med hjälp av olika tekniker. En av dessa tekniker är 
prisdifferentiering. Ett tydligt exempel på detta är bland annat trängselavgifterna i centrala 
Stockholm eller sista-minuten-priser för att fylla de sista platserna ombord på tåg och flyg. 
Andra sätt kan vara att erbjuda komplementtjänster, kanske en gratis drink i baren medan man 
väntar på att få ett bord i restaurangen, eller reservationssystem av den typ som sjukhus 
använder för tidsbokning eller hotell för rumsbokning. Man kan också hyra in extra personal 
då efterfrågan är särskilt stor. (Kotler et al, 2005, 631). 
 
När du köper en vara har du obegränsad tillgång och ägarskap till denna, vilket är raka 
motsatsen till när du köper en tjänst. Eftersom ägarskap saknas jobbar tjänsteföretag istället 
med att bland annat förstärka varumärket, ge kunderna incitament till att använda sig av deras 
tjänster igen eller skapa kundklubbar och organisationer för att ge en känsla av tillhörighet. 
Att sakna ägarskap är något som många tjänsteföretag kan vända till en fördel. En konsult kan 
exempelvis hävda att det är mycket billigare för ett företag att hyra in dennes tjänster än att 
anställda någon på heltid med samma specialkunskaper. (Kotler et al, 2005, s. 633). 

 
2.6.2 Marknadsföringsstrategier för tjänsteföretag 
 

Tills nyligen använde sig inte tjänsteföretag av marknadsföring i samma utsträckning som 
tillverkande företag. Många mindre tjänsteföretag tycker oftast att traditionell marknadsföring 
inte är nödvändig eller är för kostsam. Många tjänsteföretag, så som skolor, har tidigare aldrig 
behövt använda sig av marknadsföring då efterfrågan tidigare alltid varit högre än utbudet. De 
tjänsteföretag som använt sig av marknadsföring har dock upptäckt att traditionell 
marknadsföring inte är lika effektiv för tjänsteföretag som för tillverkande företag, utan den 
måste anpassas först. (Kotler et al, 2005, s. 633). Precis som tillverkande företag använder sig 
tjänsteföretag av marknadsföring för att bygga upp ett starkt varumärke som kan positioneras 
på utvalda målmarknader. Eftersom kundvärdet skapas samtidigt som tjänsten i sig skapas och 
konsumeras av kunden behöver tjänsteföretag ha skickliga anställda som kan ge kunden 
tillfredställelse och ett högt värde. De flesta framgångsrika tjänsteföretag har förstått vikten av 
att fokusera både på sina anställda och på sina kunder, vilket värdekedjan ”service-profit 
chain” bygger på. Denna kedja innehåller fem olika steg. Intern tjänstekvalitet, vilket främst 
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är valet av anställda och deras utbildning och träning samt en bra arbetsmiljö och stark 
support då det gäller att interagera med kunderna. Detta resulterar nämligen i nöjda och 
produktiva anställda som i sin tur leder till större värde på företagets tjänster. Ett mer effektivt 
kundvärde och tjänsteskapande resulterar givetvis i nöjda och lojala kunder, och upprepade 
köp samt rekommendationer från lojala kunder är det som ger bra vinster och tillväxt. (Kotler 
et al, 2005, s. 634-635). 

 
2.7 Källkritik 
 

Vi har valt att fokusera på ett fåtal källor jämför med många andra studier på samma nivå. En 
av anledningarna till detta är att det är mycket svårt att hitta material inom vår, relativt snäva, 
bransch. Det är även så att existerande marknadsföringsteorier och metoder sällan är direkt 
applicerbara på vår bransch. Ytterligare en anledning är att vi anser att mycket av den 
vetenskapliga litteratur som finns inom ämnet är omskrivningar eller sammanfattningar av 
andra vetenskapliga artiklar eller vetenskaplig litteratur. Vi har i dessa fall valt att gå till 
ursprungskällan och använda oss av denna. 
 
I inledningsskedet valde vi bland annat ut artiklar med hjälp av snöbollseffekten. Denna 
metod har som negativ effekt att artiklarna och litteraturen oundvikligen blir äldre och äldre. 
Fokus ligger dock på relativt nya artiklar och vi har använt oss mycket av artiklar från 2009 
och 2010 eftersom branschen är väldigt ny och just nu utvecklas i hög hastighet. Detta är 
ytterligare en anledning till att referenslistan är relativt kort. Vi har nämligen valt att fokusera 
på den senaste kunskapen inom området eftersom branschen utvecklas så fort att annan 
kunskap snabbt blir föråldrad. 
 
Vi är väl medvetna om att artikeln Towards Providing Value Based Differentiatied QoS 
(Chafle, Mehta, Parija, 2009) är en konferensartikel och därmed inte är granskad på samma 
sätt som en publicerad vetenskaplig artikel. Den ligger dock inte till grund för något av våra 
huvudargument och vi bygger inte våra slutsatser eller studie på denna artikel. 
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3. Metod 
 

Detta kapitel existerar för att läsaren ska få kännedom om hur vi har tänkt genomföra 
empiriundersökningarna som sedan kommer att ligga till grund för kandidatarbetets resultat. 
Vi kommer här bland annat att diskutera vald metod och praktiskt tillvägagångssätt. 

 
3.1 Litteraturstudie 
 

Problemet som vår studie kretsar kring var redan empiriskt påvisbart då Richard Lidén på 
TelecomCity uppenbarat för oss att företag inom deras nätverk har detta problem, det vill säga 
att de saknar förmågan förmedla det kundupplevda värdet av mobila företagstjänster och 
webbteknik. Vi insåg tidigt att vårt valda område redan innehöll en hel del teorier och 
vetenskapliga artiklar. Då området marknadsföring är mycket brett har vi valt att fokusera på 
de teorier som vi tror kan vara av intresse för vår valda bransch; relationsmarknadsföring, 
tjänstemarknadsföring, marknadsföring inom business-to-business samt Kotlers 
marknadsföringsteorier. Vi började med att ta oss an vetenskapliga artiklar där vårt intresse 
för immateriella varor och tjänster och dess påverkan inom marknadsföring väcktes. Vi 
började sedermera fundera kring hur vi skulle definiera den typ av produkter som vår studie 
behandlar och slutresultatet blev ”produkter i gränslandet mellan varor och tjänster”. Därefter 
började insamlandet av teorier och studier som ska behandlas under vår analys och som 
återfinns under vår teoretiska referensram.  

 
3.2 Motivering av metodval 
 

Vår studie är ute efter att förbättra marknadsföringen för produkter som befinner sig i 
gränslandet mellan varor och tjänster genom att ta fram det kundupplevda värdet av dessa 
produkter. Kvalitativa metoder används för att studien ska ge en djupare förståelse inom det 
specifika ämnet, en viss situation eller en specifik händelse (Björklund, Paulsson, 2007, s. 63). 
Vårt specifika ämne grundar sig i en viss situation, det vill säga kundens upplevda värde vid 
användning av varor och tjänster. Detta kan man även relatera till en specifik händelse, 
kunden konsumerar och upplever därmed ett värde. Därmed är kvalitativa intervjuer det 
ultimata tillvägagångssättet för att få fram ett resultat som är användbart vid analys och vidare 
för att kunna dra relevanta slutsatser av vår studie. De företag som kommer att medverka i 
våra intervjuer kommer antagligen att använda sig av olika marknadsföringstekniker. 
Intervjuer ger oss möjligheten att ställa följdfrågor som är anpassade utefter varje respondent 
(Björklund, Paulsson, 2007, s. 70). Detta ger oss möjligheten att få en djupare förståelse. 

 
3.3 Kvalitativa forskningsintervjuer   

”Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata 
med dem? Att samtala är en grundläggande form av mänsklig interaktion. (…) 
Genom samtal lär vi känna andra människor, vi får kunskap om deras 
erfarenheter, känslor, attityder och den värld de lever i.”        
           (Kvale, Brinkmann, 2009, s. 15) 

 
I ett intervjusamtal ställer forskaren frågor om och lyssnar till det som människor berättar om 
sin levda värld, man får höra dem uttrycka åsikter och synpunkter med egna ord (Kvale, 
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Brinkmann, 2009, s. 15). För oss är det mycket viktigt att våra intervjupersoner får berätta om 
företaget och dess marknadsföring så fritt som möjligt och med just egna ord. En kvalitativ 
forskningsintervju försöker alltid förstå världen utifrån undersökningspersonernas synvinkel 
(Kvale, Brinkmann, 2009, s. 17). Forskningsintervjuer har som mål att producera kunskap 
(Kvale, Brinkmann, 2009, s. 18). De bygger på vardagslivets samtal och är ett professionellt 
samtal; en intervju där kunskapen konstrueras i interaktionen mellan intervjuaren och den 
intervjuade (Kvale, Brinkmann, 2009, s. 18). Den som intervjuar befinner sig i en 
maktposition och bestämmer ämnet för meningsutbytet, det är intervjuaren som frågar och 
intervjupersonen som svarar, forskaren bidrar dock inte med någon ståndpunkt och inte heller 
brukar den intervjuade efterfråga hans eller hennes åsikt (Kvale, Brinkmann, 2009, s. 20). Vi 
har försökt att få våra intervjuer att efterlikna samtal snarare än intervjuer för att de 
intervjuade ska vara så avslappnade som möjligt. Vi har även valt att komma till dem för att 
de ska få besvara frågorna i bekanta miljöer. Eftersom vi själva är studenter och de ofta har 
arbetat länge inom branschen har vi inte märkt av att de har tyckt att vi har varit i 
maktposition. Vi har även avslutat varje intervju helt öppet med att fråga ifall de har någon 
mer kunskap de vill kommunicera till oss som de känner inte kommit fram under intervjuerna 
men som ändå kan anses vara relevant i sammanhanget. Den kvalitativa forskningsintervjun 
har funnits inom samhällsvetenskapen i nästan hundra år, men har inte blivit föremål för 
metodologisk diskussion förrän under de senare decennierna (Kvale, Brinkmann, 2009, s. 66).  
 
Eftersom forskningsintervjun ligger relativt nära vardagens samtal kan det leda till 
föreställningar om att den är ganska enkel att utföra, men enkelheten är bedräglig. Detta kan 
dock vara en bidragande orsak till forskningsintervjun popularitet. Det är alltför enkelt att 
börjar intervjua utan att förbereda sig eller tänka efter. Istället för att frambringa ny och 
väsentlig kunskap om ämnet reproducerar den bara allmänna åsikter och fördomar. (Kvale, 
Brinkmann, 2009, s. 31). Vi har i upprepade omgångar reviderat våra intervjufrågor, bland 
annat med hjälp ifrån vår handledare och genom att ställa frågorna till testpersoner. Dock har 
vi i efterhand upptäckt att det finns allmänna fördomar inom branscherna mobila 
företagstjänster och webbteknik. En av dessa fördomar är att små företag inte kan eller har 
ekonomisk möjlighet till att marknadsföra sig. Detta trots att samtliga av våra respondenter 
angett att de använder sig av nätverk som är en form av marknadsföring. Den kvalitativa 
intervjun kallas ibland för en ostrukturerad eller icke-standardiserad intervju eftersom det inte 
finns några strukturerade eller standardiserade procedurer för utförandet av sådana intervjuer 
och därav följer att många metodbeslut måste fattas på plats, under intervjun (Kvale, 
Brinkmann, 2009, s. 32). Vi har utgått ifrån en serie frågor men i flera fall avvikit delvis ifrån 
dessa eller ställt kompletterande frågor då de intervjuade kommit in på intressanta sidospår. 
Samtliga de intervjuade har dock besvarat alla frågor samt gett en varierande mängd 
information utöver detta. 
 
Intervjuforskningen genomsyras av etiska frågor och den kunskap som produceras är bland 
annat beroende av den sociala relationen mellan intervjuare och intervjuperson. Det innebär 
att intervjuaren måste skapa en miljö där intervjupersonen känner sig fri och säker för att våga 
svara på frågor där svaren kommer att offentliggöras. (Kvale, Brinkmann, 2009, s. 32). Vi har 
inte haft några problem med detta då vi sökt upp intervjupersonerna i en miljö där de känner 
sig trygga, samt undvikit att ställt frågor av känslig typ. De allra flesta har varit nyfikna på vår 
studie och mer än gärna besvarat våra frågor. Forskaren eller intervjuaren har också normalt 
sett monopol på tolkningen av intervjupersonens uttalanden, och får tolka och rapportera vad 
man anser att intervjupersonen egentligen menade (Kvale, Brinkmann, 2009, s. 49). Vi har 
försökt att jämföra och sammanfatta intervjuerna på ett så opartiskt och objektivt sätt som 
möjligt, men tagit oss friheten att tolka det de har sagt i analys och slutsatser. 
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”Syftet i en kvalitativ forskningsintervju är att erhålla kunskap om det undersökta fenomenet, 
och eventuella förändringar hos intervjupersonen är en sidoeffekt” (Kvale, Brinkmann, 2009, 
s. 59). Detta innebär att kvalitativa forskningsintervjuer helt skiljer sig ifrån bland annat 
psykoanalytiska intervjuer och terapeutiska intervjuer. Trots de radikala skillnaderna kan dock 
forskningsintervjuare dra lärdom av de sätt att ställa frågor och göra tolkningar som används 
och har utvecklats inom terapeutiska intervjuer (Kvale, Brinkmann, 2009, s. 60). Några 
exempel på detta kan vara att man ger den intervjuade personen hela sin uppmärksamhet, 
lyssnar istället för att prata, lyssnar till vad den intervjuade; vill säga, inte vill säga och även 
inte kan säga, samt kartlägger och sammanfattar det som framkommer under intervjun allt 
eftersom. Man ska även komma ihåg att allt som sagt har sagts i förtroende och därför inte 
kan avslöjas för någon annan. (Kvale, Brinkmann, 2009, s. 61). I våra jämförelser, analyser 
och slutsatser har vi inte på något sätt pekat ut enskilda företag eller avslöjat varifrån 
informationen kommer. Vi har dock försökt vara aktiva lyssnare och lagt upp intervjuerna 
som så att en av oss antecknar svaren medan den andra ställer frågor, lyssnar aktivt och i vissa 
fall ställer följdfrågor. 
 
Man kan välja att se på intervjuandet antingen som en process där man samlar in kunskap 
eller som en process där man konstruerar kunskap (Kvale, Brinkmann, 2009, s. 64). Ifall man 
ser på det som en insamlingsprocess tror man på att kunskapen finns i intervjupersonerna och 
väntar på att bli framgrävd av intervjuaren, dock obesudlade av ledande frågor. Ser man på 
kunskap som något som konstrueras så tror man på att intervjuernas innehåll först får sin 
kunskap då intervjuaren tolkar dem. (Kvale, Brinkmann, 2009, s. 64). Vi har valt att se på 
kunskap som någonting som konstrueras först när vi tolkar intervjupersonernas svar. Många 
av våra respondenter har haft dålig kunskap om vad marknadsföring är och flertalet av dem 
har inte kunnat definiera begreppet kundvärde, eller kunnat upplysa oss om sina egna 
kundvärden utan att först få hjälp med denna definition. Därför anser vi att det är först i 
slutsatserna, och därmed efter jämförelserna av den information som framkom i intervjuerna, 
som kunskapen skapas. 
 
Det finns sju grunddrag i intervjukunskap; producerad, rationell, samtalsmässig, kontextuell, 
språklig, narrativ och pragmatisk. Med kunskap som produktion menas här att 
forskningsintervjun är en produktionsplats för kunskap och att denna kunskap konstrueras 
socialt i interaktionen mellan intervjuare och intervjuperson. Forskningsintervjun etablerar 
nya relationer mellan människor då målet är att producera kunskap om människans situation. 
Då tron på en objektiv verklighet som kan speglas och kartläggas av vetenskapliga modeller 
inte längre existerar bygger forskningsintervjuer på samtal i strävan att vinna kunskap. Man 
behöver även kunskap om kontext. I det här sammanhanget innebär det att den kunskap som 
förvärvas i en situation inte automatiskt är överförbar till eller jämförbar med kunskap från 
andra situationer. Språket är intervjuforskarens verktyg och resultatet av en intervju är även 
det i språklig form – ljudupptagningar och utskrifter av dessa. Berättelser är sätt att göra 
verkligheten och våra egna liv begripliga, och under intervjuer finns det stor möjlighet att få 
fram olika typer av berättelser. Den slutgiltiga frågan är sedan ifall kunskapen är till nytta 
eller inte. I dagsläget kan frågan om en studie är vetenskaplig eller inte ersättas av om den 
frambringar nyttig kunskap eller inte. Ordet nyttigt är här givetvis laddat med värderingar och 
vissa etiska aspekter. (Kvale, Brinkmann, 2009, s. 70-72). Vår förhoppning är att vi i 
slutsatserna bidrar med ny och väsentlig kunskap inom området marknadsföring för företag 
inom branscherna mobila företagstjänster och webbteknik. 
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Det finns även sju stadier i en intervjuundersökning. Den börjar med tematisering då man 
formulerar undersökningens syfte och ämnet för undersökningen. Man ställer sig själv 
frågorna; Vad? Varför? Och hur? Här konstaterar man med andra ord bland annat vilken 
metod som ska användas. Efteråt kommer planeringen då man planerar upplägget av 
undersökningen. Planeringen görs givetvis utifrån vilka mål man har och vilken kunskap man 
hoppas nå. Man måste också beakta de moraliska konsekvenserna av undersökningen. Först 
härefter genomför man intervjuerna enligt en intervjuguide. Man måste även ta hänsyn till 
relationerna mellan personerna ifråga, samt förhålla sig till den eftersökta kunskapen på ett så 
objektivt och konstruktivt sätt som möjligt. Efter intervjuerna gör man en utskrift. Vanligen 
har man en ljudupptagningen från intervjuerna och denna ska objektivt förvandlas till 
skriftspråk utan att innehållet på något sätt förändras eller förvrängs. Det är sedan dags att 
göra analysen. Val av analysmetod får man givetvis anpassa till intervjumaterialet samt 
undersökningens syfte och ämne. Verifiering fastställer intervjuresultatens validitet, 
reliabilitet och generaliserbarhet. Sist kommer rapporteringen. Här rapporterar man resultatet 
av undersökningen och de metoder man valt att använda. Här gäller det att motsvara de 
vetenskapliga kriterierna så att man får en läsbar produkt som beaktar de etiska aspekterna. 
(Kvale, Brinkmann, 2009, s. 118). 

 
3.4 Praktiskt tillvägagångssätt 
 

Vår empiriinsamling kommer som ovan nämnts att samlas in via kvalitativa intervjuer. Vi 
kommer att intervjua tio företag som ingår i nätverket TelecomCity. Respondenten kommer 
vara den marknadsansvariga eller i vissa fall den verkställande direktören. Valet av 
respondenter grundar sig i att vi ska kunna få ut så mycket kunskap som möjligt kring deras 
marknadsföring och hur de identifierar och utnyttjar det kundupplevda värdet. 

 
3.5 Metodkritik 
 

Det finns alltid bättre sätt att göra någonting på. Slutsatserna i vårt kandidatarbete bygger till 
stor del på ett antal intervjuer, och urvalet av intervjupersoner kan alltid diskuteras. Vi har 
försökt att välja företag som vi tror kan vara av stort värde för vårt kandidatarbete, men vi har 
i efterhand insett att vi inte borde ha valt företag som var i början av uppstartningsfasen. 
Däremot var ett av våra mål att intervjua både nystartade företag, företag som var väl 
etablerade inom branschen samt både stora och små företag. Vi anser att detta var en god 
intention, men insåg att skillnaderna kanske inte hade behövt vara så markanta.  
 
Vi anser att vi valde rätt antal respondenter, samt att de personer vi valde hade en sådan 
position inom företaget att de kompetent kunde besvara våra frågeställningar. Vi anser även 
att vi valde att ställa frågorna till företag inom rätt bransch då både mobila företagstjänster 
och webbteknik enligt vår definition faller under produkter i gränslandet mellan varor och 
tjänster. 
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4. Empiri 
 

I detta kapitel presenteras vår primärdata som skapats via intervjuer med företag inom 
nätverket TelecomCity. Frågorna som ställdes till respondenten inom respektive företag hittas 
under bilaga 1. Empirin som framställs under detta kapitel kommer tillsammans med de valda 
teorierna ligga till grund för analysen och mynna ut i våra slutsatser. 

 
4.1 Val av empiri 
 

Definitionen produkter som befinner sig i gränslandet mellan varor och tjänster ligger till 
grund för vårt val av empiri. Mobila företagstjänster och webbteknik för företag är vad de 
företag vi valt att intervjua tillhandahåller. Mobila företagstjänster och webbteknik för företag 
befinner sig inom vår definition och är därför relevant empiri för problemområdet.   

 
4.2 TelecomCity 
 

Vi kom i kontakt med Richard Lidén på TelecomCity och han exponerade problemet för oss 
och därefter har samarbetet pågått under kandidatarbetets gång. Richard Lidén är projektchef 
på TelecomCity. TelecomCity är ett nätverk för IT och telecom, där tanken är att människor 
och företag ska kunna växa. Förutom IT och telecomföretag samarbetar de med Blekinge 
Tekniska Högskola (BTH) och Karlskrona kommun. TelecomCity kännetecknas av en ständig 
pågående dialog mellan aktörerna i näringslivet, högskolan och kommunen. Tillsammans 
engagerar de sig, samarbetar och marknadsför arbetet. TelecomCity består av ett 40-tal 
medlemmar varav de företag vi kommer att intervju är några av dessa. 
(http://www.telecomcity.org).   Med hjälp av detta samarbete fick vi möjligheten att kontakta 
de företag som ingår i TelecomCitys nätverk som varit grunden till vår empiri. 
 
Ett generellt problem för företag inom nätverket TelecomCity är att visa framtida kunder de 
potentiella vinsterna med deras produkter.  Effekterna av produkterna har visat sig stora, men 
är svåra att kommunicera detta till blivande kunder. Exempelvis har företaget svårt att visa på 
sina fördelar under mässor, det handlar mer om att stärka andra företags affärsidéer än rena 
mobila företagstjänster. En av anledningarna till att det är så svårt för företag inom 
TelecomCity att kommunicera sina fördelar kan vara att dessa inte alltid är reella. Företagens 
produkter skiljer sig markant från en konsumentprodukt. En konsumentprodukt, exempelvis 
en applikation till iPhone, är lättpacketerad. Kunden laddar helt enkelt själv hem en 
applikation och exakt samma applikation kan användas av många kunder. För företagen inom 
TelecomCity handlar det om att anpassa plattformar för att utforma bland annat olika mobila 
företagstjänster. Det innebär att varje plattform är unik för kunden. Att varje plattform är unik 
medför dock problem, bland annat med prissättningen. Eftersom man inte kan visa på hur 
mycket kunden kommer att tjäna på att införa systemet är det svårt att våga ta ett skäligt pris. 
Ett exempel på detta är Folktandvården i Blekinge. De införskaffade en sms-påminnelse för 
kunder som bokat tid och denna tjänst kostade cirka 80000 kronor. Det tog bara en månad för 
tjänsten att helt återbetala sig då man gick från 10% tomma tandläkarstolar till 2%. 
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4.2.1 Forsbrand Telecom AB 
 

Forsbrand Telecom säljer färdigpackade, innovativa mobila tjänster till operatörer, företag 
och konsumenter. Forsbrand Telecom fungerar som en förbindelse mellan operatörerna och 
tjänsteleverantörerna. (http://www.forsbrand.com). De hjälper företag att snabbt utveckla nya 
tjänster som kan integreras på ett kostnadseffektivt sätt. Forsbrand Telecom är aktörer på den 
europeiska marknaden. Forsbrand Telecom har idag kunder som identifieras som ledande 
operatörer i Europa bland annat Telenor, ice.net, 3, Tele2 och Meteor. 
(http://www.telecomcity.org).   

 
4.2.2 Noisy Cricket 
 

Noisy Cricket är en webbyrå där fokus är att effektivisera företag genom webbteknik. Noisy 
Cricket erbjuder kunden bra teknik kombinerat med bra design. De återfinns på den nordiska 
marknaden, främst i Sverige och Norge. De arbetar idag som en strategisk byrå och 
tillsammans med deras kunder analyserar och löser Noisy Cricket kundernas behov. Utan 
begränsningar kan Noisy Cricket med sin egenutvecklande dynamiska plattform utveckla 
webbplatser, applikationer och content-managementsystem så som kunden vill ha dem. Noisy 
Cricket har sin egen tekniska plattform, sina egna rutiner och egna arbetsprocesser. De består 
av strateger, utvecklare, uppskattade föreläsare och art directors. (http://www.noisycricket.se).  

 
4.2.3 Adduce 
 

Adduce grundades 2009 av tre personer. Adduce utvecklar applikationer till alla ledande 
mobila plattformar. De arbetar även med utvärdering av användbarhet, bland annat med hjälp 
av ett eget utvecklat webbaserat verktyg. (http://www.telecomcity.org).  Adduces erbjuder 
lösningar som minskar utvecklingskostnaderna, minskar tiden till marknaden och säkrar 
önskade och användarvänliga upplevelser. Adduce erbjuder även kunden konsulttjänster som 
testar kundens produkt mot användarnas förväntningar genom att mäta den önskade 
användarupplevelsen. Denna tjänst erbjuds till kunderna under en viss tidpunkt i 
utvecklingscykeln. Adduce tillhandahåller även föreläsningar, seminarier, samt arrangerar och 
leder workshops och kurser. (http://www.adduce.se).  

 
4.2.4 Malvacom 
 

Malvacom erbjuder en fullt anpassningsbar mobil plattform samt tjänster för förvaltning och 
uppbyggnad av supportcenter. De erbjuder därmed en komplett paket; skapande, drift och 
förvaltning av ett supportcenter. Detta supportcenter ger Malvacoms kunder kvalitet, kontroll 
och en effektiv kundsupport. Malvacoms lösning är en anpassningsbar plattform som är så 
enkel att vem som helst kan använda sig av den. Några av fördelarna med denna mobila 
lösning är att den är klar för att användas direkt och kräver därmed inte en massa input i form 
av data. Den är lätt att anpassa och tillverkad för att kunna anpassas till alla typer av företag 
och problem. Den kan även hantera problem som uppkommer på grund av utveckling och är 
kostnadseffektiv och pålitlig, vilket lägger grunden för en ger professionell service. Det är 
alltså en lösning som ger webbaserad support och kommunikation till företag och företagens 
kunder samt erbjuder skyddat samarbete och interaktion med utvalda partners och kunder och 
förser kunder med produkter och support via e-handel. (http://www.malvacom.com/). 
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4.2.5 Appcorn 
 

Appcorn tillverkar applikationer för iPhone, iPad, Android och Internet. Idén till Appcorn 
föddes under kursen idé- och affärsutveckling vid Blekinge Tekniska Högskola i samarbete 
med BTH Innovation. Deras mål var att göra perfekta applikationer av välkända svenska 
websajter. Exempel på sådana sajter är Blocket och Svenska Dagbladet, något som har gett 
dem ett gott rykte i främst Stockholm. Det har nu gått ungefär ett år sedan starten. Appcorn 
ser sina applikationer som en produkt. Appcorn utvecklar bara applikationer som säljs på 
marknaden business-to-business för att garantera inkomster. (http://www.appcorn.se/). 

 
4.2.6 Storegate 
 

Storegate tillhandahåller lagringsutrymme online och fungerar därmed som en hårddisk på 
Internet.  Detta innebär att man när som helst kan komma åt sina lagrade filer från en dator 
eller en mobiltelefon, oavsett var någonstans man befinner sig. Det enda som behövs är en 
Internetuppkoppling. De erbjuder även tjänster som automatisk backup för din dator och 
mobiltelefon. Storegate har två affärsområden; lagringstjänster, automatisk backup, 
mobilbackup riktade mot privatpersoner och säljer även ovanstående lösning till stora aktörer 
på marknaden så som Telia Säker Lagring och Digitalt Bankfack. De har även ett 
återförsäljarnätverk på som säljer lösningen till privatpersoner. (http://www.storegate.se/).  

 
4.2.7 Wireless Maingate  
 

Wireless Maingate menar att förr eller senare kommer alla varor att finnas online på något 
sätt, och de arbetar med kommunikationen mellan dessa varor och Internet. Denna typ av 
kommunikation kallas för M2M, machine to machine. Exempel på detta kan vara elmätare 
som kan avläsas trädlöst, trådlös teknologi som talar om vilka parkeringsplatser som är 
betalda för och hur länge de är upptagna och så vidare. Wireless Maingate arbetar inom 
branscher så som; energi, säkerhet, tillverkningsindustrin, transport och kassasystem. Några 
av deras stora kunder är Vattenfall, Shell, E.ON, Securitas och Mearsk. 
(http://www.maingate.se/). 

 
4.2.8 Inquso  
 

Inquso AB utvecklar och marknadsför en lösning för mobile device management och 
säkerhet. De inriktar sig mot företag som vill utnyttja mobilitetens fördelar utan att behöva 
kompromissa vad gäller säkerheten. Företaget är ledande inom området SMS-tjänster och 
säkerhetslösningar. Det är genom samarbete med etablerade försäljningsorganisationer som 
man erbjuder sin lösning till marknaden. Dessa försäljningsorganisationer har erfarenhet inom 
säkerhet, mobiltelefoni, systemintergration och infrastruktur. Inquso är sedan 2010 etablerade 
på den europeiska marknaden. Deras verktyg är användarvänligt och flexibelt och hanterar 
företagets mobiltelefoner trådlöst och fjärrstyrt. Verktyget innehåller funktioner för att 
installera applikationer, e-post, inställningar och säkerhetslösningar. Systemet är tänkt att 
användas för att administrera och säkra användandet av mobiltelefoner i säkerhets- och 
kostnadsmedvetna företag. Produktens funktionalitet är indelad i tre huvudområden: asset, 
security och device management. (http://www.inquso.se/) 

 
 

30 
 

http://www.appcorn.se/
http://www.storegate.se/
http://www.maingate.se/
http://www.inquso.se/


Emma Ekström & Emma Sjöberg   Med kundens värde i fokus 

4.2.9 Visual Units 
 

Visual Units är verksamma inom IT/telecombranschen och erbjuder ett ändamålsenligt och 
prisvärt positioneringssystem för transport och logistik som leder till ökad lönsamhet, 
trygghet och förbättrad service för deras kunder. De är specialiserade på fleet-
managementlösningar som även ska stödja användarnas arbetsuppgifter, behov och intressen. 
Visual Units erbjuder en helhetslösning till kund som stödjer kundens personal i att följa och 
leda fordon eller dylikt inom kundens verksamhet. Deras produkt är främst framtagen för 
medelstora och små transportbolag. Visual Units Logistik är ett ledningssystem och ett 
hjälpmedel för att optimera logistiken hos kunden och dess verksamhet. 
(http://www.visualunits.se/). 

 
4.2.10 Enovation 
 

Enovation utvecklar produkter för företag och organisationer med fokus på processorienterad 
ärendehantering, vilket de har många års erfarenhet av. Deras standardplattform vid namn har 
en öppen systemarkitektur för att säkra nuvarande och framtida krav. Plattformen är flexibel, 
snabb och kostnadseffektiv och går att implementera i allt från små till stora företag och 
organisationer då den bygger på ett standardiserat ramverk för ärendehantering med fullt 
integrerat stöd för mobilt användande. Enovation erbjuder tjänster såsom utbildning för 
kunden, support, workshops, drift samt integration och anpassning. 
(http://www.enovation.se).  

 
4.3 Sammanställning av våra intervjuer 
 

För att bevara företagens sekretess har vi valt att inte benämna företagen vid namn. Vi har 
därmed gjort en sammanställning på företagens svar under intervjuerna och uteslutit att 
nämna vilket företag som gett vilket svar. 

 
4.3.1 Hur marknadsför ni er? 
 

Företagen vi intervjuat marknadsför sig generellt sätt genom samma typer av kanaler, baserat 
vår empiriinsamling. De marknadsföringskanaler som företagen nyttjar är nätverk, befintliga 
kontakter, word-of-mouth, olika typer av sociala medier, hemsidor samt mässor och events. 
Nätverk är den primära marknadsföringsaktiviteter för de företag vi intervjuat, bland annat 
nätverken TelecomCity och BNI. Även utnyttjandet av befintliga kontakter är en av de 
marknadsföringskanaler som hamnar högt upp på listan då det ger möjlighet för företagen att 
träffa potentiella kunder. Mässor och events är även populära, dock ansåg vissa av 
respondenterna att det är svårt att delta på mässor då deras produkt inte är något som kunden 
fysiskt kan ta på. Det är viktigt att gå på mässor som är inriktade mot telecombranschen, 
annars blir det svårt att fånga intresset hos besökarna. En hemsida är något som alla företagen 
har. För att lyckas med hemsidan är det viktigt att den så kallade hit-rate:en är hög. Med detta 
menas att man bör ha ett stort antal besökare på hemsidan samt att hemsidan dyker upp bland 
relevanta träffar när man söker på väl lämpade sökord. Det är även viktigt att företagen 
hamnar högt upp på träfflistan vid sökningar genom sökmotorer, vilket medför att potentiella 
kunder lätt hittar företaget när de är ute efter den specifika varan eller tjänsten.  
 
Flera av respondenterna använder sig av traditionell marknadsföring, så som artiklar i diverse 
branschpublikationer, broschyrer, visitkort och pressreleaser. Vissa av de medverkande 
företagen nyttjar även olika forum för att synliggöra varumärket. De företag som till viss del 
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använder sig av traditionell marknadsföring anser dock att nätverkande och kontakter är den 
främsta kanalen vid marknadsföring, därefter följer befintliga kontakter, personlig försäljning, 
artiklar, hemsidan, broschyrer och pressrelease. Det är ett antal av företagen som använder sig 
av återförsäljare och samarbetspartner för att utnyttja även deras marknadsföringskanaler. En 
anledning till att man väljer att utnyttja andras marknadsföringskanaler är att kostnaderna för 
traditionell marknadsföring anses vara för höga. Genom att utnyttja sig av återförsäljare och 
samarbetspartner får företaget i fråga ”gratis” reklam. Alla företag ansåg dock att nätverk var 
den viktigaste marknadsföringsaktiviteten med mest genomslagskraft. Andra typer av 
marknadsföringskanaler som utnyttjas av ganska nystartade företag är personlig försäljning, 
det vill säga direktkontakt med kunder. Denna typ av kanal användes även av företag som 
varit verksamma i många år och anledningen var bland annat att målgruppen är väldigt 
specifik och därmed är det enklare och mer kostnadseffektivt att vända sig direkt till den.  

 
4.3.2 Vilket värde vill ni förmedla till Era potentiella och befintliga kunder? 
 

Överlag har företagen övergett det tekniska perspektivet vid marknadsföring av kundvärde, 
men har dock ännu inte lyckats skapa ett värde för kunden som är unikt. De flesta företagen 
använder kärnvärden som enkelhet, användarvänligt, kostnadsbesparande, trygghet, säkerhet, 
kvalitativt och effektivt. Det ger egentligen inte kunden någon uppfattning om vad just den 
specifika produkten erbjuder efter konsumtion. De ovan nämnda kärnvärdena kan användas i 
generella sammanhang och specificeras inte till företagets produkt. Förutom dessa kärnvärden 
använder sig vissa företag även av mer specifika värden som fokuserar mer på just deras 
produkt, men dessa kärnvärden påvisar inte vad kunden i slutändan får ut av att använda sig 
av produkten. Det kan vara kärnvärden som ”bra mobila tjänster”, ”din hårddisk på nätet”, 
”kvalitativ och finslipad applikation”, ”hosted innovative services” och ”design och teknik 
utan några som helst begränsningar”. Med dessa kärnvärden konstaterar man endast vad man 
säljer inte vad kunden får för nytta av produkten. 
 
Vi uppmärksammade även att vissa företag påvisar värden som i slutändan bidrar till 
förbättrad miljö. Kundvärden som innebär att de anställda reducerar sina resor innebär mindre 
skada på miljön. Det finns företag som använder sig utav kundvärden som riktar sig mot 
kundens arbetsprocess inom företaget såsom att produkten bidrar till ett strukturerat och 
tryggt arbete med ett definierat ansvarsområde. Vissa företag har valt att inrikta sig på det de 
själva är bäst på internt i företaget, exempel på sådana kundvärden är ”kunskapsledande” och 
”know why”. Dessa typer av värden används av företag som anser att branschen de verkar 
inom är ganska liten och att kompetens är en stor konkurrensfördel.   

 
4.3.3. Består detta värde av flera delar, går dessa värden att separera? 
 

De kundvärden som respondenten lyfte fram var oftast två olika typer av värden. Det ena 
värdet bestod mestadels av en känsla som kunden garanteras att få såsom effektivitet, 
enkelhet, användarvänligt och trygghet ellersäkerhet. Det andra värdet var mer inriktat på den 
specifika produkten och dess funktion. Det uppkom även att de har olika typer av värden 
beroende på vem som är intressenten. Intressentens olika funktioner gör att det finns ett behov 
av att använda sig av olika kundvärden vid marknadsföring. Exempel på intressenter kan vara 
användarna, utvecklarna eller företagsledningen. Utveckling av produkten i sig medför ett 
bättre erbjudande till samtliga intressenter. För medarbetarna kan det innebära mer 
strukturerade arbetsuppgifter, för andra utvecklare kan det handla om kostnadseffektivitet och 
för företagsledningen om kostnadsbesparingar, ökat kasseflöde eller effektivisering. En ökad 
och förbättrad dialog resulterar också i kundnöjdhet.  
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4.3.4 Hur har ni kommit fram till dessa värden? 
 

Generellt sätt var det inte många av företagen som genomförde någon form av uppföljning för 
att konkretisera de kundvärden de använder sig utav i sin marknadsföring. Däremot fanns det 
stora skillnader mellan de olika företagen om hur de kommit fram till sina kundvärden. Det 
framgick att vissa genomförde uppföljningar. Dessa uppföljningar gjordes i form av 
marknadsundersökningar och fokusgrupper och inte bara för att ta fram kundvärdet utan även 
för att utveckla produkten och ta reda på anledningen till varför en kund valt att inte längre 
använda sig av ett företags erbjudande eller lösning. Vissa av respondenterna har istället valt 
att vända sig till sina respektive återförsäljare för att få respons ifrån slutkonsumenterna då de 
i dessa fall inte själva äger relationen till slutkunden.. 
 
De resterande företagen, majoriteten, gjorde uppföljningar genom dialog med kunderna. De 
lyssnar på vad kunden har att säga vid besök eller via annan kontakt med kunden. Flera av 
företag bygger sina kundvärden på feedbacken de får från befintliga kunder. Även denna 
dialog såg väldigt olika ut från företag till företag. Vissa företag lyssnade på kundernas 
funderingar och åsikter för att förutse nya trender. Andra utnyttjar dialogen med kunden för 
att konkretisera nya och relevanta kundvärden. Att använda sig av historiska trender, det vill 
säga trender som redan passerats, var ett tillvägagångssätt för att se om möjligheten finns att 
testa trenden på nytt då ett misslyckande kan bero på att idén släppts vid fel tidpunkt. Andra 
företag har visionen att de inte lanserar en produkt om de själva inte har testat den och är helt 
nöjda med den. Därmed får de färre negativa kommentarer. En del företag utesluter 
uppföljning då de redan har definierat affärsidén från starten och arbetar för att leva efter 
definitionen, det vill säga kundvärdena har tagits fram utifrån affärsidén.  

 
4.3.5 Hur utnyttjar ni detta kundvärde i er marknadsföring? 
 

Respondenten från respektive företag gav vitt skilda svar på denna fråga. De kunde inte 
komma med konkreta förslag på hur de utnyttjar och använder kundvärdet i 
marknadsföringen. De medverkande hade uppenbarligen kundvärden som de utnyttjar, men 
de var väldigt otydliga med hur kundvärdet användes i marknadsföringen. Majoriteten 
svarade att de i största utsträckning använder kundvärdet när de är i kontakt med kunden och 
för en dialog och inte så mycket innan själva mötet med kunden. Denna dialog kan vara i 
form av att kundvärdet poängteras i offerten som ges till kund eller att de påvisar värdet 
genom ”business cases”, det vill säga befintliga eller tidigare kunders upplevda värden. De 
utnyttjar inte kundvärde i marknadsföringsaktiviteterna utan vid försäljningstillfället. Det 
uppkom även att vissa företag ändrar sitt kundvärde beroende vilket stadie kunden befinner 
sig i. Eftersom denna marknad är såpass ny tar det tid innan kunden uppmärksammar och 
förstår de produkter som erbjuds och beroende på detta bör man använda sig utav olika 
kundvärden som kunden för tillfället har förståelse för.  
 
Flertalet respondenter använde sig utav kundvärdet på sin hemsida. Att utnyttja kundvärdet i 
broschyrer och på visitkort var dock inte lika vanligt, men det förekom i vissa av företag. 
Somliga företag använder sig inte utav någon marknadsföringsstrategi utan väljer att prata 
kring värdet i termer som resulterar i att kunden själv skapar kundvärdet. De använder inte 
kundvärdet i sin konkreta form. Det framkom även att företag väljer att visualisera för att 
kunden ska kunna få en uppfattning om vad de egentligen betalar för.  

 
33 

 



Emma Ekström & Emma Sjöberg   Med kundens värde i fokus 

4.3.6 Hur kan kundvärdet utnyttjas för att resultera i en optimal marknadsföring? 
 

Ifall respondenterna hade varit medvetna om detta hade antagligen aldrig TelecomCity behövt 
höra av sig med en förfrågan om hjälp. Generellt sätt har nämligen respondenterna mycket 
svårt att precisera och konkretisera de kundvärden som de faktiskt levererar. De har också 
svårt att veta om budskapet når ända fram till potentiella kunder, når rätt målgrupp, samt om 
det är tillräckligt tydligt. Många av respondenterna upplever att man till sist blir ”blind” för 
sin egen vara/tjänst/produkt/lösning och det är alltid en fara när man börjar förutsätta att 
kunderna förstår företagets erbjudande lika väl som företagets anställda. Ett sätt att utnyttja de 
kundvärden man faktisk har konkretiserat är genom enhetliga budskap i samtliga av sina 
marknadsföringskanaler, exempelvis via hemsidan, broschyrer och visitkort. När man väl har 
kommit fram till sina kundvärden behöver man använda sig av dem för att skapa en skriftlig 
marknadsstrategi. 
 
Utifrån de kundvärden och den lösning man har i dagsläget måste man kunna hitta nya 
kundvärden så att kunden inte upplever det som att utvecklingen står stilla. Företag inom den 
här branschen vill att det ska vara mer en upplevelsekänsla än att tråkigt måste. Man kan även 
visa på artiklar i vetenskapliga, populärvetenskapliga och branschorganisationers tidskrifter 
som stödjer det egna företagets åsikter och lösningar. Ett annat sätt är att företagen först 
demonstrerar sin lösning och sedan efteråt, tillsammans med kunden, konstaterar varför deras 
lösning är så enkel och bra och överlägsen de andra lösningarna på marknaden. Vid första 
kundmötet måste företagen också välja ut vilka argument de tror är starkast och mest 
tilltalande för just den kunden och trycka på dessa. 
 
Själva paketeringen av lösningen är mycket viktig och samtliga av våra respondenter har valt 
att paketera sin produkt/lösning för att skapa ett mervärde. Många av respondenterna 
använder sig i dagsläget av referenskunder, business-case, war-stories, tidigare erfarenheter 
och exempel på succéer som företaget gjort i sin marknadsföring. De bolag som ännu inte 
hunnit så långt i sin utvecklingsprocess att de kunnat använda sig av liknande material hoppas 
i framtiden på att kunna göra det. Referenskunder behöver inte nödvändigtvis ha upplevt 
samma kundvärden som företagsledningen tycker att de borde ha gjort, men huvudsaken är att 
de själva upplevt kundvärden och inte vilka kundvärden de upplevt. Att kunna förklara för 
kunden varför man nått tidigare framgångar är också mycket viktigt och gör att kunderna får 
större förtroende för företaget i fråga. 
 
Man måste bygga upp erbjudandena på olika sätt beroende på mottagaren och ett led i detta är 
att anpassa vilka kundvärden man framhäver tydligast till vilken kund. Ytterligare ett sätt att 
optimalisera sin marknadsföring är genom att samarbeta med medialt kända personer eller 
organisationer och utnyttja deras kontaktnät och marknadsföringskanaler. 
 
Något som ytterligare komplicerar saken är att det är ännu svårare att marknadsföra något 
som inte är greppbart eller förståeligt. Inom business-to-business förutsätter man oftast att 
båda parter har tillgång till liknande information och kunskap om området, men så är nästan 
aldrig fallet i den här branschen utan ofta samarbetar dessa företag med andra organisationer 
som har begränsad, eller ingen, kunskap inom området. 

 
4.3.7 Hur ser ni på behovet av att göra det kundupplevda värdet mer synligt? 
 

Alla våra respondenter upplever att behovet av att göra det kundupplevda värdet tydligare är 
mycket stort, och många gånge större än vad man tidigare insett, men att det oftast är svårt att 
konkretisera detta värde på ett bra sätt. I dagsläget använder de sig bland annat av 
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referenskunder, business-case och war-stories som berättar om när deras lösning varit 
oumbärligt för tidigare kunder och där tidigare kunder säger saker så som ”när man väl har 
det vill man inte vara utan det”. Problemet ligger dock i att marknadsföra och förmedla detta 
budskap till nya kunder. Utgångspunkten i marknadsstrategin bör dock ligga i det 
kundupplevda värdet. 
 
Svenska Exportrådet driver ett projekt som kallas ”Steps to Export” och i detta projekt är en 
av uppgifterna att företagen ska specificera vad deras lösning har för fördelar och ger för nytta 
– och sedan konkretisera denna nytta till något som är användbart för företaget. För att kunna 
visa på den konkreta nyttan behöver man dock göra uppföljningar. Ibland kan detta vara svårt. 
Ifall företagen använder sig av återförsäljare äger de inte relationen till slutkunden och 
uppföljningen blir därmed bristfällig. 
 
Synlighet är alltid viktigt inom all marknadsföring och när det gäller behovet av att göra det 
kundupplevda värdet mer synligt är det viktigt att man marknadsför företagets hela koncept 
och inte själva tekniken som ligger bakom en lösning eller produkt. Det är konceptet och 
paketeringen som många gånger gör en sådan här lösning mer attraktiv än en snarlik lösning 
som finns ute på marknaden. Kundvärden som kommer från olika tidigare kunder ger tyngd åt 
marknadsföringen och bevisar kundvärdenas existens, men för att kunna utnyttja dem 
optimalt bör företagen omformulera dem så att de blir mer generellt gällande, man abstraherar 
dem. 

 
4.3.8 Hur kan nya kunder värdera er lösning/erbjudande före konsumtion av en vara 
eller tjänst som de aldrig tidigare använt sig av? 
 

De absolut mest vanligt förekommande sätten hos våra respondenter var först genom 
demonstrationer och referenskunder som ska få kunden att intressera sig för erbjudandet och 
sedan genom ett gratiserbjudande, eller ett erbjudande om att prova på till en väldigt låg 
kostnad som ger ett bra beslutsunderlag samt gör tröskeln till köp mycket lägre. Detta kan 
vara exempelvis genom utvärderingskonton, att man gratis får prova på tjänsten under en 
begränsad tidsperiod eller att endast ett visst antal kan prova på tjänsten. Det är viktigt att de 
poängterar att provperioden inte på något sätt innebär några åtaganden. I kommunikationen 
trycker de även ibland på vad som kan hända ifall man inte använder sig av deras tjänst, 
exempelvis förlust av viktig data om man inte använder sig av någon typ av backup. Man 
försöker även få kunderna att inte uppleva att de köper grisen i säcken även om de inte har 
grundläggande kunskaper inom området eller branschen. Helst vill man ha kunder som kan 
sina arbetsområden mycket väl och känner till det företaget erbjuder. Flera av respondenterna 
använder sig även av kostnads- och intäktsanalyser för att visa att deras kunder kan spara 
pengar med hjälp av erbjudandet. 
 
Våra respondenter hade två olika synpunkter på hur mycket man bör leverera till kunden. 
Ungefär hälften av dem anser att man bör leverera exakt det man lovar kunden och att det 
räcker för att göra kunden nöjd, medan den andra hälften menar att man bör lämna lite idéer 
ospecificerat så att man senare kan leverera mer än vad kunden förväntat sig och har blivit 
lovad. De anser att glappet bör vara cirka 10%, så att man levererar ungefär 10% mer än vad 
kunden blivit lovad och förväntar sig. Man måste dock tänka sig för så att man inte levererar 
väldigt mycket mer än vad man lovat, för kunden kommer även i framtiden att förvänta sig 
samma merleverans. Det är dock viktigt att man alltid levererar minst det man lovat kunden. 
Det är alltid väldigt svårt att veta var någonstans man ska lägga ribban, oavsett vilken taktik 
man väljer att använda sig av. 
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4.3.9 Vad är det som får Era befintliga kunder att vara nöjda med Er produkt? 
 

Respondenterna menar på att det är viktigt att företaget hela tiden utvecklar sin 
vara/tjänst/produkt/lösning så att kunderna inte ska känna att de har köpt någonting som sedan 
bara föråldras och står stilla i utvecklingen. Alla uppdateringar och förändringar 
kommuniceras därför noga till kunderna. Ungefär hälften av våra respondenter angav också 
här att det är för att de levererar lite mer än vad de lovat, medan de andra menar på att det är 
för att de levererar exakt vad de lovat. Ett fåtal respondenter använde sig av tekniken att redan 
från början bygga upp höga förväntningar som man sedan såg till att uppfylla, för att få 
kunden att fastna för företag. Något som samtliga av våra respondenter använt som 
differentieringsmetod är en mycket bra support där man snabbt får personlig kontakt och där 
problem, önskemål och förfrågningar behandlas omedelbart. Denna support blir till ett stort 
mervärde för kunden. Kunders problem löses av supporten och kan sedan ingå i gratis 
uppdateringar som blir tillgängliga för alla kunder som använder sig av systemet. 
 
Många av respondenterna pekar även på enkelheten i sina system så att även personer som 
saknar datorvana kan handskas med lösningen eller produkten. Man måste också se till att 
marknadsföra ”rätt” värden så man i förväg tar reda på vilka som är de verkliga värden och 
vilka som är en konsekvens av dessa värden. Marknadsföringen är också inriktad mot den 
grupp av intressenter som man vänder sig emot i det specifika fallet. Detta innebär att 
marknadsföringen mot ekonomiavdelningen på ett företaget och mot it-avdelningen på samma 
företag ser helt olika ut. Kundvårdstänket är mycket viktigt för samtliga av våra respondenter 
då de i de allra flesta fallen lever på återkommande kunder och lönsamheten ligger i affärer på 
lång sikt. Kundens upplevelse under själva konsumtionen är allra viktigast då värdet är 
kundupplevelsen utav det man levererar. Helst av allt vill man bygga upp ett förtroende till 
sina kunder så att de återkommer med andra önskemål och problem som man kan hjälpa dem 
att lösa. Ytterligare en svårighet inom branschen är prissättningen då det inte finns några 
officiella priser på marknaden. De företagen vi intervjuat har kunder som tycker att deras 
priser är rimliga och väl motiverade. De har också ibland kunnat föra en dialog om priset, 
vilket gör att kunderna känner sig mer delaktiga. 
 
En enkel och smidig driftsättning är något som värderas högt av kunderna, samt att de har 
tillgång till kompetent support under driftsättningen. Många av våra respondenter använder 
sig även av en abonnemangsform för att inte släppa kunden på samma sätt som vid ett 
engångsköp. Några av respondenterna har även börjat använda sig av sociala media så som 
Twitter och Facebook för att komma närmare sina kunder och etablera en annan typ av 
kontakt. Det är alltså förvaltningen av tjänsten och inte försäljning som är det viktigaste för 
våra respondenter, och det är främst med hjälp av olika förvaltningsmetoder som de 
differentierar sig ifrån sina konkurrenter. 
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5. Analys 
 

Här kommer vi att analysera vårt insamlade empiriska material genom att ställa det i 
förhållande till vår teoretiska referensram samt vår problemformulering. Analysen kommer 
att leda fram till ett resultat som besvarar vår problemformulering och uppfyller vårt syfte. 

 
5.1 Marknadsföring inom business-to-business för företag inom 
branscherna mobila företagstjänster och webbteknik 
 

De flesta av våra respondenter säljer sina produkter, som befinner sig i gränslandet mellan 
varor och tjänster, till andra företag. Detta innebär att företagen, enligt teorierna, bör använda 
sig av någon form av business-to-businessmarknadsföring. Företagen som deltog i vår 
empiriinsamling befinner sig inom en väldigt ny och oexploaterad bransch krävs ett nytt 
perspektiv på marknadsföringsteorier inom business-to-business. Enligt Gummesson och 
Polese (2009) krävs det att man hela tiden fokuserar på nya tendenser inom området 
marknadsföring för business-to-business samt uppdaterar de befintliga 
marknadsföringsteorierna. Vi anser att deras perspektiv är belyst i den insamlade empririn och 
att det i dagsläget saknas marknadsföringsteorier inom business-to-business som kan 
användas av företag inom nya branscher. Detta är ett påstående som får stöd av vår 
empiriinsamling inom branscherna mobila företagstjänster och webbteknik. Inom business-to-
business påstår man i dagsläget att båda parter är väl insatta i ämnet och har i stort sett lika 
mycket kunskap om branschen. Denna teori motsägs dock av vår insamlade empiri som visar 
på att kunder till företag inom branscherna mobila företagstjänster och webbteknik inte alls 
besitter samma kunskaper, bland annat teknisk kunskap, som företagen som tillhandahåller 
produkterna. Det blir därmed viktigare att använda sig av kundvärden i marknadsföringen blir 
då kunderna har begränsad förståelse för värdet av den tekniska funktionen. Konsekvensen av 
detta blir att företagen tvingas marknadsföra sig så som om de befinner sig på en business-to-
consumermarknad fast de säljer sina produkter och lösningar till andra företag. Egentligen 
skapar detta inget större problem för företagen, men dagens teorier bör inte vara så inriktade 
på att kategorisera de olika områdena. Marknadsföringen tenderar i att bli ett strikt område där 
man glömmer bort att de olika teorierna faktiskt kan anpassas och användas av alla utan att 
man behöver kategorisera företaget vid val av teorier. Om företagen blir mer medvetna om 
vilken marknad de tillhör och inser att de går att komplettera med marknadsföringsteorier från 
andra områden blir det betydligt lättare att marknadsföra sina kundvärden. 
 
Inom business-to-business är annonser ofta faktaorienterade och innehåller sådant som 
tekniska specifikationer, information om utrustning, kompabilitet och leveransvillkor – sådant 
som anses viktigt inom den typen av marknadsföring. Detta är inte lika väsentligt inom de 
branscher som vi har undersökt då kunderna oftast inte uppfattar värdet och förtjänsten ur det 
tekniska perspektivet. Först och främst är det viktigt att annonsören visar på lönsamheten för 
kunden. Denna lönsamhet behöver nödvändigtvis inte vara i form av varken tid eller pengar, 
utan det kan vara andra kundvärden så som bra support, användarvänlighet, effektivitet och 
trygghet.  
 
Gummesson och Polese presenterar (2009) två tydliga exempel på att man inte bör 
kategorisera, sådant som tidigare har fungerat börjar nu bli oanvändbart då samhället har 
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utvecklats. Det första exemplet behandlar uppdelningen mellan varor och tjänster och 
respektive marknadsföringsprocess. Det andra exemplet är uppdelningen i sektorerna varor, 
tjänster och jordbruk. Att man fortsätter att mäta och utvärdera de här gamla kategorierna 
hindrar uppkomsten av nya, mer omfattande, samt generella marknadsföringsteorier. Företag 
kan utvecklas snabbare ifall man väljer att överge de traditionella teorierna och istället 
använda sig av en mix av marknadsföringsteorier som är skräddarsydd efter det egna företaget 
utan att ta hänsyn till ifall de tillhör tjänstemarknadsföring eller varumarknadsföring. Våra 
respondenter använder sig av marknadsföring genom nätverk, hemsidor, annonser, 
pressreleaser, broschyrer, personlig kontakt, sociala media och marknadsföring genom 
samarbetspartners. Denna mix av marknadsföringsmetoder visar tydligt på att flertalet företag 
inom branscherna mobila företagstjänster och webbteknik redan idag insett fördelarna med att 
använda sig av en mix av marknadsföringsteorier, oavsett vilken kategori de egentligen är 
tänkta att appliceras på.  
 
Kunder agerar utefter värderelaterade grunder och inte utifrån vilken sektor en vara, tjänst 
eller produkt tillhör. Dess sektorer är enbart användbara om man ser till leverantörer och de 
blir därmed helt ointressanta ur ett marknadsföringsperspektiv. Man bör därför ignorera de 
praktiska områdena och se på marknadsföringen ur ett mer generellt perspektiv. Företagen i 
empiriinsamlingen har försökt att lyfta fram kundupplevda värden i sin marknadsföring 
genom att bland annat använda sig av business-cases och war-stories ifrån befintliga kunder. 
Respondenterna använde sig dock i första hand av kundvärdena vid själva försäljningstillfället 
och det användes endast i mycket begränsad utsträckning i marknadsföringen. Vi anser 
därmed att de använder sig av kundvärde ett steg för sent i processen då detta lyfts in först vid 
försäljningstillfället då man redan har lockat kunden till företaget. Kundvärdet borde 
användas i större utsträckning redan under marknadsföringen för att på så sätt locka till sig 
ännu fler nya kunder. 
 
Vår insamlade empiri visar på att företag som befinner sig inom branscherna mobila 
företagstjänster och webbteknik i stor utsträckning använder sig av marknadsföringsmetoden 
word-of-mouth. Vi anser att word-of-mouth får större betydelse desto mer investeringen är 
värd. Som en konsekvens av detta är word-of-mouth generellt sätt mycket viktig för våra 
respondenter. Vi anser även att det kan bero på att dessa företag tillhandahåller produkter som 
befinner sig i gränslandet mellan varor och tjänster på grund av att det är svårt att uppfatta 
värdet på dessa produkter. Om då tidigare kunder kan visa på detta värde minskar det tröskeln 
för potentiella kunder och uppfattas ofta som mer ”sant” än det marknadsföringsmaterial som 
företaget erbjuder i övrigt. Långa kundrelationer är oftast de mest lönsamma för företag inom 
dessa branscher och därför är ett gott rykte extra viktigt då man befinner sig på marknaden 
business-to-business. 
 
Generellt så är köpbeteendet hos aktörer inom business-to-business mycket mer komplicerade 
än inom business-to-consumer. När ett företag gör ett inköp är det oftast flera olika personer 
inblandade och det som köps in är oftast konstruerat efter exakta tekniska specifikationer och 
detta innebär att både köparen och säljaren besitter goda kunskaper om det som köps in. Efter 
sammanställning av vår empiriinsamling har detta dock visat sig vara ett av de allra största 
bekymren för våra respondenter då deras kunder oftast inte har någon som helst kunskap om 
branschen och till största del inte förstår någonting alls av den teknik som ligger bakom 
slutprodukten. Eftersom priserna generellt sett är mycket högre inom business-to-business 
ökar detta också tröskeln för inköp. Vår empiriinsamling visar på att många kunder till företag 
inom de branscher vi valt att undersöka inte är villiga att betala ett skäligt pris för produkterna 
de erbjuds då de inte till fullo förstår dessa produkters värde, teknik och den 
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utvecklingskostnad som ligger bakom. Ytterligare en svårighet för våra respondenter är att 
impulsköp förekommer mycket sällan inom business-to-business. Kunderna måste själva få 
upptäcka att de behöver en produkt innan det går att sälja till dem för det går sällan att 
övertyga dem om nödvändigheten i produkter som befinner sig i gränslandet mellan varor och 
tjänster. 
 
Vår insamlade empiri har dock vissa likheter med busines-to-businessmarknaden i stort. 
Bland annat grundar sig inte själva försäljningen på en enskild annons eller på ett specifikt 
reklamerbjudande, utan dessa skapar enbart en möjlighet till en personlig försäljningskanal. 
Reklamen fungerar därmed som ett verktyg för att skapa ytterligare försäljningskanaler och 
inte för att leda till en försäljning direkt. Företagen använder sig av artiklar, annonser och 
pressreleaser i branschtidskrifter och magasin och utnyttjar därmed även pass-along 
readership då denna typ av publikationer har en betydligt längre livslängd än publikationer 
riktade mot marknaden business-to-consumer.  

 
5.2 Tjänstemarknadsföring för företag inom branscherna mobila 
företagstjänster och webbteknik 
 

Vid marknadsföring av tjänster har man inte samma möjlighet till demonstration som vid 
marknadsföring av varor. Även om vi inte vill klassificera företagens erbjudande som 
antingen varor och eller tjänster så visar vår empiri att flera av företagen har svårt att 
demonstrera sina produkter vid mässor och försäljningstillfällen. Något som länge ingått i 
definitionen av en tjänst är att tjänster inte kan lagras. Vår insamlade empir visar på att 
tjänster kan lagras, i vårt fall i färdiga applikationer. När en applikation är färdigutvecklad och 
läggs ut till försäljning via Internet är det en lagrad produkt. Under utvecklingsperioden 
existerar dock bara tjänsters värde just där och då och kan inte lagras eftersom förlorad 
arbetstid inte går att ta igen. 
 
Det värde som upplevs av kunden, det vill säga tjänstekvaliteten, har två dimensioner; en 
teknisk och en funktionsmässig. Företagen som medverkade i vår empiriinsamling är mycket 
duktiga inom den tekniska dimensionen men ibland saknar den funktionsmässiga 
dimensionen. Detta innebär bland annat att de har svårt att förmedla den tekniska 
kompetensen till sina kunder. Den funktionsmässiga dimensionen är tänkt att skapa ett 
mervärde genom att skräddarsy varan eller tjänsten efter den enskilda kundens krav och 
önskemål. Vi anser dock att den funktionsmässiga dimensionen måste innehålla mer än enbart 
att skräddarsy en vara eller tjänst. Mervärdet för kunden handlar inte bara om att varan eller 
tjänsten ska anpassas efter dem, då detta ofta anses vara en självklarhet för kunden. Mervärde 
för kunder inom branscherna mobila företagstjänster och webbteknik är bra support och 
användarvänlig mjukvara. 
 
Enligt Grönroos är det bättre att lova för lite och leverera för mycket. Ungefär hälften av våra 
respondenter resonerar på liknande sätt baserat på erfarenhet av tidigare affärer. Den andra 
halvan av respondenterna hävdar att det fungerar bättre för dem att tydligt specificera sin 
produkt och istället göra kunderna nöjda genom att leverera exakt det de har lovat. Det är 
viktigt att här inse att ingen av våra respondenter har misslyckats, utan att båda strategierna 
till synes fungerar lika bra. Detta kan, enligt oss, påverkas av hur många personer som är 
involverade i affären från kundens sida. Ju fler personer som är involverade, desto svårare är 
det att få kunden att se och uppleva att företaget levererar mer än vad de har lovat. Vi anser 
därmed att det är kundens upplevda kvalitet som brister i Grönroos modell om den totala 
upplevda kvaliteten. 
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För att minska kundernas osäkerhet av att inte i förväg veta någonting om resultatet av 
tjänsten är det viktigt att tjänsteföretag sänder ut signaler av trygghet. Detta är en metod som 
även företag som inte är rena tjänsteföretag kan använda sig av. En sådan signal är kunnig och 
trevlig personal som gör ett bra intryck samt att man på detta sätt kontrollerar tjänsternas 
kvalitet. Man får aldrig en andra chans att göra ett första intryck så det är viktigt att man redan 
ifrån börjar uppträder kompetent. En annan anledning till att uppträda kompetent är att en 
tjänst aldrig kan separeras helt ifrån den som tillhandahåller tjänsten, vilket innebär att det är 
viktigt för att tjänsten ska uppfattas som kvalificerad. Ytterligare en anledning är att en tjänst 
produceras med både kund och leverantör närvarande. Valet av anställda och deras utbildning 
påverkar den interna tjänstekvalitén som är det första steget i Kotlers service-profit chain. Den 
interna tjänstekvalitén leder till nöjda och produktiva anställda som ger företagets tjänster ett 
större värde. Ett mer effektivt kundvärde resulterar givetvis i nöjda och lojala kunder som gör 
upprepade köp. Dessa kunders rekommendationer och upprepade köp ger bra vinster och 
tillväxt. Som vi tidigare nämnt så klassificerar vi inte produkterna inom branscherna mobila 
företagstjänster och webbteknik som en ren tjänst, utan som produkter i gränslandet mellan 
varor och tjänst. Dock anser vi att dessa produkter oftast produceras och konsumeras 
samtidigt. 
 
Företagens kunder har inte obegränsad tillgång och ägarskap till produkten då den till viss del 
är en tjänst. Flertalet av våra respondenter använder sig av en abonnemangsform för sina 
produkter vilket innebär att tillgången är begränsad till en förutbestämd tidsperiod. 
Abonnemangsformen bidrar till en mer aktiv kundkontakt, något som kan fungera som ett 
incitament för kunderna att använda sig av ett företags produkter upprepade gånger då det ger 
en känsla av tillhörighet. 
 
Företagen i vår empiriinsamling anser att traditionell marknadsföring är alltför kostsam och 
traditionell marknadsföring är inte lika effektiv för tjänsteföretag som för tillverkande företag 
utan anpassnings. Dock använder de medverkande företagen sig av andra 
marknadsföringsmetoder för att bygga upp ett starkt varumärke som kan positioneras på valda 
målmarknader. Många av företagen har en så pass snäv målgrupp att det var mycket enkelt 
och effektivt för dem att marknadsföra sig genom nätverk. 

 
5.3 Relationsmarknadsföring för företag inom branscherna mobila 
företagstjänster och webbteknik 
 

Utifrån vår insamlade empiri är relationsmarknadsföring den allra viktigaste 
marknadsföringsmetoden. Samtliga företag använder sig av relationsmarknadsföring i mycket 
hög grad. Företagen vi intervjuat livnär sig på sina relationer som de skapat genom interaktion 
i sina nätverk. 
 
Det större intresset som har skapats gällande relationsmarknadsföring kan grunda sig i den allt 
hetsigare drivkraften konkurrens eller hyperkonkurrens. Enligt Gummesson blir 
samarbetspartner viktigare desto mer konkurrensen ökar. Vi ser dock en tydlig tendens till att 
använda sig av samarbetspartners, trots att många av företagen enligt deras egen uppfattning 
inte är konkurrensutsatta i dagsläget. 
 
En viktig del inom relationsmarknadsföringen är givetvis relationen till kunden, och att inte 
underskatta denna relation som är grundläggande för att produktionen ska kunna genomföras. 
Företagen som medverkade i vår empiriinsamling anpassar mjukvara och plattformar efter 
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enskilda kunder, och utan kundernas input skulle produktion vara omöjligt då det är kunderna 
själva som vet vad de behöver få ut av systemet. Ett fåtal av företagen utnyttjar i dagsläget 
denna information från kunden i ytterligare ett led så man väljer att lägga in nya funktioner i 
uppdateringar av programvaran som gäller för samtliga kunder. Vi anser att fler företag inom 
branscherna mobila företagstjänster och webbteknik kan använda sig av detta.  
 
Några av våra respondenter har upplevt svårigheter när de insett att det inte är verksamheten i 
sig som är ansvarig för inköp, utan individer inom verksamheten. Det är inte alltid som dessa 
individer ser verksamhetens behov, utan det kan bero på individens preferenser, egenskaper 
och personlighet. Det är viktigt att företagen tänker igenom nätverket av relationer samt hur 
man väljer att integrera till olika verksamheter och personer inom dessa verksamheter. 
 
Företag kan vara antingen produktionsorienterade med intern kvalitetsstyrning eller 
marknadsorienterade med extern kvalitetsstyrning och det bästa är att hitta en balans emellan 
dessa två. Företag inom branscherna mobila företagstjänster och webbteknik agerar i enlighet 
med detta, men de saknar i viss utsträckning balansen emellan dessa. Det finns inom 
branscherna mobila företagstjänster och webbteknik företag som helt ägnar sig åt att finslipa 
sina produkter utan att göra marknadsundersökningar riktade emot slutkunder för att se vad 
användarna efterfrågar. Detta är exempel på företag som är för produktionsorienterade. Det 
finns även företag representerade i empiriinsamlingen som anpassar varje detalj efter kunden, 
vilket medför att dessa kan anses vara för marknadsorienterade. 
 
Man måste använda sig av intern marknadsföring för att anställda inom företagen ska 
förberedas inför relationen med de externa kontakterna. Enligt 
relationsmarknadsföringsteorier är det viktigt att man genomför den interna marknadsföringen 
lika kraftfullt, systematiskt och engagerat som den externa. Resultatet av vår insamlade empiri 
visar dock på ett samband mellan intermarknadsföringens betydelse och företagens storlek. 
Desto större ett företag är, desto viktigare är den interna marknadsföringen. Detta kan därmed 
vara en anledning till att internmarknadsföring inte har den betydelsen inom små företag, som 
inom större företag.  

 
5.4 Analys av viktiga begrepp för företag inom branscherna mobila 
företagstjänster och webbteknik 
 

Immaterialitet innebär att något är av icke fysisk karaktär, alltså upptar det ingen fysisk plats. 
Det är någonting som representerar ett värde även om det är inte har något reellt värde eller är 
materiellt. I och med att våra respondenter tillhandahåller erbjudande som i olika utsträckning 
är immateriella måste man ta hänsyn till detta vid marknadsföring av sina produkter, lösningar 
och erbjudanden. Att erbjudandena är just immateriella innebär bland annat att företagen har 
svårt med prissättning då det är svårt att bevisa värdet av deras erbjudanden innan kunden 
tagit del av dem. Immateriella varor, tjänster och produkter är extremt svåra att definiera, 
formulera och greppa. Därför är det mycket svårt att mentalt förstå de immateriella delarna av 
ett erbjudande eftersom dessa ofta är för komplexa och abstrakta – och i många fall 
obeprövade då det handlar om marknadsföring gentemot potentiella kunder. Här kan 
företagens rykte spela en avgörande roll när det gäller vem kunderna vänder sig till. Många av 
företagen i vår empiriinsamling har poängterat hur viktigt det är att ha ett gott rykte, att 
kunderna uppfattar att man ger dem överlägsen service och support samt att deras 
marknadsföringsbudskap sprids genom word-of-mouthmetoden vilket ger budskapet mer 
tyngd. Företagen behöver också förmågan att på ett enkelt sätt kunna förmedla delar av sin 
kunskap till sina kunder för att över huvud taget kunna få dem att intressera sig för produkten. 
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Resultatet från empiriinsamlingen gav tydliga indikationer att många av våra respondenter har 
svårighet med just prissättningen. Ofta handlar det om att uppskatta exempelvis hur lång tid 
det kommer att ta att utveckla en ny produkt, vilket kan vara väldigt svårt att avgöra. Det 
gäller också att företagens kunder får en rimlig return-on-investment. En fördel med 
erbjudanden som delvis är immateriella är att det är svårt för konkurrenterna att imitera 
eftersom alla immateriella tillgångar på något sätt är skapade utifrån mänsklig kunskap. 
Företagen i vår empiriinsamling har allihop detta som ett mäktigt steg i differentieringen. De 
använder sig av sina kunskaper och erfarenheter genom duktiga och motiverade anställda. De 
flesta företagen befinner sig i framkanten av den tekniska utvecklingen och använder sig av 
informationssystem, kunddatabaser och nätverk. Flera av dem har också utformat strategier 
samt företagskultur som ska understödja differentieringen. 
 
Vi såg som resultat av empiriinsamlingen att företagen betonar samarbetet mellan de själva 
och kunderna annorlunda än vad som brukar vara representerat. De väljer att se på kunderna 
som medparter istället för motparter då kunderna är med vid själva framställningen av 
produkten. Parterna ökar värdet av relationerna för varandra och det blir en win-winsituation.  
 
Kunskap är subjektivt och beror i stor utsträckning på hur kunden uppfattar den expertis och 
kapacitet som ett företag eller dess produkter erbjuder. Företagen gör därför sitt yttersta för att 
uppfattas som kunniga och vill visa att de ligger i framkanten inom sin bransch och har en 
unik kompetens. Dock måste de se till att kunderna inte förväntar sig mer än vad de kan 
leverera för i så fall skulle företaget få ett dåligt rykte. 
 
Många av företagen i vår empiriinsamling menar på att en positiv bild av ursprungslandet, i 
detta fall Sverige, är en konkurrensfördel. Många har en bild av Sverige som ett välutvecklat 
land som ligger långt framme vad gäller teknik och teknisk utveckling. Detta är någonting 
som stödjer många av företagen då det gör att kunderna uppfattar deras erbjudanden att vara 
av hög kvalitet. Företag måste lära sig att designa och sköta om kunskapsdimensionen av 
immaterialitet för att maximera det upplevda kundvärdet. 
 
Även känslor kan göra att ett erbjudande uppfattas som unikt eller överlägset. 
Empiriinsamlingen resulterade i att många av företagen försöker skapa positiva 
känslomässiga band till sina kunder för att få återkommande kunder som på sikt ger en god 
lönsamhet. Lojala kunder är mycket värdefulla för företag inom branscherna mobila 
företagstjänster och webbteknik. Ett märkes rykte är beroende av dess förmåga att utveckla 
starka och hållbara relationer till sina kunder genom att leverera ett överlägset kundvärde. 
Känslor är en mycket stark skapare av kundvärde och är därför en mycket viktig del i den 
immateriella dimensionen av en produkt.  
 
För att få lojala och nöjda kunder använder sig företag av erfarenhet. De försöker att få sina 
kunder så nöjda första gången de antar ett erbjudande att kunden sedan inte kan tänka sig att 
vara utan den upplevelsen. Många av respondenterna samarbetar nära med kunden under 
utvecklingsfasen av produkten men för andra kan man få tillfredställelse genom den image 
eller status som konsumtionen av produkten eller erbjudandet medför. Många kunder vill 
också visa att de tar ansvar för bland annat miljön, vilket kan vara en anledning till att 
använda sig av tjänster från branscherna mobila företagstjänster och webbteknik. 
 
Många av företagen i empiriinsamlingen hävdar att de använder sig av sina kundvärden i sin 
marknadsföring, men förvånansvärt få av dem kunde själva precisera vad ett kundvärde var, 
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utan behövde hjälp med definitionen. Om företagen inte själva kan definiera vad ett 
kundvärde egentligen är så blir det givetvis mycket svårt att kommunicera sina egna 
kundvärden till potentiella kunder. Ett kundvärde kan aldrig vara ett materiellt objekt, utan 
exempel på kundvärden kan vara glädje, lycka, frid i sinnet och finansiell trygghet. 
Immateriella tillgångar måste skapa resultat som är upplevda och önskade av kunden för att 
skapa ett verklig värde. Många av företagen har utgått ifrån sin affärsidé när de har formulerat 
de kundvärden som de sedan förmedlar till sina potentiella kunder genom marknadsföring. Ett 
kundvärde är dock alltid det upplevda värdet ur kundens perspektiv, varför man kan begå ett 
misstag när man försöker att ta fram sina kundvärden på detta sätt. 
 
För att kunna definiera ett kundvärde måste man se bortom den faktiska produkten då detta 
inte enbart kan härledas ifrån kärnprodukten och dess funktioner. Alla framtida 
intäktsgenereringar som kunden kan tänkas få av företagens erbjudande är också kundvärden. 
Detta betyder att kundvärde kommer att uppstå under en lång tidsperiod och inte enbart strax 
efter inköpet vilket gör det ännu svårare för företagen att kunna bevisa sina produkters 
faktiska värde. Empiriinsamlingen gav indikationer på att många av företagen använder sig 
därför av tjänster, service och support för att öka produktens upplevda värde i 
inledningsfasen. 
 
Det totala kundvärdet består alltså därför, som vi sett ovan, av produktvärdet, servicevärdet 
samt varje individuell användares ytterligare värde där det sistnämna är länken till de 
immateriella värdena av en produkt eller ett erbjudande. 
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6. Slutsats 
 

Det här kapitlet fastställer kandidatarbetets slutsatser, samt ger en förklaring till vårt 
perspektiv på marknadsföring av produkter som befinner sig i gränslandet mellan varor och 
tjänster. Därefter följer förslag på vidare studier.   

 
6.1 På vilken typ av företag är våra slutsatser applicerbara? 
 

Vi har genom vår empiriinsamling bevisat att det saknas marknadsföringsteorier inom 
business-to-business för de nya branscherna mobila företagstjänster och webbteknik. Vi anser 
även att våra slutsatser är applicerbara på företag som stämmer in på flertalet av följande 
kriterier: 
• Enskilda annons- eller reklamtillfälle skapar försäljningskanaler och är inte grunden till 

försäljning.  
• Båda parter har inte samma kunskap om branschen. 
• Delvis immateriell produkt, vilket gör den svår att demonstrera. 
• Produkten kan inte lagras under utvecklingsfasen, men kan lagras som färdig produkt. 
• Produkten kan aldrig separeras helt från dem som levererar den.  
• Produkten produceras och konsumeras oftast samtidigt.  
• Oftast begränsad tillgång och ägandeskap till produkten. 
• Har en väl definierad målgrupp. 
• Har ofta samarbetspartners. 
• Utnyttjar information och förslag från kunden. 
• Är starkt beroende av ett bra rykte som ger starka och hållbara relationer. 
• Ser på kunderna som medparter inte som motparter. 
• Svårighet att definiera och kommunicera det upplevda kundvärdet. 
• Befinner sig i framkanten av den tekniska utveckling och har unik kompetens. 
• Kundvärdet uppstår under lång tidsperiod och inte bara vid försäljningstillfället. 
• Svårt med prissättning. 
• Kunderna upptäcker själva sitt behov och kontaktar lämpliga leverantörer. 

 
6.2 Slutsatser som inte inkluderas i vår marknadsföringsmodell 
 

Företag inom branscherna mobila företagstjänster och webbteknik befinner sig på marknaden 
business-to-business, men tvingas använda sig av marknadsföringsteorier för business-to-
consumer eftersom både parter inte har lika mycket kunskap om branschen. Företag inom 
dessa branscher använder sig ofta av samarbetspartners, detta trots att de hävdar att de inte är 
konkurrensutsatta. Dessa företag är konkurrensutsatta, men inte alltid av företag inom samma 
bransch som dem själva utan av substitut till deras produkter. Produkter som befinner sig i 
gränslandet mellan varor och tjänster har enligt vår mening även materiella substitut.  
 
Det är ett misstag att definierat sina kundvärden utifrån sin affärsidé eftersom kundvärde ska 
vara det upplevda värdet ur kundens perspektiv. Misstaget, ur ett marknadsföringsperspektiv, 
ligger i att definiera affärsidén före kundvärdena. Kundvärdena borde istället leda till 
affärsidéns definition. Eftersom kundvärden inom branscherna mobila företagstjänster och 
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webbteknik ofta uppkommer under mycket lång tidsperiod rekommenderar vi att företag inom 
dessa branscher använder sig av service, support och tjänster vid försäljning för att stärka det 
upplevda kundvärdet i inledningsfasen.  
 
Vi har i dagsläget inte funnit något företag inom branscherna mobila företagstjänster och 
webbteknik som tydligt använder sig av miljömedvetenhet i sin marknadsföring. Vi anser att 
många företag inom dessa branscher borde belysa och framhäva miljöaspekterna på sina 
produkter. Att belysa miljöaspekter visar på ett ansvarstagande ifrån företagets sida. Detta är 
ett värde som även kunder till företag inom dessa branscher kan använda sig av i sin 
marknadsföring.  
 
I dagens marknadsföringslitteratur kategoriserar man antingen teorierna efter typ av företag 
eller kring vilken typ av produkt man marknadsför. Inom branscherna mobila företagstjänster 
och webbteknik borde man hellre kategorisera det efter vilken typ av kund det är man vill nå 
med sitt marknadsföringsbudskap. Allting i marknadsföringen borde utgå ifrån, och kretsa 
kring, typ av kund. Vår empiri visar på att det är omöjligt att använda sig enbart av teorier för 
business-to-business, business-to-consumer, varumarknadsföring, tjänstemarknadsföring, 
relationsmarknadsföring eller nätverkande. Istället måste man använda sig av en blandning av 
dessa, samt mellan nya och traditionella marknadsföringsmetoder, för att lyckas. 

 
6.3 Vår modell över marknadsföring av produkter som befinner sig i 
gränslandet mellan varor och tjänster – det teoretiska kunskapsbidraget 
 

Det totala kundvärdet består av individuellt upplevt kundvärde, servicevärde samt 
produktvärde. Det är i det individuellt upplevda kundvärdet som man kan göra kopplingar till 
immaterialitet och till det vi i den här uppsatsen definierat som kundvärde, nämligen ett 
upplevt värde ur kundens perspektiv. När man ser till en produkts servicekomponenter är det 
viktigt att man får en balans emellan funktionsdimensionen och den tekniska dimensionen. 
Företag inom branscherna mobila företagstjänster och webbteknik är ofta överlägsna i den 
tekniska dimensionen, men har svårt att kommunicera denna kompetens eftersom de till viss 
del saknar den funktionsmässiga dimensionen. Inom den funktionsmässiga dimensionen 
menar vi att det handlar om att få kunden att uppleva mervärden och inte enbart att produkten 
ska skräddarsys och anpassas efter kunden. Slutresultatet, som blir det totala kundvärdet, 
måste vara sett enbart ur kundens perspektiv. 
 
Ett företag kan välja att exakt specificera vad det är de kommer att leverera kunden och gör på 
så sätt kunden nöjd genom att exakt infria dennes förväntningar. Man kan även välja att inte 
specificera sitt erbjudande till kunden fullt ut och på detta sätt få en chans att leverera mer än 
vad kunden rimligtvis kan förvänta sig. Båda dessa strategier är praktiskt genomförbara, och 
enligt vår empiriinsamling även framgångsrika. Om det är få personer involverade i 
inköpsprocessen från kundens sida är det enklare att uppfatta en merleverans. Exakta 
specifikationer som sedan uppfylls kan vara en fördel när många personer är involverade 
eftersom de då kan se att specifikationerna uppfyllts. I sin marknadsföring måste man hitta en 
balans emellan en marknadsorienterad marknadsföring med extern kvalitetsstyrning och en 
produktorienterade marknadsföring med intern kvalitetsstyrning. Det kan vara en fördel att 
välja marknadsorienterad marknadsföring med extern kvalitetsstyrning för kund som behöver 
produkter som i hög grad är anpassade samt utvecklade i nära samarbete med kunden i fråga. 
En produktorienterade marknadsföring med intern kvalitetsstyrning är väsentlig då företaget 
ska uppfylla en kunds krav på en produkt men i stort sett själva utvecklar produkten. 
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Figur 6.1 Modell över marknadsföring av produkter som befinner sig i gränslandet mellan 
varor och tjänster. Emma Ekström & Emma Sjöberg, 2010. 
 
Företag inom branscherna mobila företagstjänster och webbteknik behöver använda sig av en 
blandning av de marknadsföringsmetoder som existerar eftersom det ännu inte finns några 
marknadsföringsmetoder utvecklade för dessa nya branscher. De är även helt beroende av ett 
bra rykte som skapar starka och hållbara relationer vilket är det som ger bäst lönsamhet på 
sikt. Ofta har företag inom dessa branscher mycket begränsade målgrupper vilket gör att 
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nätverk är en effektiv marknadsföringsmetod. Vid nätverkande inom medelstora företag måste 
man dock genomföra en intern marknadsföring som är lika systematisk, kraftfull och 
engagerad som den externa marknadsföringen. Samarbetspartner kan förse företag inom dessa 
branscher med viktiga marknadsföringskanaler på ett kostnadseffektivt sätt. 
 
Det är inom marknadsföringen möjligt att se kunden som en medpart eller som en motpart. Vi 
anser att företag inom branscherna mobila företagstjänster och webbteknik alltid bör se 
kunden som en medpart. Det är i samarbetet som verkligt kundvärde skapas. Kunden måste 
alltid vara det centrala i alla marknadstransaktioner inom dessa, och snarlika, branscher. 
 
Förhoppningsvis leder dessa ansträngningar inom marknadsföringen till en försäljning. Det är 
dock viktigt att förstå att ett enskild reklam- eller annonstillfälle enbart är en chans till en 
möjlig marknadsföringskanal och leder inte till direkt försäljning. Förhoppningsvis har man 
dock levererat minst det som kunden förväntade sig och därmed skapat en erfarenhet som 
kunden i framtiden inte kan tänka sig att vara utan och därför leder det till upprepade köp och 
en hållbar relation till kunden som leder till en långsiktig lönsamhet för företaget. 

 
”Produkter som befinner sig i gränslandet mellan varor och tjänster måste 
skapa resultat som är upplevda och önskade av kunden för att kunna skapa 
ett verkligt kundvärde” 

       (Emma Ekström & Emma Sjöberg, 2010.) 
 
Vi är väl medvetna om att vår modell är relativt komplex, någonting som vi dock ser som en 
styrka då en övervägande andel av våra respondenter saknar grundläggande kunskaper inom 
marknadsföringsområdet. En utförlig modell underlättar då i deras ansträngningar för att 
skapa en optimal marknadsföring för sitt företag. 

 
6.4 Förslag på vidare studier 
 

Vi har klassificerat och definierat de produkter som företagen i vår studie tillhandhåller som 
produkter som befinner sig i gränslandet mellan varor och tjänster. Det hade varit intressant 
att studera denna typ av produkter och se om det finns fler skillnader och vilken betydelse 
dessa skillnader har i marknadsföringen. Det skulle även vara av stort intresse att undersöka 
om det finns produkter som befinner sig i gränslandet mellan varor och tjänster även i andra 
branscher.  
 
Under detta kandidatarbete uppmärksammade vi i både teorin och empirin att prissättningen 
försvåras när det kundupplevda värdet är svårbevisat. En studie som kan ta fram och 
generalisera betydelsen av att använda det kundupplevda värdet kan vidare skapa en bredare 
kunskap för företag som har svårt att sätta rätt pris på denna typ av produkter.  
 
Något som är av högsta intresse för alla typer av företag och organisationer är att veta vilket 
skäl som väger tyngst under kundens beslutsprocess. Denna kunskap underlättar för företag 
och organisationer att nå kunden via rätt marknadsföringskanaler och 
marknadsföringsmetoder.  
 
Ytterligare förslag på vidare studier är en anpassning av den modell vi tagit fram för att den 
ska kunna användas som ett praktiskt verktyg för företag inom branscherna mobila 
företagstjänster och webbteknik som tillhandahåller produkter som befinner sig i gränslandet 
mellan varor och tjänster. 

47 
 



Emma Ekström & Emma Sjöberg   Med kundens värde i fokus 

Referenser 
 

Albertsson, S & Lundqvist. O (1997) Marknadsföring; Bonniers. 
 
Anderson, E.W; Fornell, C & Lehmann, D.R (1994) Costumer satisfaction, market share and 
profitability – findings from Sweden Journal of Marketing; vol. 58, july, p. 53-66. 
Tillgänglighet via Internet: http://www.scholar.google.com 
Datum för åtkomst: 2010-04-13. 
 
Björklund, M & Paulsson, P (2007) Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera; 
Studentlitteratur. 
 
Chafle, G; Mehta, S & Parija, G.R (2009) Towards Providing Value Based Differentiatied 
QoS; IEEE International Conference on Service Computing. 
Tillgänglighet via Internet: www.bth.se/bib 
Datum för åtkomst: 2010-04-26. 
 
Chen, P-T & Cheng, J.Z (2010) Unlocking the promise of mobile value-added services by 
applying new collaborative business models; Techonological Forecasting & Social Change. 
Tillgänglighet via Internet: www.bth.se/bib 
Datum för åtkomst: 2010-04-26. 
 
Ekman, F & Ståhle, J (2009) Marknadsföra Innovationer – Hur länken mellan teknologisk 
innovation och värdeskapande är avgörande för framgång.  
Tillgänglighet via Internet: http://www.scholar.google.com 
Datum för åtkomst: 2010-04-19. 
  
Grönroos, C (2008) Service management och marknadsföring; Liber, upplaga 2:1. 
 
Gummesson, E (2002) Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R; Bättre ledarskap, 3th 
edition. 
 
Gummesson, E & Polese, F (2009) B2B is not an island; Journal of Business & Industrial 
Marketing. 
Tillgänglighet via Internet: http://www.bth.se/bibliotek 
Datum för åtkomst: 2010-05-10 
 
Kotler, P; Wong, V; Saunders, J & Armstrong, G (2005) Principles of Marketing; Pearson 
Prentice Hall, 4th European edition. 
 
Kvale,S & Brinkmann S (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun; Studentlitteratur. 
 
Lane, R.W; Whitehill King, K & Russell T.J (2008) Kleppner’s Advertising Procedure; 
Pearson International Edition, 17th edition. 
 
Lusch, R.F; Vargo, S.L & Tanniru M (2010) Service, value networks and learning; Journal of 
Academic Marketing Science. 
Tillgänglighet via Internet: http://www.bth.se/bibliotek 
Datum för åtkomst: 2010-04-25 
 

48 
 

http://www.scholar.google.com/
http://www.bth.se/bib
http://www.bth.se/bib
http://www.scholar.google.com/
http://www.bth.se/bibliotek
http://www.bth.se/bibliotek


Emma Ekström & Emma Sjöberg   Med kundens värde i fokus 

Steiner. F & Harmon. R (2009) The Impact of Intagible Value on the Design and Marketing of 
New products and Services: An Exploraty Approach; PICMET. 
Tillgänlighet via Internet: http://www.bth.se/bibliotek 
Datum för åtkomst: 2010-04-25 

 
Övriga källor 
 

http://www.ne.se 
Uppslagsord: vara 
 
http://www.telecomcity.org 
 
http://www.forsbrand.com 
 
http://www.noisycricket.se 
 
http://www.adduce.se 
 
http://www.malvacom.com 
 
http://www.appcorn.se 
 
http://www.storegate.se 
 
http://www.maingate.se 
 
http://www.inquso.se 
 
http://www.visualunits.se 
 
http://www.enovation.se 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

49 
 

http://www.bth.se/bibliotek
http://www.ne.se/
http://www.telecomcity.org/
http://www.forsbrand.com/
http://www.noisycricket.se/
http://www.adduce.se/
http://www.malvacom.com/
http://www.appcorn.se/
http://www.storegate.se/
http://www.maingate.se/
http://www.inquso.se/
http://www.visualunits.se/
http://www.enovation.se/


Emma Ekström & Emma Sjöberg   Med kundens värde i fokus 

Bilaga 
Bilaga 1 

 

Marknadsföring av produkter som befinner sig i 
gränslandet mellan varor och tjänster 
 
Hur kan kundupplevda värden användas i marknadsföring av produkter som 
befinner sig i gränslandet mellan varor och tjänster? 
 
En kandidatexamen i företagsekonomi avslutas, liksom alla andra examina på samma nivå, 
med en C-uppsats. Vi har valt att skriva vår uppsats i samarbete med Telecom City i 
Karlskrona. Samarbetet inleddes med en förfrågan från Richard Lidén kring hur man kan 
kvantifiera kundvärdet med bland annat mobila företagstjänster. Vi anser att mobila 
företagstjänster är att bra exempel på produkter som befinner sig i gränslandet mellan varor 
och tjänster. Intervjun kommer att fokusera kring ”kundvärde”. I denna intervju kommer vi att 
utgå ifrån Harmond och Steiners definition av kundvärde: 
 

”Costumer value is the overall benefit derived from a product, as 
perceived by the customer, at the price the customer is willing to pay”1 

 
Vår problemformulering lyder; Hur kan kundupplevda värden utnyttjas i marknadsföring av 
produkter i gränslandet mellan varor och tjänster? Kan dessa värden identifieras före kundens 
konsumtion av produkten? 
 

1. Hur marknadsför ni Er?  
 

2. Vilket värde vill ni förmedla till Era potentiella och befintliga kunder? 
 Vad är Ert erbjudande till kunden? 

 
3. Består detta värde av flera delar, går dessa värden att separera? 

 
4. Hur har ni kommit fram till dessa värden? 

 
5. Hur utnyttjar ni detta kundvärde i Er marknadsföring?  

 
6. Hur kan kundvärdet utnyttjas för att resultera i en optimal marknadsföring? 

 
7. Hur ser ni på behovet av att göra det kundupplevda värdet mer synligt? 

 
8. Hur kan nya kunder värdera er lösning/erbjudande före konsumtion av en vara 

eller tjänst som de aldrig tidigare använt sig av? 
 

9. Vad är det som får Era befintliga kunder att vara nöjda med Er produkt? 

1 Harmon, R & Steiner, F.;2009; The Impact of Intagible Value on the Design and Marketing of New products 
and Services: An Exploraty Approach; PICMET 2009 Proceedings, August 2-6, page 2067; Portland, Oregon 
USA. 
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