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Att marknadsför sig som ett tjänsteföretag skiljer sig från att marknadsföra sig i detaljhandeln.
Relationsmarknadsföring är ett begrepp som används frekvent inom tjänstesektorn och har
visat sig vara ett framgångsrikt marknadsföringsverktyg.
Sales promotion är ett annat marknadsföringsverktyg som har visats ge tydlig effekt inom
detaljhandeln men förekommer inte lika ofta inom tjänstebranschen. Därmed är det intressant
att undersöka hur tjänsteföretag använder sig av relationsmarknadsföring och sales promotion.
Genom en kvalitativ studie har två tjänsteföretag intervjuats samt observerats. De intervjuade
företagen har blivit utvalda på grund av författarnas koppling till dessa företag. Dessa företag
är belägna i San Diego, USA och Auckland, Nya Zeeland.
Den teoretiska referensramen redogör främst för relationsmarknadsföring. Engagemang och
tillitsmodellen av Morgan och Hunt (1994) och fem dimensioner för att skapa en relation av
Berry (2002) har haft en central roll i denna avhandling. Även sales promotion berörs i teorin.
Empirin visar att ingen av de utvalda företagen har en tydlig relationsmarknadsföringsstrategi.
Trots detta använder sig båda företagen av relationsmarknadsföring vilket kan utläsas genom
författarnas observationer. Sales promotion är sällan förekommande och upplevs som negativt.
I analys och slutsats framkommer att det finns förbättringsmöjligheter för serviceföretag
gällande användningen av relationsmarknadsföring och även sales promotion.

Nyckelord: Tillit, engagemang, relationsmarknadsföring, sales promotion

Abstract
Title: How does service companies work with relationship marketing and sales promotion?
Level: Bachelor Theses in Business Administration, focusing on international marketing
(15ECTS), Spring 2019
Authors: Nelly Olsson and Cajsa Fernström
Supervisor: Svante Andersson
Examiner: Navid Ghannad
To promote yourself as a service company differs from marketing in the retail sector.
Relationship marketing is a concept that is frequently used in the service sector and has proven
to be a successful marketing tool.
Sales promotion is another marketing tool that has shown a great impact in the retail sector but
does not occur as often in the service industry. Thus, it is interesting to investigate how service
companies use relationship marketing and sales promotion in their businesses.
Through a qualitative study, two service companies have been interviewed and observed. The
interviewed companies have been selected because of the authors' connection to these
companies. These companies are located in San Diego, USA and Auckland, New Zealand.
The theoretical frame of reference mainly describes relationship marketing. ”CommitmentTrust Theory” by Morgan and Hunt (1994) and five dimensions for creating a relationship by
Berry (2002) have had a central role in this thesis. Sales promotions also concern me.
The empirical chapter shows that none of the selected companies have a clear relationship
marketing strategy. Despite this, both companies use relationship marketing, which can be
deduced from the authors' observations. Sales promotion is rarely occurring and is perceived
as negative.
The analysis and conclusion shows that there are opportunities for improvement for service
companies regarding the use of relationship marketing and sales promotion.
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1. Inledning
I detta kapitel introduceras ämnena relationsmarknadsföring och sales promotion. Detta görs
i avseende att ge läsaren en god överblick över uppsatsens inriktning och dess ändamål. I
problemdiskussionen upplyser vi läsaren om varför denna uppsats är intressant och relevant.
Därefter förklaras uppsatsens syfte samt valda avgränsningar.

1.1 Bakgrund
Begreppet relationsmarknadsföring användes för första gången av Berry år 1983 och dess
definition lyder ‘‘identify and establish, maintain, and enhance relationships with customers
and other stakeholders, at a profit so that the objectives of all parties involved are met ... [and]
that this is done by mutual exchange and fulfilment of promises’’ (Tadajewski & Saren, 2009;
Grönroos, 1994). Morgan & Hunt (1994) förklarar relationsmarknadsföring som alla
marknadsaktiviteter ämnade till att skapa, utveckla och bibehålla framgångsrika
kundrelationer. Trots detta är relationsmarknadsföring ett marknadsföringsverktyg som
praktiserats sedan många år tillbaka. Fokus har däremot varit på transaktionsmarknadsföring
istället för relationsmarknadsföring. (Sheth, 2017) Det var inte förrän under 1970-talet som
fokus började riktas mer mot relationsmarknadsföring. Anledningen bakom detta var att
marknaden tog en allt mer global riktning och konkurrensen blev därmed hårdare. Vikten av
att behålla och ta hand om nuvarande kunder blev därför tydligare. (Sheth, 2002)
Marknadsföring inom tjänstebranschen utvecklas ständigt och det blir därför allt viktigare att
fokusera på service och relationer (Wilson et al., 2012). Vid marknadsföring av tjänster uppstår
det utmaningar som inte uppstår vid marknadsföring av enskilda produkter. Ett exempel på en
utmaning är att kunderna inte kan prova tjänsten innan de bestämmer sig för att köpa den.
(Zeithaml et al., 2010) Relationsmarknadsföring är ett verktyg som hjälper tjänsteföretag att
differentiera sig på marknaden och förknippas med mjuka värden som tillit och engagemang.
(Sheth, 2017)
Det finns olika anledningar till varför kunder vill ha en relation med ett företag. Inom
relationsmarknadsföring fokuseras det på tre fördelar: Förtroende, sociala och särbehandling.
(Gwinner, Gremler & Bitner, 1998) Morgan & Hunt (1994) grundade teorin ”CommitmentTrust Theory” som menar att om två företag ska uppnå en långvarig och framgångsrik relation
behövs tillit (Trust) och engagemang (Commitment) från båda sidor. Fortsättningsvis visar
teorin att om två företag upplever tillit och engagemang gentemot varandra kan detta ge båda
gemensamma konkurrensfördelar. Tillit och engagemang är viktiga för att kunna samarbeta
och utbyta viktig information med varandra. Detta leder till resultat som främjar produktivitet
och effektivitet vilket i sin tur skapar en lyckad relationsmarknadsföring. Vidare förklarar
Morgan och Hunt (1994) att det finns fem saker som påverkar förhållandet mellan tillit och
engagemang vilka är kostnader för avslutande av relation, relationsfördelar, gemensamma
värderingar, kommunikation och opportunistisk beteende. (Morgan & Hunt, 1994)
Sales promotion är en samling av säljfrämjande åtgärder som används för att motivera
konsumenter till att göra ett köp omgående. Sänkt pris eller ökat mervärde kan också
uppmuntra kunderna till att köpa mer än beräknat av en produkt. (Srinivasan & Anderson,
1998) Det finns olika former av sales promotion däribland rabattkuponger, paketpriser och
premier. Dessa åtgärder används av företag för att öka sin försäljning. (Kotler, Armstrong,
Harris & Piercy, 2017)
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Sales promotion i den form som avser en direkt prissänkning är det marknadsföringsverktyg
som har störst påverkan på konsumenternas köpbeteende (Alvarez & Casielles, 2005;
Hardersty & Bearden, 2003). När det erbjuds rabatterat pris har vi alla ett pris som vi förväntar
oss att en vara ska kosta eller som vi anser är acceptabelt. Om en butik erbjuder ett lägre pris
än kundens referenspris kommer detta få kunden att uppleva att hen gör en bra köp om
anskaffning av varan är aktuell. Prisnedsättning är därför ett mycket effektivt
marknadsföringsverktyg. (Shi et al. 2005).
Tidigare studier visar att konsumenter som utsätts för sales promotion i regel spenderar mer än
vad en person som inte utsätts på sales promotion. Effekterna av sales promotion varierar
beroende på hur stort omfång ett visst erbjudande har. (Yin Lam et.al., 2001) Sales promotion
måste planeras noga eftersom sales promotion som uppkommer frekvent eller vid uppenbarliga
tillfällen kan ge en negativ effekt (Alvarez & Casielles, 2005).

1.2 Problemdiskussion
Ett citat av Tara Johnson lyder “If you’re not investing time and resources into relationship
marketing, you may want to consider it. Relationship marketing focuses on making the most
of the customers you already have, rather than devoting all your efforts to drumming up new
business.”
(CPC
Strategy,
2018)
Relationsmarknadsföring
är
ett
viktigt
marknadsföringsverktyg och det har visats vara mer lönsamt att behålla nuvarande kunder än
att attrahera nya. (Bhat & Darzi, 2016) Trots detta är relationsmarknadsföring ingen
självklarhet för alla tjänsteföretag.
Ward och Daggers (2007) studie visar på att användandet av relationsmarknadsföring för
tjänsteföretag behöver undersökas mer för att kunna vara ett underlag för marknadsförare.
Relationsmarknadsföring inom tjänstebranschen ses som komplext och i dagsläget finns inga
tydliga riktlinjer för hur tjänsteföretagen bör tillämpa detta marknadsföringsverktyg. (Ward
och Dagger, 2007)
Sales promotion används inom marknadsföring för att uppmuntra konsumenter att köpa en
produkt eller tjänst under en begränsad tidsperiod. (Kotler et al. 2017; Wierenga & Soethoudt,
2010; Choi et al. 2010). Kotler et al. (2017) menar att det finns olika verktyg att använda sig
av inom consumer promotion där de flesta av verktygen innebär att en produkt måste säljas.
Peattie och Peattie (1995) menar att tjänsteföretag inte använder sig av sales promotion i samma
utsträckning som andra företag. Anledningen tycks vara att många åtgärder inom sales
promotion innebär att en produkt måste säljas. Detta kan vara erbjudanden som är utformade
som “Ta två, betala för en”, “Få en testprodukt på köpet” och “Köp tre produkter, få 20% på
hela köpet”. Peattie och Peattie (1995) menar vidare att det är svårt att fastställa priser på
tjänster och att konsumenter inom tjänstebranschen ofta använder priset som ett mått på kvalité.
Sales promotion har också visat sig inte ha lika stark effekt på lojala kunder. (Peattie & Peattie,
1995)
Yin Lam et al. (2001) menar att personliga erbjudanden ger en tydlig psykologisk effekt på
kunderna och bedöms som mer genuina och värderas därför högre i jämförelse med ett
erbjudande som är tillgänglig för allmänheten.
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1.3 Syfte
Syftet med studien är att undersöka hur tjänsteföretag använder sig av relationsmarknadsföring
och sales promotion.

1.4 Avgränsningar
Vi har valt att undersöka hur tjänsteföretag använder sig av relationsmarknadsföring samt sales
promotion och ha företagsperspektiv som utgångspunkt. Vi har därför valt att inte inkludera ett
konsumentperspektiv i denna studie. Detta på grund av att vi har valt att göra en kvalitativ
undersökning där företag intervjuas och ej konsumenterna.
Ett av företagen som vi kommer att intervjua är ett SME-företag som har största delen av sin
verksamhet i San Diego, USA. Detta företag är verksamma inom både B2C och B2B. Det andra
företaget är ett SME-företag i Auckland, Nya Zeeland. Detta är ett företag som enbart arbetar
med B2B. De båda intervjuade företagen har valts baserat på våra praktikplatser då vi har
kunnat göra observationer under flera veckors tid. Valet av att intervjua våra praktikföretag har
gjorts eftersom de båda företagen arbetar inom tjänstesektorn samt att vi har fått en god inblick
i deras verksamhet.

1.5 Begreppsförklaringar
SME-företag: Företag med färre än 250 anställda.
Stora företag: Företag med 250 eller fler anställda.
Antecedentia: Föregående händelse.
Word of mouth: En typ av marknadsföring där kunder sprider vidare sina tankar om sin
upplevelse avseende till exempel ett företag, tjänst eller produkt.
Alternativkostnad: Den förlorade intäkten från det alternativet som inte utnyttjades
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2. Teoretisk referensram
I detta kapitel presenteras litteraturen vi har tagit del av och sammanställt för att ge kunskap
inom relevanta ämnen för att genomföra denna uppsats. Fokuset ligger på
relationsmarknadsföring, men även fakta om sales promotion presenteras.

2.1 Relationsmarknadsföring
Tanken bakom relationsmarknadsföring är att bygga, förbättra och upprätthålla långsiktiga
relationer mellan företag och dess kunder. För att detta ska uppnås krävs det att båda parterna
känner tillit gentemot varandra och upplever en förmåga att kommunicera. (Gummesson, 2002;
Grönroos, 1994) Gummesson (1979) menar att tidigare marknadsföringsstrategier enbart har
fokuserat på försäljning av varor. Relationsmarknadsföring är ett verktyg som hjälper
tjänsteföretag att differentiera sig på marknaden och förknippas med mjuka värden som tillit
och engagemang. (Sheth, 2017) Vanligtvis är det dyrare att hitta nya kunder än att behålla och
vårda de nuvarande kunderna och kundlojalitet är därmed en viktig aspekt ur ett
lönsamhetsperspektiv. (Bhat & Darzi, 2016)
Relationsmarknadsföring är inget nytt begrepp utan har funnits sen flera hundra år tillbaka.
(Grönroos, 2008, s42). Det finns olika anledningar till varför kunder vill ha en relation med ett
företag. Inom relationsmarknadsföring fokusera der på de tre anledningar som kunder upplever
som en fördel: Förtroende, sociala och särbehandling. Med förtroende menas att kunden känner
tillit gentemot företaget. Kunden upplever det därför som mindre riskfyllt att handla av
företaget och litar på att de lever upp enligt deras förväntningar. Den andra fördelen, sociala,
avser att kunden upplever en vänskap gentemot företaget. Företaget har fått lära känna kunden
och vet deras preferenser och kan därför leverera en högre kundnöjdhet. Den sista fördelen,
särbehandling, innebär att kunden får en bättre service och fler fördelar än övriga kunder. Dessa
fördelar kan bestå av bl.a. lägre priser för den särbehandlade kunden och en mer pricksäker
service. Den sista fördelen upplevs som mest uppskattad enligt kunderna, oberoende av
bransch. (Gwinner, Gremler & Bitner, 1998)
Enligt flertal tidigare studier har det påvisats ett sambandet mellan kundnöjdhet och
kundlojalitet (Walsh et al. 2008; Aaltonen et al. 2008 & Bhat et al. 2016). Om en kund är nöjd
reduceras risken att denne lämnar företaget för en konkurrent, trots ett bättre pris (Aydin &
Özer, 2005). Walsh et al (2008) visade också ett samband mellan ett företags lönsamhet och
dess kundnöjdhet.
2.2.1 Engagemang och tillitsmodellen
Enligt Morgan och Hunt (1994) är relationer där båda parterna känner engagemang och tillit
framgångsrika relationer. Tillit och engagemang är viktiga för att kunna samarbeta och utbyta
viktig information med varandra. Detta leder till resultat som främjar produktivitet och
effektivitet vilket i sin tur skapar en lyckad relationsmarknadsföring. (Morgan & Hunt, 1994)

2.2.1.1 Tillit
Tillit innebär att en av parterna känner ett förtroende för sin samarbetspartner (även kallat
utbytespartner) och att denna är pålitlig. Detta betyder att det finns en tro på att den andra parten
kommer a
tt vidta handlingar som är till fördel för samarbetspartnern och inte utföra åtgärder som har en
negativ inverkan på samarbetspartnern. Den andra parten förväntas ta konsekventa och
kompetenta beslut för att upprätthålla en tillit. (Morgan & Hunt, 1994)
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Rousseau et al. (1998) definierade tillit som: “a psychological state comprising the intention
to accept vulnerability based upon positive expectations of the intentions or behavior of
another”. Enligt Black (2008) handlar tillit om ett ömsesidigt förtroende vilket speglar
tvåvägsförhållandet i en relation mellan två parter. Mukherjee och Nath (2007) menar att tillit
och engagemang hänger ihop, när tillit ökar ökar också engagemanget.

2.2.1.2 Engagemang
Engagemang är ett resultat av att det finns tillit mellan två parter. Engagemang är en central
del inom relationsmarknadsföring som innebär att minst en av parterna i en relation anser att
den är viktig. Relationen är värd att kämpa för och något som bör bearbetas för att kunna
bibehållas. (Morgan & Hunt, 1994)
Enligt Biggemann (2010) handlar engagemang om en vilja om att en relation ska fortlöpa
eftersom den ses som värdefull. Vidare beskriver Biggemann (2010) att engagemang kan yttra
sig i en nära relation med regelbunden kommunikation mellan parterna och en gemensam
handlingsplan. Dwyer et al. (1987) menar att engagemang bygger på de båda parternas
ömsesidiga beroende. Engagemanget bygger på att båda parterna utbyter tjänster, information
och åsikter med mera som är av värde för den andra parten. Högt engagemang har visat sig ha
ett antal positiva effekter på ett företag och dess relationsbyggande vilket i långa loppet kan
generera lojala kunder. (Morgan & Hunt, 1994)
Morgan och Hunt (1994) skapade en modell för att förklara förhållandet mellan tillit och
engagemang med hjälp av fem antecedentia och fem konsekvenser.

(Figur 1, The Commitement-Trust theory, Morgan och Hunt, 1994)
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De fem antecedentia Morgan och Hunt (1994) nämner är kostnader för avslutande av relation,
relationsfördelar, gemensamma värderingar, kommunikation och opportunistisk beteende.

2.2.1.3 Kostnader för avslutande av relation
Enligt Morgan och Hunt (1994) är kostnader för avslutande av relation kostnader och hinder
som uppstår vid byte av leverantör. Dessa kostnader benämner de som byteskostnader vilket i
sin tur skapar ett beroende. (Morgan & Hunt, 1994) Jones et al. (2002) menar att det finns
olika typer av byteskostnader som uppstår vid byte av företag eller leverantör. Det kan bland
annat vara risken att gå från ett känt företag till ett okänt företag som klassas som en kostnad.
Det är också dyrt och tidskrävande att söka efter andra alternativ. (Jones et al, 2002) Eftersom
kunderna vet att byteskostnaderna kan bli höga finns det en anledning för de att fortsätta vara
kund hos samma företag och fortsätta upprätthålla en bra relation (Morgan & Hunt, 1994).
2.2.1.4 Relationsfördelar
Relationsfördelar handlar enligt Morgan och Hunt (1994) om att företag ständigt bör utveckla
sina produkter och tjänster för att kunna utveckla lönsamma erbjudanden som ger kunderna ett
högre värde. Morgan och Hunt (1994) menar vidare att företag som levererar bättre fördelar
gentemot konkurrenterna kommer att ses som värdefulla och kommer att ha möjligheter att
utveckla långvariga relationer med den andra parten. I samarbeten där båda parterna känner att
de får ut ett högre värde har stora möjligheter att kunna växa och bli starkare. För att ett
samarbete mellan två parter ska fortlöpa så måste båda parterna vinna något på samarbetet. Ett
samarbete där en av parterna inte finner någon nytta kommer högst troligt att avslutas. (HennigThurau et al., 2002).

2.2.1.5 Gemensamma värderingar
Morgan och Hunt (1994) förklarar gemensamma värderingar enligt följande “the extent to
which partners have beliefs in common about what behaviors, goals, and policies are important
or unimportant, appropriate or inappropriate, and right or wrong”. Gemensamma värderingar
bidrar till att skapa engagemang och tillit. Värderingar används för att definiera en verksamhets
företagskultur. (Morgan & Hunt, 1994) De Ruyter och Wetzels (1999) menar att etiska
gemensamma värderingar har en stor betydelse för samarbetspartners där något av värde utbyts.
Dessa relationer kan även påverkas av en rad andra faktorer så som normer, etik och lönsamhet.
(De Ruyter & Wetzels, 1999),

2.2.1.6 Kommunikation
En viktig del för att kunna skapa tillit är att ha en bra kommunikation. Kommunikation innebär
att företag delar information med varandra som är av värde för den andra parten. För att
informationen ska var användbar ska den vara relevant, aktuell och tillförlitlig. Om
informationen inte skulle uppfylla dessa krav kan tilliten till den andra parten skadas. (Morgan
& Hunt, 1994) Biggeman (2010) betonar vikten av att ha en omfattande förbindelse mellan
företag. Ju mer meningsfull information som företagen kan dela med sig av desto bättre är det
för samarbetet. Genom att ett företag delar med sig av information till den andra parten bildats
ett förtroende eftersom företaget gjort något för att hjälpa den andra parten. (Biggeman, 2010)
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2.2.1.7 Opportunistiskt beteende
Opportunistiskt beteende innebär att partnerskapet är motiverat av maximerat självintresse
vilket kan innebära att svika den andra parten. När en av parterna agerar opportunistiskt
kommer den andra partens tillit att sjunka. När tilliten sjunker kommer också engagemanget
att sjunka eftersom tillit och engagemang hänger ihop. (Morgan & Hunt, 1994) TorresMoraga et al. (2010) menar att ett opportunistiskt beteende växer fram när en part endast ser
till sitt eget bästa och inte tar hänsyn till den andra partens intresse. Detta begränsar
möjligheterna att upprätta ett förtroendeförhållande mellan parterna. (Torres-Moraga et al.
2010)
2.2.2 Fem dimensioner för att skapa en relation
Berry (2002) menar att majoriteten av tjänsteföretag lägger större vikt vid att locka nya kunder
istället för att bearbeta redan befintliga kunder. Det är mer kostsamt för ett företag att försöka
sälja till nya istället för att sälja till redan existerande kunder. För att bearbeta existerande
kunder anser Berry (2002) att relationsmarknadsföring är ett bra verktyg. Han har brutit ner
relationsmarknadsföring i fem dimensioner vilka är core service strategy, relationship
customization, service augmentation, relationship pricing, och internal marketing. Nedan följer
en beskrivning av alla fem komponenter. (Berry, 2002)

2.2.2.1 Core service strategy
Core service strategy är en viktig strategi inom relationsmarknadsföring. Här handlar det om
att fokusera på kärntjänsten och utforma en relevant marknadsföring som kommer att vara
grunden för att skapa kundrelationer. Kärntjänsten är till för att locka nya kunder och möta
deras behov. Kärntjänsten hjälper också till att binda samman företaget genom sin kvalitet och
skapar en grund för att kunna marknadsföra ytterligare tjänster i framtiden. (Berry, 2002)

2.2.2.2 Customizing the relationship
Genom att lagra information om kunderna kan företag skapa en bredare förståelse för deras
krav och önskemål. Denna information kan sedan användas för att skräddarsy tjänster till
specifika individer. Skräddarsydda tjänster kan motivera kunderna till att vara kunder även i
framtiden eftersom de byggt upp något tillsammans med företaget. (Berry, 2002)

2.2.2.3 Service augmentation
Lojalitet kan byggas upp genom att ett tjänsteföretag erbjuder något unikt som inte deras
konkurrenter gör. På så vis kan företaget differentiera sig eftersom de är ensamma i sitt slag att
erbjuda en viss tilläggstjänst. Kunderna som ser dessa tilläggstjänster som fördelaktiga får
också ut ett större värde av tjänsten. (Berry, 2002)

2.2.2.4 Relationship pricing
Handlar i grunden om att det ska löna sig att vara en trogen kund. Tjänsteföretag tillämpar
denna strategi genom att erbjuda lojala kunder bättre priser på deras tjänster. Trogna kunder
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kan också erbjudas något extra för att stärka relationen ytterligare och bygga
varumärkeslojalitet. (Berry, 2002)

2.2.2.5 Internal marketing
Den här strategin bygger på att ha en bra intern miljö i företaget. Det är viktigt att ta hand om
de anställda eftersom det är de som levererar tjänsten till slutkonsumenten. Intern
marknadsföring används för att locka, behålla och motivera kvalificerad personal som är
nyckeln till god service. God service i sin tur ökar chanserna att kunden kommer tillbaka.
(Berry, 2002).

2.1 Sales promotion
Sales promotion (säljfrämjande åtgärder) används inom marknadsföring för att uppmuntra
konsumenter att köpa ens produkt eller tjänst under en begränsad tidsperiod. (Kotler et al. 2017;
Wierenga & Soethoudt, 2010; Choi et al. 2010). Det finns olika former av sales promotion,
däribland rabattkuponger (både fysiska och elektroniska, t.ex. 20% rabatt vid ett köp),
paketpriser (t.ex. köp 3 betala för 2) och premier (t.ex. få gratis shampoo vid bokning av
klipptid). Företag använder sig av sales promotion för att öka sin försäljning. Detta leder till att
fler kunder vågar testa nya produkter, eftersom de är till rabatterat pris, och möjligheten till fler
lojala kunder ökar eftersom fler kunder testar produkten än om den hade erbjudits till ordinarie
pris. (Kotler et al., 2017)
Sales promotion i den form som avser en direkt prissänkning är det marknadsföringsverktyg
som har störst påverkan på konsumenternas köpbeteende. Dessutom har sales promotion störst
påverkan när konsumenterna inte förväntar sig den. Om kunden däremot förväntar sig att sales
promotion ska inträffa kan detta ha en negativ effekt och försäljningsresultatet tenderar att bli
sämre än förväntat. Sales promotion bör därför planeras noga och användas sporadiskt för att
uppnå bäst resultat. (Alvarez & Casielles, 2005; Hardersty & Bearden, 2003)
Yin Lam et al. (2001) har undersökt hur företags försäljning påverkas vid användandet av sales
promotion genom erbjudande via tidningsannons som är tillgänglig för allmänheten jämfört
med personliga rabattkuponger. Resultatet var att personliga erbjudanden ger en tydlig
psykologisk effekt på kunderna och bedöms som mer genuina och värderas därför högre. En
tidningsannons med liknande erbjudande riktas däremot ut till en större mängd konsumenter
och låter fler ta del av erbjudandet. De menar att personliga erbjudanden därför leder till att
konsumenter i genomsnitt spenderar mer pengar i den marknadsförda butiken jämfört med när
liknande erbjudande som publicerats i en tidningsannons. Däremot lockar tidningsannonsen
fler konsumenter till att besöka den marknadsförda butiken, eftersom en annons når en större
utsträckning konsumenter.
Konsumenter som har planerat att köpa en specifik produkt innan den besöker butiken är mer
mottagliga av sales promotion avseende denna vara jämfört med en konsument som inte hade
planerat att köpa denna produkt. (Xia & Monroe, 2008) Sales promotion spelar även en
avgörande roll om kundens uppfattning av två olika varumärken upplevs som liknande och
kunden kommer troligtvis att välja det varumärke som erbjuder sales promotion. (Alvarez &
Casielles, 2005)
När det erbjuds rabatterat pris har vi alla ett pris som vi förväntar oss att en vara ska kosta eller
som vi anser är acceptabelt. Om en butik erbjuder ett lägre pris än kundens referenspris kommer
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detta få kunden att uppleva att hen gör en bra köp om anskaffning av varan är aktuell.
Prisnedsättning är därför ett mycket effektivt marknadsföringsverktyg. (Shi et al. 2005).
Beroende på hur stor skillnad det rabatterade priset är jämfört med det förväntade priset kan
kundens uppfattning om produktens kvalitet påverkas. Om priset är betydligt högre än förväntat
kommer kunden inte ens fundera på att köpa varan, medan en produkt som har ett betydligt
lägre pris än förväntat kommer förknippas med dålig kvalité. Det gäller därför att ha ett
rabatterat pris som är lägre än det förväntade priset på ett märkbart sätt utan att det upplevs
som orimligt för att uppnå hög kundnöjdhet. (Campbell and Diamond, 1990)
Lee (2002) menar att det finns prisorienterad och icke prisorienterd promotion. Prisorienterad
promotion innefattar prisavdrag, kuponger och rabatter som har en direkt påverkan på priset.
Den icke prisorienterade promotionen innefattar gratisprover, tävlingar, premiums och
kundklubbserbjudanden. Lee (2002) menar vidare att valet av promotionen beror på vilka mål
företaget vill uppnå eftersom prisoriterad promotion syftar till kortsiktiga mål så som ökad
försäljning och icke prisorienterad promotionen används för att uppnå mål på lång sikt, till
exempel ökad varumärkeslojalitet. (Lee, 2002)
Kotler et al. (2017) menar att det finns tre olika typer av sales promotion vilka är consumer
promotion, trade promotion och business promotion. Consumer promotion riktar sig till
slutkonsument och innebär att ett företag har olika strategier för hur de ska locka till sig nya
konsumenter och skapa hållbara relationer med befintliga kunder. Rabattkuponger och
varuprov är vanliga verktyg att använda sig av inom consumer promotion. Trade promotion är
marknadsföring där tillverkarna främst riktar sig till återförsäljare och grossister. Här kan
vertyg som rabatt på inköpspris och ersättning för att framhäva en specifik produkt i butik
användas. Business promotion riktar sig till både återförsäljare och slutkonsumenter. Här
används mässor och handelstävlingar för att komma i kontakt med potentiella kunder och även
befintliga kunder. (Kotler et al., 2017)
2.1.1 Consumer promotion
Samples: Är mindre mängder av en produkt som företaget delar ut till kunder för att de ska
kunna prova på en ny produkt: Kunderna kan ta del av dessa prover i butik eller på det
hemskickat via post. (Kotler et al., 2017) Gratisprover av en produkt möjliggör för nya
användare att testa en produkt. Detta används effektivt av nya företag som vill etablera sig på
marknaden men kan också användas av existerande företag för att fånga konsumenter som är
nya inom produktkategorin. (Kim et al., 2014).
Coupons: Används för att reducera priset på en vara eller tjänst. Kuponger kan främja att en
kund tidigt köper en produkt eller tjänst av ett nytt varumärke eller stimulera försäljningen av
ett moget varumärke. Kuponger finns i både pappersform och i digital form. (Kotler et al.,
2017) När kuponger används som marknadsföringsverktyg behåller produkten eller tjänsten
sitt ursprungliga pris och enbart personer med en kupong har rätt till prisavdrag. Kuponger
kräver större engagemang från konsumentens sida jämfört med price discounts. (Shi et al.,
2005)
Cash refunds: Används likt kuponger för att reducera priset. Skillnaden är att kunderna inte
får ett avdrag direkt vid köpet utan för en återbetalning senare till exempel:
solglasögonförsäljaren utlovar rabatt om det inte blir en solig sommar och solglasögonen inte
kommer till användning. (Kotler et al., 2017)
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Price packs (Price discounts): Är erbjudanden där prisavdraget är markerat direkt på
prislappen. Det kan vara en enskild produkt som sälj till ett lägre pris eller ett paketpris där till
exempel tandborste och tandkräm säljs ihop till ett reducerat pris. (Kotler et al., 2017) Det är
kortvariga ansträngningar som har till syfte att uppmuntra konsumenterna till ett köp. Price
discounts används för att framkalla oförutsedda köp vid det givna tillfället. (Laroche et al.,
2003)
Premiums: är varor som erbjuds antingen gratis eller till låg kostnad efter att ha konsumerat en
produkt eller tjänst för att uppmana till ytterligare köp. (Kotler et al., 2017) d'Astous och
Landreville (2003) menar att premium-baserade kampanjer kan vara direkta eller försenade.
Direkta premier innebär att en bonusartikel fås direkt vid köptillfället och försenade premier
innebär att konsumenten får en artikel i efterhand till exempel att den skickas via post. (d'Astous
& Landreville, 2003)
Advertising specialties: Även kallat PR-produkter är produkter med ett företagets logga eller
slogan på som ges ut gratis till konsumenterna. (Kotler et al., 2017) Väl valda föremål med
företagets logga på används för att kunderna ska ha företaget i minnet. Det är effektivt att
använda sig av specialty advertising om företaget ska ändra företagsnamn eller logga för att
påminna kunderna. Produkter som är unika etsar sig med större sannolikhet fast i konsumentens
minne. (Cooke et al., 1989)
Point-of-purchase: Är visningar och demonstrationer som äger rum vid försäljningsstället t.ex.
i livsmedelsbutiker är det ibland provsmakning på vissa produkter. (Kotler et al., 2017) Denna
typ av marknadsföringsaktivitet används för att ge kunderna en möjlighet att prova en produkt
som är ny på marknaden innan de gör ett köp. Denna typ av aktivitet kan framkalla positiva
attityder från konsumenterna genom att ge information och erfarenhet om den nya produkten.
(Shi et al., 2005)
Contests, sweepstakes, and games: Tävlingar där konsumenter via tur eller skicklighet kan
vinna olika saker t.ex. pengar, resor eller varor. (Kotler et al., 2017) Carpenter och Moore
(2008) menar att kunder ofta väljer att delta i tävlingar eftersom de tycker att det är roligt.
Vidare menar Ward och Hill (1991) att företag lockar kunder till att delta i tävlingar genom
att erbjuda ett attraktivt pris till vinnaren. Företag använder sig av tävlingar för att locka fler
konsumenter att besöka deras butik. (Ward & Hill, 1991)

2.1.2 Kritik mot Sales promotion
Enligt Srinivasan et al. (2004) är sales promotion generellt till nackdel för butiker. De beskriver
att butikerna har för höga förväntningar gentemot kampanjens effekter för att öka antal
konsumenter till butiken och prissänker därmed mer än nödvändigt. Fortsättningsvis beskriver
Srinivasan et al. (2004) att kampanjer har en viss negativ effekt på butikens intäkter och en
märkbar negativ effekt på marginalen.
Även Low och Mohr (2000) kritiserar sales promotion i sin forskning. De ifrågasätter av vilken
anledning företag fortfarande väljer att spendera en stor mängd pengar på sales promotion
istället för övrig reklam, eftersom det har bevisats att det kan leda till negativa effekter. Ett
exempel på en negativ effekt är att om företag använder sig av sales promotion frekvent under
en längre tid kan detta ge konsumenterna en sämre varumärkesbild. Detta kan kopplas till
Campbell och Diamonds (1990) undersökning som visar att om priset på den erbjudna
produkten är lägre än konsumentens referenspris kan detta i sin tur ge konsumenterna en
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negativ uppfattning gentemot produktens kvalité. Även Alvarez och Casielles (2005) ser en
negativ effekt av sales promotion då konsumenterna kan uppleva sig som manipulerade av
företaget och väljer därefter att inte köpa företagets produkter.
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3. Metod
I detta kapitel presenteras uppsatsen metodval samt information om uppsatsens insamlade
data. Två tjänsteföretag intervjuades samt observerades och vi presenterar vårt
tillvägagångssätt samt trovärdigheten av insamlad data.

3.1 Metodval
3.1.1 Deduktiv
Denna studie har gjorts genom insamling och bearbetning data som har kopplats till existerande
teorier vilket innebär att en deduktiv ansats ligger till grund för detta arbete. Den här ansatsen
passar i den här studien eftersom författarna har en uppfattning om hur verkligheten ser ut och
insamlad empiri har sedan använts för att undersöka om förväntningarna stämmer överens med
verkligheten. (Jacobsen, 2002) Den insamlade empirin användes sedan för att med hjälp av
tidigare forskning angående sales promotion och relationsmarknadsföring till att analysera hur
tjänsteföretag använder sig av relationsmarknadsföring och sales promotion.
3.1.2 Kvalitativ
I den här studien har en kvalitativ ansats använts eftersom författarna vill få en djupare
förståelse för hur tjänsteföretag använder sig av relationsmarknadsföring och sales promotion
och har därför valt att fokusera på det unika hos varje uppgiftslämnare (Jacobsen, 2002).
Kvalitativa studier är en forskningsstrategi där fokus oftare ligger på vad som sägs och ordens
betydelse och inte på statistik och hur utbrett ett fenomen är (Bryman & Bell, 2013). Datan har
samlats in genom djupgående intervjuer med två företag för att få fram relevant information
med en hög standard samt observationer av dessa företag. Med en kvalitativ metod får vi
möjligheten att välja respondenterna och kan lättare kontrollera svarens trovärdighet eftersom
vi träffar dessa personligen. Genom att undersökningen inte har fasta svarsalternativ är
intentionen att få fram respondentens verkliga uppfattning om ämnet. (Jacobsen, 2002)

3.2 Primär och sekundärdata
Primärdata är information som forskaren själv har samlat in genom intervjuer, observationer
eller frågeformulär. Informationen kommer från den ”primära informationskällan” och är ny
och finns inte att få tag på ännu. Med primärdata kan insamlingen av informationen anpassas
till undersökningens problem. (Jacobsen, 2002)
Primärdatan i denna forskning kommer från två intervjuer med utvalda företag som arbetar
inom tjänstebranschen samt observationer av de utvalda tjänsteföretagen. Intervjuernas
upplägg har baserats på en intervjuguide som sedan har tillämpats under besöksintervju.
Sekundärdata är data som är insamlad av någon annan än forskaren själv. Det kan vara både
kvalitativ och kvantitativ data som tidigare har använts av en annan forskare till att besvara en
annan frågeställning eller problem. Det kan också vara data som har använts vid analyser inom
ekonomi för att till exempel mäta statistik. Det är viktigt att vara kritisk och att ifrågasätta hur
tillförlitlig den sekundära data är eftersom den kan vara vinklad eller tolkad för att uppnå önskat
resultat. (Jacobsen, 2002).
Litteraturen i denna forskning har hämtats från vetenskapliga artiklar från Högskolan i
Halmstads databaser samt studentlitteratur. De mest frekvent använda databaserna är Emerald
och Google Scholar. Valet av litteratur har skett ur ett källkritiskt perspektiv. Vi har använt oss
av vetenskapliga artiklar som ofta blir refererade till inom sales promotion som “Sales
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promotion – a missed opportunity for services marketers?” skriven av Peattie & Peattie från
1995 samt senare vetenskapliga artiklar om relationsmarknadsföring som “The CommitementTrust theory of relationship marketing” skriven av Morgan and Hunt från 1994 och
“Relationship Marketing of Services Perspectives from 1983 and 2000” av Berry från 2002.
Studentlitteratur som används mest är Principles of Marketing. 7th European Edition av Kotler
et al. från 2017. Begreppen sales promotion och relationsmarknadsföring har praktiserats sedan
många år tillbaka och därför har litteraturens publiceringsdatum inte varit av hög betydelse
eftersom det inte har skett några radikala förändringar inom ämnena.

3.3 Insamling av data
3.3.1 Semistrukturerad intervjuguide
Vi har valt att utforma en semistrukturerad intervjuguide. Detta betyder att vi har intervjufrågor
med en tydlig koppling till vår teoretiska referensram och vårt syfte samtidigt som
intervjupersonen får möjligheten att öppet besvara frågorna. En semistrukturerad intervju
inleds vanligtvis med öppna frågor till följd av mer detaljerade (Patel & Davidson, 1994). En
semistrukturerad intervjuguide ger oss även utrymme för att ställa följdfrågor och agera mer
flexibelt jämfört med exakta och detaljerade frågor. (Bryman & Bell, 2013) Intervjun utgår
från ett strukturerat frågeformulär där följdfrågorna anpassas efter respondentens svar (Patel &
Davidson, 1994).
3.3.2 Val av frågor
Upprättande av intervjufrågorna har gjorts med koppling till modellen “The CommitementTrust theory” av Morgan och Hunt (1994) samt “Fem dimensioner för att skapa en relation” av
Berry (2002). Intervjuguiden avser även frågor om sales promotion som har framtagits med
hjälp av den teoretiska referensramen.
3.3.3 Urval
Den intervjuade personen hos Snake Oil Cocktail Company var Lindsey Chronert som har
rollen Senior Marketing Manager. Hon har varit anställd hos Snake Oil Cocktail Company i
två år och sju månader och är den som har arbetat längst på marknadsavdelningen. Hon är även
den som bär det största ansvaret på marknadsavdelningen.
Personen som intervjuades på Voco heter Dane Maddox och är marketing manager och konsult.
Han har arbetat på företaget i tre år och tio månader och har suttit på marknadsavdelningen i
snart ett år. Dane har tillsammans med en till anställd det yttersta ansvaret på
marknadsavdelningen.

3.4 Trovärdighet av data
Validitet och Reliabilitet är begrepp som mäter studiens trovärdighet. Validitet betyder i vilken
omfattning studien mäter den information som är avsedd att mätas. Analysens resultat och
intervjufrågorna hör därmed ihop med validiteten. Validitet syftar till att det ska upplevas en
god överensstämmelse mellan forskarens observationer och den teori som tagits fram (Bryman
& Bell, 2013).
En kvalitativ studies reliabilitet avser i vilken utsträckning den insamlade datan är tillförlitlig.
Samma studie ska kunna uppnå likadant resultat oberoende vem som intervjuas eller
mätverktyg som används. Reliabilitet i en kvalitativ studie avser även i vilken utsträckning
studien kan upprepas och uppnå samma resultat om en kvantitativ studie hade använts.
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(Söderbom & Ulvenblad, 2016) Att inte använda sig av ledande frågor har en central betydelse
för att en studie ska kunna karaktäriseras av hög reliabilitet. Om flera personer intervjuas är det
viktigt att frågorna formuleras på ett liknande sätt. (Jacobsen, 2002; Kvale & Brinkmann, 2009;
Ejvegård, 2009)
Trovärdigheten av insamlad data bedöms som hög. Anledningen till detta är att personerna som
har intervjuats har varit de personer som har bästa inblicken avseende företagens
marknadsföringsarbete. En ytterligare aspekt är att vi båda har haft vår praktik på de intervjuade
företagens marknadsföringsavdelningar och har därför även vi en god inblick inom företagens
marknadsföringsarbete. Vi har därmed inkluderat personliga observationer som är relevanta för
denna studie samt ställt frågor till andra medarbetare under vår praktiktid. Detta ger en god
komplettering till informationen vi samlat genom intervjuerna. Intervjuerna har skett genom
personlig kommunikation vilket gör det enklare att ställa följdfrågor. Bedömning av reliabilitet
blir därmed enklare eftersom man får chansen att studera intervjupersonens kroppsspråk och
ansiktsuttryck. Anteckningar togs kontinuerligt under intervjutillfället och båda forskarna har
tagit del av det insamlade materialet.
Intervjun med Voco skedde i ett bokat konferensrum i samma byggnad som Voco har sitt
kontor. Rummet var placerat en bit ifrån kontoret vilket innebar att vi kunde prata öppet och
ostört. Platsen för intervjun med Snake Oil Cocktail Company skedde på ett café i närheten av
arbetsplatsen. Att intervjua intervjupersonen på arbetsplatsen uteslöts för att ge utrymme till
intervjupersonen att prata fritt om företaget utan att att behöva ta hänsyn till medarbetarna. Tid
och plats bestämdes av intervjupersonerna för att undvika stress och högre komfortabel
intervjumiljö. Vardera intervju pågick i ungefär en timme. Intervjuerna utfördes i syfte att få
information kring hur de båda tjänsteföretagen använder relationsmarknadsföring samt sales
promotion. Intervjuerna skedde på engelska eftersom det är de båda intervjupersonernas
modersmål. Intervjumaterialet har sedan översatts till svenska eftersom vi har valt att skriva
denna uppsats enligt forskarnas modersmål samt för att ge den svenska läsaren en bättre
förståelse av dess innehåll.
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4. Empiri
I detta kapitel redogörs det för den primära datan som samlats in via intervjuer och
observationer. Den mest relevanta informationen från den insamlade datan kommer att
presenteras i empirin.

4.1 Voco
4.1.1 Bakgrund
Voco är ett ett företag som är verksamt i Nya Zeeland och levererar olika former av
informationssystem till företag i Nya Zeeland och Australien. Voco består av ett team med flera
kompetenta konsulter som tillsammans med kunderna utvecklar affärslösningar så att de kan
möta kommande utmaningar. Det är ett företag som har varit verksamt sedan 2001 och de
erbjuder bland annat tjänster inom strategisk inköp, benchmarking, design och full
projektimplementering. De är särskilt kända för sin kompetens inom mobilitet och
kontaktcenter. De tillhandahåller också coachning inom affärsutveckling, försäljningsstrategi,
storskalig budhantering, affärstransformering och styrning.
4.1.2 Relationsmarknadsföring
Voco är ett B2B-företag som marknadsför sig främst via LinkedIn eftersom det är där de kan
komma i kontakt med andra företag och företagsledare samt sprida sitt budskap. De anser att
det är viktigt att interagera med andra företag för att visa att de finns på marknaden. De skriver
också blogginlägg till sin blogg om sina olika tjänster och techbranschen i stort. Dessa
blogginlägg är till för att ge potentiella kunder en bättre förståelse för vad de levererar samt att
synas mer online. Voco menar att deras viktigaste strategi är att skapa nöjda kunder som går
och talar med andra om sin upplevelse vilket bidrar till en positiv word of mouth. Voco
kontaktar kunderna efter en avslutad affär för att få deras åsikt om samarbetet. Om kunderna
inte skulle vara helt nöjda så ser de till att ta reda på vad som kan förbättras och hur detta ska
göras. Till exempel så kan detta innebära att en kund som fått ett nytt callcenter implementerat
tycker att det är för många steg innan kunderna kommer fram och får prata med en handläggare.
Detta innebär att Voco kommer tillbaka för att ta bort några steg som kunden tycker är onödiga.
Professionellt arbete är en viktigt del av deras jobb för att kunna leverera en högkvalitativ
service till sina kunder. Detta i sin tur menar de skapar ett förtroende från kundernas sida. De
anser att intriger kan skada deras förtroende därför är det något sam de alltid försöker hålla sig
borta från genom att upprätthålla en integritet. Detta innebär att de inte går nu och skvallrar
med varken kollegor eller kunder. De försöker också hålla en god ton och jag anser att det är
väldigt lite skitsnack bland personalen.
Att dela med sig av relevant information till sina kunder anses vara viktigt, informationen rör
allt från deras produkter till vad som händer inom deras bransch. De delar också information
som de själva har tagit del av på olika event eftersom det kan vara av intresse för deras kunder.
De skulle dock inte dela personlig information om en annan klient till en kund som frågar.
Detta beror på att det är sekretessbelagd information. De anser sig ha en bra relation med sina
kunder och har mycket personlig integration med dem men också sker kontakt via mejl. Voco
menar att de inte vill undanhålla information från sina kunder eftersom det kan skapa stora
problem. På frågan om de skulle dela med sig om information som skulle vara värdefulla för
deras kunder men till nackdel för Voco svarade de:
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“Yes. Comes back to core value of integrity. If the information was valuable to the customer,
then yes we would always have their best interests at heart and so share the information.”
(Voco, personlig kommunikation, 2019-04-05)
Att kunderna väljer att vara kunder hos just Voco anser företagsledningen beror på att de
levererar en högkvalitativ service som är bättre än vad konkurrenterna levererar. Deras motto
är att kunderna alltid ska ha ett val och att de inte ska känna sig instängda i deras
affärslösningar. De tror att kunderna känner ett större förtroende för ett företag där de aktivt
valt att vara kund.
Värde skapas internt varje dag när personal uppnår nya mål eller resultat förbättras. Att de
anställda känner sig tillfreds påverkar sedan relationen till kunder. De tror på att nöjda
medarbetare tillsammans med kunderna skapar ett värde även för dem. Att sedan utveckla
produkter tillsammans är också något som skapar värde för båda parterna. Kunderna får en
specialanpassas produkt som ska effektivisera deras organisationen. Här är önskan att kunderna
ska vara nöjda och sprida till andra företag hur nöjda de varit mer detta samarbete vilket skulle
kunna generera ett värde i form av nya kunder. Voco får sedan också en ekonomisk vinning på
detta. Jag har observerat att anledningen till att de kan skapa värde på detta sättet beror på att
de kan arbeta ute hos sina kunder och på så vis vara tillgängliga. Detta bidrar till att kunderna
hela tiden kan vara med och påverka den produkten som håller på att utvecklas och komma
med feedback under hela processen och även själv utveckla vissa delar. På så vis utvecklas en
produkt som är precis vad kunden önskat och det har skett med ett smidigt sätt med kontinuerlig
kommunikation
Ekonomisk vinning är en viktig aspekt kring förhandlingar kring affärer med kunder. Att
företaget har gjort affärer med en kund innan betyder inte att det är självklart att Voco skulle
göra en ny affär med samma kund om det innebär ekonomisk förlust. På frågan om de skulle
kunna göra en förlustaffär svarade de:
“Only if there were some other compelling factors at play - i.e. we got a referenceable customer
out of the engagement or if it was the first customer in a new market/product for us.“ (Voco,
personlig kommunikation, 2019-04-05)
För att bedriva ett samarbete behöver företagens värderingar inte vara de samma även om det
skulle underlätta. Voco anser att vissa av deras klienter lägger stort fokus vid politiska frågor
vilket de själva inte har något intresse i. Utöver det finns det mycket liknande värderingar
vilket i sin tur reducerar risken till intressekonflikter.
Nya Zeeland är en liten marknad vilket påverkar hur hur beslut måste fattas. Att göra sig
ovänner med kunder kan komma att skada företaget hårt. Att svika ett annat företag kan
äventyra företagets rykte vilket i sin tur skulle leda till svårigheter att bedriva affärer med andra
företag i Nya Zeeland. Därför är det väldigt viktigt att tänka igenom alla beslut som tas för att
inte riskera att hamna i blåsväder. På frågan om de skulle kunna
genomföra en affär som skulle ge en enorm vinst men kosta en långvarig kundrelation svarade
de att det beror helt på situationen men att om summan var tillräckligt stor skulle de tänka på
saken.
Trots att företaget har funnits på marknaden i 18 år och värnar mycket om sina kundrelationer
så anser de inte att de arbetar så mycket med relationsmarknadsföring. Jag som har haft min
praktik på företaget vet dock att de på flera olika sätt arbetar med relationsmarknadsföring men
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att de har andra namn för de olika insatserna. Till exempel så skickar de ut informativa mejl
till sina kunder. De bjuder också in kunderna till att delta i olika interna event eller så deltar de
på sina kunders event. Det händer ofta att ledningen äter luncher med före detta kunder för att
upprätthålla en bra relation.
Idag riktar sig Voco bara mot två olika segment och har valt att marknadsföra sig på samma
sätt mot båda segmenten. Detta beror på att det är smidigare och billigare samt att det inte är
några enorma skillnader på segmenten. Företaget arbetar för närvarande främst med stora
företag men vill med sin nya produkt även sälja till SME-företag. För att göra det vill de också
ändra sin marknadsföringsstrategi för att bättre kunna attrahera mindre företag.
Kunderna kommer till Voco när de vill ha hjälp av deras konsulter för att lösa ett problem eller
utföra specifika uppgifter. Detta innebär oftast att konsulterna tillsammans med kunderna
utvecklar en produkt som är specifik framtagen för att uppnå deras mål och passa deras
organisation. Till exempel så var det en kund som kom till Voco och förklarade att de inte har
någon koll på sina IT-kostnader. Vid tidpunkten fanns flera verktyg som kunde analysera
kostnader i ett företag men inget verktyg som fokuserade på IT-kostnader och bröt ner dessa i
underkategorier. Tillsammans med kunden utvecklade Voco produkten Spend Comprehend
som används för att analysera ett företags alla IT-kosnader. Det finns konsulter med många
olika kompetenser i Voco vilket innebär att de oftast har någon som passar det efterfrågade
projektet.
Medarbetarna på Voco tycker att den interna relationen dem emellan är bra, dock arbetar de
ofta ute hos kunderna vilket innebär att de inte kommunicerar varje dag. Det innebär också att
det kan bli ensamt att sitta på kontoret. Av egen erfarenhet finns det inga konflikter de anställda
emellan och det är ofta de stannar kvar efter arbetstid för att umgås med varandra vilket jag
tycker visar på en bra relation.
4.1.3 Sales Promotion
Rabattkoder och prisavdrag är inget som Voco jobbar med för att bevara befintliga kunder. De
få tillfällen där de använt sig av sales promotion har varit när de har velat få ut en ny produkt
på marknaden samt om de har haft väldigt lite arbete vid ett tillfälle. Anledningen till att de inte
använder sig mer av sales promotion är för att de tycker att det får deras varumärke att se billigt
ut vilket inte är positivt när de positionerar sig som ett högkvalitativt företag.
Ledningen menar att det är svårt att rabattera konsulttimmar eftersom konsulterna måste få sin
lön och då är det svårt att skära ner på priset för mycket. De menar vidare att när en ny produkt
ska introduceras på marknaden kan det finnas en anledningen till att göra en affär där de går
back bara för att konsumenterna ska få upp ögonen för den nya produkten. Detta är dock inget
som är hållbart i långa loppet. De menar också att de inte kan skära ner på priserna för mycket
eftersom de anställda måste ha sina löner och att de inte kan dra nytta av några stordriftsfördelar
som det går att göra vid inköp av varor. Vidare säger de att de tror att det sker mer spontanköp
när det gäller fysiska produkter och att det kan vara svårt att använda erbjudanden som “Köp
två, betala för en”. Vid mina observationer har jag märkt att företaget istället för att ha sådana
erbjudanden gärna ger lite olika gratisprodukter till sina kunder för att skapa någon form av
mervärde. Detta kan vara muggar, termosar och mössor som har företagets logotyp på.
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4.2 Snake Oil Cocktail Company
4.2.1 Bakgrund
Snake Oil Cocktail Company är ett barservice företag som erbjuder helhetslösningar med allt
från ingredienser, personal och utrustning vid diverse event. De erbjuder även smakprovningar
och konsultation. Deras cocktails är av hög kvalitet som inspireras av säsong samt består av
endast naturliga ingredienser. Snake Oil Cocktail Company har sitt kontor i San Diego,
Kalifornien, USA. Majoriteten av deras event hålls i Kalifornien.
Marknadsavdelningen på Snake Oil Cocktail Company består av en Senior Marketing
Manager, digital marketing assistant och marknadsföringspraktikanter. I denna intervju är det
Senior Marketing Manager, Lindsey, som har svarat på frågorna. Lindsey arbetar främst med
marknadsföring men stödjer även event- och säljavdelningen samt ägarnas arbete. På
marknadsavdelningen arbetar de med digital media, utskrifter, traditionell marknadsföring,
eventmarknadsföring, skapande av content, digital visibility strategy, PR, business
development och sales support.
4.2.2 Relationsmarknadsföring
Snake Oil Cocktail Company använder sig av sociala medier i sin marknadsföring för att öka
varumärkeskännedom och för att enkelt nå ut till potentiella klienter, influencers och media.
De använder sig av e-post för att upprätthålla kundrelationer. Utskrivet
marknadsföringsmaterial som business cards, menyer och informationsblad används för att
marknadsföra Snake Oil Cocktail Company på olika event.
Lindsey berättar att hon alltid försöker vara ärlig och transparent när hon pratar om Snake Oil
Cocktail Companys tjänster vid möte med klienter. Att vara punktlig och ta tid för ens klienter
är viktigt. Att föra god kommunikation, vara vänlig och utåtriktad samtidigt som den egna
personligheten framhävs är något som har varit framgångsrikt i Lindseys arbete.
Kundrecensionerna på Google och Yelp är väldigt positiva och de har arbetat med flera kända
och respekterade klienter. Detta gynnar klienternas trovärdighet gentemot Snake Oil Cocktail
Company.
“From a marketing, i think showing off the company values is extremely important. Being who
you are is how you gain trust.” (Snake Oil Cocktail Company, personlig kommunikation, 201904-18)
Vid delning av information använder Snake Oil Cocktail Company sig av e-post, telefon, pdf
dokument och direktlänkar till deras hemsida. Exempel på information som de delar med sig
av är kostnadsförslag, paketpriser, bilder samt övrig information som är relevant för det
specifika eventet. De är dock väldigt noga med att inte ge ut drinkrecept på internet eller till
personer som inte är anställda av Snake Oil Cocktail Company. Om en kund besöker deras
kontor för en smakprovning är de däremot mycket glada för att prata om drinkarnas innehåll
men undanhåller dess specifika mått.
Det finns flera cateringföretag som erbjuder liknande tjänster till en lägre kostnad. Trots detta
har Snake Oil Cocktail Company återkommande klienter som fortsätter att anställa dem på
grund av att deras tjänster består av hög kvalitet och professionalism. Detta speglar sig i deras
kundrecensioner på internet. Dessa recensioner hade inte uppkommit om Snake Oil Cocktail
Companys tjänster inte hade levererat enligt eller över förväntan.
Snake Oil Cocktail Company har donerat tjänster vid flera tillfällen. Anledningen till detta är
till exempel att det har varit ett välgörenhetsevent eller ett event som hade gynnat dem ur en
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marknadsföringssynpunkt. Detta är även ett sätt för dem att arbeta med sin
relationsmarknadsföring.
Lindsey menar att det är viktigt att dela samma värderingar som sina klienter. Detta gör att man
kan få en mer pricksäker marknadsföring.
“Our ideal client is someone who is interested in an experience, creative cocktails and trying
something new. This person is open minded, likes to try new restaurants, wants to show off to
their friends, trend setter, trend seeker, non-traditional, etc.” (Snake Oil Cocktail Company,
personlig kommunikation, 2019-04-18)
Om det skulle uppstå en situation där Snake Oil Cocktail Company skulle framstå i dåliga dagar
men som innehåller information som skulle vara intressant för klienten att ta del av skulle
Snake Oil Cocktail Company undvika att dela med sig av denna informationen. Detta på grund
av att detta kan leda till negativ word of mouth.
Om en ny affärsmöjlighet skulle komma upp som skulle öka Snake Oil Cocktail Companys
intäkter men innebära att de förlorar en trogen kund skulle Lindsey utvärdera möjligheterna
och presentera dessa för ägaren. I slutändan måste de se till företagets bästa. Om den nya
affärsmöjligheten skulle gynna dem i längden hade de riskera att förlora kunden.
Marknadsföringen av Snake Oil Cocktail Company sker främst genom sociala medier. Deras
budget är mycket låg och de använder sig därför inte av annonseringar varken tryckta eller
digitala varianter. Relationsmarknadsföring är en viktig del i deras marknadsföringsarbete, men
de har ingen uttalad strategi för detta arbete. Under min praktik hos Snake Oil Cocktail
Company har jag observerat att de i flesta fall skickar tackkort till sina kunder efter att ett event
har ägt rum. De försöker även få dessa tackkort att låta personliga. Ett annat sätt de jobbar med
relationsmarknadsföring är att uppskatta företag de samarbetar med. Om en klient efterfrågar
till exempel ett cateringföretag rekommenderar Snake Oil Cocktail Company det företag de har
bäst relation med i hopp om att cateringföretaget rekommenderar Snake Oil Cocktail Company
när tillfället kommer. Vid en fotografering där flera företag medverkade gjorde Snake Oil
Cocktail Company en personlig cocktail till varje medverkande företag med deras logotyper
på. Detta var otroligt uppskattat och många kom fram och gav Snake Oil Cocktail Company
komplimanger. En ytterligare observation angående relationsmarknadsföring är att de alltid
skickar ut ett utvärderingsformulär till kunden efter att eventet har ägt rum och uppmuntrar
dem till att ge Snake Oil Cocktail Company en recension. Genom att göra detta kan de
kontrollera om kunden har varit nöjd eller inte. De kan därmed förbättra sitt arbete och undvika
negativ word of mouth om det skulle visa sig att kunden inte har varit nöjd genom att åtgärda
problemet.
Snake Oil Cocktail Companys sätt att marknadsföra sig är till största del densamma gentemot
olika kundgrupper. Den största skillnaden är bröllop och övriga kunder eftersom bröllop har
en väldigt romantisk aspekt och marknadsföringen kan därmed se annorlunda ut i form av till
exempel speciella menyer. Enligt mina observationer har Snake Oil Cocktail Company delat
upp de olika kundgrupperna efter bland annat Influencers, Bröllop, Hotell, Turism,
Privatpersoner, Event o.s.v. för att kunna skicka ut en mer pricksäker inbjudan till diverse
event. Snake Oil Cocktail Company marknadsför sig ungefär likadant oberoende av geografi
och demografi. De är dock väldigt duktiga på att anpassa deras tjänster efter sina kunders
behov. Ett event är sällan det andra likt. Det är alltid kunderna själva som får bestämma vilka
drinkar de önskar på deras event och om de vill tillägga övriga drycker som vin, öl och läsk.
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Om det skulle visa sig att kunden vill ändra något på drinken, till exempel spritsort, är detta
inga konstigheter. Om kunden vill ändra drinkens namn är inte detta heller något problem utan
vanligt förekommande vid bland annat bröllop för att drinken ska upplevas som mer personlig.
Snake Oil Cocktail Company erbjuder även Cocktail Graffiti vilket låter kunden skicka in en
bild som de vill ha ovanpå en cocktail. Denna bild kan föreställa i princip vad som helst, allt
från företagslogotyp till familjefoto och fungerar som ett ätbart garnityr.
Utöver sina normala arbetsuppgifter hjälper Snake Oil Cocktail Companys medarbetare alltid
till med andra saker som de behöver ha hjälp med under själva eventet. Till exempel trots att
någon är en representant från kontoret och inte barpersonal hjälper de till att göra baren redo
inför eventen och ser till att allt går smidigt och problemfritt. Lindsey berättade om ett bröllop
som hon hade arbetat på där bruden hade givit henne en bild på hennes far och bad all
barpersonal att endast ge denna man drinkar med lägre alkoholhalt i. Detta eftersom fadern
hade en tendens att dricka för mycket men tog illa vid sig om någon påpekade detta. Lindsey
menar att när man jobbar inom eventbranschen ser alla dagar olika ut och man måste vara
beredd att ta an arbetsuppgifter som vanligtvis inte ingår i ens arbetsroll.
Snake Oil Cocktail Company har lojala kunder som de ger rabatter till vid köp av deras tjänster.
Detta är dock inget de marknadsför. Detta är ett sätt för dem att uppskatta sina lojala kunder.
Som ett team jobbar Snake Oil Cocktail Company bra ihop, men de uppnår inte sin fulla
potential när det gäller produktivitet.
“I think we work well as a team, but there's a lot of overlap in positions and a lot of group
discussions instead of trusting one and delegating specific assignments or authorities.” (Snake
Oil Cocktail Company, personlig kommunikation, 2019-04-18)
Detta är något jag har observerat under min praktik. De anställda på marknadsavdelningen har
flera gånger fått göra om flera arbeten på grund av att ägaren inte har varit tillräckligt nöjd.
Detta har varit väldigt tidskrävande och gett upphov till onödig stress eftersom de anställda på
marknadsavdelningen inte kan gå vidare i sitt arbete. Det var även vanligt att de gick tillbaka
till ursprungsidén eftersom ägaren aldrig blev tillräckligt nöjd.

4.2.3 Sales Promotion
Snake Oil Cocktail Company använder sig sällan av sales promotion. Om det används är det
oftast för att komplettera ett existerade prispaket, till exempel ett gratis glas champagne till alla
gäster. Jag har observerat att de använder sig av “advertisement specialties”, det vill säga
produkter med företagets logotyp som ges ut gratis till nuvarande eller potentiella kunder.
Snake Oil Cocktail Company har producerat en egen bitters, en drinkingrediens, som förvaras
i en liten glasburk med deras logotyp. Denna bitters ges ut till kunden som anställde Snake Oil
Cocktail Company efter att eventet har ägt rum. Målet med denna bitters är att kunden ska
tänka på Snake Oil Cocktail Company vid användning av denna bitters och därmed en bättre
varumärkesigenkänning.
Lindsey berättar att hon ser sales promotion inom tjänstebranschen som negativ eftersom det
får tjänsten att upplevas som mindre värdefull och därmed av sämre kvalitet.
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“If we discount our services, we are saying we aren't valuable. We are discounting an
experience, an interaction with the client, with guests. Retail is just discounting their product,
which is similar in terms of the value argument, but they are trying to large quantities of smaller
priced items.” (Snake Oil Cocktail Company, personlig kommunikation, 2019-04-18)
Fortsättningsvis berättar Lindsey att hon upplever användning av sales promotion som en
desperat åtgärd. För Snake Oil Cocktail Company är det alltid kvalitet före kvantitet som gäller.
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5. Analys
Denna analys har upprättats med hjälp av modellerna “Engagemang och tillitsmodellen” av
Morgan & Hunt (1994) och “Fem dimensioner för att skapa en relation” av Berry (2002).
Detta på grund av att intervjuguiden är skapad utifrån dessa modeller och därmed även
empirin. Även företags användande av sales promotion har analyserats. Företagens svar har
jämförts och analyserats för att finna likheter och skillnader.

5.1 Empirisk Analys
5.1.1 Engagemang och tillitsmodellen
Tillit
Tillit innebär att båda parterna upplever ett förtroende till den andra parten. Det förväntas att
den andra parten inte kommer ta beslut som skulle ge en negativ inverkan på ens egna företag
utan för att upprätta en god affärsrelation. (Morgan & Hunt, 1994)
Trots detta kan både Voco och Snake Oil Cocktail Company tänka sig att avsluta en långvarig
kundrelation beroende på vilka fördelar detta skulle ge företaget. De hade behövt överväga
båda möjligheterna men i slutändan måste de se till deras egna företags bästa.
Engagemang
För att uppnå engagemang krävs det att båda parterna upplever tillit till varandra. Engagemang
betyder att båda parter delger information som är av värde för respektive part. Att utbyta
tjänster är också en del av engagemang. Högt engagemang gynnar företag och dess
relationsbyggande. Därmed ökar chansen för fler lojala kunder. (Morgan & Hunt, 1994)
Snake Oil Cocktail Company utbyter information med sina kunder om deras olika tjänster,
kostnadsförslag och prispaket. Utbyte av information sker främst via telefon och e-post. De
pratar väldigt öppet om sina tjänster men är väldigt noga med att inte ge ut drinkrecept på
internet eller till personer som inte är anställda av Snake Oil Cocktail Company. Om en kund
besöker deras kontor för en smakprovning är de dock väldigt öppna med drinkarnas
ingredienser men undanhåller dess specifika mått.
Voco delar information till sina kunder som handlar om vad som händer i deras bransch och
hur utvecklingen ser ut. De tycker också att det är viktigt att tala om vad för event och
tillställningar som kommer att ske. De delar dock inte information om andra klienter eftersom
detta är sekretessbelagd information. Detta innebär att de varken kan eller vill dela denna typ
av information.
Kostnader för avslutande av relation
Både Voco och Snake Oil Cocktail Company anser att deras kunder väljer att komma tillbaka
på grund av att de levererar tjänster med hög kvalité samt det lilla extra. De båda menar också
att de inte vill att deras kunder ska känna sig tvingade att göra affärer med just dem men att de
vill vara det självklara valet på grund av sin professionalism.
Relationsfördelar
Snake Oil Cocktail Company har genomfört samarbeten där de har donerat sina tjänster.
Eftersom de har donerat sina tjänster har de inte fått något betalt men ser det ändå som en
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gynnsam affär i längden. Anledningen till detta är att det kan vara bra marknadsföringsmässigt
att delta på detta event i hopp om att fler anställer Snake Oil Cocktail Company i framtiden
eller upplever en god företagsbild gentemot dem.
För Voco skapar de värde tillsammans med sina kunder genom att de gemensamt utvecklar en
produkt som kan tillfredsställa ett behov som finns hos kunden. Detta innebär att kunden får
precis vad de söker och behöver inte kompromissa på vad som ska ingå i tjänsten. Detta
resulterar till att de inte behöver betala för tjänster som inte kommer att användas. För Voco
innebär detta att kunderna mest troligtvis blir nöjda med resultatet och kan dela med sig av
detta till vänner och andra företag vilket resulterar i ett gott rykte på marknaden. Vocos
konsulter utvecklar också sin kompetens vilket kan vara användbart i framtiden.
Gemensamma värderingar
Hos Snake Oil Cocktail Company är det viktigt att dela samma värderingar med sina kunder
för att uppnå en mer träffsäker marknadsföring. Snake Oil Cocktail Companys kunder
kännetecknas som trendsättare som inte är rädda för att testa på något nytt, vilket stämmer
överens med deras värderingar.
Voco anser att de oftast delar samma värderingar med sina kunder men i vissa fall har de arbetat
med kunder som har speciella politiska värderingar och det kan vara en del inre konflikter i
deras företag. Voco anser dock att de är där för att göra sitt jobb och lägger sig inte i sina
kunders värderingar utan tycker att det är något som kan lämnas utanför deras samarbete.
Kommunikation
Snake Oil Cocktail Company försöker vara ärliga och transparenta vid samtal med kund, men
de är inte beredda att delge information som skulle kunna ge kunden en dålig bild av företaget.
Trots att denna information skulle vara värdefull för kunden. För Snake Oil Cocktail Company
är det viktigt att kundens företagsbild inte försämras även om detta innebär att undanhålla
information. Därmed försämras deras engagemang.
Voco är däremot beredda att lämna den information som anses viktig för kund även om detta
hade inneburit en försämrad företagsbild. De anser att saker och ting kommer att komma fram
förr eller senare och kan då skapa en större skada än om de är ärliga direkt.
Opportunistiskt beteende
Snake Oil Cocktail Company ser alltid först till deras bästa. Om det skulle uppstå en situation
som skulle innebära en förlorad långvarig kundrelation men som skulle generera stora
inkomster hade de funderat över innebörden av de båda alternativen. I slutändan måste de dock
se till företagets bästa, vad som gynnar de mest och inte vad som gynnar deras kunder mest.
Snake Oil Cocktail Company är därmed villiga att förlora en långvarig kundrelation om detta
hade gynnat dem i framtiden.
På Voco är de inte helt främmande för att avsluta en existerande affär med en lojal kund om
det skulle innebära att det gav deras företag flera fördelar. Självklart har de inte som avsikt att
svika sina kunder och vill alltid väga fördelar mot nackdelar om de skulle få ett nytt erbjudande.
Eftersom Nya Zeeland är en relativt liten marknad vill de inte skapa sig ett dåligt rykte på den
marknaden eftersom det skulle resultera i färre affärer i framtiden. Detta innebär att en affär
som skulle ge de bra betalt kan låta lockande men om detta innebär att de sviker en annan stor
kund i Nya Zeeland skulle alternativkostnaden vara att de går miste om framtida inkomster på
grund av att de fått ett dåligt rykte.
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5.1.2 Fem dimensioner för att skapa en relation
Core service strategy
Snake Oil Cocktail Company ser relationsmarknadsföring som en väldigt viktig del i deras
marknadsföring. De har däremot inga tydliga strategier men genom observation har flera
tecken på relationsmarknadsföring upptäckts. De använder sig av planerad
relationsmarknadsföring som tackkort till kunder och har mycket god relation till flera andra
företag som de brukar samarbeta med. De är väldigt duktiga på att visa uppskattning och
uppmuntra sina kunder att ge Snake Oil Cocktail Company recensioner på nätet.
Voco har ingen uttalad realtionsmarknadsföringsstrategi men har olika aktiviteter som kan
kopplas till just relationsmarknadsföring. Här ingår aktiviteter som att delta på samma event
på sina kunder, de både bjuder in till egna och kommer på kundernas tillställningar. Högsta
ledningen i företaget går ofta ut och äter luncher med olika kunder för att upprätthålla en bra
relation med dem. Konsulterna skickar också ut olika typer av mejl med information som kan
vara intressanta för kunderna.
Customizing the relationship
Snake Oil Cocktail Company marknadsför sig ungefär likadant oberoende av geografi och
demografi. De är dock väldigt duktiga på att skräddarsy deras tjänster till sina kunder. Varje
event kan se väldigt olika ut. Det är alltid kunderna själva som får bestämma vilka drinkar de
vill ha på sitt event och om de vill inkludera övriga drycker som vin, öl och läsk. Om det skulle
visa sig att kunden vill ändra något på drinken, till exempel val av spritsort, är detta något som
går att genomföra utan problem. De låter även sina kunder döpa om drinkarna för deras event
till något mer personligt.
Att skräddarsy olika tjänster efter kundernas behov och önskemål är precis vad Voco gör, det
är en del av deras affärsidé. De har en tydlig konversation med varje kund där de får svara på
olika frågor angående vad det är de är i behov av och hur de skulle vilja att deras tjänst var
utformad. Med kundernas preferenser som grund utvecklar Voco sedan en produkt som är exakt
det kunderna efterfrågar. Här finns inga kompromisser utan allt ät på kundens villkor. Voco
och kunden utvecklar något tillsammans som ser till kundens bästa.
Service augmentation
Snake Oil Cocktail Company erbjuder Cocktail Graffiti vilket låter kunden skicka in en bild
som de vill ha ovanpå en cocktail. Denna bild kan föreställa i princip vad som helst, allt från
företagslogotyp till familjefoto. Denna tjänst är något som inga av deras större konkurrenter
erbjuder och är därmed något unikt för Snake Oil Cocktail Company.
Voco gör allt för att utveckla sina produkter tillsammans med sina kunder och därför är varje
produkt och tjänst unik. Detta innebär att de inte har några specifika tilläggstjänster eftersom
det mesta är utanför deras ordinarie ramar.
Relationship pricing
Snake Oil Cocktail Company har lojala kunder som de erbjuder bättre priser, men något som
sällan förekommer. Detta gör de i syfte att kunden ska fortsätta vara en lojal kund till dem.
Detta är dock inget de marknadsför. Snake Oil Cocktail Company donerar även tjänster till
välgörenhetsorganisationer som de har goda kundrelationer med.
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I dagsläget så erbjuder inte Voco några bättre priser till lojala kunder eftersom de inte vill skada
sin högkvalitativa image. Ibland finns det dock anledning att använda sig av prisavdrag och det
är om de ska introducera en ny produkt på marknaden och vill att kunderna ska våga köpa den.
En annan anledning kan vara att de har väldigt lite jobb, då kan de kompromissa med priserna
för att inte gå miste om inkomster. De anser dock inte att deras marginaler är tillräckligt stora
för att erbjuda sina lojala kunder bättre priser.
Internal marketing
Snake Oil Cocktail Companys medarbetare trivs till största del bra med varandras umgänge
men det finns flera förbättringsmöjligheter. Deras arbete sker inte lika effektivt som det hade
kunnat eftersom det råder bristande tillit från ägarnas sida. Marknadsföringsarbetet blir lidande
eftersom en av ägarna kommer med flera synpunkter och litar inte på de anställda på
marknadsavdelningens arbete. Detta kan leda till att de anställda upplever oro i ägarnas
närvaro.
Den interna miljön på Voco anses som bra men skulle absolut kunna bli bättre. Problemet ligger
i att många av konsulterna jobbar ute hos sina klienter vilket gör att konsulterna inte
kommunicerar så mycket som de borde. Dock har det blivit mycket bättre, förr arbetade
konsulterna hemifrån eftersom de inte hade något kontor. Stämning när de anställda är på
kontoret är dock mycket bra och de diskuterar mycket med varandra. Det är inte massa
skitsnack bakom varandras ryggar. Även relationen mellan ledningen och konsulterna är bra
eftersom de kan dela med sig av de tycker ska förbättras och ha en öppen dialog.
5.1.3 Sales Promotion
Snake Oil Cocktail Company menar att de inte använder sig av sales promotion i någon större
utsträckning. Anledningen till detta är att de anser att sales promotion är en desperat åtgärd och
skulle få deras tjänster att förknippas med låg kvalitativt. De använder dock sales promotion i
form av uppgradering av prispaket, PR-produkter samt prisrabatter till lojala kunder.
Sales Promotion är inget marknadsföringsverktyg som används på Voco i första taget. Det
beror på att ledningen tror att det kan skada företagets rykte att sänka priserna på sina tjänster.
Företaget har länge arbetet med att bygga upp en bild av att Voco levererar tjänster med hög
kvalité, att använda Sales promotion skulle kunna rasera den bilden. En annan anledning till att
de inte väljer att använda sales promotion är för att företagets marginaler på varje utfört arbete
inte är tillräckligt stora.

5.2 Analys av Engagemang och tillitsmodellen
Båda företagen anser att deras kunder väljer att fortsätta vara kunder för att de levererar högre
kvalité än vad deras konkurrenter gör. Trots att det finns flera alternativ som är billigare
kommer kunderna tillbaka. Detta kan tyda på att kunderna känner tillit till företagen eftersom
de har arbetat tillsammans tidigare och vet vad de kan förvänta sig. Detta är till stor fördel inom
tjänstebranschen eftersom det inte går att prova en tjänst innan den är slutförd.
Både Voco och Snake Oil Cocktail Company skapar relationsfördelar tillsammans med sina
kunder men på olika sätt. Voco väljer att tillsammans med sina kunder ta fram en gemensam
handlingsplan för att kunna utveckla en produkt som är till värde för kunden. Eftersom båda
parterna gör något för att gynna den andra parten kan ett tecken på hög tillit utläsas. Det finns
också ett tecken på högt engagemang eftersom det finns en regelbunden kommunikation och
att de arbetar tillsammans för att lösa specifika problem. Snake Oil Cocktail Company låter
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kunderna vara med och påverka drinkarnas innehåll, vilket visar på högt engagemang. De utför
även tjänster utan betalning som de ser som en lyckad affär i slutändan eftersom deras
varumärkesbild förbättras. Detta betyder att både Snake Oil Cocktail Company och dess klient
upplever fördelar och därmed tillit.
Snake Oil Cocktail Company och Voco har olika åsikter om att dela samma värderingar som
sina kunder. Snake Oil Cocktail Company upplever att deras kunder delar företagets
värderingar och ser detta som mycket betydelsefullt. Detta är ett ytterligare tecken på att Snake
Oil Cocktail Company uppnår tillit till sina kunder vilket resulterar i högre engagemang. Det
är därmed lättare att förstå deras kunders behov och ta beslut som gynnar båda parter. Voco
lägger ingen större vikt vid att deras kunder delar samma värderingar. Deras mål med sitt arbete
är att komma dit, gör sitt jobb och förhoppningsvis blir kunderna nöjda. Detta kan skapa en oro
i en affär eftersom parterna inte vet om de kan lita på varandra på grund av de olika synsätten
på vad som är rätt och del. Eftersom det inte byggs upp någon tillit kommer företagen inte
heller att utveckla ett engagemang eftersom det bygger på att företagen i grunden känner en
tillit för varandra.
Företagen visar skillnader i deras åsikter angående delning av känslig information, det vill säga
information som kan ge kunden en sämre företagsbild men som är intressant för kunden att ta
del av. Snake Oil Cocktail Company värnar mycket om sin företagsbild och är inte beredda att
riskera att denna försämras. Detta är ett tecken på brist på tillit och engagemang eftersom de
endast ser till företagets bästa och kan missgynna dem i längden. Om kunden skulle få reda på
att Snake Oil Cocktail Company har undanhållit information som varit betydande för kund kan
detta ge en sämre företagsbild än om de hade delgett informationen till kunden från början.
Voco anser att om de gjort ett misstag eller har någon annan negativ information till sina kunder
vill de gärna dela med sig av den informationen genast. Detta beror på att de tror att saker
kommer att komma fram förr eller senare. Skulle det komma fram att Voco har undanhållit
viktig information från en kund skulle det kunna skada företaget mer än om de berättar det
själva med en gång. Att även dela med sig av sina misstag innebär att kunderna kan känna en
tillit till företaget eftersom de så anses som ärliga när de inte bara delar med sig av bra saker.
Engagemang utvecklas också eftersom det bygger på ett ömsesidigt beroende där båda parterna
delger information och åsikter.
Trots att båda företag värnar om sina kundrelationer kan de tänka sig att riskera en långvarig
kundrelation om detta skulle innebära en större vinst. De skulle båda utvärdera de olika
alternativen men i slutändan måste se till sitt egna företags bästa. Fördelar och nackdelar måste
vägas mot varandra för att se vilken effekt en avslutad relation skulle ge i jämförelse med
vinstens storlek. På grund av detta tänk skadas tilliten till kunderna eftersom det är en handling
som inte gynnar båda parterna. Ett sådant beslut kan anses opportunistiskt eftersom det har en
negativ inverkan på samarbetspartnern. Det bidrar inte heller till något engagemang. Detta kan
leda till att framtida kunder undviker att göra affärer med Snake Oil Cocktail Company och
Voco eftersom de har fått ett dåligt rykte på marknaden.
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5.2.1 Sammanfattning analys av Engagemang och tillitsmodellen
Snake Oil Cocktail Company

Voco

Ja

Ja

Ja

Ja

Gemensamma värderingar
Båda parterna upplever
gemensamma värderingar

Ja

Nej

Kommunikation
Delar information som kan
vara till nackdel för
organisationen men
värdefull för den andra

Nej

Ja

Opportunistiskt beteende
Samarbetet är oberoende av
självintresse

Nej

Nej

Kostnader för avslutande
av relation.
Kunderna väljer att fortsätta
vara kunder hos företaget
pga de är nöjda med deras
tjänster och inte pga höga
byteskostnader
Relationsfördelar
Båda parterna upplever
fördelar av samarbetet
(värde)

5.3 Analys av Fem dimensioner för att skapa en relation
Båda företagen arbetar med relationsmarknadsföring men har ingen tydlig strategi. De har
dock tydliga aktiviteter som kan kopplas till relationsmarknadsföring och gynna deras
kundrelationer. Dessa aktiviteter har observerats av författarna under flera veckor.
Båda företagen arbetar med att skräddarsy sina tjänster efter kundernas önskemål. Båda
finner ett värde i att kunden får en tjänst som är anpassad efter dennes behov. Detta kan
innebära att kunderna kommer att vilja fortsätta att vara kunder även i framtiden eftersom de
tillsammans har utvecklat ett gemensamt värde.
Snake Oil Cocktail Company erbjuder Cocktail Graffiti vilket är en tilläggstjänst som är unik
i sitt slag eftersom de är det enda företaget som erbjuder denna tjänst bland dess konkurrenter.
Snake Oil Cocktail Companys unika tjänster upplevs därmed vara av större värde för kunden.
Voco anser att de så gott som alltid specialanpassar sin produkter efter kundernas önskemål
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och har inga uttalade tilläggstjänster. Detta är något som kan öka kundernas lojalitet till Snake
Oil Cocktail Company medan Voco går miste om att utveckla fler lojala kunder genom att inte
erbjuda några unika tilläggstjänster.
Att erbjuda bättre pris till lojala kunder är något som Snake Oil Cocktail Company och Voco
har olika syn på. Snake Oil Cocktail Company erbjuder ibland bättre priser till lojala kunder
för att de ska fortsätta att vara en kund hos dem. Voco däremot anser att det är för kostsamt
att erbjuda prisavdrag till lojala kunder och hoppas istället på att kunderna kommer tillbaka
på grund av deras höga kvalité. Enligt Berry (2002) borde lojala kunder erbjudas något extra
vilket inte bara behöver vara bättre priser. Båda företagen är väldigt duktiga på att dela ut
olika gratisprodukter med företagets logotyp på för att stärka sin varumärkeslojalitet.
Företagen anser sig ha en relativt bra intern miljö men det finns många
förbättringsmöjligheter. På Snake Oil Cocktail Company finns det tillitsproblem från ägarnas
sida vilket påverkar de anställdas arbete och deras välmående. På Voco handlar det mer om
att mycket av arbetet görs på egen hand vilket resulterar i att den interna kommunikationen är
bristfällig. Enligt Berry (2002) är detta något som påverkar kundernas upplevelse av tjänsten
eftersom det är de anställda som utför den.
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5.3.1 Sammanfattning analys av Fem dimensioner för att skapa en relation
Snake Oil Cocktail Company

Voco

Core Service Strategy
Företaget har en strategi för
sin relationsmarknadsföring

Nej

Nej

Customizing the
relationship
Företaget skräddarsyr sina
tjänster efter kundernas
behov

Ja

Ja

Service augmentation
Företaget erbjuder en unik
tilläggstjänst

Ja

Nej

Relationship pricing
Företaget ger bättre priser
till lojala kunder

Ja

Nej

Nej

Ja

Internal marketing
Företaget erbjuder en god
intern miljö för att värna om
de anställda

5.4 Analys av Sales Promotion
Varken Voco eller Snake Oil Cocktail Company anser sig använda sales promotion som en del
av deras marknadsstrategi. Dock har båda företagen olika aktiviteter som kan kopplas till sales
promotion.
Båda företag använder sig av sales promotion, dock väldigt sällan. Voco kan tänka sig att
använda sales promotion för att ge en ny produkt en större genomslagskraft på marknaden eller
om efterfrågan på deras tjänster skulle vara avsevärt låg för tillfället. Snake Oil Cocktail
Company använder sig av sales promotion i form av PR-produkter och uppgradering av
befintliga prispaket. De erbjuder även prisrabatter till lojala kunder vid vissa tillfällen. Detta är
dock inget de marknadsför och kan ses som en del av deras relationmarknadsföringsarbete.
Sales promotion har dock visat inte ha lika tydlig påverkan avseende lojala kunder (Peattie &
Peattie, 1995). Yin Lam et al. (2001) beskriver att personliga erbjudanden har visats ge en
synlig psykologisk effekt på kunder och uppfattas som mer äkta. Därmed värderas personliga
erbjudanden högre jämfört med ett allmänt erbjudande. Snake Oil Cocktail Companys sätt att
använda sales promotion kan därför uppfattas som smart och väl genomtänkt eftersom sales
promotion som är ofta förekommande samt vid uppenbara tillfällen kan orsaka en negativ
effekt (Alvarez & Casielles, 2005).
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Tjänsteföretag kan inte använda sig av price packs, point-of-purchase, samples eftersom det
innebär att en vara måste säljas. Cash refunds kan också vara ganska svårt för tjänsteföretag
att använda sig av eftersom tjänsten var till användning när den slutfördes. Detta innebär att
tjänsteföretag har färre antal sales promotion-aktiviteter att välja på jämfört med företag som
säljer en produkt. Något som tjänsteföretag dock kan använda sig av är coupons för att
reducera priset på en vara eller tjänst. Båda företagen anser dock att det inte alltid är positivt
att reducera priserna. De menar att det är ett sätt att visa att ens tjänster inte är tillräckligt bra
och därmed inte värda ordinariepriset. Något som tjänsteföretag med fördel kan använda sig
av är advertising specialties. Det är PR-produkter med ett företagets logga eller slogan på
som ges ut gratis till konsumenterna. Detta är något som båda företagen använder sig av
mycket effektivt för att ge något extra till kunderna och för att stärka varumärkets kännedom.
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6. Slutsats
I detta kapitel presenteras slutsatserna kring frågeställningen “Hur använder tjänsteföretag
sig av relationsmarknadsföring och sales promotion?” med hjälp av studiens teoretiska
ramverk. Vidare presenteras studiens teoretiska bidrag och förslag på framtida forskning.
Syftet med denna studie är att undersöka hur tjänsteföretag använder sig av
relationsmarknadsföring samt sales promotion.
Enligt engagemang och tillitsmodellen uppfyller både Snake Oil Cocktail Company och Voco
tre av fem kriterier för att kunna skapa ömsesidig tillit och engagemang. Detta innebär att båda
företagen till viss del jobbar med relationsmarknadsföring men de följer ingen specifik strategi
för att uppnå alla fem kriterierna. Båda företagen satsar på olika delar gällande
relationsmarknadsföring vilket kan skapa fler lojala kunder. Men för att uppnå sin fulla
potential med att skapa långvariga kundrelationer behöver de uppfylla ytterligare två kriterier.
Enligt Berry (2002) uppfyller Snake Oil Cocktail Company tre av fem dimensioner för att skapa
en relation medan Voco enbart uppfyller två av fem dimensioner. Här kan vi tydligt se att
Voco knappt arbetar något med relationsmarknadsföring eftersom de inte har en tydlig strategi
och kan inte heller tänka sig att ge sina lojala kunder bättre priser och inte heller erbjuda någon
form av unik tilläggstjänst. Snake Oil Cocktail Company har inte heller en tydlig strategi för
relationsmarknadsföring men de erbjuder sin lojala kunder bättre priser och unika
tilläggstjänster för att försöka skapa en långvarig relation.
Sales promotion är ett effektivt marknadsföringsverktyg för att sälja på kort tid. Det finns dock
en del kritik kring sales promotion. Angående tjänster ses sales promotion som mer känsligt
och tjänsterna kan uppfattas vara av mindre värde eller att dess efterfrågan är låg. Företagen i
studien vill framstå som högkvalitativa och anser att sales promotion kan skada den bilden.
Hög kvalité och låga priser går inte ihop.
Både Snake Oil Cocktail Company och Voco ser negativt på sales promotion inom
tjänsteindustrin eftersom de har färre möjligheter att nyttja de olika alternativen. Företagen har
vid försäljning av en tjänst inte möjlighet att erbjuda “köp två, betala för en” till en rimlig
kostnad. Fortsättningsvis upplevs sales promotion som en desperat åtgärd. Trots detta använder
tjänsteföretag sig av sales promotion vid vissa tillfällen för att övertyga kunder att köpa deras
tjänster eller för att få ut en ny produkt på marknaden. Ett sådant tillfälle som kan vara
fördelaktigt för ett tjänsteföretag är att dela ut gratisprodukter med företagets logotyp på. På så
vis använder företaget sig av en åtgärd som är på sales promotion och relationsmarknadsföring.
Inom sales promotion är det vanligt att ge ut gratis produkter eller ge något extra vid ett köp.
Inom relationsmarknadsföring är det viktigt att visa uppskattning till lojala kunder. Att erbjuda
gratis produkter är ett sätt att visa uppskattning till sina lojala kunder. Både Snake Oil Cocktail
Company och Voco använder sig av den här aktiviteten för att underhålla sina kundrelationer.
Avslutningsvis kan det konstateras att tjänsteföretag använder sig av olika delar inom
relationsmarknadsföring men lägger inget större fokus på att ha relationsmarknadsföring som
en strategi. I vissa avseenden anses det positivt med lojala kunder och i andra avseenden kan
det anses positivt att satsa på nya kunder. Vad gäller sales promotion är det något som används
sällan av tjänsteföretag. Det beror på att det finns färre möjligheter att använda sig av sales
promotion vid försäljning av en tjänst i jämförelse med försäljning av en vara. Det beror också
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på att tjänster som säljs till rabatterade priser kan anses ha lägre kvalité än tjänster som säljer
till ordinarie pris vilket i sin tur kan skada företagets positionering på marknaden.

6.1 Teoretiskt bidrag
Studien är avsedd att belysa hur tjänsteföretag arbetar med relationsmarknadsföring och sales
promotion. Olika aktiviteter kopplade till ämnena har identifieras. Hur arbetet inom de olika
områdena ser ut idag är bristfällig. Detta teoretiska bidrag kan vara till hjälp för tjänsteföretag
som vill utveckla en tydlig marknadsföringsstrategi, förbättra sin relationsmarknadsföring
och användandet av sales promotion.

6.2 Förslag på framtida forskning
För framtida forskning kan det vara intressant att studera hur tjänsteföretag arbetar med
relationsmarknadsföring och sales promotion genom sociala medier. Digitaliseringen sker fort
vilket påverkar företagens arbete. Marknadsföringen har gått från annonser i tidningen till
influencers på sociala medier. Det vore intressant att ta reda på hur företag applicerar
relationsmarknadsföring och sales promotion i nya kanaler. Ett annat förslag på framtida
studier skulle kunna vara en större studie i samma spår. Denna studie innehåller endas två
respondenter som har intervjuats och observerats. En studie med fler respondenter skulle kunna
bekräfta eller dementera vad som kommit fram i denna undersökning.
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Bilagor
Intervjuguide
1. Would you like to start and briefly talk about your company and what you do?
2. Which marketing tools do you use when you market your company to your different
segments?
3. How do your company work to gain trust from your customers?
4. How do you share information with your customers? What do you share information
about?
5. Do you think customers want to continue doing business with you because you perform
a higher quality service than your competitors or because it would be expensive / time
consuming for them to find a new supplier? Why?
6. Would you say that you, together with your customers, create a value? Is it a winning
situation for both parts? If yes, how? If no, why not?
7. If a business with a client/customer would not be successful from an economic point
of view, would you still consider going through with it? Why/Why not?
8. Do you believe that your company shares the same values as your customers/clients?
(for example ethics) Why/Why not? Do you believe this is important?
9. Would you agree to share information to your client/customer that the client would find
valuable but might make your company look bad? (For example, if your company have
made a mistake but you’re not sure if the client/customer might notice)
10. If a new business relationship opportunity would come across that would make your
company earn more money but cost an existing long-term business relationship, what
would your actions be?
11. How would you describe your general relationship marketing strategy?
12. Does your company market yourself differently depending on target group? (Such as
age, gender, industry, geography, demography etc) If yes, how and why? If no, why?
13. Have your company provided any extra services beyond your normal day-to-day work
because you wanted to please a customer/client? If yes, why and how? If no, why not?
14. Do you have loyal customers that you give discount when buying your services?
15. How is your company’s internal work environment? Are you happy with your coworkers? Do you work good as a team? Why/Why not?
16. Do your company use Sales promotion as a part of your marketing? Why/Why not? If
yes, which kind of Sales promotion do you use?
17. Do you believe sales promotion have different effects in the service business/industry
vs the transaction/retail business? Why/why not?
18. Do you believe that sales promotion can have a negative effect (for your company)? If
yes, which and why? If no, why not?
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