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Förord 
 
Uppsatsarbetet har varit väldigt lärorikt och skilt sig vitt från tidigare studiearbete. Vi har 
ställts inför nya utmaningar av både akademisk och praktisk natur. Att arbeta fram en produkt 
som skall tillfredsställa alla respondenter, oss själva och inte minst de akademiska kraven, har 
varit den största utmaningen. 
 
Marknadsföring är ett ämne som likt världen är under ständig förändring. Detta var något som 
fångade vårt intresse. Vi valde därför att fokusera på en av de senare teorierna inom ämnet, 
nämligen experience marketing. Partnership är däremot ett ämne som vi kommit i kontakt 
med flera gånger under studieåren där i princip varje person som har pratat om ämnet har gett 
en ny definition av det. Dock har de varit överens om ämnets många fördelar. Komplexiteten 
som speglar dessa två begrepp var anledningen till att vi valde att undersöka hur de två 
ämnena kunde integreras. 
 
Vi vill rikta ett tack till våra respondenter för deras tid och engagemang. Vi vill även tacka vår 
handledare Christine Tidåsen, lektor vid Linné universitetet i Kalmar och Växjö. Slutligen vill 
vi tacka våra nära för stödet under uppsatsens gång då den speglats av både soliga och regniga 
dagar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning  
 
Titel: Låt oss underhålla kunderna tillsammans! – Hur företag kan utnyttja partnerships i sitt 
arbete med experience marketing 
 
Författare: Axel Bergström och Johan Malmsten 
 
Handledare: Christine Tidåsen 
 
Nivå: Kandidatuppsats, Marknadsföring 15 hp. VT 2011 
 
Nyckelord: Experience marketing, partnership, upplevelsemarknadsföring, brand advocate 
 
Problemformulering: Hur kan företag utnyttja partnership för att få ut mer av sitt arbete med 
experience marketing? 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen var att förtydliga hur partnership kan utnyttjas i företags arbete 
med experience marketing. Analysen kom fram till hur experience marketing kan utnyttjas på 
ett mer fördelaktigt sätt med hjälp av partnership. Vi belyste vad som krävs för att lyckas med 
experience marketing och vilka krav som ställs för att skapa ett framgångsrikt partnership.  
 
Metod: En kvalitativ forskningsansats med ett deduktivt tillvägagångssätt användes. Sex 
intervjuer gjordes med personer med erfarenhet ifrån arbete inom experience marketing och 
partnership. 
 
Teoretiskt perspektiv: Tidigare forskning inom experience marketing och partnership 
presenterades. Efter detta redogjordes det sedan för hur de här två ämnena samverkar. 
 
Empiriskt perspektiv: Den insamlade primärdatan ifrån de sex intervjupersonerna 
presterades. 
 
Slutsats: Studien visade att ett företag med hjälp av partnership kan förstärka sitt arbete inom 
experience marketing. Genom tydliga emotionella kopplingar till sina kunder i samverkan 
med skapandet av unika kunderbjudanden blir kunderna mer än bara konsumenter, de blir 
brand advocates. Oberoende av bransch eller storlek kan företag förbättra sitt arbete med 
experience marketing genom att tillämpa partnerships. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
Title: Let us entertain the customers together! – How companies can use partnerships as part 
of their experience marketing. 
 
Authors: Axel Bergström and Johan Malmsten 
 
Advisor: Christine Tidåsen 
 
Level: Bachelor thesis in Marketing, (15 ECTS), Spring 2011 
 
Keywords: Experience marketing, partnership, brand advocate 
 
Question: How can businesses incorporate partnerships to improve their work with 
experience marketing? 
 
Purpose: The purpose of this thesis was to show how companies that use experience 
marketing could benefit from implementing partnerships. We also showed what is needed to 
make experience marketing successful and how a good partnership is formed. 
 
Method: A qualitative research method with at deductive approach was implemented. The 
interviews were done with six people with experience from working within both experience 
marketing and partnerships. 
 
Theoretical framework: Previous research within both experience marketing and partnership 
was presented. After this a view of how these two topics collaborated. 
 
Empirical framework: The data from the six interviews was presented. 
 
Conclusion: The study showed that the implementation of experience marketing within a 
company could benefit largely by also incorporating partnerships. By making sure that there 
is a clear emotional connection between the brand and the customer companies can turn 
consumers into brand advocates. Regardless of industry or size of the company experience 
marketing can both improve and enhance its effect by implementing partnerships. 
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1. Inledning 
 
I detta kapitel vill vi ge läsaren en tydlig förståelse kring ämnena experience marketing och 
partnership, samt varför vi har valt att göra vår studie inom dessa ämnen. För att göra detta 
kommer vi ge en bild av den historiska utvecklingen utav marknadsföring och partnership och 
hur de i slutändan flätas samman till vår problemställning. 
 

1.1 Bakgrund 
 

Marknadsföring som begrepp myntades enligt Tufvesson (2005) utav Butler år 1911. Då 
ansågs marknadsföring vara de olika typer av faktorer som krävdes för att sälja en produkt. 
Tufvesson (2005) menar att de funktioner som marknadsföring hade till en början vara att 
köpa, sälja, transportera, lagra, standardisera och finansiera produkter samt ge 
marknadsinformation. Mycket har hänt sedan dess och första steget ifrån denna definition 
kom på 1930-talet där mindre fokus började läggas på den egna produktionen. Vad som nu 
istället blev prioriterat menar Tufvesson (2005) var kunderna och deras intressen. Företagen 
började nu mobilisera sina resurser mot kundintressen och försökte erbjuda kunderna vad de 
efterfrågade, snarare än att erbjuda dem det som företaget producerade. Det här var en viktig 
övergång som fortfarande ligger som grund för den moderna definitionen av marknadsföring. 
Nästa stora förändring inom begreppet marknadsföring menar Tufvesson (2005) skedde under 
1950-talet och det var introduktionen utav marknadsföringsmixen. Återigen handlade det om 
olika typer av variabler likt originaldefinitionen ifrån 1911, skillnaden var nu att dessa 
variabler användes på ett sådant sätt där de manipulerades på önskvärt sätt för att uppnå 
tidigare bestämda mål. Marknadsföringsmixen var nu född. 
 
Nästa stora paradigmskifte kom sedan på 1980-talet när baby-boomers1 fick en större 
betydelse i samhället något som innebar att traditionella tankegångar ifrågasattes vilket ledde 
till en tuffare konkurrens på marknaden (Tufvesson, 2005). Konsumenter började nu 
ifrågasätta gårdagens produkter och företag i sin tur ifrågasatte de marknadsföringsmetoder 
som tidigare hade använts. Nya tider krävde nya metoder och det var under denna tid som 
begreppet relationsmarknadsföring (RM) växte sig stort. Detta innebar en ännu större 
fokusering på kunderna ifrån företagets sida och kundernas relation till företaget. Målet med 
marknadsföring blev nu till ännu större del att skapa en positiv relation till sina kunder. 
Tufvesson (2005) menar att en nöjd kund ansågs vara en bra kund då det var enklare att 
behålla nöjda kunder än att anskaffa nya kunder. Den stora fördelen med 
relationsmarknadsföring menar han är att resultatet var en långvarig relation mellan företaget 
och kunderna. 
 
Relationsmarknadsföring anser Kunitzky (2011) i sin tur låg till grunden för ett företags 
möjligheter att expandera då han menar att ett företag kan växa på två olika sätt. Antingen 
genom att sälja mer till befintliga kunder eller att förvärva nya kunder. 
Relationsmarknadsföringen fokuserar på det första utav de här två sätten. Genom att ha en 
bättre relation till sina kunder skapade företagen lojala kunderna som kom tillbaka istället för 
att gå till konkurrenterna (Kunitzky, 2011). Något som i sin tur innebar större omsättning och 
en stabilare grund vid beslut om expansion. Sedan 1980-talet har marknadsföringsämnet 

                                                        
1 Baby-boomers kallas den demografiska grupp som växte upp på 1960- 1970-talet.  
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fortsatt att utvecklas och speciellt relationsmarknadsföringen. Denna har fått en större roll och 
idag menar Guiragossian (2008) att nästa stora utveckling inom marknadsföring sker inom 
just relationsmarknadsföring. Det nya är nu att företag inte bara vill ha en relation med sina 
kunder utan de vill ge dem upplevelser och underhålla dem (Schmitt, 1999). Det är just det 
här som Schmitt (1999) menar är definitionen för vad experience marketing och 
upplevelsemarknadsföring är. 
 
Enligt Guiragossian (2008) är definitionen av experience marketing en typ av marknadsföring 
som skapar en känslomässig relation för och till kunden. Denna relation kan vara till antingen 
en produkt en tjänst eller ett företag som sedan stannar kvar i kundens medvetande. 
 
Att skapa en relation är dock en komplicerad process då kunderna på dagens marknad vill bli 
kommunicerad till på deras egna villkor. Samtidigt som det enligt Meerman Scott (2007) 
krävs något unikt för att kunderna ska vilja ingå i en dialog. Detta leder till att marknadsförare 
idag måste försöka nå sina kunder genom att skapa attraktiva och unika erbjudanden. 
Samtidigt som företagen jagar unika kommunikationsvägar gör den ökade globalisering enligt 
Woolman (2008) detta desto svårare på grund av att kunderna har blivit mättade på den 
kommunikationen som företag förmedlar. Idag är det därför svårare för företagen att nå sina 
kunder.  Dagens kunder vill nämligen att kommunikationen sker på deras villkor vilket har 
resulterat i att de traditionella metoderna har förlorat i kraft (Meerman Scott, 2007). 
 
För att lyckas med sin marknadskommunikation måste därför företag ge större makt till sina 
kunder. De behöver hitta på nya unika sätt att för att skapa dialoger med kunderna (Meerman 
Scott, 2007). Det första problemet menar Smilansky (2009) att experience marketing kan lösa 
genom att involvera kunderna i företaget och låta de skapa sina egna upplevelser genom olika 
typer av möjligheter att påverka. Det andra problemet kan experience marketing också lösa 
menar Smilansky (2009) även om det kan vara svårt att skapa unika upplevelser. Enligt 
Kunitzky (2011) finns det dock ett annat sätt som underlättar för företag i arbetet kring 
skapandet av unika erbjudanden till sina kunder. Han menar att företag som vill differentiera 
sig kan ingå i ett partnership med ett annat företag för att kunna erbjuda sina kunder något 
unikt.  
 
Bakgrunden till partnership var till en början att två parter gick tillsammans för att lösa ett 
gemensamt problem. Cummings (1984) menar att fördelarna var att de två parterna kunde 
dela på ansvaret och på riskerna. Med tiden har dock partnership utvecklats och idag används 
partnership inom marknadsföringsområdet av ett flertal anledningar (Gibbs och Humphries, 
2009). Det som partnership erbjuder företag är enligt Kunitzky (2011) möjligheten att 
differentiera sig från sina konkurrenter genom unika erbjudanden till konsumenten. Han 
menar vidare att många framgångsrika företag, till exempel Google, Apple och BMW i dag 
väljer att använda sig utav partnerships på grund av denna anledning.  
 
För att ett företag ska vara unika och kunna differentiera sig med något unikt menar Kunitzky 
(2011) att partnerships kommer få en större roll i framtiden. Han menar även att denna 
utveckling kommer leda till att företag som inte är villiga att använda sig utav partnership 
kommer få mycket sämre konkurrensmöjligheter. Detta är med anledning av att erbjudandet 
till kunderna kommer vara sämre än konkurrenternas samtidigt som det kommer vara mindre 
kostnadseffektivt. 
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1.2 Problemdiskussion 
 
Marknadsföringsstrategier och marknadsföring som begrepp har genomgått en stor utveckling 
genom åren, inte minst sedan den stora teknologiska utvecklingen började ske under senare år. 
Detta har lett till ändrade förutsättningar för både företag och kunder när det kommer till 
konsumtion och marknadskommunikation (Smilansky, 2009). Meerman Scott (2007) menar 
att informationsöverflödet som existerar idag har lett till att kunderna inte längre tar till sig 
budskapen ifrån de traditionella marknadsföringskanalerna tv, radio och tidningar. 
Anledningen är att de klassiska strategierna nu har tappat kraft och ersatts av 
marknadsföringsstrategier styrda av köparnas villkor. Nu måste företag försöka kommunicera 
på kundens villkor, något som innebär att det krävs ett större jobb med sin 
marknadskommunikation.  
 
De här nya förutsättningarna där kunden har större makt än tidigare har gjort att företagen nu 
måste ändra på sitt sätt att kommunicera med sin målgrupp. Detta har gjort att marknadsförare 
har försökt att hitta nya vägar att nå kunderna. Något som lett fram till den utveckling av 
marknadskommunikation som experience marketing innebär (Schmidt, 1999). Om företag 
dock inte väljer att anpassa sig och kommunicera mer på kundens villkor kommer de få det 
tufft att konkurrera i dagens värld. 
 
Smilansky (2009) anser att företag måste engagera sina kunder på ett sådant sätt att de själva 
vill prata om och med företaget. Nyckeln till detta handlar enligt Pine och Gilmore (1998) om 
att skapa unika och nya upplevelser som endast ditt företag kan erbjuda. Detta är något som 
partnership i dagens läge kan göra och dessutom göra det på ett effektivt sätt anser Kunitzky 
(2011).  Han menar att experience marketing och partnerships tillsammans möjliggör unika 
samarbeten där både risker delas av de olika partnerna och möjligheter frigörs. I slutändan 
måste företag se sig om efter nya kommunikationsmöjligheter mot sina kunder och där menar 
Meerman Scott (2007) att frivilligheten ifrån kunderna är ett måste. Trots att både experience 
marketing och partnerships förespråkas av flertalet experter menar även experterna att det 
komplicerade processer. En majoritet av de partnership som ingås tenderar att bli misslyckade 
på grund av dess komplexitet enligt Mohr och Spekman (1994).  
 
Experience marketing sägs som sagt ha en stor framtid som marknadsföringsstrategi. Men en 
av svårigheterna med experience marketing är dock enligt Schmitt (1999) möjligheterna att 
erbjuda kunderna unika upplevelser, något som gäller oavsett bransch eller produkt. Detta gör 
att företagen nu måste hitta ett tydligare differentieringsverktyg samtidigt som de involverar 
kunderna i denna utveckling. Ett möjligt sätt för att öka differentieringspotentialen är enligt 
Kunitzky (2011) att ingå partnership där det sammanslagna resultatet kan vara svårkopierat. 
Den begränsade forskningen tillsammans med den framtida potentialen och relevansen inom 
ämnena låg till grund för att vi ville undersöka hur de här olika strategierna kan samverka.  
 
1.3 Problemställning: 

 
Hur kan företag utnyttja partnership för att få ut mer av sitt arbete med experience marketing? 
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1.4 Syfte 
 

Syftet med den här uppsatsen är att förtydliga hur partnership kan utnyttjas i arbetet med 
experience marketing. Analysen skall komma fram till hur experience marketing kan utnyttjas 
på ett mer fördelaktigt sätt med hjälp av partnership. Vi ska även belysa vad som krävs för att 
lyckas med experience marketing och vilka krav som ställs för att skapa ett framgångsrikt 
partnership.  
 
1.5 Centrala begrepp 

 
Partnership är ett målmedvetet strategiskt samarbete mellan två eller flera självständiga 
aktörer som delar förenliga mål och som strävar efter ömsesidig vinst och en hög grad av 
självständighet (Mohr och Spekman, 1994).  
 
Experience marketing är en form av marknadsföring som skapar en emotionell förbindelse 
med kunden. Kundupplevelsen erhåller kunden genom produkter och den service företaget 
tillhandahåller och skapar en bild av företaget i kundens medvetande.  Experience 
marketing används för att skapa en bild av företaget hos konsumenten genom upplevelser som 
är personliga, minnesvärda, interaktiva eller emotionella i sin karaktär (Guiragossian, 2008). 
 
En kund är en fysisk eller juridisk person  som hyr eller köper en tjänst eller produkt. I 
uppsatsen kommer kund att användas även för presumtiva kunder det vill säga potentiella 
kunder. Vi har valt denna definiering för att underlätta för läsaren och minska antalet begrepp 
som kan vara svår förståeliga (Kotler, Wong, Saunders och Armstrong, 2005). 
 
1.6 Avgränsningar 

 
I den här uppsatsen har vi valt att fokusera på ämnena ur ett strategiskt perspektiv och vi 
kommer därför inte närmare gå in på enskilda marknadsaktiviteter som företag kan använda 
sig utav. Dock kommer vi i enstaka fall belysa hur dessa ämnen implementeras i praktiken för 
att öka förståelsen för läsaren. Då fokus i uppsatsen ligger på partnership inom experience 
marketing kommer vi heller inte ta upp co-production då det snarare fokuserar på produktion 
än marknadsaktiviteter. 
 
1.7 Målgrupp 
 
Målgruppen för den här uppsatsen är i första hand marknadsförare och företagsledare. I 
andrahand vänder sig uppsatsen till andra akademiker som studerar marknadsföring. Vår 
förhoppning är att uppsatsen skall hjälpa företag och akademiker att få upp ögonen för 
möjligheterna med partnership inom experience marketing. 
 
1.8 Disposition 

 
Vi har valt att använda oss av den så kallade IMRAD-modellen vid vår strukturering av 
uppsatsen. IMRAD-modellen innebär att uppsatsen skrivs i ordningsföljden introduktion, 
metod, resultat och analys (Närvänen, 1999). En kvalitativ uppsats ger författarna en större 
frihet gällande dispositionen och därför har tidigare forskning och teorier om ämnet placerats 
mellan metod och resultat enligt IMRAD-modellen.  
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I uppsatsens nästkommande kapitel (metod) behandlar vi våra val och vårt tillvägagångssätt i 
arbetet med uppsatsen. Då partnership är ett tämligen nytt forskningsområde finns det en 
begränsad forskning på området och tillika begränsat med heltäckande teorier. Vi har utifrån 
detta scenario fått skapa en teoretisk referensram från flertalet källor något vi går djupare in 
på i detta kapitel. I detta kapitel diskuterar vi även vårt val av datainsamlingsmetod och 
redogör varför vi har valt att använda oss av öppna intervjuer för insamlandet av data. 
Slutligen presenteras våra respondenter med en kort redogörelse över deras bidrag till 
uppsatsen. 
 
Därefter i kapitel 3 (teori) följer en genomgång av befintliga teorier som berör uppsatsen och 
dess ämne. De grundläggande teorierna för den här uppsatsen omfattar partnership och 
experience marketing. Marknadsföring och organisationsteori och kommer också att 
avhandlas dock inte lika ingående då dessa utgör en subteori i sammanhanget. Den teoretiska 
referensramen kommer att börja med en historisk tillbakablick på hur experience marketing 
har uppkommit ur den evolution som har ägt rum inom marknadsföringsämnet. Efter en kort 
historisk tillbakablick läggs fokus på huvudämnet, experience marketing. Vi introducerar 
ämnet för läsaren genom att presentera övergripande teorier som berör ämnet för att göra 
läsaren medveten om vad experience marketing innebär. Vi presenterar de strategier som 
finns för experience marketing samt vilka möjligheter respektive hot som dessa utgör. Vi 
kommer på samma tillvägagångssätt bearbeta ämnet partnership.  
 
Teorikapitlet kommer att avslutas med en summering, för att på sätt underlätta för läsaren att 
följa med genom det empiriska materialet utan att behöva blicka bakåt allt för ofta. Vi har 
som förhoppning om att summeringarna ska göra det tydligare för läsaren att se den röda 
tråden som löper från teori till empiri och analys. 
 
I kapitel 4 (empiri) presenteras den data som vi har samlat in från våra respondenter. För att 
underlätta för läsaren kommer vi enbart presentera den data som är mest relevant för 
uppsatsens resultat.  
 
I kapitel 5 (analys) analyserar vi undersökningens resultat mot avhandlade teorier. Analysen 
kommer inledningsvis att behandla respondenternas syn på experience marketing och 
partnership ur ett strategiskt perspektiv. Vidare kommer vi i analysen gå in på hur experience 
marketing idag tillämpas i praktiken för att sedan fördjupa oss i om partnership kan hjälpa 
experience marketing och i så fall på vilket sätt.  
 
I kapitel 6 (analys) redovisar vi sedan vad vi har kommit fram till den här undersökningen och 
varför detta skett. 
 
Slutligen i kapitel 7 ger vi förslag på hur de här ämnena kan utvecklas genom ytterligare 
forskning kring dem. 
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2. Metod 
 
I detta avsnitt redogörs för våra metodval och tillvägagångssätt för datainsamling. Källornas 
tillförlitlighet kommer att diskuteras ur ett kritiskt perspektiv för att ge läsaren en möjlighet 
att objektivt granska den världsbild som vi återger i uppsatsen och ta ställning till uppsatsens 
grunder. 
 

2.1 Ämnenas relevans 
 
Bakgrunden till alla undersökningar är en vilja att undersöka ett fenomen eller en variabel för 
att få fram ny kunskap. Oftast har undersökningarna olika motiv, dock delar samtliga 
undersökningar ett syfte, att tillföra ny kunskap (Jacobsen, 2002).  
 
Vi anser att experience marketing och partnership är relativt outforskade forskningsområden. 
Med outforskade forskningsområden menar vi att det inte finns en teori inom ämnet som 
vunnit akademiskt acceptans utan flera. Det råder olika åsikter om vilken teori som är 
tillämplig och mest korrekt ur ett forskningsperspektiv. Uppsatsen kommer därför att bestå av 
flera teorier som tillsammans bildar en helhet inom ämnesområdet. 
 
Ämnet experience marketing och dess koppling till partnerships är relevant på grund av att 
experter inom marknadsföring anser att experience marketings betydelse kommer att växa 
(Pine och Gilmore, 1998). Det kommer krävas mer personliga och unika upplevelser som 
måste engagera kunderna på ett sätt som tidigare inte behövt. Skapandet av upplevelser 
kommer lägga grunden till relationen som företaget har med sina kunder och kommer leda till 
att kunderna på eget initiativ kommunicerar med företaget.  
 
Marknadsklimatet har blivit hårdare framför allt på grund av den globalisering som pågår och 
har skett de senaste åren (Gibbs och Humphries, 2009). Flertalet av dagens ledande 
multinationella företag såsom Google, Microsoft, Amazon, eBay, Starbuck och Wal-Mart har 
växt sig starka genom partnership (Kunitzky, 2011). Genom partnerships har de lyckats skapa 
sig konkurrensfördelar mot sina konkurrenter vilket har tagit dem till marknadsledande 
positioner. Det finns inte längre några isolerade marknader där de lokala företagen agerar 
ensamma. Mindre företag måste hitta nya strategier för att kunna konkurrera mot de större 
globala företagen. Partnership är en strategi som både stora och små företag kan använda sig 
av för att stärka sin ställning på marknaden. Trots detta finns det en begränsad forskning inom 
ämnet och andelen misslyckande partnership är förhållandevis hög (Mohr och Spekman, 
1994). Vi anser därför att ämnet partnership tillsammans med experience marketing är av 
relevans och att vi därför kan bidra med ny forskning inom detta område. 
 
Uppsatsen är skriven ur ett företagsekonomiskt perspektiv med motivet att förfina och 
utveckla redan befintlig kunskap om experience marketing och partnership inom 
marknadsföringsområdet (Jacobsson, 2002).  
 
Vårt mål med denna uppsats är att beskriva hur företag kan använda sig av partnership vid 
experience marketing för att stärka sin konkurrenskraft. Undersökningen ska bidra med ny 
kunskap om hur partnership kan tillämpas inom experience marketing. Resultatet skall inte 
ses som generellt för alla företag utan skall snarare väcka intresse för fenomenet bland läsare 
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och yrkesutövare som finner ämnet av relevans samt ge en ökad förståelse för fenomenet. 
(Jacobsson, 2002). 
 

2.2 Forskningsansats 
 
Metodiken anger vilket tillvägagångssätt som använts för att kartlägga verkligheten i 
uppsatsen. Alla forskare strävar efter att objektivt spegla verkligheten, något som oftast är 
omöjligt enligt Jacobsson (2002).  
  
Målet med uppsatsen är att utöka och förfina befintlig kunskap inom forskningsområdet och 
därför har vi valt att använda oss av en deduktiv datainsamling. Vi kommer att fördjupa oss i 
tidigare forskning och teorier inom ämnesområdena och med det som utgångspunkt inhämta 
empiri (Jacobsson, 2002). Förespråkarna för den deduktiva ansatsen menar att bästa sättet att 
arbeta på är att skaffa sig förväntningar om hur världen ser ut. Därefter görs undersökningen 
och resultatet ställs mot de förväntningar som fanns innan undersökningen för att se om de 
besannades eller inte. Lewis och Ritchie (2003) varnar för att samla in empiri först och 
därefter teori då risken att samla in teori som lämpar sig för det empiriska utfallet är betydligt 
större än vid omvänd ordning. På samma sätt kritiseras den deduktiva ansatsen. Kritiker 
menar att vid en sådan datainsamling letar forskaren efter information som stödjer och kan 
jämföras med tidigare forskning (Jacobsson, 2002). Vidare menar han att viktig information 
kan förbises på grund av att forskaren inte är öppen för all data på grund av de förväntningar 
på resultatet som forskaren redan skaffat sig. Lewis och Ritchie (2003) förespråkar ett 
analytiskt tillvägagångssätt där empirin samlas in baserat på teorin och inte vice versa vilket 
ökar trovärdigheten i analysen och underlättar för undersökaren att kritiskt granska teori och 
empiri under arbetets gång. 
  
Som nämnts tidigare innebär en deduktiv datainsamling både fördelar och nackdelar. För att 
undvika att missa viktig data och information vid datainsamlingen använde vi oss ut av öppna 
intervjuer. Då marknadsföring är likväl ett praktiskt som akademiskt ämne fick vi en stor 
mängd data från våra respondenter. Dock märkte vi nackdelar med detta, dels var 
informationen som vi erhöll väl bred för vår studie tillika gav det för avvikande svar från 
respondenterna vilket gjorde datan omöjlig att kategorisera. Vi valde då att gå tillbaka till 
undersökningens utgångspunkt och omformulera vår problemställning för att minska 
frågornas bredd. Utifrån den nya problemställningen reviderade vi vår befintliga teori genom 
att avgränsa den och därmed se till att den höll sig relevant till den nya problemställningen. 
Dock vill vi poängtera att ingen ny teori adderades således har det enbart rört sig om en 
deduktiv datainsamling. Slutligen reviderades även intervjuguiden (se bilaga 1) för att 
respondenterna skulle förstå frågorna bättre samt för att säkerställa att viktig data inte gick om 
intet. 
 
Målet med undersökningen var att förfina och utveckla kunskapen om hur företag använder 
sig av experience marketing och partnership därför valde vi att betrakta respondenterna ur ett 
individualistiskt perspektiv. Ett individualistiskt perspektiv innebär att enskilda individer 
studeras var för sig och genom att koppla samman studierna kan fenomenet förklaras 
(Jacobsson, 2002). Jacobsson (2002) menar vidare att den viktigaste datakällan vid 
tillämpning av ett individualistiskt perspektiv utgörs utav den enskilda personen. Det finns 
däremot kritiker som anser att ett individualistiskt perspektiv reducerar förmågan att förklara 
sociala samspel. En annan nackdel är att den undersökte individen kan bete sig olika beroende 
på vilken situation som hon befinner sig i. Besöksintervjuer prioriterades men i de fall det inte 
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gick att tillämpa valdes telefonintervju istället. Av de intervjuer som utfördes skedde fem 
intervjuer via besöksintervjuer och en via telefonintervju. Genom att kunna studera 
respondenterna under intervjuerna och se deras kroppsspråk bidrog det till att öka 
tillförlitligheten i de svar de gav. Vidare ansåg vi det utifrån vårt syfte som omöjligt att 
studera respondenterna ur ett holistiskt perspektiv, vilket är en insamlingsmetod som 
fokuserar på observerande av intervjupersonen i dess naturliga miljö. 
 
Det tredje problemet som en forskare ställs inför vid en undersökning är huruvida hon skall 
vara nära eller ha distans till det hon undersöker (Jacobsson, 2002). Det är en objektiv 
verklighet som skall studeras utan påverkan. Målet är att undersökningen skall kunna 
genomföras av en annan forskare vilket kallas replicerbarhet. Dock innebär både närhet och 
distans till det som undersökts komplikationer och nackdelar. Nackdelen för forskaren med att 
hålla distans till det hon undersöker är att det är svårt att urskilja detaljer samt få djupare 
information och förståelse över fenomenet på grund av avståndet till det studerade. När 
forskaren studerar fenomenet från nära håll finns det däremot risk för att forskaren påverkar 
respondenten och därmed objektiviteten i undersökningen. Vi anser att det var av större vikt 
att få fram detaljer kring fenomenet utifrån vårt mål med undersökningen och valde därför att 
studera fenomen på nära håll. Att respondenterna påverkas av forskaren anser vi är högst 
troligt under dessa omständigheter något som vi anser är omöjligt att komma helt ifrån. För att 
minska vår påverkan på undersökningen och datan som samlats in har vi haft öppna frågor 
och varit mån om att ge respondenterna möjlighet att prata till punkt. Vi har även försökt att 
undvika att styra respondenterna i frågorna utan låtit de gå utanför ramen för frågorna. Detta 
gjordes genom att det avsattes gott om tid för intervjun för att undvika att svar stressades 
fram. 
 

2.3 Kvalitativ gentemot kvantitativ ansats 
 
Det råder en ständig diskussion mellan forskare angående vilken forskningsansats som bör 
användas, kvantitativ ansats eller kvalitativ ansats (Lewis och Ritchie, 2003). Förespråkarna 
av den kvantitativa ansatsen hävdar att reliabiliteten inte kan fastställas i en kvalitativ ansats 
då den formen av undersökning inte ger säkerställd data. Vidare menar kritikerna även att 
undersökningsobjektet blir påverkat av undersökaren vid en kvalitativ ansats genom att de två 
interagerar. Förespråkarna för den kvalitativa ansatsen menar däremot att världen aldrig kan 
studeras helt objektivt. Enlig Jacobsson (2002) kräver en explorativ problemställning en 
metod som får fram nyanserad data, är känslig för oväntade förhållanden och går på djupet. 
För en sådan problemställning lämpar sig den kvalitativa ansatsen. Då uppsatsens 
problemställning är av explorativ form har vi därför i enlighet med Jacobsson (2002) och 
Lewis och Richter (2003) använt oss av ett kvalitativt upplägg.  
 
En kvalitativ ansats lämpar sig bäst när fenomenet som skall undersökas är av komplex 
karaktär eller när något skall studeras över en tidsperiod (Lewis J och Ritchie J. 2003). De 
hävdar vidare att en kvalitativ ansats bör tillämpas vid en undersökning utav ett förhållande 
som inte är av statisk karaktär utan är en löpande process. I uppsatsen identifierades 
experience marketing och partnership som två ämnen av komplex karaktär som både 
uppfattades och användes på olika sätt av olika utövare. Det gick att särskilja en stor variation 
rörande begreppen mellan praktiska utövare och forskare. På grund av fenomenets komplexa 
karaktär underlättar en öppen ansats för datainsamling likväl som det bidrar till att hålla 
reliabilitet på en hög nivå (Jacobsson 2002). 
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En styrka som en kvalitativ ansats besitter i jämförelse med kvantitativ ansats är att den ger 
större möjlighet till att ta vara på möjligheter som uppstår (Ritchie och Lewis, 2003). På 
grund av dess öppna ansats är det möjligt att gå utanför intervjuguiden om det skulle visa sig 
att respondenterna har information som kan vara av betydelse att få fram. Det visade sig ha 
stor betydelse för studien på grund av att vi valt att tillämpa en deduktiv datainsamling var 
frågorna formade efter teorin. Frågorna bestod av flertalet begrepp som är välkända inom 
marknadsföringsområdet i den akademiska sfären. Det visade sig dock att några av de 
praktiska utövarna inte förstod innebörden av begreppen eller tolkade de på ett annorlunda 
sätt än tidigare forskare. Därför valde vi att gå tillbaka och omformulera intervjuguiden för att 
säkerställa tillförlitligheten i den data vi samlade in genom att respondenterna förstod 
frågorna som de besvarade. 
 
En bra kvalitativ undersökning bygger på att den görs utifrån ett tydligt och väldefinierat syfte 
som bygger på en samstämmighet mellan frågeställning och de metoder och strategier som 
valts för att generera ett giltig och tillförlitligt resultat (Lewis och Ritchie, 2003). Därför är det 
viktigt att möta respondenterna med ett öppet sinne och ta till vara på möjligheten av att 
ansatsen är öppen. Något vi har försökt göra genom att utföra intervjuerna tillsammans och 
variera frågorna mellan oss. 
 

2.3.1 Kvalitativ analys 
 
Förklarande undersökningar fokuserar på varför fenomen uppstår och de krafter som ligger 
bakom dess uppkomst och beteende (Ritchie och Lewis, 2003). På grund av dess möjlighet att 
undersöka fenomen på djupet ger en kvalitativansats en unik möjlighet till att studera mindre 
avvikelser gällande beteende, attityder och tillämpning. Därför kan undersökningen direkt 
bidra till att skapa en större förståelse kring fenomenen experience marketing och partnership.  
 
Enligt Jacobsson (2002) består en kvalitativ analys av tre saker: beskrivning, systematisering 
och kategorisering samt kombination. Beskrivning innebär att vi som undersökare försöker få 
en detaljerad och grundlig beskrivning av vår data. För att få detta har vi spelat in intervjuerna 
och sedan transkriberat dem. Utifrån den tjocka beskrivning har vi valt återge den data som är 
mest relevant i uppsatsens empiri. 
 
Systematisering och kategorisering görs då de tjocka beskrivningarna innehåller en 
oöverskådlig mängd data (Jacobsson, 2002). Forskaren måste sålla bland den insamlade datan 
för att kunna förmedla vad som framkommit. Att få för mycket och onyanserad data var ett av 
de problemen som vi stötte på under våra första intervjuer. Även om mycket av datan var av 
relevans var en stor mängd utanför ämnets gränser, vilket låg till grund för att vi valde att 
omformulera både problemställningen och intervjuguiden. 
 
Kombination är den del av analysarbetet där resultatet presenteras. Forskaren söker efter 
mening och orsak och försöker sedan generalisera den data som har samlats in (Jacobsson, 
2002).   
 
En av den kvalitativa ansatsens fördelar är att skillnaden mellan planering, genomförande och 
analys är förhållandevis liten. Undersökaren kan planera och genomföra ett fåtal intervjuer för 
att sedan återgå till planeringen för att förändra uppläggningen och genomföra nya intervjuer 
(Jacobsson, 2002). 
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Anledningen till att det kan vara till fördel är möjligheten att kunna gå fram och tillbaka under 
undersökningen för att reducera datans mångfald. 
 

2.4 Undersökningsansats 
 
Det optimala för undersökningen hade varit att använda sig av metodtriangulering (Jacobsson, 
2002). Fördelarna med detta är att det säkerställer reliabiliteten för uppsatsen då fakta ställs 
emot varandra för att nå ett bättre slutresultat. Dock fanns motsättningar mot att använda sig 
av en både bred och en djup undersökning såsom brist på tid och ekonomiska resurser. 
 

2.5 Datainsamlingsmetod 
 
På senare år har diskussioner öppnat för öppna ansatser som innebär att respondenten ges ett 
större utrymme vilket kan resultera i en vidare spridning av information samt fler 
överraskningsmoment (Jacobsson, 2002). En öppen ansats ses även karaktäristiskt för en 
kvalitativ ansats som innebär större flexibilitet till den sociala kontext där data samlats in. Av 
anledning att flexibiliteten är större valde vi att använda oss av öppen ansats då ämnet är 
relativt okänt och kombinationen mellan experience marketing och partnership inte tidigare 
undersökt till en passande nivå för vår rapport. 
 
Intervjuer är den mest använda metoden för kvalitativa undersökningar (Ritchie och Lewis, 
2003). De menar att oavsett form delar de samma fokus att undersöka fenomenet på djupet på 
en individuell nivå. Vi delar deras och Jacobssons (2002) åsikt om att intervjuer ger möjlighet 
att undersöka fenomen på en detaljerad nivå och därmed få ett djup och detaljrikedom i 
undersökningen som inte är möjlig med andra metoder.  
 
Som insamlingsmetod tillämpades öppna intervjuer med respondenterna. Öppna intervjuer 
gav bäst förutsättningar för att få det djup i respondenternas svar som undersökningen krävde 
(Jacobsson, 2002). Insamlingsmetoden lämpar sig främst för att få respondentens syn på ett 
specifikt fenomen. Öppna intervjuer innebar också en möjlighet för respondenten att utveckla 
sina resonemang till fullo enligt Ritchie och Lewis (2003). Ämnena i undersökningen går in i 
varandra och därmed möjliggjorde en öppen intervju respondenterna att sväva in på de olika 
ämnena utan att känna sig begränsade. 
 
Fenomenet som vi har valt att undersöka i denna uppsats är tämligen nytt och det finns idag 
en begränsad forskning och kunskap om ämnet. Intervjuguiden gjordes med fast ordningsföljd 
för att få en rödtråd genom intervjuerna med samtliga respondenter då deras kunskap om 
ämnet varierade. Av denna anledning valde vi att använda oss utav helt öppna svar 
(Jacobsson, 2002). Ritchie och Lewis (2003) menar att det är omöjligt att avgränsa sin 
undersökning om frågorna inte baseras utifrån någon teori. Vi delar deras uppfattning 
angående problematiken gällande att avgränsa intervjuerna för att få den data som efterfrågas 
och intervjuguiden skrevs därför efter att den teoretiska referensramen hade fastställts. En 
annan orsak till att intervjuerna styrdes var att marknadsföring är ett ämne som är väldigt 
praktiskt i sin natur framför allt när det utövas. Partnership kan användas på många olika sätt 
och det var därför av stor betydelse att vi kunde förmedla vilken form av partnership som vi 
var intresserade av att undersöka. Slutligen underlättade även en fast ordningsföljd 
författarnas analysarbete och avrapportering av det insamlade materialet. 
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2.6 Övergripande diskussion kring valda källor 
 
För att uppfylla uppsatsens syfte har fokus lagts på källor som specifikt behandlar dessa 
variabler. Vår teoretiska referensram består av flera olika källor som behandlar dessa teorier. 
Källorna som vi har valt att arbeta med är författare eller praktiska utövare av ämnet. 
Anledningen till att vi har valt de här som grund för vår teoretiska referensram är baserat på 
att de behandlar ämnet partnership inom marknadsföring specifikt. Vi anser dock att 
avsaknaden av framträdande namn inte bör påverka reliabiliteten då samtliga författare är 
professorer eller praktiska utövare inom ämnet och därmed besitter en hög reliabilitet.   
Avseende vald metodologisk litteratur har vi valt att använda oss i huvudsak tre sekundära 
källor vilka återfinns i källförteckningen. Valet av metodologisk litteratur är baserat på 
formen av uppsatsen samt tidigare erfarenheter av ämnet. Dessa källor ligger i linje med 
ämnet såväl som de riktlinjer som är uppsatta för uppsatsarbetet.  
 

2.7 Val av respondenter 
 
En nackdel med kvalitativa metoder är att vi kan undersöka ett begränsat antal personer på 
grund av undersökningens omfattning (Jacobsson, 2002). Detta på grund av att insamlandet 
av data är tidskrävande och den data som vi får väldigt detaljrik vilket gör det omöjligt att 
analysera allt. På grund av ovanstående faktorer gjordes undersökning på sex stycken valda 
respondenter vi ansåg att detta antal var lämpligt då det var en bra kombination av det antal 
som krävs för att undersökningen skall vara trovärdig samtidigt som det innebar en mängd 
data som var möjlig att analysera. 
 

2.7.1 Urvalsprocessen 
 
En undersökning är ett utsnitt av tema och variabler, tid och personer eller händelser 
(Jacobsson D. 2002). Då världen är i ständig förändring är en undersökning bara giltig under 
tiden den görs alternativt en begränsad tid efteråt. Enheterna som undersöks har stor påverkan 
på vilken trovärdighet som undersökningen kommer att få efter sitt slutskede, de har extra stor 
betydelse när en kvalitativ undersökning görs då färre antal enheter undersöks än vid en 
kvantitativ undersökning (Jacobsson, 2002).  
 
Vid urvalet av respondenter rekommenderar Jacobsson (2002) en trestegsmetod. Det första 
steget innebär att undersökaren skaffar sig en överblick över vilka enheter som den hade velat 
undersöka om det hade funnits obegränsat med tid, pengar och analysmöjligheter. Efter att vi 
valde ämne tog vi fram en lista över företag som skulle vara intressanta för vår undersökning. 
Vi delade sedan in denna population i undergrupper i enlighet med steg två. Den indelning 
som gjordes baserades på möjligheten att få med enheterna i vår undersökning då det rörde sig 
om såväl internationella som nationella och lokala företag. Vårt mål var att få med företag 
från respektive grupp för att öka trovärdigheten i vår undersökning. 
 
Steg tre innebär att undersökaren väljer kriterier för val av respondenterna. Kriterierna som vi 
utgick ifrån var att företagen aktivt skulle arbeta med experience marketing och använda sig 
av partnership inom detta område. För att säkerställa att företagen uppfyllde kraven tog vi 
kontakt med sex respondenter inom de olika kategorierna. Vi förmedlade syftet med vår 
undersökning både via telefon i ett första skede och sände även ett PM med utförligare 
information om uppsatsens syfte. De som tackade ja fick klargöra övergripande hur de 
arbetande med partnership inom experience marketing och utifrån detta föll urvalet. 
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2.7.2 Respondenterna 
 
För undersökningen valdes följande sex respondenter för intervju, Fredrik Jansson, 
marknadschef på HotelSpecials.se med många års erfarenhet av arbete med partnership inom 
experience marketing på såväl nationell som internationell nivå. Dan Björk, marknads- och 
säljchef på ICEHOTEL och med erfarenhet av experience marketing och ett stort samarbete 
med Absolut® vid lanseringen av Ice-bars, och Ove Bengtson expert inom sponsring och 
marknadsföring på Ove Bengtson Sports Promotion. Anna Denk Marketing Specialist B2B 
med fokus på leads-generering och mångårig erfarenhet ifrån byråsidan såväl som kundsidan. 
Denk önskade att få utelämna vilken organisation hon tillhörde vilket vi gick med på. Vi tror 
inte att det kommer få någon betydande effekt på uppsatsen då hennes kunskap om ämnet är 
övertygande i sig. Idag verksam i ett internationellt It-företag. Leila Öqvist, Butikschef på Z 
Mode är en fiktiv person då respondenten önskade att vara anonym. Den sista 
intervjupersonen var Johan Sahlman, eBusiness koordinator på Dorma och entreprenör. 
 
Jacobsson (2002) menar att det är viktigt att få in all önskad data och att anonymitet är något 
som kan användas för att få respondenten att svara på även känsligare frågor. Då de andra fem 
respondenterna valde att stå bakom sina svar ansåg vi att en anonym respondent inte skulle 
påverka uppsatsens trovärdighet. Öqvist har flera års erfarenhet som butikschef och har jobbat 
med ett flertal partnerships under sin karriär och experience marketing är en del av hennes 
dagliga arbete. 
 

2.8 Reliabilitet och Validitet 
 
För att en undersökning ska vara korrekt utförd krävs det att undersökaren försöker minimera 
problemen med giltighet och tillförlitlighet. Detta görs genom att eftersträva en hög reliabilitet 
och validitet menar Jacobsen (2002). Reliabiliteten är giltigheten och trovärdigheten av 
undersökningen och validiteten är tillförlitligheten av den.  
 
Första delen är reliabiliteten vilket innefattar undersökningens trovärdighet. Med detta menas 
att undersökning sker på ett sådant sätt att det som mäts görs på ett tillförlitligt sätt. För att 
lyckas med detta har vi sett till att intervjuerna som gjorts både dokumenterats med 
inspelningar och anteckningar har förts.  
 
Den andra delen validiteten som enligt Jacobsen (2002) handlar om att rätt saker mäts. Det är 
viktigt att frågan som undersökaren vill få besvarad faktiskt är den som undersöks. För att 
säkerhetsställa validiteten har vi sett till att de teorier som vi använt oss utav har kunnat 
stödjas av en annan oberoende part. Detta ger en högre säkerhet att det vi undersökt är 
väsentligt för ämnena experience marketing och partnership. Något som gör att läsaren kan 
förlita sig på att den får ta del av relevant information. 
 
Vi eftersträvade också en blandning av branscher och bakgrund bland intervjupersonerna då 
detta ger ökad validitet då vi kan vara säkra på att vi mäter effekten av våra ämnen snarare än 
på en enskild bransch. Slutligen såg vi till att intervjupersonerna förstod både frågorna och 
relevanta begrepp för att då kunna vara säkra att vi fick rätt svar på rätt frågor. 
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3. Teori 
 
I följande del kommer vi att belysa teorier tillhörande experience marketing och partnership. 
Först kommer vi att klarlägga vad experience marketing innebär och hur det har utvecklats 
genom tiden. Sedan följer hur experience markering fungerar och vilka strategier som kan 
tillämpas. Avslutningsvis kommer vi att belysa vad som är karakteristiskt för ett 
framgångsrikt partnership respektive ett icke framgångsrikt. 
 

3.1 Experience marketing 
 
I kommande del kommer vi att belysa relevanta teorier som behandlar experience marketing. 
Vi kommer att klargöra hur experience marketing har utvecklats och hur det idag tillämpas. 
Slutligen kommer vi att redovisa vilka för- och nackdelar implementerandet utav experience 
marketing kan innebära. 
 

3.1.1 Vad är experience marketing? 
 
Det finns många olika och vitt skilda definitioner av vad experience marketing är men vad 
som summerar de allra flesta är enligt Schmitt (1999) att experience marketing i sin grund är 
en utveckling av traditionella marknadsföringsstrategier. De strategierna som han hänvisar till 
är blanda annat marknadsmixen, de fyra P:na, segmentering och positionering och 
utvecklingen är introducerandet utav större kundengagemang. 
 
Den definition utav experience marketing som passade uppsatsen bäst var dock enligt oss en 
av Guiragossian (2008). Han menar att de är marknadsföring som skapar en känslomässig 
relation med kunden som sedan övergår till en upplevelse sammankopplad till en produkt eller 
tjänst. 
 
Experience marketing handlar om att företaget skapar en tydligare relation till sina kunder och 
samtidigt låter dem vara involverade med företaget (Schmitt, 1999). Huvudmålet med 
experience marketing är enligt Smilansky (2009) att skapa minnesvärda upplevelser för 
kunden samtidigt som företagets kommunikation görs på kundens villkor. Det han menar är 
att fokus läggs på kunderna som själva får bestämma om, när och hur de vill kommuniceras 
till. Bakgrunden är utvecklingen som skett där kunden idag kan välja att ignorera 
marknadsföringsbudskap (Meerman Scott, 2007). 
 
Pine och Gilmore (1998) menar att experience marketing skapas när ett företag medvetet 
använder sig av sina produkter och med hjälp av en miljö uppstår en upplevelsescen för 
kunderna att interagera på. Målet är att detta i sin tur leder till en minnesvärld upplevelse som 
stärker känslorna till varumärket som kunden sen tar med sig nästa gång ett köpbeslut skall 
fattas. 
 
Pine och Gilmore (1998) anser att en upplevelse i första hand måste uppfattas som något nytt 
och tidigare oupptäckt av kunden för att det ska räknas som experience marketing. Tanken är 
att själva upplevelsen inte ska kommunicera produktattribut eller konsumentbehov likt 
traditionell reklam. Målet med upplevelsen är istället att skapa ett positivt minne och 
samtidigt starkt koppla detta till varumärket eller produkten.  
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Boswijk, Thijssen och Peelen (2006)  menar dock att alla upplevelser kopplade till 
varumärket eller produkten som kunden får ta del av är experience marketing. Vidare anser de 
att upplevelserna i grunden handlar om inställning till beteende och relationer. Detta betyder i 
sin tur att upplevelser aldrig upplevs på samma sätt av olika konsumenter. Anledningen är att 
det innefattar interaktion med kunderna som i sin tur har ett personligt beteende som är unikt. 
Något som Boswijk et.al.  (2006)  menar har stor påverkan på hur upplevelsen uppfattas och 
vilka känslor den lämnar kvar hos kunden. 
 

3.1.2 Utvecklingen av experience marketing  
 
Anledningen till framväxten utav experience marketing är att marknadsundersökare världen 
över gång på gång har uppmärksammat att traditionell marknadsföring håller på att tappa sin 
verkan (Smilansky, 2009).  Meerman Scott (2007) anser att marknadsföring som grundar sig i 
att avbryta konsumenterna med en-vägs-kommunikation, likt tv-reklam, inte längre accepteras 
och därmed inte har samma effekt som tidigare. Redan för drygt 10 år sedan menar Schmitt 
(1999) att vi påbörjade en genomgripande förändring där klassiska marknadsföringsmodeller 
snart skulle vara föråldrade. Bakgrunden till detta är det överflöd av information som existerar 
i dagens värld (Smilansky, 2009). Något som lett till att kunderna börjat tröttna på att 
företagen pratar till dem och inte med dem med anledning av att de vill känna sig delaktiga 
med varumärket. Därför försöker nu företag tillgodose de här önskemålen ifrån kunderna 
genom att involvera dem i varumärkesrelevanta upplevelser som kunderna får ta del av. 
Woolman (2008) ställer sig också bakom denna åsikt då han menar att det enda sättet att nå 
kunderna är med hjälp av känslomässiga relationer till ett märke eller produkt som i sin tur 
leder till mer word-of-mouth och brand advocates. En brand advocate är nämligen en person 
som inte bara köper produkten och är trogen ett visst varumärke utan en som också 
förespråkar det till personer i sin omgivning (Smilansky, 2009). 
 
Smilansky (2009) anser att en av anledningarna till att experience marketing anses vara 
framtidens marknadsföringsstrategi är på grund av att marknadskommunikationen i sin 
nuvarande form håller på att ändras. Istället för att vara fylld med information ändras 
kommunikationen till att vara underhållande (Schmitt, 1999). Allt detta för att företaget vill 
försöka kommunicera på kundens villkor och inte företagets egna. 
 
Historiskt sett har experience marketing använts mestadels på grund av att marknadsförare 
haft pengar över och har velat förstärka övriga marknadsföringsaktiviteter genom face-to-face 
aktiviteter men detta är nu något som håller på att förändras (Smilansky 2009). Bakgrunden 
till detta är att kunderna såväl som marknadsföringen konstant förändras och därmed måste 
även marknadsförare anpassa sina tillvägagångssätt. Smilansky (2009) menar att denna 
förändring blir framgångsrik då kundfokus ifrån företagens sida anpassas på ett annat sätt idag 
än för enbart några få år sedan. Plötsligt är det inte kvantiteten som det fokuseras på utan 
snarare kvalitén på de kunder ett företag har, detta för att uppnå målet med att skapa brand 
advocates som långsiktigt är mer ekonomiskt (Smilansky, 2009). 
 
Smilanskys (2009) åsikter bekräftas av Erik Hausers och Max Lendermans (2011) som i sin 
undersökning kom fram till att ett företags överlevnad i framtiden inte kommer bero på vilka 
produktattribut de erbjuder utan snarare vilka varumärkesupplevelser och värderingar som de 
når sina kunder med. De fortsätter och säger att oberoende av hur medielandskapet kommer 
att förändras kommer experience marketing att vara en ovärderlig tillgång för att göra 
varumärken mer relevanta. 
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Enligt Woolman (2008) finns det flera faktorer som ligger bakom den starka utvecklingen 
utav experience marketing varav den främsta anledningen är en klassisk överanvändning utav 
traditionella marknadsföringsverktyg och kanaler. Detta har lett till en vilja att göra något 
annat än konkurrenterna och särskilja sig genom detta. Den andra anledningen är det behov 
som finns hos konsumenter att framstå som individer och egentänkande personer, ett behov 
som enklare fylls med hjälp av personliga upplevelser. Till sist menar Woolman (2008) likt 
Smilansky (2009) att det är den känslomässiga relationen som kan skapas mellan företaget 
och kunden och skapar brand advocates.  
 

3.1.3 Grundpelare för experience marketing  
 
Enligt Pine och Gilmore (1998) måste experience marketing utgå från ett antal specifika 
grundpelare för att kunna skapa en upplevelse för kunderna. De menar att en av de viktigaste 
pelarna är att fokusera på individen och dess upplevelse. Om experience marketing 
implementeras utan en tydlig inriktning på individen kommer företaget att förlora kunden som 
då har en dålig inställning till såväl varumärket som produkten. Pine och Gilmore (1998) 
menar att detta är fundamentalt och att det måste finnas en tydlig förståelse ifrån företaget för 
denna psykologiska process hos kunden om de vill vara framgångsrika.  
 
Nästa grundpelare som de anser vara viktig är att kunden ska känna att de har kontroll och de 
inte får känslan av att blir styrda utav företaget (Pine och Gilmore, 1998). Detta bekräftas 
även av Smilansky (2009) som anser att kontrollkänslan hos kunden är ett måste för att 
företaget ska nå fram med sitt budskap. Den tredje grundpelaren är tanken att kunden ska 
behandlas som en gäst och allt runt upplevelsen ska vara konstruerat utefter denna filosofi. 
Detta påstående backas upp utav Pine och Gilmore (1998) som säger att en upplevelse ska 
vara uppbyggd på ett sätt där företaget faktiskt skulle kunna ta en entréavgift för att kunden 
ska få ta del utav upplevelsen. 
 

3.1.4 Hur experience marketing tillämpas 
 
“Two-way engagement is the key to establishing loyal consumers who trust and recommend 
brands to their peers.” (Smilansky, 2009, s.13) 
 
Detta citat summerar enligt Smilansky (2009) hur experience marketing måste implementeras 
för att företag ska lyckas med det. Att inte enbart ha kunder som är intresserade av märket 
utan som också aktivt engagerar sig för dess utveckling visar att experience marketing 
behöver integreras till en större del inom företaget. Detta leder i sin tur till att det skapas 
brand advocates istället för traditionella kunder, något som bör eftersträvas (Smilansky, 
2009). 
 
Pine och Gilmore (1998) menar att vid tillämpning av experience marketing måste 
möjligheterna att aktivera alla de fem sinnena undersökas. Genom att aktivera sinnena kan 
kunderna nås på ett sätt som leder till att kunderna själva vill engagera sig och därmed öka sin 
upplevelse, de blir motiverade till att ingå en dialog. När de olika sinnena aktiveras i samband 
med upplevelsen skapas det enligt Schmitt (1999) ett starkare minne hos kunderna som sen 
påverkar konsumentens bild av varumärket och dess marknadskommunikation. 
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3.1.5 Fördelarna med experience marketing 
 
Fördelarna med experience marketing är enligt Smilansky (2009) många men en av de största 
är skapandet utav brand advocates. Det här är skillnaden mellan traditionell marknadsföring 
och experience marketing då det konverterar kunderna till att istället bli brand evangelists, 
som likt en brand advocate predikar varumärket till vänner, familj och bekanta men som 
dessutom skapar en mycket starkare känslomässig relation till det, likt en supporter av ett 
fotbollslag.   
 
Pine och Gilmore (1998) menar att fördelarna med upplevelser och experience marketing ofta 
jämförs med tjänster och deras egenskaper. Även om de skiljer sig åt en del är likheten att 
båda ofta har använts som ett starkt konkurrensmedel på grund av svårigheten att kopiera. 
Något som tjänster började med men som upplevelser nu istället håller på att ta över. 
Anledningen till att upplevelser jämförs med tjänster är att de produkter och tjänster som 
erbjuds till kunden för att skapa mervärde är såpass lika varandra att företagen inte längre kan 
särskilja sig med hjälp av dem. Det leder till att positioneringen inte längre går att befästa med 
de gamla marknadsföringsstrategier som finns utan att företagen måste hitta nya unika sätt för 
att lyckas befästa sin position på marknaden.  Detta är något som Hausser och Lenderman 
(2008) bekräftar då de menar att ett starkt varumärke inte längre kan stå emot konkurrenterna 
på egen hand. Ett företag måste i dagens läge sluta använda produkter och produktattribut som 
differentieringstrategi då det är för enkelt för andra företag att återskapa dem. 
 
Vikten utav att skapa upplevelser menar Pine och Gilmore (1998) kommer att öka i framtiden. 
De menar att utvecklingen går mot att upplevelsedesign kommer vara en minst lika viktig för 
företagen som produktdesign är idag. 
 
En annan fördel med experience marketing är att kundens uppfattning av en produkt kan 
förstärkas genom att koppla samman den med en värdering som dessutom är emotionellt 
kopplade hos kunderna (Smilansky, 2009). Något som leder till möjligheter för företagen att 
påverka kunderna på ett starkare sätt än tidigare. Enligt Smilanskys (2009) är det just denna 
emotionella koppling i kombination med skapandet av brand advocates som gör att 
experience marketing anses vara framtidens marknadsföringsstrategi.  
 
Det finns också en ekonomisk fördel med experience marketing enligt Smilansky (2009) som 
menar att trots att kostnaden kan vara högre än traditionell marknadskommunikation genom 
traditionella marknadsföringskanalen kan experience marketing i slutänden ge en högre 
avkastning. Anledningen till detta är att det i slutändan oftast är mer lönsammare att nå ett 
mindre antal kunder som är intresserade av produkten än att nå den stora massan där många är 
ointresserade utav produkten.  Det här argumentet grundar sig enligt Smilansky (2009) i att 
intresserade kunder har en högre grad av acceptans till kommunikation ifrån företag än 
ointresserade. Detta samtidigt som intresserade kunder anses vara närmare köpbeslut vilket 
gör att marknadskommunikationen har en större påverkan. 
 
Ytterligare en fördel är att det finns en möjlighet att nå en mer specifik målgrupp med 
experience marketing vid events då det kan vara enklare att segmentera på ett mer precist sätt 
än med traditionella marknadsföringsmetoder där kundkontakten oftast är betydligt mindre. 
(Woolman 2008) 
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3.1.6 Nackdelar med experience marketing 
 
Experience marketing har även en del nackdelar menar Pine och Gilmore (1998). I början på 
vad de kallar upplevelseekonomin som påbörjades under 1990-talet var förutsättningarna för 
företagen som tagit till sig experience marketing goda. Men i takt med att allt fler företag 
började ta till sig experience marketing skapades det också ett större utbud av upplevelser. 
Detta ledde till att kraven på upplevelserna ökade något som indirekt gjorde det dyrare för 
företagen att skapa unika upplevelser för sina kunder. Styrkan och genomslagskraften med 
experience marketing är dock fortfarande densamma menar Pine och Gilmore (1998) men 
kostnaderna för att lyckas med det har ökat då kraven blivit högre. 
 
Enligt Doyle (1995) är en annan nackdel själva implementeringen utav experience marketing. 
Ofta anses experience marketing vara krävande, svårimplementerat och svårstartat och av den 
anledningen väljer många att avstå ifrån det helt. Historiken bakom detta argument grundar 
sig dock i att många företag tidigare ansett att resultatet ifrån experience marketing aktiviteter 
inte varit framgångsrika och därmed förbiser det av den anledningen. Tidigare har experience 
marketing inte varit en integrerad marknadsföringsstrategi utan istället varit en aktivitet som 
marknadsansvariga ofta lagt resterande marknadsföringsresurser på. Detta har gett ett sämre 
resultat jämfört med övriga marknadsaktiviteter och därmed lett till mindre incitament att 
satsa på det när det inte har varit ekonomiskt försvarbart att göra. Doyle (1995) menar därmed 
att det är av yttersta vikt att det satsas helhjärtat på experience marketing om ett företag vill 
vara framgångsrikt. Något som gör att startsträckan för att börja med experience marketing 
ibland kan uppfattas som lång. 
 
Pine och Gilmore (1998) menar också att det finns en ekonomisk risk i det då kostnaderna 
ofta är högre och samtidigt når en mindre målgrupp måste upplevelsen vara både välplanerad 
som väl genomförd. Om detta inte är fallet finns risken att kostnaden för nå en liten målgrupp 
i relation till massmarknadsföring blir betydligt större. 
 

3.1.7 Summering 
 
Experience marketing är en utveckling utav tidigare marknadsföringsstrategier där 
kundengagemanget är betydligt mindre i jämförelse (Schmitt, 1999). Skillnaden är att större 
fokus nu läggs på att ge kunderna en upplevelse genom skapandet av en relation mellan 
företaget och kunden. Smilansky (2009) menar att företag måste kommunicera med kunderna 
på ett sådant sätt att de sedan självmant vill kommunicera tillbaka. Det som då sker är att 
företag lämnar den traditionella envägskommunikationen med sina kunder för en öppnare och 
modernare tvåvägskommunikation. 
 
Det finns många fördelar med experience marketing varav den största anses vara skapandet av 
lojala kunder (Smilansky, 2009). Kunderna utvecklas till brand advocates vilket gör att 
företaget får personer som inte är anställda av företaget att predika det till vänner och familj. 
 
Experience marketing har dock en del nackdelar vilket bland annat innefattar en investering 
utav tid ifall företag vill vara framgångsrika. För att lyckas krävs det även bra förberedelse 
menar Doyle (1995) vilket i sin tur leder fram till att det kan vara dyrt att implementera denna 
strategi.  
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3.2 Partnership 
 
I följande del kommer vi att belysa relevanta teorier som behandlar partnership. Vi kommer 
att klargöra hur partnership fungerar och vilka faktorer som kännetecknar ett framgångsrikt 
partnership. Dessutom kommer vi belysa problematiken kring av att välja rätt partner. 
 

3.2.1 Vad är Partnership 
 
Definitionen av partnership som vi valt att använda i vår studie är tagen från Mohr och 
Spekman (1994) och lyder som följande: 
 
“Partnership are defined as purposive strategic relationships between independent firms who 
share compatible goals, strive for mutual benefit, and acknowledge a high level of mutual 
interdependence” (Mohr och Spekman, 1994, s.135). 
 
Ovanstående definition speglar den utgångspunkt som undersökningen och uppsatsen haft. 
Den speglar både den teoretiska definitionen av partnership samt är lättförståelig för praktiska 
utövare av partnership. En vald definition ger en tydlighet mot våra respondenter och läsare 
samt gör eventuellt resultat implementerbart även i praktiken och inte enbart i teoretisk 
bemärkelse. Andra definitioner som vi funderade över kom från välkända professorer såsom 
Phil Kotler (2005) och Christian Grönroos: (2008): 
 
“Firms will not view one another from a win-lose perspective, but will rather benefit from a 
win-win situation, where the parties involved will be best off as partners. Furthermore, 
manufactures and service firms will frequently find that they cannot supply customers with the 
total offering needed on their own” (Grönroos, 2008, s. 10). 
 
Vi ansåg att denna definition var alldeles för bred och tvetydig för att använda som definition 
i vår undersökning.  
 
”The company works continuously with the customer and with other customers to discover 
ways to deliver better value” (Kotler, Wong, Saunders och Armstrong, 2005, s. 511).  
 
Partnership är således ett målmedvetet strategiskt samarbete mellan självständiga aktörer som 
delar förenliga mål (Mohr och Spekman, 1994). Behovet av att ingå ett partnership existerar 
när ett eller flera företag kan nå sitt eller sina mål mer effektivt genom att samarbeta med en 
annan organisation (Kunitzky, 2011).  
 
Partnership uppvisar en annan karaktär än traditionella företagsrelationer, de är ofta mer 
ingående och kontakten mellan parterna är tätare än vid traditionella företagsrelationer (Gibbs 
och Humphries, 2009). De hävdar vidare att det har skett en utveckling inom 
organisationsteorin något som Kunitzky (2011) håller med om. Enligt honom är partnership 
den senaste av strategier inom organisationsteorin, och framför allt inom marknadsföring. De 
tuffare villkoren som präglar världens marknader har tvingat företag att göra mer med mindre 
resurser, vilket har lett till att allt fler aktörer valt att samarbeta inom olika områden och 
branscher (Acs, Morck, Shaver och Yeun, 1996). Oavsett om företagen är små, stora, privata 
eller offentliga arbetar de idag med partnership (Kunitzky, 2011). Gibbs och Humphries 
(2009) stödjer de här teorierna om att det tuffare marknadsklimatet som globaliseringen 
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orsakat ligger till grund för att allt fler företag använder sig av partnership. De menar vidare 
att under 2000-talet har partnership av olika slag blivit en allt större del av företagets 
strategier. 
 

3.2.2 Hur partnership har växt fram 
 
De första formerna av partnership ingicks av parter för att tillsammans lösa ett problem, dela 
på ansvaret eller för att dela på risken. De här faktorerna ligger till grund för att partnership 
blivit ett allt mer utbrett fenomen (Cummings, 1984). 
  
Med tiden har partnership utvecklats och idag finns det sex huvudsakliga faktorer som gör att 
företag ingår partnership. Gibbs och Humphries (2009) anser att fyra av dessa är 
tekniskförändring, avreglering av handelshinder, globalisering och ökad kunskap bland 
konsumenterna. Detta bevisades även i en studie som fastslog att teknisk förändring, 
globalisering, samt kulturella skillnaden var de främsta anledningarna till att inte fler mindre 
och medelstora företag valde att expandera (Acs et al., 1996). I sin undersökning, av vilka 
faktorer som gett upphov till en ökad konkurrens på dagens marknader kom de fram till 
samma fyra faktorer. Genom att dela på resurser eller gemensamt dela på aktiviteter kan 
kostnadsfördelar som är förknippade med volym tas tillvara på. Inom området räknas inköp, 
produktion och distribution vilka samtliga kan bli mer kostnadseffektiva vid bättre 
nyttjandegrad (Kunitzky, 2011). Acs et al. (1996) utvecklar problematiken med faktorn 
globalisering som innefattar ineffektiva produktioner som tenderar att konkurreras ut av 
effektivare och lönsammare företag. Även riskspridning innefattas under globalisering och 
som en faktor för att ingå partnership. Genom samarbeten kan företag utnyttja varandra och 
dela på risken exempelvis vid stora investeringar för att möta en ökad konkurrens (Kunitzky, 
2011). Vilket gjort allt fler mindre företag har valt att ingå partnership. 
 
Den tekniska evolution som skett har skapat en mer global marknad (Acs et al., 1996). Denna 
har idag har kulminerat och dagens kunder kan genom några klick på datorn anskaffa sig en 
specifik produkt från ett specifikt land (Evans, Jamal och Foxall, 2006). Utvecklingen har 
tvingat företagen att införskaffa ny kompetens för att möta den allt tuffare konkurrensen. 
Partnership kan ge företag möjlighet till att använda bättre och nyare teknik genom samarbete 
och därmed kringgå teknik som ett hinder för att expandera (Kunitzky, 2011).  
 
Tidigare kunde företag konkurrera genom att differentiera sig med hjälp av pris, produkt och 
marknadsposition något som inte räcker till i dagens konkurrens (Gibbs och Humphries, 
2009). Istället måste företag differentiera sig mot konkurrenterna med hjälp av nya strategiska 
åtgärder såsom att skapa unika erbjudande och differentiera sig med hjälp av sin 
kärnkompetens (Mohr och Spekman, 1994). Om ett företag inte besitter nödvändig kompetens 
blir dess strategi enbart ett önsketänkande om hur det ska gå för företaget (Doyle och Stern, 
2006). För att utveckla produkter som erbjuder ett högre värde för konsumenterna än 
konkurrenterna krävs det en anpassningsbar organisation med ett väl utvecklat kunnande. Vid 
ett partnership kan respektive partner utbyta kunskap eller dela upp aktiviteterna mellan sig 
och var part gör det som de kan bäst (Kunitzky, 2011). Genom att utnyttja varandras 
kompetens ökar möjligheterna till en bättre produkt, kampanj med mera och parternas 
konkurrenskraft ökar. 
 
Det finns ytterligare två faktorer som ligger till grund för att ingå partnership, tillväxt genom 
nya kunder samt strategisk positionering. Med hjälp av partnership kan företag nå ut till nya 
potentiella kunder som idag tillhör just partnern. Genom att använda sig av partnership inom 
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marknadsföring kan företagen som ingått ett partnership nå ut till varandras kunder. Företag 
lånar även varandras varumärkes attribut och genom att synas tillsammans underlättar det för 
företag att gå in på för dem nya marknader där partner företaget redan existerar. Den sjätte 
faktorn, strategisk positionering kan användas av starka marknadsaktörer för att starka sin 
position och stänga dörren för nya aktörer på marknaden. På samma sätt kan mindre aktörer 
samarbeta för att stänga möjligheten för de större aktörerna att nå enskilda segment på 
marknaden. 
 

3.2.3 Partnership management 
 
Investeringar och kompetensutbyte gör att partnership kan skapa unika egenskaper något som 
inte är möjligt utanför ett partnership (Gibbs och Humphries, 2009). Kunitzky (2011) menar 
att partnership är tillför att hjälpa varandra att nå sina mål och inte för att skapa en fusion 
mellan bolagen. Vidare menar han att genom att ingå ett partnership blir det svårare för 
konkurrenter att kopiera framgångsreceptet då interaktionen inte kan kopieras på samma sätt 
som en produkts attribut och företagets erbjudande blir unikt. 
 
Utformningen av partnership kan variera beroende på vad som utbyts men även beroende på 
hur de styrs (Gibbs och Humphries, 2009). Inom partnership skiljer det på formellt styrda 
partnership och informellt styrda partnership. Båda de här formerna av partnership kan ge 
framgång men det finns situationer då formellt styrda passar bättre än informellt styrda 
partnership och vice versa. Ett formellt styre innebär att det finns fastställa regler, policys för 
hur partnerna skall samarbeta vilket skapar en ökad tillit. Dessa samarbeten är ofta mer 
effektiva då var part vet sin roll och sin uppgift. Däremot hämmar det kreativitet och 
innovation då det inte ges utrymme att gå utanför de fastställda överenskommelserna. Enligt 
Stafford (1994) passar ett formellt styre ett partnership där den ena parten är betydligt starkare 
än den andra. Ofta är det en envägstransaktion där en av parterna tillgodoser den andra parten 
med resurser eller aktiviteter mot betalning och där målet är ett långt och framgångsrikt 
samarbete. Formellt styre av partnership lämpar sig även när det är en tvåvägstransaktion 
mellan de olika parterna. Ofta sker det när två parter har specialiserat sig inom var sitt område 
och sedan delar på kompetens, slår ihop halvorna. Partnership av denna karaktär kräver ett 
närmare samarbete då bägge parters delar måste passa med varandra, ofta är de här utbytena 
av en mer komplex karaktär. Gibbs och Humphries (2009) anser dock att det finns en risk 
med partnership som är formellt styrda då eventuella initiativ till regeländringar från endera 
parten kan väcka misstanke och missnöje hos den andre. Dessutom är de mer formellt styrda 
partnership mindre flexibla och därav mindre lämpliga vid kortare samarbeten. Enligt Stafford 
(1994) passar informellt styre framför allt vid partnership där parterna delar samma styrkor, 
svagheter eller marknadsmål. På grund av att informellt styre ofta är mer flexibelt kan det 
tillämpas när som, oberoende av vilket stadie som marknaden befinner sig i. Ett informellt 
ledarskap bör därför användas vid partnership rörande aktiviteter som effektivisering, 
kunskapsutbyte och marknadsaktiviteter enligt Kunitzky (2011).  
 

3.2.4 Hur tillämpas partnership 
 
Partnership är inte alltid förenat med framgång utan graden av lyckade partnership är relativt 
låg enligt Mohr och Spekman (1994). Gibbs och Humphries (2009) anser att en anledning till 
att få partnership upplevs som framgångsrika beror på att det ännu inte finns några 
välfungerande mätverktyg för att mäta resultatet. Kunitzky (2011) anser att anledningen till att 
fler partnership inte tenderar att vara framgångsrika beror på att parterna har olika mål med 
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samarbetet. En part kan ingå i ett partnership i hopp om att öka sin marknadsandel eller göra 
sitt varumärke mer välkänt medan den andra parten har som mål att öka intäkterna genom att 
sänka kostnaderna för att anskaffa nya kunder. Då målen inte är förenliga är det troligt att en 
av parterna kommer att se resultatet som negativt medan den andra parten ser samarbetet som 
lyckat. Företaget måste vara uppriktigt med vilka resurser de söker hos en partner och likväl 
vara öppen med vilka resurser de erbjuder i utbyte (Stafford, 1994).  
 
Kunitzky (2011) anser att grunden till ett väl fungerande partnership är förberedelserna som 
företaget vidtar innan de går in i ett samarbete (Kunitzky, 2011). Ett företag kan enbart nå ett 
framgångsrikt samarbete om de har identifierat målet med samarbetet. Vidare måste de 
identifiera vilka de behöver samarbeta med för att nå uppsatta mål. När målen är bestämda 
måste företaget utvärdera sitt varumärke och klargöra hur konsumenterna ser på företaget och 
vilka egenskaper de förknippar de med företaget. Genom att kartlägga konsumenternas syn på 
företaget är det möjligt att identifiera möjliga samarbetspartner som delar samma värderingar, 
egenskaper alternativt helt andra parametrar beroende på vad målet för samarbetet är. När 
detta väl gjorts har företaget en möjlighet att skapa kriterier för samarbetspartnern för att 
kunna välja rätt partner. Slutligen måste företagen ha de verktyg som behövs redo för att driva 
ett partnership, ta det vidare från överenskommelse till faktisk handling. 
  
När ett partnership väl har etablerats finns det enligt Mohr och Spekman (1994) ett par 
faktorer som spelar en avgörande roll för huruvida samarbetet ska bli framgångsrikt eller inte. 
De faktorer som spelar en avgörande roll är åtagande, ömsesidigt beroende, likställdhet och 
tillit. I sin studie lät de undersöka flertalet partnership såväl framgångsrika som misslyckade 
och mätte hur de använde sig av ovan nämnda faktorer. Resultatet visade att det fanns ett 
positivt samband mellan kommunikation, åtagande och tillförlitlighet vilka samtliga var 
relaterade till framgång. Ett förenligt mål skapar tilltro och förväntningar hos bägge parter 
som bidrar till att båda arbetar mot samma mål och därmed ökar förtroendet (Stafford, 1994). 
Utifrån Mohr och Spekmans (1994) resultat vidareutvecklade Tuten och Urban (2001) 
modellen för framgångsrika partnership, Se bilaga 2. De ansåg att det var framför allt tre 
faktorer som låg bakom framgångsrika partnership. Den första faktorn var förbättrad 
kommunikation genom mer frekvent och öppen kommunikation mellan parterna. 
Benägenheten att dela med sig av viktig information till samarbetspartnern ansågs ha stor 
betydelse då det även förmedlade förtroende. Gibbs och Humphries (2009) utvecklar detta 
och menar att parterna måste kunna ta tillvara på värdefull information ifrån varandra. De 
beskriver företagets möjlighet att känna igen och ta tillvara på värdefull information från en 
specifik samarbetspartner som en funktion av att inrätta återkommande möten för utbyte av 
information och i vilken utsträckning som företagen har en överlappande kunskapsbas och 
talar samma språk. Den tredje framgångsfaktorn var vikten av att parterna förstår varandra 
(Tuten och Urban, 2001).  Om inte parterna talar samma språk eller förstår varandras kultur är 
det stor sannolikhet att satsningar faller bort. Anledningen är att partnern inte uppfattar dessa 
satsningar vilket leder till ett obalanserat partnership.  
. 

3.2.5 Val av samarbetspartner 
 
Ett partnership inom marknadsföring har som huvudsyfte att öka försäljningen eller förbättra 
varumärkets image (Kunitzky, 2011). En partner bör väljas med hänsyn till detta och det 
företag som med störst sannolikhet genererar högst värde är således den kandidat som ett 
företag bör försöka att ingå ett partnership med. 
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Strafford (1994) hävdar att alldeles för ofta väljs partner på emotionella grunder och utan 
eftertanke av företagsledningen. Företagen tittar ofta för snävt när det letar efter en partner att 
alliera sig med och måste vidga vyerna då lämpliga att alliera sig med kan sträcka sig från 
konkurrenter, leverantörer till kunder (Stafford, 1994). På grund av de möjligheter som finns 
och de kostnader ett misslyckat partnerskap för med sig är det vitalt att valet av partner görs 
grundligt. Marknadsstrategikerna skall utvärdera kandidaterna utifrån det strategiska målet, 
deras resurser och deras företagskultur (Kunitzky, 2011). Bolag som startar ett samarbete av 
emotionella skäl istället för ekonomiska har generellt mindre möjlighet att bli lika 
framgångsrika som de som är byggda ur ett ekonomiskt perspektiv. De är inte bara 
misslyckade till sin natur utan tar även resurser och kapital som skulle kunna användas för att 
skapa ett ekonomiskt värde, det blir en “lose–lose” situation enligt Kunitzky (2011).  
 
En delad syn på målet med samarbetet är av väsentlig betydelse för resultatet av samarbetet. 
Om parterna inte delar vision och tillvägagångssätt är det stor risk att företagen handlar 
individuellt vilket lätt skapar oro då parterna inte har kontroll över varandra (Stafford, 1994). 
Målet behöver inte vara exakt detsamma för de bägge parter men de måste vara förenliga, det 
måste råda en “win-win” situation mellan parterna i samarbetet (Stafford, 1994). Det optimala 
för samarbetet är om resurserna som efterfrågas av de olika parterna ter sig lika viktiga, det 
skapar balans i utbytet. 
 

3.2.6 Nackdelar med partnership 
 
Som nämnts inledningsvis går trenden mot att allt fler företag ingår partnerskap. Dock krävs 
det ett aktivt samarbete för att nå framgång något som många företag glömmer bort enligt 
Gibbs och Humphries (2009). Det innebär att icke fungerande partnership ofta medför fler 
nackdelar än vad som är förenat med att avstå att samarbeta. De menar att om företagen 
glömmer eller ignorerar satsningar på samarbetet sänder det signaler till marknaden att 
parterna inte tror på samarbetet och samarbetet ses då som negativt. Detta antagande är 
förenligt med Mohr och Spekmans (1994) undersökning där tillit och kommunikation är 
positivt korrelerat till framgång. 
 
En annan fallgrop är att i större samarbeten kan investeringar falla bort, en investering från 
endera parten kanske inte uppfattas av den andra partnern vilket medför att investeringen inte 
utnyttjas (Gibbs och Humphries, 2009). En annan orsak till att investeringar faller bort är på 
grund av dålig kommunikation och kunskapsutbyte. Vid samarbeten mellan olika branscher 
eller kulturer är det inte självklart att parterna förstår varandra eller varandras teknik. Om 
parterna inte kan förmedla och lära ut den kunskap som krävs tenderar samarbetet att stranda. 
I partnership där mer än en part agerar är det extra viktigt att komma överens om tydliga 
gränser och definiera dessa. Enligt Borys (1989) räcker det inte med att gemensamma mål 
skapas. Exempelvis kan två företag ingå ett partnership för att gå in på en ny marknad, där 
målet just är att företagen skall gå in på ett ny geografisk marknad. Har de då inte bestämt 
inom vilken tid eller med vilka resurser kommer det att innebära att konflikter uppstår och att 
de aldrig når sitt mål.  
 

3.3.5 Sammanfattning 
 
“Partnership are defined as purposive strategic relationships between independent firms who 
share compatible goals, strive for mutual benefit, and acknowledge a high level of mutual 
interdependence” (Mohr och Spekman, 1994, s.135). 
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Partnership är ett led i den organisatoriska utvecklingen och beror på att det har blivit tuffare 
konkurrens på dagens marknader (Kunitzky, 2011). Enligt Acs et al. (1996) har det tvingat 
företag att göra mer med mindre resurser. Det finns framför allt sex orsaker till att företag 
använder sig av partnership och tillika sex fördelar som partnership erbjuder (Gibbs och 
Humphries, 2009). Dessa faktorer är: tekniskförändring, avreglering av handelshinder, 
globalisering, ökad kunskap hos konsumenterna, tillväxt och strategisk positionering 
(Kunitzky, 2011). 

På grund av den ökade globaliseringen har det blivit allt svårare för företag att differentiera 
sig från konkurrenterna, framgångsrika lösningar fångas snabbt upp av konkurrenterna och 
informationssamhället har gett företag en möjlighet att ta efter varandra arbetssätt snabbare än 
någon gång tidigare. Partnership ger företag en ökad möjlighet att differentiera sig från 
konkurrenterna. 

Enligt Stafford (1994) väljs partners ofta på emotionella grunder istället för på ekonomiska 
grunder. Kunitzky (2011) instämmer och menar att det oftast får negativa följder, en partner 
bör väljas utifrån ett rent ekonomiskt perspektiv, den part som med störst sannolikhet generar 
högst värde är den som företaget skall ingå partnership med.  

Att skapa ett framgångsrikt partnership är en komplicerad process och det en stor andel av de 
partnership som ingås tenderar att bli misslyckade (Mohr och Spekman, 1991). De kartlade 
dock att det fanns ett positivt samband mellan koordination och kommunikation, åtagande och 
tillförlitlighet vid framgångsrika partnership. Denna tes stöddes av Tuten och Urban (2001) 
som kom fram till att förbättrad kommunikation, benägenhet att dela information samt vikten 
av att partnerna förstår varandra.  
 

3.3.6 Samverkan mellan experience marketing och partnership 
 
Pine och Gilmore (1998) menar att experience marketing implementeras genom att försöka 
skapa en miljö och upplevelsescen som kunderna kan interagera med varumärket och dess 
produkter. Med hjälp av partnerships kan företag skapa unika erbjudanden till sina kunder 
som annars inte hade varit möjliga genom att båda parterna bidrar till slutprodukten (Mohr 
och Spekman, 1994). En av fördelarna med experience marketing är enligt Pine och Gilmore 
(1998) att ett mervärde skapas för kunderna som dessutom är svårkopierat utav 
konkurrenterna. Kunitzky (2011) anser att partnerships också har detta som styrka då när två 
parter går ihop skapas det en slutprodukt som är baserad på två skilda varumärken med olika 
styrkor. Detta gör att det blir både unikt och även svårkopierat utav konkurrenterna.  
 
Smilansky (2009) anser att det kan vara kostnadseffektivt att satsa på experience marketing då 
marknadsföring till den stora massan ofta har låg genomslagskraft och kan därmed vara 
relativt dyr. På samma sätt menar Kunitzky (2011) att partnerships också kan vara 
kostnadseffektiva då de olika partnerna delar på kostnaderna samtidigt som de på ett prisvärt 
sätt får ta del av den andra partens kärnkompetens.  
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4. Empiri 
 
Vi har valt att presentera empirin efter ämne och ge de olika respondenternas svar fortlöpande 
för en ökad förståelse där ämnet snarare än intervjupersonen sätts i fokus. 
 

4.1 Experience marketing 
 
Vi har likt i teorin valt att starta empirin med att diskutera experience marketing för att sedan 
gå in på partnership. 
 

4.1.1 Vad kännetecknar experience marketing 
 
Anna Denk (personlig kommunikation, 2011-07-08) menar att syftet med experience 
marketing ligger i att väcka intresse hos kunden som senare kan leda till ett utbyte i form av 
information. Intresset väcks genom att erbjuda en upplevelse som stämmer överens med 
mottagarens behov utifrån var i köpprocessen som hon befinner sig. Därför är kunskap om 
målgruppen, liksom ett erbjudande en förutsättning för att skapa en dialog eller få till en 
försäljning. Det skall kommas ihåg att en upplevelse sällan är en informationstext på en 
webbsajt, utan det krävs något mer. Genom att föra en dialog med kunderna skapar företaget 
goda förutsättningar för att få ett ökat förtroende av kunderna. 
 
Johan Sahlman (personlig kommunikation, 2011-07-03) håller med om det här och han anser 
att experience marketing ofta bygger på en känsla som kommuniceras genom en historia. 
Samtidigt tillägger han att fokus bör ligga på att aktivera och engagera kunderna. Genom att 
aktivera flera olika sinnen hos kunden möjliggörs ett deltagande och utbyte ifrån båda 
parterna i relationen, företag och kund. Experience marketing handlar i grunden om 
marknadsföring som påverkar kunden på flera olika nivåer.  
 

4.1.2 Experience marketings utveckling 
 
Fredrik Jansson (personlig kommunikation, 2011-05-06) menar att marknadsföring generellt 
har blivit betydligt mer resultatinriktat de senaste åren. Detta i kombination med att det blivit 
enklare att mäta resultaten av marknadsföringen har påverkat målgruppsstyrningen. Detta 
ligger till grund för att de traditionella marknadsföringskanalerna börjat väljas bort till fördel 
för andra mätbara kanaler. Något som han menar har visat sig på HotelSpecials där de numera 
kan anpassa vad de kommunicerar till var besökare beroende på vad kunden tidigare besökt 
på hemsidan. 
 
Ove Bengtson (personlig kommunikation, 2011-05-10) anser att den tydligaste trenden inom 
marknadsföringsområdet är att marknadsföringen blir allt mer integrerat i hela företagen och 
det är inte längre bara är marknadsavdelningen som sysslar med marknadsföring. De olika 
avdelningarna inom företagen kommer allt närmare varandra. Han menar att 
marknadsföringen kommer få en mer central roll i företaget och de andra 
företagsavdelningarna kommer därför få backa upp marknadsavdelningen. 
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Merparten av de intervjuade håller med om att experience marketing inte är en trend utan det 
är redan idag en viktig marknadsstrategi och kommer vara det även i framtiden. Sahlman 
anser att vi befinner oss i en trend idag där kreativiteten är stor då kommunikationsverktygen 
är nya och möjligheterna stora. Dan Björk (personlig kommunikation, 2011-04-03) menar 
också att det har skett en enorm utveckling de senaste åren. Bakgrunden till det är enligt 
honom teknikens framfart med sociala medier i spetsen vilka ännu inte är färdigutvecklade. 
Framtiden ligger i kommunikation med kunderna och speciellt via sociala medier. 
 
Sahlman anser dock att en viss mättnad av information har infunnit sig hos konsumenterna 
och att det krävs en betydligt större kunskap hos företagen idag för att nå ut med budskapet. 
Samtidigt menar han att det är en positiv utveckling vi ser. Den stora skillnaden mellan 
dagens marknadsföring och traditionell marknadsföring är bredden och möjligheterna, de små 
företagen kan konkurrera med de stora trots små medel. Nyckeln till detta ligger i 
utvecklingen av kommunikation mellan individer såsom via Twitter och Facebook där word-
of-mouth marknadsföring får en större och snabbare genomslagskraft. Han tror att även i 
framtiden kommer dagens kommunikationsverktyg att spela en stor roll men att de kommer 
att ha förbättrats. Twitter, Facebook och bloggar kan ha ersatts av andra marknadskanaler men 
möjligheten för små företag att konkurrera mot stora kommer att vara kvar tack vare tekniken. 
 
Enligt Denk är dagens diskussion om att finnas på Facebook till viss del bakvänd. Det viktiga 
för företag är inte om de ska finnas där utan vad företaget kan åstadkomma om de finns där. 
Det är viktigt att anknyta en sådan satsning till något huvudmål inom företaget och deltagande 
i sociala medier får inte enbart vara ett självuppfyllande syfte. Dessutom ska det kommas ihåg 
att Facebook har stora konkurrenter i andra delar av världen och det rör på sig hela tiden. Det 
vi ser som framtidens marknadsföringskanaler idag kommer att vara omsprungna "old news" 
imorgon. Men värdet i en god historia kommer att bestå, det menar hon med säkerhet. 
Historier har berättats sedan urminnestider och att storytelling och experience marketing 
pratas om som något nytt är därför aningen historielöst avslutar hon. 
 

4.1.3 Tillämpning av experience marketing 
 
Jansson menar att beteendestyrd anpassning till kunderna är ett måste vid implementering av 
experience marketing. Att kunna anpassa sin kommunikation till kunderna beroende på 
tidigare beteende är ett bra sätt att kommunicera på, ett sätt som kunderna uppskattar. Han 
fortsätter och säger att genom att ta del av vad kunderna tidigare gjort eller uppgett att de är 
intresserade av kan företaget enklare kommunicera på ett sätt som kunderna uppmärksammar. 
E-handel och internetbaserade företag fokuserar mycket tydligt på mätbara resultat som de 
senare kan koppla till traditionell marknadsföring. I grunden handlar det om att 
sammankoppla traditionella marknadsföringskanaler med nya och därmed möjliggöra ett 
aktivt engagemang ifrån kundernas sida. Det är enligt honom viktigt att fokusera sin 
marknadsföring mot befintliga kunder samt potentiella kunder som är medvetna om företaget 
sedan tidigare. Han menar att detta är på grund av att de är i ett närmare köpstadie än nya 
kunder och därmed är billigare att få till att konsumera. Med nya kunder menar han de kunder 
som idag varken känner till företaget eller dess tjänster. Enligt Denk finns det bara ett 
kommunikationssätt som är det bästa sättet för företag att nå sina kunder med och det är på 
det sättet som kunden föredrar. Ett företag får aldrig glömma bort vikten av att ha bra 
målgruppskännedom och anpassa sin kommunikation efter denna.  
 
Jansson menar att experience marketing kan fungera oberoende av bransch men att det kanske 
fungerar bäst för företag som säljer en fysisk produkt som samtidigt är unik. Det är lättare att 
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skapa en relation till konsumenterna när något unikt kan erbjudas, han poängterar dock att det 
fungerar bra för HotelSpecials trots att deras tjänst inte är helt unik. Han tror att i deras fall 
har kunder snarare skapat en relation till varumärket än själva tjänsten. Storleken på företaget 
spelar inte någon roll enligt honom utan att experience marketing kan passa alla företag 
oavsett storlek men att det snarare kanske inte passar alla typer av varumärken. 
 
Bengtson är noga med att poängtera att a och o för att lyckas med olika typer av upplevelser 
är förberedelserna. Tidigt och tydligt ska både pengar och resurser avsättas. ”If you can’t 
afford the batteries, don’t buy the toy” (Ove Bengtsson, personlig kommunikation, 2011-05-
10). Om experience marketing eller events ska lyckas måste hela företaget stå bakom 
satsningen, halvhjärtade försök blir oftast kostsamma och ineffektiva för företaget.  Tydliga 
mål, tidsplaner och målgruppsanalyser är väsentliga moment att ha färdigställt innan företaget 
försöker att interagera med kunderna. 
 
Experience marketing är en av marknadsaktiviteterna som ICEHOTEL använder sig flitigt 
utav menar Björk För de är det ett naturligt val då de jobbar inom upplevelsemarknaden och 
deras kunder besöker för att få just en upplevelse. Samtidigt menar han likt Jansson att det 
säkerligen kan passa andra typer av branscher och företag även om de inte har själva 
upplevelsen som affärsidé. Det huvudsakliga målet med experience marketing för 
ICEHOTEL är enligt Björk att skapa en positiv word-of-mouth som besökarna för vidare. 
Detta anser han är extra viktigt då de har ett varumärke och en upplevelse som gör att de hela 
tiden måste jaga nya kunder. Den typ av upplevelse som ICEHOTEL erbjuder gör att 
kunderna oftast endast besöker dem en gång och därifrån är rekrytering av nya kunder ett 
måste. Kundengagemanget måste vara högt och ICEHOTEL måste kontinuerligt jobba hårt 
för att säkerställa ett högt kundengagemang och en positiv word-of-mouth kultur. 
 
Sahlman säger att han jobbar med experience marketing och gör det främst genom att 
förmedla information via webbens möjligheter. Fokus här ligger på att använda sig av en bra 
blandning utav ljud, bild och grafik som tilltalar kunden på ett estetiskt och pedagogiskt sätt. 
Meningen med marknadsföringen är generellt att konsumenten ska komma ihåg 
informationen och de jobbar mycket med att få kunderna att återupprepa informationen till 
andra och skapa brand advocates. Ungefärliga siffror som han nämner är att en person 
kommer ihåg runt 40 % av informationen när den endast hör den. Om den däremot samtidigt 
ser den stiger det till 60 % och till 90 % om personen får presentera informationen till någon 
annan. Detta försöker de ha i åtanke i sin kommunikation med kunderna och ständigt 
engagera de olika sinnena. Samtidigt försöker de ge ut information som är tillräckligt 
intressant att personen vill berätta den vidare för en tredje part. Skapar du en dialog med 
konsumenterna får du alltså mest ut av din marknadsföring. 
 
Målet med marknadsföring är inte alltid enkelt att bestämma men Sahlman försöker alltid se 
till hur stor spridningen är och att om informationen nått ett tredje led får den oftast anses vara 
lyckosam. Detta genom länkningar på bloggar via Twitter eller att informationen tas upp på 
statusfältet på Facebook av deras kunder. 
 
Det bästa sättet att nå sina kunder i dagens läge är enligt Sahlman att fokusera på att synas för 
att sedan engagera kunderna.  Trovärdighet lägger dock grunden för all kundkommunikation, 
det är viktigt att de klassiska kommunikationskanalerna såsom tidningar och tv inte glöms 
bort. Det är ofta där som trovärdigheten till stor del byggs upp. När väl kunderna fått 
kännedom om företaget kan en två-vägs-kommunikation mellan kunder och företag skapas. 
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Som en del av experience marketing bör företag alltid försöka nå ett tredje led och låta 
informationen sprida sig med hjälp av trogna kunder och word-of-mouth. En strategi för att 
lyckas med det är att ge kunderna tillräckligt med information för att möjliggöra detta. Om 
kunderna inte har något att sprida är det också svårt för dem att göra det. Tidigare var det 
reklamprylar som företag gav ut nu är det istället information. Han ser ingen anledning till att 
experience marketing bör vara enbart en del av företaget utan tycker bestämt att det bör vara 
interagerat genom hela företaget. 
 
Denk anser att det är viktigt att företag hela tiden har en plan om hur de kan förmedla sin 
produkt vid implementering av experience marketing. Från start till mål måste det här tänket 
finnas med menar hon och exemplifierar hur en säljprocess kan gå till. Antingen kan företaget 
försöka sälja in produkten till kunden i en konferenslokal långt ifrån den miljö där produkten 
ska användas eller kan de visa upp produkten i dess rätta miljö och därmed ge en hel 
upplevelse till den potentiella kunden. En upplevelse som är kopplad till produkten kommer 
oftast vara betydligt mer framgångsrik. 
 
Angående brand advocates anser hon att det ifrån företagens sida bör finnas en förståelse för 
att kunder och vänner har en dialog mellan varandra angående företagets produkter. I dagens 
samhälle förs det alltid en dialog om ett företags produkter i olika typer av forum, företagen 
väljer om de vill vara med i dialogen eller inte. Därför krävs det ett engagemang ifrån 
företagen om de ska kunna svara och styra dialogen. 
 

4.1.4 Fördelar med experience marketing 
 
Jansson menar att de kan anpassa sin produkt till något bättre tack vare kundinteraktion. 
Något som kunderna sen kan ta del av och som hjälper dem i vid användandet av vår sajt. Att 
involvera kunderna skapar förtroende hos kunderna som känner att de är med och påverkar 
vilket skapar en starkare känslomässig koppling till företaget. Egentligen kan dialogen ses 
som en gratis kundundersökning som kunderna gärna fyller i och som tack för besväret får de 
en bättre produkt att konsumera avslutar han. 
 
En fördel med experience marketing menar Bengtson är att det möjliggör ett annorlunda och 
ofta även effektivare sätt att möta kunderna. Experience marketing är något nytt som skiljer 
sig ifrån traditionella reklamkampanjer på ett positivt sätt. Sahlman menar att 
genomslagskraften hos experience marketing ofta kan vara större än vid traditionell 
marknadskommunikation och framför allt på grund av att kunderna kommer ihåg en 
upplevelse en längre tid. Ett av målen med experience marketing bör vara att nå ut med 
informationen till ett tredje led och detta bör alltid anses som något positivt. Ofta anses 
information som kommer ifrån en tredje part vara mer trovärdig än om företaget själva 
kommunicerar. Sahlman påstår att en av de största fördelarna med experience marketing är att 
det kan leda till att informationen når ett tredje led. Något som indirekt gör att folk som vill 
sprida information om ditt företag också får en mer positiv känsla till företaget och kommer 
ihåg informationen tydligare. 
 
Denk nämner också att en fördel är att experience marketing kan vara svårare för kunden att 
ignorera i jämförelse med en webbsajt eller mobilapp.  

 

 



 

 28 

4.1.5 Nackdelar med experience marketing 
 
Jansson menar att experience marketing ofta kan vara svårt att implementera då det kräver rätt 
tonläge på kommunikationen. Om det inte existerar en tydlig relation mellan företag och kund 
finns det mer svängrum för företaget då kraven är lägre. En sådan sak som att kunden har gett 
feedback kan ge ökade krav på att företaget faktiskt ska ta till sig den för att inte göra kunden 
besviken. Jansson anser att det krävs en tydlighet inom företaget om varför de vill jobba med 
experience marketing och hur det ska göras. Annars kan det snarare bli negativa reaktioner 
ifrån kunderna. Att ha en relation till kunderna leder oftast också till att insikten in i företaget 
ökar och det kanske inte en del företag är villiga att ställa upp på. Detta då affärsmodellen kan 
komma att förklaras för kunderna för att hålla dem intresserade i företaget, vilket kan vara 
känsligt.  
 
Bengtson menar att problematiken med kundengagemang och kundevents är att det kan vara 
svårt för företag att mäta utfallet. I dagens läge är det vara viktigt att kunna se tydliga resultat 
vilket försvåras av att företaget inte kan mäta responsen. 
 
Denk håller med om att det finns svårigheter med att avgöra vem som integrerar med vem och 
illustrerar det på följande sätt: 
 
 ”Om man tänker att två personer går och fikar, de sitter vid ett bord på Wayne’s Coffee med 
en kaffe. Då är de ju där för att interagera med varandra, de har en relation. Men både två 
sitter och stirrar på sin iPhone och trycker helt frenetiskt. Vem har de då en dialog med?” 
(Anna Denk, personlig kommunikation, 2011-06-08) 
  
Enligt Björk är en nackdel med experience marketing att kunderna kan bli trötta på 
upplevelsen om den inte uppfattas som ny. Att uppleva en sak för en andra gång kanske inte 
ger samma resultat som första gången. Experience marketing kan därför vara resurskrävande 
om företaget vill lyckas med det. 

En annan nackdel med experience marketing är enligt Denk att det krävs engagemang ifrån 
kunderna. Företaget blir därmed beroende av en extern part som oftast kan vara 
svårkontrollerad. Det interna spelet mellan avdelningarna och där marknadsavdelningen tar 
över lite av säljarnas ansvar att värva kunderna kan även det leda till komplikationer inom 
företaget. 

Denk menar också att ett företags kommunikation till sina kunder ibland kan vara svår på 
grund av de olika rollerna en person kan ha i dagens samhälle. Tack vare smartphones kan en 
kund ta del av information ifrån företag dygnet runt men samtidigt gå igenom olika roller och 
därmed krävs olika typer av kommunikation. En mobilapp som en chef använder på jobbet 
kanske inte passar in när den personen kliver in i sin privata roll. 
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4.2 Partnership 
 
Vid våra första kontakter med respondenterna märkte vi att det rådde väldigt olika meningar 
om vad begreppet partnership innebar. Vi valde därför att definiera begreppet för 
respondenterna i början av intervjun. Detta gjordes för att få data som var möjlig att jämföra 
och analysera.  
 

4.2.1 Hur har partnership utvecklats de senare åren 
 
Sahlman anser att det har blivit tuffare att särskilja sig på dagens marknader och menar att en 
av anledningarna till det är dagens informationsflöde som gett upphov till att det blivit lättare 
att ta efter andra. Samtidigt som det har blivit svårare har det även blivit viktigare att särskilja 
sig från konkurrenterna enligt honom. Leila Öqvist (personlig kommunikation, 2011-07-05) 
instämmer och menar att förhållandena i detaljhandeln har blivit betydligt tuffare de senaste 
åren. Det märks genom att det är fler aktörer på marknaden, både i form av leverantörer och 
konsumenter. Leverantörerna har blivit tuffare att samarbeta med även de känner av den 
tuffare konkurrensen samtidigt som dagens konsumenter är allt mer medvetna berättar Öqvist. 
Konsumenterna vet vad som erbjuds av olika butiker såväl fysiska som de på internet och 
använder det till sin fördel. Till exempel kommer allt fler kunder in och ifrågasätter priset på 
produkter då de har sett samma produkter på internet till en mindre kostnad. Det krävs mer 
idag för att differentiera sig från konkurrenterna än vad de gjorde förr. Ett sätt för att lyckas är 
dock genom partnership då något unikt kan skapas och samtidigt vidga vyerna för nya 
lösningar enligt Björk. 
 

4.2.2 Hur tillämpas partnership 
 
På frågan om företag kan utnyttja partnership för att förstärka experience marketing svarade 
samtliga av respondenterna ja. Jansson menar att företag är bra på olika saker och det kan 
givetvis utnyttjas. Samtidigt poängterar han att det inte är helt enkelt och att skapa en win-win 
situation och inte något som kan göras hur som helst. Sahlman är inne på samma linje och 
menar att det är avgörande att använda sig av samarbetspartners för att nå vissa mål och 
därmed också en medveten strategi från deras sida. 
 
Jansson anser vidare att det är viktigt att inte enbart titta efter vad han kallar självklara 
samarbeten. Istället bör företag fokusera på de gemensamma intressen som parter kan ha 
oavsett hur nära varandra de olika företagen befinner sig. Han exemplifierar detta och menar 
att om du bor på ett hotell och gillar att lyssna på musik, kan ett möjligt samarbete vara 
mellan hotellbokningen och Spotify där bägges mål är att göra kunden nöjd i den situation 
hon befinner sig, i detta fall på hotellet. Jansson menar också att partnership kan hjälpa ett 
företag att få sitt varumärke laddat med rätt attribut och menar att det gäller för företag att 
alliera sig med rätt varumärken för att få önskad effekt. Björk tar det ett steg längre och menar 
att partnership är en självklarhet för ICEHOTEL och att det är en medveten strategi som de 
använder sig utav. 
 
HotelSpecials har använt sig av partnership ett flertal gånger i samband med experience 
marketing med lyckade resultat, framgångsreceptet är de små sakerna enligt Jansson. Ett 
samarbete de hade i Holland som blev väldigt lyckat var att de placerade en tidning på 
kundernas hotellrum. Resultatet blev att de fick positivt överraskade kunder och tidningen fler 
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prenumeranter. Björk berättar att ICEHOTEL bland annat har haft ett mycket framgångsrikt 
samarbete med Absolut®. Tillsammans har ICEHOTEL och Absolut® byggt ett antal Ice-
barer, barer helt gjorda av is i ett par städer runt om i världen. Något som inte skulle vara 
möjligt att genomföra utan samarbetet. Vilket påverkat deras varumärke positivt samt ökat 
intresset för deras ICEHOTEL i Jukkasjärvi. 
 

4.2.3 Faktorer för ett lyckat partnership 
 
Denk menar att en köpprocess består av flera steg och det gäller att företaget är 
uppmärksamma på dessa och utför rätt aktiviteter vid rätt tidpunkt. Vidare menar hon att en 
kund är mer mottaglig för ny information i början av en köpprocess än i slutet. Jansson är av 
samma mening och berättar att flertalet av deras samarbeten är med andra sajter som 
tillgodoser information om resmål, händelser och aktiviteter som deras kunder kan finna av 
intresse. 
 
Det finns dock ett par faktorer som påverkar huruvida samarbetet blir lyckat eller inte. Ur ett 
försäljningsperspektiv anser han att det är viktigt att alliera sig med en partner som har samma 
målgrupp som det egna företaget, något som även Björk håller med om. Björk berättar vidare 
att de arbetar mycket med ”co-branding” för att dra fördel av andra varumärken och deras 
attribut. Samtidigt menar Jansson att det kan vara både kul och givande att sticka ut och 
alliera sig med någon oväntad partner. Bengtsson anser att utvecklingen går allt mer mot att 
fler företag samarbetar från vitt skilda branscher, framförallt inom större företag. 
 
Enligt Jansson är målet för samarbetet avgörande för vilken partner som lämpar sig bäst. Vid 
varumärkesbyggnad är det viktigt att försöka skapa ett associationskluster och partner bör 
väljas utifrån de faktorerna. Det kan röra sig om vitt skilda varumärken och kan innebär helt 
skilda typer av varumärken beroende på mål. Bengtsson håller delvis med och menar att 
cross-over är ett huvudbegrepp inom sponsring Vid sponsring av ett evenemang är det viktigt 
att övriga sponsorer passar i ens egen företagsprofil då det kan skapas associationer 
varumärkena emellan. Finner företagen rätt symbios mellan varandra är det enbart positivt att 
flera företag samarbetar och syns tillsammans och lånar attribut av varandra.  
 

4.2.4 Val av partner 
 
Sahlman menar att det är viktigt att bägge parterna ställer sig positiva till samarbetet. Han 
utvecklar det och menar att partners kan utbyta olika sorters information och tjänster men att 
det måste baseras på en ömsesidig win-win situation. Öqvist är inne på samma sak och menar 
att inget positivt kan komma ur ett framtvingat partnership. 
 
Gällande valet av partner råder det olika åsikter mellan respondenterna. Björk menar att de 
partners företaget samarbetar med måste ha samma målgrupp något som även Jansson i viss 
mån håller med om. De andra respondenterna anser å andra sidan att det enda som är viktigt i 
valet av partner är att de har ett förenligt mål som de tillsammans kan arbete mot. Öqvist 
utvecklar detta och menar att genom att ha samma målgrupp ökar möjligheten för att pricka 
sin målgrupp med sin kampanj eller aktivitet. Samtidigt menar hon att partners från helt skilda 
branscher kan ge andra möjligheter. Dels kan företaget pricka helt nya målgrupper och de kan 
även ge företagets varumärke värdefulla associationer. Det finns inte några gränser på hur 
pass bred spridning det kan vara mellan två företag som samarbetar utan det är möjligheten 
till att skapa en win-win situation som sätter begränsningarna. 



 

 31 

 
Enligt Sahlman kan företag alltid hjälpas åt att utvecklas, växa och bli större. Detta gör att 
processen att hitta och välja en samarbetspartner borde vara enkel enligt honom. Öqvist menar 
att valet av samarbetspartner är en process som måste få ta tid och där det fundamentala är att 
hitta en partner som är bra för företaget. Hon har erfarenhet av tre liknande partnership i sin 
butik, ett framgångsrikt och två misslyckade. Det lyckade partnershipet ingicks enbart grundat 
på ekonomiska faktorer som rörde verksamheten. De fick någon att dela risken med, de fick ta 
del av samarbetspartnerns kompetens samt ett visst kapitaltillskott. Detta samarbete hade en 
väldigt formell karaktär, var part visste sin uppgift och det var löpande uppföljning på 
samarbetet. Bland annat kom personal från samarbetspartnern till de en gång i månaden och 
hjälpte dem med skyltning för att förbättra kundupplevelsen. De fick även ta del av utbildning 
rörande produkterna för att kunna föra en bättre dialog med kunderna och för ökad 
försäljning. Samarbetet gav både strategiska fördelar samt bidrog till att förbättra deras arbete 
med experience marketing. 
 
De två misslyckade partnershipen var av en helt annan karaktär än det lyckade menar L 
Öqvist. Hon berättar att valet av att arbeta tillsammans baserades på emotionella faktorer. En 
annan skillnad var att dessa samarbeten även styrdes genom informella överenskommelser. 
Den största skillnaden var just hur samarbetena styrdes, de informella samarbetena blev mer 
som ett sidoprojekt vilket de ägnade sig åt i mån av tid. Det blev lätt irriterat mellan parterna 
på grund av att det blev en obalans i utbytet. Resultatet blev interna stridigheter på grund av 
att samarbetspartnern inte levererade. Vilket fick till följd att deras produkter nedprioriterades 
av rent personliga och emotionella skäl. 
 
Jansson menar även att det finns en risk för mindre företag att komma i skuggan av ett större 
varumärke vid ett sådant samarbete. I fallet med ICEHOTEL var Absolut® det kända 
varumärket internationellt sett och det gällde för ICEHOTEL att se till att de inte hamnade i 
deras skugga utan att de framstod som två jämlika parter som interagerade tillsammans enligt 
Björk.  
 
Slutligen anser Öqvist att det finns en faktor som är helt avgörande för om partnershipet blir 
framgångsrikt nämligen kommunikation. Hennes erfarenhet visar tydligt att det lyckade 
partnershipet speglades av en tydlig och nära dialog med partnern medan de två misslyckade 
präglades av bristande kommunikation både gällande vad som kommunicerades och när det 
kommunicerades. 
 
Enligt Sahlman är gemensamma mål avgörande för om samarbetet blir framgångsrikt eller 
inte. Finns det en möjlighet att en part når sitt mål före den andra parten är risken stor att 
samarbetet avbryts innan bägge parter är nöjda med resultatet. 
 

4.2.5 Fördelar med partnership 
 
Samtliga respondenter anser att det finns fördelar med partnership. Björk menar att deras 
arbete med partnership har bidragit till att företaget och dess personal har fått ta del av ny 
kunskap. Han berättar vidare att genom att samarbeta med ett etablerat varumärke som 
Absolut® har de kunnat utnyttja varandras kunskap och varumärke. Det har gjort det enklare 
för ICEHOTEL att förmedla den bild av varumärket som de önskar. Han säker på att det finns 
många fördelar med partnership som kan användas i arbetet med experience marketing och 
vill lyfta fram möjligheten att dela på riskerna samt få tillgång till nya målgrupper som de 
största. Partnership kanske inte lämpar sig för alla branscher, dock vill han poängtera att på 
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grund av hans tidigare goda erfarenheter hade han undersökt möjligheten till upprättande av 
partnerships oavsett vilken bransch han hade arbetat i. 
 
Enligt Sahlman är den främsta fördelen med partnership att nå ut till gemensamma 
målgrupper. Han menar att oberoende på var i relationen med kunden företaget befinner sig 
finns det ett behov av att säkerställa att företaget når ut till dem. Partnership öppnar för nya 
kanaler att kommunicera med kunderna exempelvis. 
 
Han anser också att de erbjudande som presenteras för kunden blir mer unika genom 
partnership. På grund av att de skapar något tillsammans är möjligheterna större för att det blir 
något unikt vilket även gör det svårare för konkurrenter att kopiera. Öqvist instämmer och 
menar att genom deras samarbete i konceptform fick de fördelar som de andra butikerna inte 
hade. Bara genom att titulera sig som shop-in-shopbutik stack de ut från mängden, vilket 
underlättade marknadsföringen. Vidare menar hon att samarbetet innebar fördelar i dialogen 
med kunderna de kunde bygga vidare på det som deras partner lagt grunden till och vice 
versa. Då deras resurser var begränsade hade de inte möjlighet att arbeta med experience 
marketing på det sätt som de önskade. De kunde då bli en del av samarbetspartnerns 
experience marketing genom sociala medier och via de föra en dialog med kunderna.  
 
Öqvist håller med om att det finns fördelar med partnership som företag inte kan ta del av om 
de inte samarbetar. Hon fortsätter resonemanget och menar att genom samarbeten får 
företaget någon att dela risken med. En investerare kan bidra med kapital men det kan inte 
jämföras med partnership i den form som hennes företag har använt sig utav det. Genom ett 
shop-in-shop samarbete får skapas en partner som dels går in med kapital och samtidigt delar 
företagets mål. Detta underlättar då krav på avkastning och återbetalning inte finns på samma 
sätt som vid vanliga lån. En bank eller privat investerare skulle sannolikt kräva avkastning i 
någon form. 
 

4.2.6. Nackdelar med partnership 
 
Jansson anser att det finns nackdelar med partnership, dock menar han att dessa nackdelar kan 
undvikas om företagen är seriösa i sitt arbete med partnership. Vidare menar han att dålig 
kunskap om partnerns varumärke och värderingar kan resultera i att negativa 
associationskluster skapas på samma sätt som positiva kluster kan skapas med rätt partner.  
 
Det är av yttersta vikt att partnership inom marknadsföring används på ett sådant sätt att det 
skapar en positiv upplevelse för kunden. Han utvecklar det och jämför det med en 
tidningsprenumeration där kunden ofta blir erbjuden en pryl för att teckna en prenumeration, 
vilket kan uppfattas som att företaget enbart försöker att sälja mera. Samarbetet måste 
uppfattas som seriöst och värdeskapande av kunden. 
 
Enligt Sahlman är den största nackdelen att företagens målsättningar kan gå isär. Det kan 
bland annat innebära att den ena parten uppnår sitt mål före den andra. Om inte samarbetet 
visar sig framgångsrikt för bägge parter finns det en risk att samarbetet har inneburit 
bortkastade resurser vilka kunde ha använts på ett bättre sätt. 
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5. Analys 
 
Uppsatsens syfte var att undersöka hur företag kunde förbättra och utveckla sitt arbete med 
experience marketing med hjälp av partnership. Detta syfte utgår från att partnership kan ha 
en positiv inverkan på experience marketing något som vi tvingades att undersöka. Vi kom 
fram till att partnership skapade större möjligheter för företag att differentiera sig med hjälp 
av mer unika erbjudande. Genom partnership kunde företags nå både befintliga segment och 
nya via experience marketing. Slutligen gav partnership inom experience marketing företag 
en möjlighet att bygga associations kluster mellan sitt och andra varumärke.  
 

5.1 Experience marketing och partnership två komplexa fenomen. 
 
Experience marketing är enligt Guiragossian (2008) en form av marknadsföring som skapar 
en emotionell förbindelse mellan företag och potentiella kunder. Detta skapas via upplevelser, 
genom olika åtgärder försöker företagen att påverka konsumenternas sinne, såsom syn, hörsel, 
smak och känsel. Att anspela på olika sinnen ökar möjligheten för företaget att påverka 
kunden och skapa en dialog. Schmidt (1999) anser istället att experience marketing handlar 
om att skapa en tydligare relation till kunder och samtidigt underlätta och uppmuntra 
kunderna till att interagera med företaget, skapa en dialog. Även om Guiragossians (2008) och 
Schmidts (1999) definition skiljer sig åt får bägge medhåll av andra forskare såsom Smilansky 
(2009) som menar att målet med experience marketing är att skapa minnesvärda upplevelser 
på kundens villkor och Pine och Gilmore (1998) som menar att experience marketing 
tillämpas när företag använder sig av sina produkter och tjänster för att skapa en plats för 
interaktion mellan företaget och kunder. Definitionerna skiljer sig åt mellan de olika forskarna 
och visar ämnets komplexitet. Dock är samtliga forskare överens om att experience marketing 
innebär att skapa upplevelser som öppnar för en interaktion mellan kunder och företag. 
 
Sahlman (2011) menar att experience marketing är att kommunicera en historia och skapa en 
känsla hos kunden. Vidare menar han att det är viktigt att engagera kunden genom att anspela 
till flera av kundens sinnen. Denk (2011) menar i sin tur att experience marketing används för 
att väcka kundens intresse för företaget och dess produkter något som senare kan resultera i en 
dialog och utbyte av information. Samtliga respondenter vidhöll att syftet med experience 
marketing var att skapa upplevelser och uppmuntra till interaktion.   
  
Trots att forskarnas och respondenternas definition av ämnet är väldigt breda och skiljer sig åt 
kan det slås fast att såväl forskare som respondenter är överens om vad experience marketing 
innebär. Experience marketing är en form av marknadsföring som anspelar till kundens 
sinnen. Genom att anspela till kundens sinnen kan företagen skapa en upplevelse för kunden 
som främjar till interaktion mellan kund och företag.  
 
Det går dock att ställa sig frågande till respondenternas breda svar. Boswijk, Thijssen och 
Peelen (2006)  menar att upplevelser aldrig upplevs på samma sätt av olika konsumenter då 
det innefattar en större grad utav interaktion utav kunderna som i sin tur har ett grundbeteende 
som är unikt. Detta gör att olika kunder upplever upplevelser på olika sätt. Sannolikheten för 
att tolka upplevelser lika borde vara större hos personer inom samma målgrupp och segment 
än mellan vitt skilda målgrupper. Denk (2011) anser att företag väcker intresse hos potentiella 
kunder genom erbjudande och upplevelser, dessa baseras på mottagarens behov. Förvånande 
nog var det ingen av de övriga respondenterna som lyfte fram denna aspekt, att var kund är 



 

 34 

unik och att alla upplevelser därför uppfattas olika. Då samtliga respondenter arbetar med 
marknadsföring dagligen trodde vi innan undersökningen att detta även vara något som de 
skulle lyfta fram. En annan reflektion är att detta är en sådan självklarhet att respondenterna 
inte reflekterar över det längre. 
 
Samtidigt finns det fördelar med en bred definition, det gör ämnet tillämpbart för fler företag 
och situationer. Exempelvis uppgav Björk (2011) att de använt sig av experience marketing 
genom uppförandet av flertalet ICE-barer, barer helt bestående av is.  Jansson (2011) gav i sin 
tur exempel på hur de arbetat med experience marketing genom att lägga tidningar på sina 
gästers hotellrum vilket visar ämnets bredd. 
 
Merparten av respondenterna instämmer om att experience marketing inte är en trend utan det 
är något som är och kommer vara en viktig marknadsstrategi i framtiden. Enligt Smilansky 
(2009) började företag använda sig av experience marketing utan några direkta strategiska 
mål. Det planerades inte för experience marketing aktiviteter utan de var snarare resultatet av 
för stora budgetar där marknadsföraren såg det som ett måste att använda samtliga resurser. 
 
Woolman (2008) menar att det är en överanvändning utav klassiska marknadsföringsverktyg 
som banat vägen för experience marketing och den ökade kundinteraktion som skapas utifrån 
det. Enligt Smilansky (2009) har marknadsförare börjat uppmärksamma att den traditionella 
marknadsföringen håller på att tappa sin verkan. Enligt honom är det den främsta anledningen 
till att det idag råder ett överflöd av information som riktar sig till konsumenterna. 
Informationsflödet är idag av en sådan mängd att konsumenterna inte har möjlighet att ta in 
all information som de stöter på. Detta har lett till att konsumenterna tröttnat på den klassiska 
envägskommunikationen från företag till konsument. Kunder kräver att företag involverar 
dem genom att kommunicera med dem istället för till dem (Smilansky 2009). Björk (2011) 
anser dock att utvecklingen av experience marketing skett på grund av den tekniska revolution 
som ägt rum under de senaste åren. Detta har gjort att interaktionen med kunder har blivit 
lättare och att de vill kommunicera med företaget. 
 
Sahlman (2011) är inne på samma linje och menar att de känt av att en viss mättnad av 
information har infunnit sig. Samtidigt menar han att det bara är en av anledningarna till att 
företag har valt att fokusera mer på experience marketing. Detta är dels på grund av den 
hårdare konkurrensen om medieutrymmet samt de möjligheter som finns idag för att uttrycka 
sig på nya och kreativa sätt. Björk (2011) menar att den utveckling som ägt rum de senaste 
åren framför allt på internet har banat väg för att företag har bytt fokus från att kommunicera 
till kunderna och istället kommunicera med kunderna, inte minst genom sociala medier såsom 
Twitter och Facebook.  
 
Samtliga respondenter vars företag vänder sig till konsumenter förespråkar arbetet med 
sociala medier och framför allt Facebook. HotelSpecials, ICEHOTEL och butiken som Öqvist 
(2011) representerar finns alla på Facebook.  
 
”Framtiden ligger i kommunikation med kunderna och speciellt via sociala medier” (Björk, 
personlig kommunikation, 3 april) 
 
Trots att sociala medier förespråkas är det enbart Öqvist (2011) och Sahlman (2011) som tar 
upp att de har en uttalad vision kring arbetet med de sociala medierna. Öqvist (2011) fortsätter 
och berättar om hur hennes företag arbetar med sociala medier och vilken effekt som de 
eftersträvar att få av detta arbete. Sahlman (2011) menar att målet med deras marknadsföring 
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genom sociala medier är att få det återgett till ett tredje led, att deras kunder sprider 
informationen vidare genom Facebook, Twitter och Bloggar. Vilket ger marknadsföringen en 
större effekt dels då kunder som återger information kommer ihåg denna bättre samt når de 
kunder som de annars inte hade nått.  
 
Förvånande är dock att två av respondenterna inte verkar ha några tydliga mål med hur de 
arbetar med sociala medier även om de anser det som en självklar plats att vara på. Detta 
utfall stämmer väl överens med den bild av Facebook som Denk (2011) beskriver, 
diskussionen huruvida ett företag skall finnas på Facebook eller inte, skiljer sig från övriga 
marknadsföringskanaler. Vidare menar hon att diskussionen om Facebook för företag till viss 
del är bakvänd då det viktiga inte ska vara om de ska finnas där utan vad företaget kan göra 
om de är där. Det krävs en tydlig strategi kring arbetet med de sociala medierna på samma sätt 
som för de traditionella marknadsföringskanalerna. Oberoende kanal finns det bara ett sätt att 
kommunicera och det är på de villkor som kunden vill bli kommunicerad till vilket hon får 
medhåll av från bland annat Smilansky (2009). Det är viktigt att anknyta arbetet med sociala 
medier till ett huvudmål inom företaget och deltagandet får inte enbart vara ett 
självuppfyllande syfte. Denna problematik lyser igenom hos respondenterna, frågan är om det 
är en konsekvens av experience marketings breda och oprecisa innebörd? 
 
Den komplexiteten som speglade begreppet experience marketing stötte vi på hos såväl 
forskare som våra respondenter. Samma komplexitet stötte vi även på i begreppet partnership 
bland såväl forskare som respondenterna, den stora variationen kring definitionen av 
begreppet visar tydligt detta: 
 
”Partnership ett målmedvetet strategiskt samarbete mellan självständiga aktörer som delar 
förenliga mål, strävar efter ömsesidig vinst och en hög grad av självständighet” (Mohr och 
Spekman, 1994, s.135). 
 
”När två eller fler parter går tillsammans för att kunna erbjuda kunden det totala 
erbjudandet” (Grönroos 2008, s.45) 
 
”Företaget arbetar kontinuerligt med sina kunder och andra konsumenter för att finna nya 
sätt på vilka de kan erbjuda ett bättre värde till sina konsumenter” (Kotler, 2005, s.476).  
 
Enligt Gibbs och Humphries (2009) uppvisar partnership en annan karaktär än traditionella 
företagsrelationer då de ofta är mer ingående och kontakten mellan parterna är tätare. I vår 
undersökning kom vi fram till att denna bild av partnership är missvisande, att partnership 
generellt skulle innebära tätare samarbete är att jämföras med experience marketing skulle 
präglas av att arbeta mot alla sinnen. I intervjun med Öqvist (2011) berättade hon om att de 
haft tre partnership med liknande mål, dock hade dessa tre varit olika till karaktären. Ett har 
varit strikt formellt med en tät dialog medan de andra två hade varit helt informella och med 
en bristande dialog. Björk (2011) berättade att deras partnership med Absolut® hade varit 
väldigt ingående medan Jansson (2011) ansåg att vid deras partnership fördes det inte en 
närmare dialog än vid något annat samarbete. I bägge fallen, experience marketing och 
partnership rör det sig snarare om ett försök till att standardisera en framgångsformel än att 
beskriva begreppen. 
 
De tuffare villkoren som präglar världens marknader har lett till att företag tvingas att göra 
mer med mindre resurser enligt Acs, Morck, Shaver och Yeun (1996). Detta ligger till 
grunden för att fler företag har valt att ingå partnership. Humphries och Gibbs (2009) stödjer 
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dessa teorier om att det är det hårdare marknadsklimatet som globaliseringen orsakat som 
gjort att allt fler företag använder sig av partnership idag. Sahlman (2011)  utvecklar detta och 
anser att det har blivit svårare att särskilja sig på dagens marknader och menar att en av 
anledningarna till det är dagens informationsflöde. Det har gett upphov till att det idag är 
lättare att ta efter andra än vad det varit tidigare. Företag tvingas söka nya vägar för att skapa 
unika erbjudande till kunderna något han menar att partnership möjliggör.  
 
Enligt Öqvist (2011) är det konkurrensen som har gjort att partnership blivit mer aktuella då 
konsumenterna fått en större makt och kräver bättre erbjudanden än tidigare. För att kunna 
erbjuda kunderna något som attraherar dem har det lett till att fler företag gått ihop för att 
maximera sina erbjudanden. Gibbs och Humphries (2009) ställer sig också bakom detta 
argument då de menar att företag förr i tiden kunde differentiera sig med hjälp av pris och 
produktattribut. Detta anser de inte längre är möjligt utan företag måste istället differentiera 
sig på nya sätt, vilket har lett till utvecklingen utav partnership. Mohr och Spekman (1994) 
varnar dock för att det finns en övertro på partnership. I deras undersökning kom de fram till 
att andelen lyckade partnership är relativt låg. Denna lite naiva syn på att partnership alltid 
innebär framgång framkom även i vår studie. Samtliga respondenter ansåg att det finns 
fördelar med partnership som endast partnership kan tillföra. Samtidigt visade svaren från 
respondenterna att förståelsen för komplexiteten kring partnership var begränsad. Enligt 
Sahlman (2011) kan företag alltid hjälpas åt att utvecklas, växa och bli större. Därför borde 
processen att hitta och välja en samarbetspartner vara enkel. Vi anser att bland några av 
respondenterna är synen på arbetet med partnership lite naiv och arbetsformen i sig ses nästan 
som ett framgångsrecept. Respondenterna gav en betydligt mer nyanserad bild av experience 
marketing där de framhävde både fördelar och nackdelar. En fråga som vi ställer oss är om 
detta beror på bristande praktisk erfarenhet av partnership hos några av respondenterna? 
 

5.2 Tillämpning av experience marketing 
 
Smilansky (2009) menar att tvåvägs engagemang är nyckeln till att vinna kampen om 
kunderna. Företag kan inte enbart förvänta sig att kunden skall engagera sig i köpet. Även 
företaget måste aktivt engagera sig för att få lojala kunder vilka i sin tur rekommenderar 
varumärket för andra. För att lyckas med detta måste hela organisationen arbeta med 
experience marketing och samtlig personal bör ta på sig rollen som deltidsmarknadsförare.  
 
Denk (2011) menar att detta är en sanning med modifikation. Enligt henne finns det bara ett 
sätt att kommunicera och det är på kundernas vis. Om kunden önskar att ha en dialog med 
företaget hon handlar av måste företaget bemöta kundens önskemål för att nå framgång. 
Därmed är det inte sagt att kunderna alltid eftersträvar en dialog och det är därför viktigt att 
företag har god målgruppskännedom och anpassning är enligt henne nyckeln till framgång. 
Jansson (2011) menar att beteendestyrd anpassning till kunderna är ett måste vid tillämpning 
av experience marketing. Att kunna anpassa sin kommunikation till kunderna beroende på 
tidigare beteende är ett bra sätt att kommunicera på, ett sätt som kunderna uppskattar. 
 
När experience marketing skall tillämpas är det viktigt att företag arbetar med aktiviteter som 
tilltalar alla sinnen enligt Pine och Gilmore (1998). Genom att försöka nå kunden via mer än 
ett sinne ökar sannolikheten för att kunden skall uppfatta budskapet, något som bekräftas av 
flertalet respondenter. Detta resonemang stämmer inte fullt ut och kan inte ses som ett 
framgångskoncept i sig. Men genom att integrera experience marketing i marknadsmixen 
stärker företaget sin konkurrenskraft, något som stöds både av tidigare forskning och 
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respondenterna. Till skillnad mot Pine och Gilmore (1998) ansåg respondenterna att 
experience marketing inte behöver aktivera alla sinnen, men ju fler desto bättre. Enligt 
Bengtsson (2011) är det förberedelserna innan experience marketing implementeras som 
avgör utgången av det. Tidigt och tydligt ska både pengar och personella resurser avsättas 
menar han.  
 
Majoriteten av respondenterna ansåg sig vara framgångsrika med experience marketing. Björk 
(2011) bekräftar att ICEHOTEL använder sig av experience marketing, vilket har fallit sig 
naturligt då de säljer upplevelser. Även Sahlman (2011) och Jansson (2011) bekräftar att de 
arbetar med experience marketing och gör det genom att förmedla information genom att 
använda sig av en mix utav ljud, bild och grafik som tilltalar kunden på ett estetiskt och 
pedagogiskt sätt.  
 
Hälften av respondenterna anser att målet med experience marketing är att skapa brand 
advocates samt stärka varumärket. Björk (2011) menar att om företaget lyckas förmedla en 
positiv känsla till sina kunder ökar chansen för att de i sin tur berättar om sin positiva 
upplevelse för vänner och bekanta Genom att kunder sprider informationen får företaget 
möjlighet att nå ut till ett tredje led. Även Sahlman (2011) anger att deras mål med experience 
marketing är att värva nya kunder genom att få befintliga kunder att sprida positiv information 
om företaget. 
 
Enligt Pine och Gilmore (1998) ger experience marketing företaget en möjlighet att 
differentiera sig mot konkurrenterna även om de säljer samma fysiska produkt. Genom att 
erbjuda upplevelser kan de leverera ett mervärde till sina kunder som konkurrenterna kan få 
svårt att bemöta. På grund av ökad globalisering och större konkurrens måste företag använda 
sig av nya strategier för att behålla sina marknadspositioner menar Hauser och Lenderman 
(2008). Det räcker inte längre med unika produktattribut för att nå kunderna då 
produktutvecklingen i dagens samhälle går för fort. På samma sätt kan experience marketing 
uppfattas som ett bättre konkurrensverktyg anser Bengtsson (2011). Genom experience 
marketing kan företag enklare påverka kunderna emotionellt och därmed befästa sin position i 
kundens medvetande. Detta antagande får medhåll av Jansson (2011) som menar att företag 
via kundinteraktion bättre kan anpassa sina produkter till kunderna och därmed få kundernas 
förtroende. 
 
Enligt Smilansky (2009) och Woolman (2008) finns det också en ekonomisk fördel med 
experience marketing. Denna strategi används enligt dem ofta på en segmenterad kundgrupp 
och av företag som inte försöker nå alla kunder. Företagets målgrupp är ofta mer positiv till 
produkten redan innan de tar del av företagets experience marketing vilket också innebär att 
de är mer positivt inställda till köp. Denk (2011) menar att antingen kan företaget försöka 
sälja in produkten till kunden i en konferenslokal långt borta ifrån där den ska användas eller 
visa upp produkten i dess rätta miljö och därmed ge en hel upplevelse till den potentiella 
kunden. Exempelvis kan en grävmaskinstillverkare sälja sina grävmaskiner i ett grustag där 
potentiella köpare har möjlighet att prova och se produkten i miljön där den skall användas 
eller kan försäljningen ske i en flott konferenslokal. Genom att erbjuda kunden en upplevelse 
skulle chansen för att få till en försäljning öka enligt Smilansky (2009) och Woolman (2008). 
 
En intressant reflektion över tillämpningen av experience marketing är att 50 procent av 
respondenterna anser att experience marketing kan tillämpas bättre om företaget handlar med 
fysiska produkter. Jansson (2011) anser att experience marketing kan fungera oberoende av 
bransch men att det kanske fungerar bäst när företaget säljer en fysisk produkt som samtidigt 



 

 38 

är unik. Detta trots att han själv använder sig av experience marketing på HotelSpecials som 
säljer en tjänst, något vi ställer oss frågande till. 
 

5.3 Hur partnership tar experience marketing till nästa nivå 
 
I vår undersökning kom vi fram till att en av de största fördelarna med experience marketing 
var förmågan att differentiera sig genom att skapa emotionella band mellan kunden och 
företaget. Respondenterna ansåg också att möjligheten att nå ut till ett tredje led genom 
exempelvis word-of-mouth ökade avsevärt när experience marketing tillämpades. Överlag 
överensstämde respondenternas syn och tillämpning med teoriernas. Den största skillnaden 
dem emellan var att respondenterna ansåg att experience marketing kan ha en större påverkan 
vid försäljning av fysiska produkter jämfört med försäljning av tjänster och upplevelser. 
 
”Man kan alltid hjälpas åt att utvecklas, växa och bli större”. Sahlman (2011) 
 
Partnership har sitt ursprung inom organisationsteorin enligt Kunitzky (2011) och är speciellt 
tillämpbart inom marknadsföring. Utvecklingen av dagens globala marknader och således 
globala konkurrens ställer högre krav på företagen, stora som små. Detta har lett till att allt 
fler företag har börjat samarbeta med varandra och sluta upp i partnership (Acs, Morck, 
Shaver och Yeun, 1996). Majoriteten av respondenterna anser att det har blivit hårdare 
konkurrens på marknaderna. Det finns inte längre regionala, nationella och internationella 
marknader såsom förr. Sahlman (2011) menar att det har blivit svårare att särskilja sig på 
dagens marknader. På grund av den tekniska utveckling som har skett har det blivit enklare 
för företag att ta del av information vilket resulterat i att företag enklare kan ta efter varandras 
framgångs recept. Samtidigt som det har blivit svårare har det även blivit viktigare att 
särskilja sig från konkurrenterna enligt honom.  
 
Enligt Öqvist (2011) är det inte bara faktorn att det finns fler aktörer på samma marknader 
idag som har höjt kraven på företagen och deras erbjudande. I hennes situation som butikschef 
märker hon att både kunder och leverantörer utnyttjar sina positioner. Kunderna vet om att de 
är eftertraktade av många, samtidigt som dagens informationssamhälle ger kunderna 
möjlighet att väga alternativen mot varandra. Allt fler kunder kommer in och ifrågasätter 
priser och då vi arbetar med internationella märken finns det nästan alltid någon sajt som 
säljer samma produkter till ett lägre pris.   
 
Enligt tidigare forskning finns det sex stycken fördelar med partnership. Teknisk förändring, 
avreglering av handelshinder, globalisering och ökad kunskap bland konsumenterna (Gibbs 
och Humphries, 2009). Kunitzky (2011) har nyligen kommit fram till att även tillväxt genom 
nya kunder samt strategisk positionering bör ses som fördelar med partnership. 
 
Marknadsklimatet som råder idag har blivit både tuffare och snabbare än förr, dagens 
informationssamhälle har lett till att nya innovationer ofta har en begränsad livscykel (Acs et 
al., 1996). Att världen har blivit global har även påverkat framfarten på marknaderna menar 
Evans et al. (2006). Utvecklingen har tvingat företag att införskaffa ny kompetens allt 
snabbare (Kunitzky, 2011). Han menar vidare att partnership ger företagen en möjlighet att 
utbyta kunskap och teknik för att möta framtida konkurrens. Doyle och Stern (2006) hävdar 
att ett företag måste ha eller införskaffa den kompetens som behövs för att kunna utföra sin 
strategi och om detta inte görs blir strategin enbart en vision. 
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Två av respondenterna uppgav att de hade dragit fördel av antingen utbyte av kunskap eller 
teknik i sina tidigare partnership. Björk (2011) ansåg att deras arbete med partnership hade 
bidragit till att företaget och dess personal hade fått ta del av ny kunskap genom arbetet med 
andra företag. Även Öqvist (2011) anser att de hade fördel av det partnership som de hade 
ingått i sitt arbete, genom att utbyta teknik. Hon berättar att de dels fick hjälp med att skylta 
upp butiken från deras samarbetspartner och kunde därmed ta del av den senaste forskningen 
kring konsumentbeteende. Men även att de hade en fördel av partnerns arbete med sociala 
medier som de blev en del utav. 
 
Att bara en tredjedel av respondenterna ansåg att de kunde ta hjälp av partnern för teknisk 
förändring och utbyte av kunskap ser vi som förvånande. Innan vi gjorde undersökningen 
trodde vi att detta var en av de faktorer som flest företag skulle se som intressant och en 
anledning till att ingå partnership. En genomgång av våra respondenter visar att ingen sysslar 
med tillverkning och att majoriteten är tjänsteföretag. En fråga som vi ställer oss är om detta 
har påverkat resultatet? Eller är det snarare ett resultat av att undersökningen enbart har 
besvarats utav folk som arbetar med marknadsföring? Vi tror inte att det finns ett mindre 
behov att hänga med i den tekniska utvecklingen hos de tjänsteföretag som utgör våra 
respondenter. Däremot tror vi att de tekniska förändringar som påverkar 
marknadsföringsstrategier och marknadsaktiviteter är av mindre storlek vilket inte kräver en 
samarbetspartner i lika stor utsträckning som förändringar i exempelvis tillverkning. 
 
Faktorn globalisering innefattar skalfördelar såväl som riskspridning (Kunitzky, 2011). Med 
skalfördelar menas möjligheten att dela på resurser och aktiviteter som är förknippade med 
volym. Ineffektiva produktioner och olönsamma fabriker konkurreras idag ut på världens 
marknader har gjort att allt mer produktion har flyttat från i-länderna till låglöneländer. Något 
som främst används av tillverkningsföretag. Vi människor är riskaverta och det ligger i vår 
natur att försöka sprida riskerna i den mån det är möjligt. Riskspridning som anledning för att 
ingå partnership ses därför som något attraktivt för samtliga företag (Kunitzky, 2011). Genom 
partnership kan företag dela på riskerna vid större investeringar, kampanjer med mera och 
därmed möta den hårdare konkurrensen. Det har möjliggjort att mindre företag kan 
åstadkomma större aktiviteter och kampanjer genom partnership, något som framkommit 
tydligt i vår undersökning. Hälften av respondenterna medhåller att de har vunnit fördelar i 
sitt arbete med experience marketing genom att kunna dela risken med en partner. Björk 
(2011) menar att med hjälp av partnership ICEHOTEL har lyckats bygga Ice-barer runt om i 
världen och profilera sig, något som inte skulle vara möjligt utan samarbete. De har 
tillsammans med Absolut® byggt ett antal Ice-barer runt om i världen i städer som Tokyo, 
London och Milano med flera vilket har bidragit till att skapa ett större intresse för 
ICEHOTEL i Jukkasjärvi samt påverkat deras varumärke positivt. 
 
”Genom partnership får man någon att dela riskerna med och som strävar efter samma mål” 
Öqvist (2011) 
 
Att företag vill om möjligt dela risken med något ser vi som en självklarhet. Investerare har 
alltid funnits och frågan är således om vad som skiljer dessa åt och varför det skulle vara mer 
attraktivt att ingå ett partnership. Enligt Öqvist (2011) kan en investerare bidra med kapital 
men i deras fall inte på samma villkor som en partner. Öqvist utvecklar det och menar att ingå 
ett partnership genom shop-in-shop möjliggöra att de får en partner som går in med kapital 
och som delar deras mål. Enligt henne underlättar detta då de inte har samma krav på 
avkastning efter en begränsad tid på samma sätt som en investerare ofta har. 
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Enligt två av respondenterna finns det en risk för mindre varumärken att hamna i skuggan av 
det större varumärket vid partnership. Björk (2011) vidhöll att det hotet fanns när de valde att 
samarbeta med Absolut® då deras varumärke var mindre känt internationellt. Det gällde att 
skapa ett partnership där båda varumärkena fick ut det bästa av varandra.  Jansson (2011) 
stötte på samma problematik när de arbetade med en tidning i Holland. Samarbetet mellan 
HotelSpecials och tidningen gick ut på att skapa den bästa möjliga upplevelsen av 
hotellboendet genom att ge gästerna en gratis tidning. Då bokningen skedde via HotelSpecials 
fanns det en övervägande risk att enbart de associerades med denna tjänst något därför var det 
viktigt för tidningen att även de kom i rampljuset genom information till kunderna. Vi anser 
att de här två exemplen är bra exempel på hur företag tillsammans kan dela på risken och 
kostnaderna vid en marknadsaktivitet oavsett dess storlek. Att tre företag kan använda sig av 
partnership i sitt arbete trots att marknadsaktiviteterna skiljer sig radikalt anser vi är en styrka 
med partnership. Experience marketing är som nämnt ett brett begrepp och att partnership kan 
tillämpas över hela denna vid skapar enbart förutsättningar för företag att applicera denna 
strategi enligt vår mening. 
 
Ökad kunskap hos konsumenterna är ytterligare en faktor för att använda partnership menar 
Gibbs och Humphries (2009). Idag räcker det inte längre med att differentiera sig med hjälp 
av pris och produktattribut. Mohr och Spekman (1994) menar även de att det idag krävs något 
mer, företag måste istället försöka differentiera sig genom unika erbjudande.  
 
Majoriteten av respondenterna stödjer teorierna och anser att det finns större möjlighet att 
skapa något unikt vid samarbete med en annan part än var för sig. Sahlman (2011) utvecklar 
det och menar att när något skapas i symbios mellan två parter blir det svårare för 
konkurrenter att kopiera det då de inte kan kopiera själva samarbetet. Företag precis som 
människor är bra på olika saker och detta kan utnyttjas genom partnership menar Jansson 
(2011). Genom att göra det partnern är bäst på och få hjälp med de andra delarna kan 
företagen skapa unika möjligheter fortsätter han. Något som även Kunitzky (2011) kom fram 
till i sin forskning, han menar att genom att utnyttja varandras kompetens ökar möjligheterna 
till en bättre produkt eller kampanj. 
 
Flertalet av HotelSpecials samarbeten är med andra sajter som erbjuder information om 
resmål, händelser och aktiviteter och information som deras kunder kan finna av intresse. 
Genom dessa samarbeten kan de förmedla något unikt. De förmedlar inte längre bara hotell 
utan kan förmedla en hel weekend. Något som enligt Jansson (2011) särskiljer dem från en 
rad andra hotellbokningssajter. 
 
Öqvist (2011) menar att genom deras partnership fick de en möjlighet att differentiera sig på 
flera sätt. Hon lyfter fram en sådan enkel sak som att de kunde titulera sig som shop-in-shop 
vilket gjorde att deras reklam stack ut i mediebruset jämfört med konkurrenterna. Andra 
fördelar som partnershipet bidrog med såsom informationsutbyte gjorde att de kunde leverera 
en bättre upplevelse till kunderna när de valda att besöka butiken.  
 
Såväl teorier som respondenter förespråkar partnershipet fördel rörande att differentiera sig 
genom partnership vilket vi finner övertygande. Att partnership skulle göra det svårare för 
konkurrenter att kopiera stämmer framför allt in på de företag som arbetar inom upplevelse 
eller tjänsteindustrin där andra faktorer påverkar kunden än vid köp av fysiska produkter. 
Inom tillverkningsindustrin tror vi att det krävs mer för att differentiera sig än enbart ett 
samarbete om det bortses ifrån varumärkets betydelse. Att företag kan gå tillsammans för att 
ta del av varandras starka sidor anser vi redan sker till viss del genom outsourcing och är 
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därmed inget unikt för partnership i sig utan det är helheten som partnership erbjuder som gör 
det till ett vinnande koncept.  
 
Den femte anledningen till att ingå partnership är tillväxt, vilket innebär att företag genom 
partnership kan nå nya kunder (Kunitzky, 2011). Genom partnern kan företag nå ut till nya 
målgrupper och kunder med sina produkter eller tjänster på marknader där företaget inte 
tidigare funnits. Genom att alliera sig med välkända företag på dessa spelplatser skapas även 
ett förtroende för partnerföretaget. 
 
Samtliga respondenter instämmer med teorierna om att partnership kan påverka varumärket 
positivt om samarbetar sker med rätt företag och varumärken. Enligt Bengtsson (2011) går 
trenden mot allt fler samarbeten i samband med marknadsföringsaktiviteter. Trenden går även 
enligt honom åt att allt bredare samarbeten ingås mellan företag från helt skilda branscher. 
ICEHOTEL arbetar mycket partnership för att därmed kunna dra nytta av andra varumärken 
och dess attribut som de gjorde med Absolut® vilket uppmärksammades internationellt 
(Björk, 2011).   
 
Enligt Jansson är målet för samarbetet är avgörande för hur vilken partner som lämpar sig 
bäst. Björk (2011) och Jansson (2011) anser att om målet med partnershipet är en ökad 
försäljning är det viktigt att företaget väljer en partner som har samma målgrupp. Vidare 
menar majoriteten av respondenterna att det är viktigt att bygga associationskluster kring sitt 
varumärke. Bengtsson (2011) lyfter fram begreppet cross-over som används allt mer inom 
sponsring och event som är ett utryck för det utbyte som varumärken ger varandra, något som 
Jansson (2011) instämmer på. Företag lånar även varandras varumärkesattribut och genom att 
synas tillsammans underlättar det för företag att gå in på nya marknader där partnerföretaget 
redan agerar (Kunitzky, 2011). 
 
Att nå nya kunder och marknader är något som samtliga respondenter ser som en fördel med 
experience marketing och partnership. Dock skiljer sig respondenternas tankar om vilka nya 
kunder som kan bli tillgängliga mot teorierna. Teorierna främjar framför allt möjligheten att 
slå sig in på nya marknader genom partnership med befintliga aktörer på den 
marknadsplatsen. En åsikt som respondenterna inte delar utan de menar snarare att det lönar 
sig bättre om företag allierar sig med en partner som riktar sig till samma målgrupp. I 
teorierna nämner de dock inte om de syftar till fördelar på kort eller långsikt. Frågan är 
således om skillnaden mellan teorierna och respondenterna beror på vilken tidsperiod de 
svarande har i åtanke kring syftet och de fördelar som varumärkes utbyte kan generera. Som 
fastslagits tidigare är konsumenter mer mottagliga för information desto närmare ett köpbeslut 
de är (Denk 2011). Denna tes stärker tankarna om att det rör sig om teorier och åsikter om 
olika tidsaspekter.  
 
Majoriteten av respondenterna anser även att experience marketing och partnership stärker de 
sina möjligheter att nå ute till vad de kallar ett tredje led. Vilket innebär att deras kunder blir 
brand advocates och talar gott om företaget och dess produkter och därmed lockar nya kunder. 
Teorierna om experience marketing står bakom detta resonemang men nämner dock inte 
partnership-teorierna något om denna effekt. Vår uppfattning är att denna effekt absolut kan 
nås även via partnership och att en möjlig förklaring till att detta inte nämns är på grund av 
ämnets bredd samt att ämnet är relativt outforskat.  
 
Den sjätte faktorn, strategisk positionering kan användas av starka marknadsaktörer för att 
starka sin position och stänga dörren för nya aktörer på marknaden (Kunitzky, 2011). Han 
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menar vidare att på samma sätt kan mindre aktörer samarbeta för att stänga möjligheten för de 
större aktörerna att nå enskilda segment på marknaden. Ingen av respondenterna anger att det 
är en av anledningar till att de arbetar med partnership. Möjliga orsaker till detta är att ingen 
av respondenterna är i någon marknadsledande position och kan därför inte ta till vara på den 
strategiska fördel som beskrivs. Ingen av aktörer är heller på någon marknad tillräckligt 
nischad för att de skulle kunna stänga ute konkurrensen till ett visst segment menar vi. Trots 
det anser vi att det bör finnas strategiska fördelar att vinna på partnership även inom detta 
område för våra respondenter. Kommer det möjligen att komma i framtiden? 
 

5.4 Vilken partner ska man välja att samarbeta med? 
 
Teoretikerna anser att valet av partner är en komplicerad process något som några 
respondenter instämmer på medan andra hävdar det motsatta. Sahlman (2011) menar att 
företag alltid kan hjälpas åt att utvecklas och blir större. Detta borde enligt honom innebära att 
processen med att finna en partner och starta ett samarbete borde vara enkel. Öqvist (2011) 
instämmer dock inte utan menar att valet av en samarbetspartner är en process som måste få ta 
tid där det väsentliga bör vara att hitta rätt partner snarare än att hitta en partner.  
 
Enligt Kunitzky (2011) är syftet med partnership att lyckas nå ett mål som företaget inte kan 
klara av att göra ensam. Målet med samarbetet bör ligga till grunden för valet av partner. 
Därför är det viktigt att företagen först fastställer vad de vill uppnå för att sedan gå vidare med 
hur de tillsammans ska nå dit.  
 
Majoriteten av respondenterna instämmer med teorierna att målet med samarbetet styr valet 
av partner även om de inte säger det rakt ut. Björk (2011) och Jansson (2011) anser att om 
målet är ökad försäljning är det att föredra att samarbeta med företag som riktar sig till samma 
målgrupp. Öqvist (2011) instämmer till viss del och utvecklar det; ”Genom att ha samma 
målgrupp ökar möjligheterna att träffa sin målgrupp med en kampanj eller aktivitet” Öqvist 
(2011). Vidare åsyftar Öqvist (2011) att partners från helt skilda branscher kan ge företaget en 
möjlighet att nå helt nya segment samt bygga värdefulla varumärkesassociationer något som 
hon får medhåll utav Jansson (2011). Enligt Stafford (1994) måste inte målet vara exakt 
detsamma hos de olika parterna men att målet är förenligt är centralt för ett lyckat samarbete, 
det måste råda en win–win situation. 
 
Tidigare forskning visar att partner ofta väljs på informella grunder och inte utifrån de 
strategiska mål som partnershipet har som mål att tillgodose (Stafford, 1994). Ett 
återkommande problem vid val av partner är att företag tittar för snävt, då lämpliga partners 
kan vara alla från konkurrenter till kunder och leverantörer. Denna problematik styrktes av 
undersökningens resultat, trots att flertalet av respondenterna instämde om att lämpliga 
partners kan variera och att det inte alltid är de självklara valen som är de bästa valen. Hälften 
av respondenterna hävdar att det viktigaste vid valet utav partner är att de delar ett gemensamt 
mål.  
 
Vi anser dock att deras åsikter skiljer sig från deras handlande och efter en titt på vilka 
samarbeten som respondenterna har haft ter sig variationen av samarbetsföretag relativt 
begränsad. Enligt Stafford (1994) kan kostnaderna för ett misslyckat partnership var höga och 
valet av partner är därför vitalt. I hans studie kom han fram till att majoriteten av partnership 
misslyckas av olika anledningar, något som vi går djupare inpå längre fram i analysen. En 
orsak till att respondenternas uttalande skiljer sig från vad de praktiskt utövar kan vara rädslan 
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över att misslyckas. Vi tror att det kan skapa en falsk trygghet i att arbeta med företag som 
företaget redan känner till och har goda erfarenheter av, det blir det enkla valet. 
 
Enligt Kunitzky (2011) har partnership som startas av emotionella skäl generellt ingen 
möjlighet att bli framgångsrika. De är misslyckade från början och istället för att generera 
värde till företaget kräver de resurser i form av tid och kapital som skulle kunna användas till 
att skapa ett ekonomiskt värde. Istället för att skapa en win-win situation skapas det en lose-
lose situation.  
 
Öqvist (2011) är den enda av respondenterna som har använt sig av partnership baserade på 
emotionella faktorer och inte ekonomiska. Enligt henne är och var det en tydlig skillnad på de 
partnership som ingåtts på emotionella grunder och det som ingåtts på ekonomiska grunder. 
Det samarbete som baserades på ekonomiska mål var formellt styrt och det fanns tydliga 
stadgar om hur samarbetet skulle skötas och vad målet med partnershipet var. I de andra 
fallen styrdes partnershipen ytterst formellt och varken stadgar för arbetet eller tydliga mål 
fanns definierade. Den största skillnaden var hur samarbetena var styrda, de informella 
samarbetena blev mer som ett sidoprojekt vilket de ägnade sig åt i mån av tid, vilket gjorde att 
det lätt blev irriterat mellan parterna då det blev en obalans i utbytet.  
 
”Resultatet blir att du är lite bitter på de samarbetsparterna som inte levererar vilket får till 
följd att du hellre säljer andra varumärken för att sätta dit dem lite grann. Av rent personliga 
och emotionella skäl” Öqvist, L. (personlig kommunikation, 5 juli, 2011).  
 
Utformningen av partnership och hur de styrs kan variera dels på grund av vad som utbyts 
samt vilka parter som ingår partnershipet (Kunitzky, 2011). Det finns framgångsrika 
partnership som styrs båda av ett formellt styre men även av ett informellt styre enligt honom. 
 
I vår undersökning kunde vi inte tyda att en form av styre var mer framgångsrikt än ett annat. 
De framgångsrika partnershipen som lyfts fram, ICEHOTEL och Absolut®, HotelSpecials 
och tidningsförlaget samt Öqvist och shop-in-shop” partnern styrdes alla formellt. Samtidigt 
som de partnership som kom fram i undersökningen styrdes informellt. Vi anser dock att 
uppgifterna är för begränsade att den slutsats som kan dras utifrån resultatet skulle hålla 
alldeles för låg reliabilitet. 
 

5.5 Nackdelar med partnership 
 
Trenden går mot att allt fler företag ingår partnership för att differentiera sig och nå en ökad 
framgång. Därmed är det inte sagt att alla trender är framgångsrika, snarare innebär ofta det 
som är nytt en viss problematik på grund av bristande erfarenhet inom området.  
 
Enligt Gibbs och Humphries (2009) är kostnaden för ett misslyckat partnership högre än 
kostnaden från att avstå. Det krävs att resurser sätts av och att tydliga mål definieras för att ett 
partnership ska lyckas. Samtliga parter måste aktivt engagera sig i samarbetet och om detta 
inte görs skickas fel signaler till marknaden vilket kan leda till att partnershipet misslyckas. 
Mohr och Spekman (1994) kom i sin undersökning fram till att kommunikation var en av 
framgångsfaktorerna bakom partnership. Om det inte råder en tydlig och nära kommunikation 
mellan parterna är risken för att samarbetet fallerar överhängande. Något som samtliga 
respondenter instämde om. 
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Samtliga respondenter instämmer på att det är viktigt att partnership tas seriöst och att det 
finns ett tydligt mål samtidigt som de resurser som krävs för att lyckas också avsätts. 
Bengtsson (2011) menar att A och O för om ett partnership ska lyckas eller inte är 
förberedelserna.  
 
Det finns även risk för att investeringar i samarbetet inte får önskad effekt, en investering av 
endera parten kanske inte uppfattas av den andra parten enligt Gibbs och Humphries (2009). 
Investeringen kan antingen bara gå till spillo eller till och med ibland påverka samarbetet 
negativt genom att leda till osämja mellan parterna. Ingen av respondenterna uttryckte denna 
fara lika tydligt som teorin. Däremot var Björk (2011) inne på ämnet rörande deras 
partnership. Vi anser att det är en negativ del med partnership samtidigt som vi anser att den 
inte är unik för just partnership. Varje gång en interaktion äger rum finns det risk för 
missuppfattningar.  
 
Majoriteten av respondenterna ansåg att det största hotet mot att lyckas skapa ett fungerande 
partnership är att de olika parternas målsättningar går isär och inte är förenliga. Jansson 
(2011) menar att det kan få både outnyttjade resurser och negativa associationskluster som 
följd. 
 
Att det finns nackdelar såväl som fördelar menar både respondenter och teorier. De är även 
överens om att det framför allt är oförenliga mål som är det största hotet mot partnership. 
Samtidigt poängterar flera respondenter att det går att undvika dessa fällor om företaget vet 
vilka fällor de ska akta sig för. Vår uppfattning är att det är just brist på erfarenhet som är den 
största negativa faktorn med partnership inom experience marketing. Hos både teorier och 
respondenter fanns det en begränsad mängd information respektive erfarenhet på området. 
Vilket vi märkte av redan i början på undersökningen då vi fick definiera partnership för 
respondenterna för att säkerhetsställa att vi talade om samma fenomen. En trolig anledning till 
detta anser vi är det faktum att ämnet är relativt nytt och tillika ett relativt brett ämne som 
inrymmer mycket. Vi tror att i framtiden kommer dessa hot, var betydligt mindre och 
fördelarna större. 
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6. Slutsats 
 
Vår uppsats syfte var att undersöka hur företag kunde utnyttja partnership för att få ut mer av 
sitt arbete med experience marketing. I vår problemställning ställde vi oss frågan: Hur kan 
företag utnyttja partnership för att få ut mer av sitt arbete med experience marketing? Under 
följande del kommer vi att diskutera de resultat som studien gav med hjälp av teori och 
empiri. 
 
I vår undersökning har vi kommit fram till att partnership i allra högsta grad kan användas för 
att öka effekten av arbetet med experience marketing. Samtliga respondenters svar 
överensstämde med teorierna i frågan om att partnership kunde ha en positiv inverkan på 
experience marketing. Såväl teorier som respondenter har haft olika definitioner av begreppen 
men de överens om begreppens innebörd i stort. Partnership var det begrepp där skillnaderna 
var störst mellan respondenter och teori, vi valde därför att fastslå den definitions som gällde 
för denna undersökning för att öka reliabiliteten i undersökningen. 
 
I vår undersökning har vi hittat både likheter och skillnader mellan teori och empiri, 
majoriteten av empirin stämmer överens med teorin och tillika våra egna spekulationer kring 
undersökningens resultat. Experience marketing är enligt teorin en form av marknadsföring 
som anspelar på kundernas sinnen. Genom experience marketing kan företag skapa 
upplevelser för kunden som öppnar för en dialog mellan företag och kund. Sahlman menar att 
det är viktigt att engagera kunden genom att anspela på flera av kundens sinnen. Å andra 
sidan menar Denk att experience marketing används för att väcka kundens intresse och har 
därmed samma mål som andra marknadsaktiviteter. Vi anser att den breda syn på experience 
marketing främst är något positivt då företag kan tillämpa det på sitt unika vis. Dock anser vi 
att det även kan ha en negativ innebörd, det kan vara svårt att mäta samt att standardisera och 
därmed blir det en dyr marknadsstrategi för företagen. Partnership visade sig även det vara ett 
komplext begrepp och brett ämne vilket vi tvingades att definiera i vår undersökning för att få 
jämförbar data, empiri. 
 
I teorin lyfts möjligheten att påverka kundernas sinnen fram när experience marketing 
definieras. Vid tillämpning å andra sidan lyfter både teori och empiri fram det faktum att det 
ger företag möjlighet att starta och föra en dialog med kunderna. I undersökningen visade det 
sig att majoriteten av respondenterna använde sig av experience marketing för att föra en 
dialog med kunderna. Bland annat anser Jansson att beteendestyrd anpassning är ett måste vid 
tillämpning av experience marketing och Denk menar att det bara finns ett sätt att 
kommunicera och det är på kundens vis vilket får stöd i teorierna. Vi tror att skillnaderna 
mellan definition och tillämpning beror på att marknadsföring är ett praktiskt ämne till 
karaktären vilket medför komplikationer när det beskrivs som något statiskt. 
 
Teori och empiri överensstämde även gällande brand advocates som en faktor för att tillämpa 
experience marketing. I undersökningen framkom det dock en tydlig skillnad rörande vilken 
vikt som låg vid den faktorn. Medan teorin nämnde det i förbifarten lyfte empirin fram brand 
advocates som en av huvudorsakerna till att experience marketing tillämpas. Hälften av 
respondenterna lyfte fram att deras mål med experience marketing var att skapa brand 
advocates. Björk menade att det gav dem möjlighet att sprida sin information till ett tredje led 
samt att informationen togs som mer trovärdig när den kom från en annan kund. Medan 
Sahlman lyfte fram att kunder lättare kom ihåg information som de återgav. Även om inte 
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teori och empiri överensstämde helt var de överens om att experience marketing skapar 
möjligheter för företagen. 
 
Sahlman menar att företag alltid kan hjälpas åt och Jansson menar att parter har olika starka 
sidor vilket kan utnyttjas med hjälp av partnership. Att partnership ger företag möjligheter 
instämmer både teori och empiri om. Däremot skiljer sig teori från empiri till viss del gällande 
hur partnership tillämpas och vilka som är de främsta strategiska fördelarna med att tillämpa 
det. 
 
Teorin tar upp sex orsaker till varför partnership bör ingås dessa är: teknisk förändring, 
avreglering av handelshinder, globalisering, ökad kunskap hos konsumenterna, tillväxt genom 
nya kunder och strategisk positionering. Fyra av dessa faktorer får stöd av empirin medan 
avreglering av handelshinder och strategisk positionering inte bekräftas som faktorer för att 
ingå partnership. Empirin ansåg att möjligheten till att differentiera sig samt att dela risken 
med någon var de främsta faktorerna för att partnership tillämpades. Sahlman lyfte 
exempelvis fram att när något skapas genom ett samarbete blir det mer unikt och svårare för 
konkurrenterna att kopiera och Björk berättade att deras satsningar på Ice-barer inte hade gått 
genomföra utan en partner att dela risken med. Partnership möjliggör större satsningar genom 
att erbjuda någon att dela risken med. Såväl empiri som teori är överens om att 
marknadsklimatet har blivit hårdare och att det idag krävs mer av företagen för att nå 
kunderna. Genom att utnyttja partnership i sitt arbete med experience marketing kan företag 
skapa något unikt såsom ICEHOTEL exempelvis gjort.  
 
Empirin bekräftade att partnership möjliggjorde för företag att utveckla sin kärnkompetens 
genom utbyte med partnern. Öqvist berättade att detta innebar att de kunde erbjuda kunden en 
starkare upplevelse vilket både skapade bättre förutsättningar för en dialog och tillika gav de 
en möjlighet att differentiera sig från konkurrenterna.   
 
Bengtson menade att företag via partnership kan skapa associationskluster med andra företag 
och berika sitt varumärke. Enligt teorierna skapar det bättre förutsättningar för företag vid 
inträde på nya marknader. Kunderna får ett större förtroende för företaget om det kan kopplas 
ihop med ett för de redan välrenommerat företag vilket får medhåll av teorin. Empirin menar 
att genom att samarbeta med företag i andra branscher kan nya kundsegment nås och 
värdefulla varumärkesassociationer skapas.  
 
Till skillnad från empirin begränsar sig inte teorin till att detta kan uppnås enbart genom 
samarbete i andra branscher utan menar att det kan nås genom samarbeten inom branschen 
likväl. Empirin skiljde sig även från teorin då merparten av respondenterna ansåg att man 
borde samarbeta med någon med samma målgrupp om målet var att öka försäljningen.  En av 
anledningarna till att teori och empiri går isär tror vi beror på det faktum att ämnet är relativt 
nytt och under utveckling. 
 
Vi anser att resultatet bekräftar teorierna och tror att anledningen till att inte alla faktorer 
styrks är på grund av kulturella och företagsmässiga grunder. Företagen i vår undersökning 
verkade inte i branscher där handelshinder var ett problem inte heller var några av de 
representerade företagen marknadsledande. Vi tror att detta är anledningen till att dessa två 
faktorer inte sågs som anledningar till att ingå partnership av empirin. 
 
Resultatet bekräftade även våra funderingar om att partnership är något för alla som arbetar 
med experience marketing. Både teori och empiri var överens om att möjligheterna med 
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partnership var i det närmaste oändliga och att det är företagens kreativitet som avgör hur 
långt företag kan gå med partnership. Samtliga respondenter hävdar att det är målet som avgör 
vem som företaget bör samarbeta med. Däremot låter vi det vara osagt om de praktiska 
utövarna ligger i framkant eller om det är teorin.  
 
Teori och empiri ansåg att möjligheterna med att tillämpa partnership inom experience 
marketing var goda. Enligt teorin fanns det dock en uppenbar risk med att tillämpa partnership 
som en del av sin strategi då en relativt hög andel visade sig bli misslyckade. Denna 
skepticism visade sig inte i empirin, trots att flera respondenter bekräftade att de hade stött på 
komplikationer med partnership och även rena misslyckande var optimismen kring strategin 
överväldigande. Dessa skillnader tror vi främst beror på respondenternas erfarenheter av 
arbetet med partnership. Då samtliga såg fördelarna som större än nackdelarna var det värt 
risken. 
 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 
 
I vår uppsats har vi begränsat oss till företag med sitt säte i Sverige och som främst är aktiva 
på den svenska marknaden men även agerar internationellt. Vi har fokuserat på den 
strategiska implementeringen av partnership i arbetet med experience marketing och dess 
effekter i kampen om kunderna. Vi har inte utforskat de finansiella aspekterna av arbetet med 
partnership inom experience marketing, varken kostnader eller eventuellt högre intäkter har 
undersökts eller presenterats. Den finansiella aspekten är ett förslag till vidare forskning, kan 
företag med hjälp av partnership och experience marketing och partnership sänka kostnaden 
för CPA, kostnader per förvärvad kund. Det skulle även vara intressant att undersöka detta 
fenomen på en globalnivå. Vi tror att en undersökning på globalnivå där viljan att komma in 
på nya marknader är större än i Sverige. 
 
Vår undersökning gjordes utifrån en kvalitativ ansats och det skulle därför vara intressant att 
undersöka experience marketing och partnership ur ett kvantitativt perspektiv för att få en 
ökad reliabilitet. I vår undersökning var det flertalet respondenter som ansåg att 
tillverkningsföretag skulle ha en större fördel av arbetet med partnership och experience 
marketing än tjänsteföretag. Det finns ingen substans för detta påstående i teorin och vi anser 
att det därför skulle vara väldigt intressant att undersöka om det förhåller sig på det viset. En 
kvalitativ undersökning som jämförde hur tjänsteföretag och tillverkande företag använde sig 
av experience marketing och partnership skulle därför vara intressant att ta del av. Vi ser på 
spänning fram emot framtiden och utvecklingen av arbetet med partnership inom experience 
marketing, kommer det att bli framtidens marknadsföringsverktyg. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 
Experience Marketing 
 
Hur anser ni att marknadsföringsstrategier utvecklats under åren, hur ser den ut idag och hur 
kommer den utvecklas i framtiden?  
Hur definierar ni uttrycket experience marketing? 
Jobbar ni med experience marketing och hur i så fall? Är detta en medveten strategi ni jobbar 
utifrån? 
Vilka mål bör ett företag ha med experience marketing för att vara framgångsrika med det? 
Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med experience marketing? 
Är experience marketing bara en trend eller är det här för att stanna?  
Är det viktigt för företag att involverar sina kunder och bygga en relation (två-
vägskommunikation)? Gäller detta alla företag?  
Vilket är enligt er det bästa sättet att nå sina kunder med sitt budskap i dagens läge? 
Vad anser du är viktigt för att lyckas med experience marketing?  
Bör experience marketing vara integrerat i hela företaget eller agera som en egen del? Varför? 
Anser ni att utvecklingen av Brand Advocates är något positivt och hur kan experience 
marketing hjälpa till för att skapa dessa? 
 
Partnership 
 
Hur ser ni på dagens partnership jämfört med tidigare samarbeten?  
Av vilken orsak använder ni er utav partnership? 
Har det blivit svårare att differentiera sig på dagens marknader?  
Anser du att partnership försvårar ”kopiering” då det består av en interaktion? 
De partnership ni är en del utav är de formellt eller informellt styrda? 
Skulle du säga att partnership är en del av företagets strategi eller är det ett sydö projekt som 
man inte riktigt tar på allvar? 
Vad kännetecknar en bra samarbetspartner? 
Är valet av partnership partner en enkel eller avancerad process? 
Vilka är framgångsfaktorerna för ett lyckat partnership? 
Vilka är nackdelarna med att ingå ett partnership? 
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Bilaga 2 Expanderad modell av partnerships framgångsfaktorer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An expanded model of business-to-business partnership formation 
  
Tuten, T. och Urban, D. (2001) Industrial Marketing Management. New York: Elsevier 
Science Inc, s. 160.  
 
  

Antecedents: 
Expectations of lower costs, 
increased service, competitive 
advantage, sales/profitability/market 
share, increased quality and benefits 
of a relationship 

If expectations are 
negative, partnership is 
not formed. 

Relationship evaluated on the 
following success factors: 
Characteristics of a strong relationship 
Communication 
Performance expectations met (as a function 
of the antecedents) 

If expectations are not met, 
partnership is dissolved 

If positive expectations are met, then 
the partnership continues and grows  


