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Abstract 

The purpose of this master’s thesis is to contribute to the development of business relationships 

between a supplier and its customers. The research area and research problem was further 

developed into three research questions. The research questions concerns the following subjects: the 

substance of business relationships and dimensions within relationships management that can be 

used in order to contribute to the development of a company’s business relationships. 

This master’s thesis was conducted for SWECO Systems in Umeå during the autumn of 2008 and 

winter of 2009. SWECO Systems is a service provider effective in the areas of electricity, controlling 

and heating and sanitation. The demand for this thesis arose when SWECO Systems identified that 

the way their customers make business had changed. The study has been performed in a qualitative 

manner by a survey that was sent to the company’s customers.  

The findings of this study show that there are three active dimensions in the substance of the 

business relations, which all contribute to tie the companies together. In addition the study shows 

that there are eight dimensions that affect the relationship management. The models and concepts 

of the theory can be used in order to find areas that are important in customer relations. Another 

conclusion is that it is possible to indicate areas that a specific company can improve in order to 

develop its customer relationships. Finally, recommendations for how the company of the study 

should act to develop their customer relationships are given. 
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Sammanfattning 

Detta examensarbete har till syfte att bidra till utvecklingen av industriella kundrelationer mellan en 

leverantör och dess kunder. Ur problemområdet och forskningsproblemet togs tre forskningsfrågor 

fram. Forskningsfrågorna rör områdena: kundrelationens innehåll och dimensioner inom 

relationshantering som kan användas till att bidra till utveckling av företagets kundrelationer. 

Examensarbetet har utförts på SWECO Systems i Umeå under hösten 2008 och vintern 2009. SWECO 

Systems är en tjänsteleverantör som tillhandahåller konsultlösningar inom el, styr och VVS. Behovet 

av examensarbetet uppstod i och med att man på SWECO Systems identifierat att sättet som deras 

kunder handlar på har förändrats.  Studien har genomförts kvalitativ genom en enkätundersökning 

som skickades till företags kunder.  

Slutsatserna visar att det finns tre aktiva substanser i relationens innehåll som samtliga bidrar till att 

hålla aktörerna bundna till varandra. Utöver det visar studien att det finns åtta dimensioner som 

påverkar relationshanteringen. Teorins modeller och begrepp kan användas för att hitta områden 

som är av vikt i kundrelationer. Studien visar även att det går att peka ut områden som ett specifikt 

företag kan förbättra för att bidra till utvecklingen av sina kundrelationer. Avslutningsvis ges 

rekommendationer för hur det aktuella företaget bör agera för att utveckla sina kundrelationer.
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1 Inledning 
Syftet med kapitlet är att beskriva problemområdet som ligger till grund för frågeställningen. I 

avsnittet bakgrund diskuteras problemet utifrån teorin, detta kopplas sedan till det empiriska fallet 

för att slutligen leda fram till uppsatsens syfte och forskningsfrågor. 

1.1 Bakgrund 

Inom grundläggande marknadsföringsteori, definieras målet för ett marknadsorienterat företag - att 

skapa kundvärde (Jobber, 2004). Jobber definierar kundvärde som kundernas upplevda fördelar 

minus kundernas upplevda uppoffring. Till fördelarna räknas: produktens (eller tjänstens) 

egenskaper, relationen med säljaren samt det säljande företagets image. Till uppoffringarna räknas: 

bl.a. kostnaden för produkten, tidsuppoffringar och energi uppoffringar. Kundnöjdhet uppnås när 

den upplevda fördelen överträffar den upplevda uppoffringen. En intressant faktor bland de 

upplevda fördelarna är att även relationen mellan köpare och säljare återfinns där. Kunden ser alltså 

fördelar med att jobba mot leverantörer som de har utvecklat en nära relation med. Inför 

resonemanget kan man alltså fråga sig vad det är som gör att kunden ser fördelar i dessa relationer, 

hur man ska göra för att uppnå dem och hur de ska underhållas? Produkten, som skapar kundvärde, 

består av två delar: kärnprodukt samt utökad produkt.  Kärnprodukten är det gripbara föremål eller 

grundläggande tjänst som kunden köper. Den utökade produkten är delar av produkten som på 

något sätt anpassats för varje kund. Dwyer & Tanner (2002) menar att den utökade produkten bidrar 

till att bygga goda relationer mellan köpare och säljare. 

Treacy och Wiersema (1997) har identifierat tre huvudprinciper för hur logiken ser ut hos 

värdeskapande företag. Studien visar att alla framgångsrika företagen följer något av dessa principer:   

• Låga kostnader genom hög operativ effektivitet 

• Produktutveckling - de tillhandahåller bättre produkter och har bättre förmåga att utveckla 

nya produkter än konkurrenterna  

• Följa kunden - inrikta sig på att betjäna utvalda kunder och anpassa sig till dem och deras 

behov.  

I fall tre där företaget väljer att följa kunden, blir relationen extra viktig. 

För att förstå hur man ska hantera relationerna med sina kunder måste man studera deras 

köpbeteende. En trend inom industriellt inköp är att starkare relationer mellan köpare och säljare blir 

av allt mer vikt (Dwyer & Tanner, 2002). Företag försöker minska antalet leverantörer och istället 

göra mer affärer med varje leverantör. Köparna har även tvingats skära ner på antalet 

inköpsansvariga, i och med detta har antalet order blivit färre medan värdet på varje order stigit. I 

förlängningen har detta bl.a. lett till ökat krav på förhandlingsförmåga hos både köpare och säljare. 

På samma tema menar Axelsson & Agndal (2005) att personskiften (både på leverantörs- och 

kundsidan) bör förberedas och hanteras på ett medvetet sätt. Annars kan relationen skadas, eller 

ännu värre - förstöras. 



6 
 

Håkansson & Snehota (1995) har försökt definiera relationer, de menar att en relation består av tre 

lager som tillsammans utgör relationen. De tre lagren är för visso nära relaterade, men kan i teorin 

betraktas separat. De tre komponenterna är:  

• Aktivitetslänkar - kopplar ihop köparens och säljarens aktiviteter 

• Aktörsbindningar - kopplar aktörerna inom relationen med varandra  

• Resurskopplingar - binder säljarens resurser med köparens. 

Författarna beskriver aktivitetslänkar som en viktig utgångspunkt för att beskriva och förklara en 

relation.  Man kan se ett företag som en komplex struktur av aktiviteter, det är sedan vissa utav 

dessa aktiviteter som kopplas ihop med motsvarande i ett annat företag. Men för att kunna göra det, 

måste man förstå hur kunden ser på relationen, samt vad dennes ”problem” är (vilket problem 

säljarens produkt ska lösa). 

Berthon et al (2002) har identifierat liknande egenskaper i deras analys av relationer. Enligt dem är 

relationer aldrig endimensionell och på så sätt måste en relation analyseras flerdimensionellt. De 

menar att det fortfarande kan finnas betydande skillnader mellan två relationer, även om båda är väl 

utvecklade och har "mognat". Man måste förstå helheten i relationen som innehåller faktorer som: 

Kund och leverantörs strategier, nätverkets kännetecken (karaktär), parternas problem och resurser 

samt relationens mognadsstadium (Berthon et al, 2002). Dessa faktorer påverkar i sin tur hur 

företaget skall hantera relationerna. 

När man studerar relationer stöter man ofta på termen nätverk. Relationer brukar med ett annat ord 

kallas för dyader. Laage-Hellman definierar utifrån det, begreppet triad, vilket uppkommer när man 

lägger till en relation till en dyad. En triad är den lägsta möjliga form av nätverk. Axelsson & Agndal 

(2005) förtydligar: "relationer är alltså i sin tur inbäddade i en större struktur, ett nätverk, bestående 

av många, inbördes beroende relationer. Nätverket ligger på en högre nivå som är uppbyggd av 

relationer. Ford & Berthon et al. menar att den som önskar utveckla en enskild relation även måste 

hålla det större ”nätet av aktörer” i åtanke. 

Axelsson & Agndal (2005) definierar två sätt att utveckla en relation. Det görs enligt dem antingen 

genom att utveckla nya produkter (med hänsyn till kundens krav). Det andra sättet är att tillsammans 

med kunden identifiera möjligheter att förändra samarbetet genom utveckling av kärnprodukten, 

eller utveckling av olika sekundära aktiviteter. Det är ofta fråga om hur kunden köper än vad som 

köps. Att utveckla en relation görs alltså enligt dem genom att anpassa de tre komponenter som, 

enligt Håkansson & Snehota (1995), utgör en relation. Utöver detta bör man vara medveten om att 

även en relation utan "problem" kan utvecklas. Berthon et al (2002) menar att en relation utan 

konflikter och svårigheter, inte nödvändigtvis är ett bra tecken. Man måste inse det att kommer att 

uppstå problem i alla relationer där det sker mycket aktivitet. En problemfri relation kan alltså vara 

ett tecken på att det helt enkelt sker för lite interaktion. Konflikter som, enligt Berthon et al, hanteras 

väl och löses kan leda till en utvecklad relation. 

Bruhn (2003) menar att i dagens företagsklimat måste man arbeta med kompletta kundrelationer 

(total customer relationships) istället för att fokusera på enstaka transaktioner. En term som vuxit 

fram inom marknadsföring mer och mer är relations marknadsföring. Axelsson & Angdal (andrahands 

ref., 2005) tar upp att "relationsmarknadsföring är en term som alltmer kommit till användning och 
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som tycks kunna användas för ett mycket brett spektrum av företeelser". Relationsmarknadsföringen 

har utvecklats under de senaste decennierna och Bruhn (2003) definierar denna som: 

”Relationsmarknadsföring omfattar alla åtgärder för analys, planering, genomförande och kontroll av 

åtgärder för att inleda, stabilisera, skärpa och återaktivera affärsrelationer med företagets 

intressenter – främst kunder – till att skapa ömsesidigt värde.”  Idén är att gå från den traditionella 

marknadsmixen (4P), där man fokuserar på enskilda transaktioner, till att istället fokusera på 

relationen. 

1.2 Problemområde 

SWECO Systems AB tillhandahåller "konsulttjänster inom VVS, el, tele, brand, FM och 

systemintegration. Tjänsteutbudet omfattar allt från rådgivning och projektering till kontroll och 

besiktning samt energioptimering och underhållsplanering av byggnaders installationer" (SWECO:s 

årsredovisning, 2007).  

På uppdrag av SWECO Systems AB utförde Bergenström och Nyberg (2002) en undersökning bland 

företagets kunder med fokus på upplevd tjänstekvalitet. Resultatet av studien visar att kunderna är 

nöjda med företagets tjänster: de håller hög kvalitet. Idag har man på SWECO Systems AB i Umeå 

som tillhör den norra regionen i företagets verksamhet, identifierat ett behov av att utveckla sina 

kundrelationer. De önskar att "Utveckla kundrelationer genom analys av kunderna och förslag till hur 

kunddialog och marknadsföring ska utvecklas" (Kjell Blombäck). På senare år har företaget 

identifierat en stor förändring på vilket sätt de samarbetar med sina kunder samt vilken typ av 

tjänster som efterfrågas (Blombäck). Han pekar på att det har bytts ut många tjänstemän bland deras 

kunder, alltså personer som de samarbetat med. Detta har lett till en förändring i branschen och 

företaget önskar möta de förändringar som skett. 

1.3 Forskningsproblem 

Detta examensarbete syftar till att bidra till förståelsen för industriella kundrelationer genom att 

beskriva och förklara dessa med utgångspunkt från befintliga teorier, på ett sådant sätt att resultatet 

kan användas för att ge rekommendationer till ett enskilt industriellt säljarföretag. 

1.3.1 Avgränsningar 

Nätverk, som nämnts kort i bakgrundsbeskrivningen, kommer inte att behandlas i detta arbete. 

Istället kommer det att fokusera på den enskilda relationen mellan köpare och säljare. Inte heller 

kommer arbetet att ta upp någon diskussion kring produkterna som SWECO tillhandahåller, arbetet 

kommer att utgå från de befintliga produkterna. 

1.3.2 Forskningsfrågor 

• Forskningsfråga 1: Hur kan innehållet i industriella kundrelationer beskrivas och förklaras? 

• Forskningsfråga 2: Hur viktiga är de olika dimensionerna som påverkar relationshanteringen? 

• Forskningsfråga 3: Hur kan SWECO Systems hantera sina kundrelationer för att bidra till 

utvecklingen av dem? 
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2 Litteraturöversikt 
Syftet med kapitlet är att redogöra för de teorier som finns tillgängliga från tidigare forskning och kan 

kopplas till de aktuella forskningsfrågorna. Kapitlet kommer främst att ta upp teorier som behandlar 

ämnet kundrelationer. Kapitlet tar sin början inom teorier om tjänster, tjänsteföretag och dess 

specifika egenskaper för kundrelationer inom tjänstemarknadsföring. Sedan kommer en mer 

omfattande del om kundrelationer uppdelat i de olika avsnitten: innehåll i kundrelation, hantering av 

kundrelationer samt relationsutveckling. 

1.1. Tjänster 

1.1.1. Tjänsters kännetecken 

Tjänster är speciella. Grönroos (1996) menar att många misslyckanden med att marknadsinrikta sin 

verksamhet beror på att man inte inser att tjänster är detsamma som fysiska produkter. Han menar 

att man måste försäkra sig om att de erfarenheter man har från marknadsföring av produkter, 

verkligen kan användas vid marknadsföring av tjänster. Enligt Grönroos (1979) finns det fyra 

allmänna kännetecken för tjänster: 

• Immateriallitet: Tjänsten är abstrakt och immateriell. Det betyder att det är svårt för kunden 

att värdera en given tjänst innan han köper den 

• Produktionsprocess: En tjänst är en aktivitet eller en process och upphör så fort processen 

avslutas. Tjänster går inte att lagra, varje tjänst måste alltså (till olika grad) produceras från 

början 

• Samtidig produktion och konsumtion: I stora drag produceras tjänsten samtidigt som den 

konsumeras 

• Samproduktion: Kunden medverkar ofta i produktionsprocessen genom så kallad köpar- 

säljarinteraktion genom att kunden kommer i kontakt med olika delar att säljarens 

aktiviteter. 

1.1.2. Relationer i tjänstemarknadsföring 

Grönroos (1996) argumenterar för att relationer är en naturlig komponent inom 

tjänstemarknadsföring. Relationen ligger till grund för de teorier, modeller och begrepp som har 

byggts upp inom ämnet. Detta beror på att tjänsteföretag alltid kommer i nära kontakt med kunden. 

Kunden som använder tjänsten kommer alltid att delta i produktionsprocessen (se ovan: 

samproduktion). Författaren menar att en kundrelation skapas naturligt som en följd av detta. 

Enligt kundlivscykeln går ett företags kunder igenom flera olika skeden. I Figur 2:1 illustreras dessa 

skeden i livscykeln. Grönroos (1996) menar att man måste skilja mellan två olika situationer: 

• Arbete med potentiella kunder som ännu inte intresserat sig för företaget och dess tjänster. 

• Arbete med företagets befintliga kunder som strävar att bevara och/eller utveckla 

kundrelationen. 

En potentiell kund går enligt Grönroos kundlivscykel igenom tre steg: I initialskedet där kunden blir 

medveten om företaget – ett intresse väcks.  I det andra steget, köpprocessen, syftar säljaren till att 

skapa ett löfte till kunden. Om löftet uppfyller kundens krav och önskemål kommer man till det 

tredje skedet: konsumtionsprocessen. I detta sista steg produceras och konsumeras tjänsten av 
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säljare respektive kund. Efter att kunden gått igenom det sista steget i kundlivscykeln får han en 

upplevelse. Enligt Grönroos (1996) är det den upplevda kvaliteten på tjänsten som bidrar till att 

stärka kundrelationen. Om så är fallet ökar chansen för återköp, kunden går då igenom cykeln igen 

förutom att initialskedet och dess aktiviteter, i stora drag, kan hoppas över. 

 

Figur 2:1. Kundrelationens livscykel Källa: (Grönroos, 1990, s.139) 
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1.2. Kundrelationer 

1.2.1. Innehåll i kundrelationer 

Snehota & Håkansson (1995) har definierat begrepp inom relationsteorin för att kunna precisera de 

olika komponenterna som utgör relationen. De har hittat tre lager av aktivitetslänkar, 

resurskopplingar och aktörsbindningar. De tre begreppen kan betraktas separat, men man bör ha i 

åtanke att de i verkligheten är nära relaterade. Figur 2:2 illustrerar tre olika relationer utifrån de tre 

komponenterna. Cirkelns storlek beror på värdet av de transaktioner som utförs parterna emellan. 

Relationen utgörs av de tre ovan nämnda komponenterna. Hur stor del av relationen som varje 

komponent utgör varierar från fall till fall. I nästa stycke följer en ingående förklaring av de tre 

komponenterna. 

 

Figur 2:2 Innehållet i tre relationer 

1.2.1.1. Aktivitetslänkar 

Aktivitetslänkar kopplar aktörernas aktiviteter med varandra. I ett enkelt fall av dessa aktiviteter är 

livsmedelsbutiken, som är beroende av att ett annat företag levererar livsmedel till butiken. 

Transportföretaget är i sin tur beroende av att grossisten har varor i lager. Men det visar sig att 

aktivitetslänkar är mycket mer komplexa än så (Snehota & Håkansson, 1995). Författarna ser varje 

enskilt företag som en komplex struktur, som utgörs av tusentals koordinerade aktiviteter. När sedan 

två företag, med var sin komplexa struktur kopplas samman, skapas ofta relationen genom att deras 

tekniska, administrativ eller kommersiella aktiviteter länkas samman. Ett pågående utbyte mellan 

företagen genom dessa länkar utgör sedan relationen. Inte sällan blir ett eller båda företagen 

tvungna att förändra sin interna aktivitetsstruktur för att anpassa sig till det andra företaget. 
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Figur 2:3 Illustrativ beskrivning av aktivitetslänkar Källa: Snehota & Håkansson (1995, s. 29) 

Snehota & Håkansson (1995) belyser även parallella länkar. "... aktivitetslänkar är inte bara 

sekventiell interdependens utan även horisontell". Denna typ av koordination är extra viktig inom 

bl.a. konstruktionsbranschen. Ett exempel på detta kan vara när en kund är beroende av två 

leverantörer för att tillverka sin produkt. Kunden kan i det fallet försöka påverka båda leverantörerna 

att anpassa sig, det skapar parallella länkar. 

Ford, et al. (2002) påstår i sin beskrivning av aktivitetslänkar att man som företag måste förstå vilka 

av deras aktiviteter som ska länkas med sina kunders. Det beror i sin tur på vilken typ av problem 

som ska lösas, samt hur kunden ser på relationen. Snehota & Håkansson (1995) menar avslutningsvis 

att aktivitetslänkar är en viktig utgångspunkt för att beskriva, förklara och förutse effekten av en 

relation samt hur den kommer att utvecklas. I Figur 2:3 illustreras begreppet. 

1.2.1.2. Resurskopplingar 

Resurskopplingar binder samman säljarens och köparens resurser. Ett företag utgörs av en rad 

resurser så som arbetskraft, utrustningar, byggnader och kunskapskapital. Dessa resurser kan utgöra 

kopplingar i en kundrelation. Kopplingarna kan både var av fysiskt slag (t.ex. gemensamma lokaler) 

eller så kan de bestå av gemensamt kunskapskapital (t.ex. ett utlokaliserat callcenter). När 

resurskopplingarna stärks mellan två företag så försvagas de samtidigt i förhållande till andra företag 

(Ford, et al., 2002). Författarna menar vidare att resurskopplingar kan utvecklas omedvetet genom 

att triviala problem löses i kund- leverantörrelationen. Enligt Ford, et al. (2002) är det inte ovanligt 

att aktörerna är omedvetna om dessa relationer, speciellt i äldre kundrelationer - där de är särskilt 

viktiga.  

1.2.1.3. Aktörsbindningar 

Aktörsbindningarna kopplar ihop de två aktörerna med varandra. Bindningarna kan till exempel vara 

sociala, tekniska, administrativa eller juridiska. Dessa kopplingar som uppstår i relationen kommer 

enligt Snehota & Håkansson (1995) att påverka de två aktörernas beteende och egenart. När man 

avser att analysera en kundrelation visar det sig att karaktären och styrkan av dessa aktörskopplingar 

har betydelse för hela kundrelationen. 

Kopplingarna uppstår när de två parterna i en kundrelation riktar uppmärksamhet mot varandra, 

denna uppmärksamhet måste vara ömsesidig (Snehota & Håkansson, 1995). Några författare liknar 

dessa kopplingar vid mänskliga relationer – alltså vänskapsrelationer. Kunder och leverantörer som 

får denna känsla av att de gör affärer med nära vänner, särskilt om företaget är välkänt och starkt, 
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hjälper att utveckla relationen (Snehota & Håkansson, 1995). Ford, et al. (2002) menar därtill att 

denna vänskap bidrar till att tilliten mellan företagen växer, vilket i sin tur är nödvändigt för att 

relationen skall utvecklas. Snehota & Håkansson (1995) har samma uppfattning om tillit, de lyfter 

fram inlärning och att lära ut som ett centralt begrepp i relationer. De menar att det är kunskapen 

om den andra parten i relationen som gör att en relation kan utvecklas. Man kan och bör alltså skaffa 

sig kunskap om den andra aktören, men de menar samtidigt att man aldrig blir fullärd på det ämnet. 

Varje relation utgörs alltså av ett visst mått av osäkerhet, som författarna kallar det. För att hantera 

denna osäkerhet är det viktigt att man har tillit aktörerna emellan. 

För att vidare förstå aktörskopplingarna måste företagen brytas ner i sina verkliga beståndsdelar: 

avdelningar och individuella aktörer – alltså de individer som hanterar och sköter kontakten med det 

andra företaget. I det långa loppet kommer hela relationen att påverkas av de individuella aktörerna 

(Snehota & Håkansson, 1995). 

2.1.1 Hantera relationer 

Ford, et al. (2002) presenterar åtta områden som företag måste jobba med för att hantera relationer. 

Författarna använder genomgående termen relationshantering istället för relationsmarknadsföring. 

De menar att relationsmarknadsföring endast ser till vad säljaren kan göra för att utveckla relationen. 

Relationshantering inkluderar även kunden, och ser relationen som en interaktion mellan två parter. 

Figur 2:4 Dimensioner inom relationshantering summerar de åtta områdena, de förklaras mer 

ingående nedan. Det skall påpekas att olika författare tar upp olika områden som man måste jobba 

med för att hantera relationer. Wilson (1995) argumenterar för att dessa områden är flexibla, att de 

får anpassas beroende på det empiriska fallet. Barnes (1994) har i sin artikel sammanställt några 

viktiga attribut, skrivna av författare inom social psykologi, som måste uppfyllas för att en relation 

skall fungera. Författaren menar att dessa grundläggande teorier även kan appliceras inom 

affärsrelationer. Några av de termer som nämns handlar om: lojalitet, stöd, omsorg, ärlighet, 

pålitlighet, att hjälpa varandra, kommunikation, tillit, respekt och en långsiktig syn på relationen. 

Flera av de områden som Ford, et al. (2002) tar upp är områden som återfinns här. 
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Figur 2:4 Dimensioner inom relationshantering Källa: Ford, et al., 2002, s.103 

Ford, et al. (2002) presenterar även fem minnesmärken för hantering av relationer, som alltid bör has 

i åtanke: 

1. Kunden kommer alltid att ha en annorlunda uppfattning än dig om vad relationen handlar 

om, vad de ska bidra med, vad du ska bidra med, vad du ska få ut av den, vad kunden ska få 

ut av den, vad du gör och har gjort samt vad de gör och har gjort för att påverka relationen. 

2. Även om du tror att relationen är viktigt, kan den andra partnern ha en motsatt uppfattning. 

Eller tvärtom: om du tror att relationen är oviktig, kan den andra parten ha motsatt 

uppfattning. 

3. Kunden kommer alltid ha relationer med andra leverantörer och kommer att värdera 

relationen med dig utifrån erfarenheter från de andra relationerna. 

4. Relationer handlar om tid. För att erhålla värden från en relation i framtiden, måste du göra 

investeringar idag. Avkastningen på dessa investeringar kommer sannolikt att ta längre tid än 

du tror. Värdet du erhåller idag är sannolikt på bekostnad av det värde du kunde erhålla i 

framtiden. 

5. Företag som har relationer har långt minne. Om du som leverantör utnyttjar en kund idag, 

kommer de att komma ihåg den händelsen under en lång tid framöver. (F. Robert Dwyer, 

2002. Författarens översättning.) 
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2.1.1.1 Learning 

Ford, et al. (2002) argumenterar för vikten av att skaffa sig kunskap om sina kunder för relationens 

framtid och utveckling. Mer i detalj betyder det att en säljare måste lära sig om sina kunders 

ovissheter och kompetenser, som författarna uttrycker det. Det gäller även att förstå vad kunden vill 

ha ut av relationen och vad de har att erbjuda i utbyte. Ford, et al. (2002) menar fortsatt att det finns 

ännu mer komplexa problem inom en relation, man måste även lära sig att tolka kundens agerande. 

Till exempel kan det handla om att förstå vad kunden menar när han säger eller agerar på ett sätt. 

Avslutningsvis skriver författarna att kunskap om relations partner hjälper till att minska ovissheter. 

Författarna har skapat en beskrivning för hur man skall arbeta för att hantera denna del inom 

relationshantering: “Marknadsföraren måste kontinuerligt ta till sig kunskap om kunden och dess 

verksamhet, tillgångar och teknologier, även de som kan användas inom det egna företaget. Man 

måste lära sig om kundens beteende och hur förutsägbart det är. Marknadsföraren måste även 

försöka dela med sig av kunskap till kunden. Vilket innebär att tillhandahålla information och råd till 

kunden om det egna företaget.” (Ford, et al., 2002, författarens översättning) 

2.1.1.2 Investing 

Kundrelationer kräver även att man avsätter tillgångar. Dessa tillgångar kan vara både fysiska och 

psykiska. En vanlig typ av uppoffring som företaget måste göra är att avsätta tid för kunden. Det kan 

då handla om att stärka kontakten mellan köparen och säljaren samt att utbyta kunskap om 

varandras företag. 

Författarna har skapat en beskrivning för hur man skall arbeta för att hantera denna del inom 

relationshantering: ”Investeringar bygger relationstillgångar. Man måste kontinuerligt värdera 

nuvarande och planerade investeringar i relationen mot de fördelar man kan förvänta sig att erhålla 

från dem.” (Ford, et al., 2002, författarens översättning) 

2.1.1.3 Adapting 

En leverantör som anpassar sig hanterar en enskild kund på ett unikt sätt (Ford et al., 1995). Enligt 

dem finns det två typer av anpassningar, formella och informella. De formella anpassningarna är de 

som de två partnerna kommer överens om i kontraktet. De informella anpassningarna blir något av 

en ad hoc typ. Till exempel kan säljaren göra vissa anpassningar av kontraktsvillkoren om kunden 

skulle stöta på några problem. Ford, et al. (2002) menar vidare att dessa informella anpassningar är 

mycket viktiga för utvecklingen av relationen, samtidigt som de varnar för att göra dessa informella 

anpassningar utan att först bedöma konsekvenserna av dem. 

Författarna har skapat en beskrivning för hur man skall arbeta för att hantera denna del inom 

relationshantering.: “Man måste fullt ut värdera kostnaderna och effekterna av varje anpassning mot 

relationens potential. Informella anpassningar måste bevakas och kontrolleras. Om möjligt, bör man 

försöka minska kostnaderna för anpassningarna för varje relation genom att göra en gemensam 

investering som flera relationer kan dra nytta av.” (Ford, et al., 2002, författarens översättning) 

2.1.1.4 Commitment & Trust 

Enligt Mummalaneni (1987) är engagemang en avgörande faktor när man ska urskilja lojala kunder 

från icke-lojala kunder.  På samma tema menar Ford, et al. (2002) att relationer kan brytas, eller 

utveckling av en relation kan utebli, om aktörerna inte visar engagemang eller tillit till varandra. De 

påstår att engagemang skapas genom att säljaren anpassar erbjudandet eller löftet till kunden. Detta 
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visar då för kunden att säljaren är villig att se på relationen långsiktig – att man avstår från direkt 

förtjänst och istället kan se en långsiktig lönsamhet. Tillit skapas genom att säljaren uppfyller de 

löften som man kommit överens om med kunden. Ford, et al. (2002) påpekar att tillit byggs upp 

genom att löften tillfredsställs, att ge löften utan uppfyllelse kan snarare skada relationen än främja 

denna. Den nivå av engagemang och tillit som finns inom en relation baseras på hur parterna har 

hanterat varandra tidigare i relationen.  

Författarna har skapat en beskrivning för hur man skall arbeta för att hantera denna del inom 

relationshantering: “Man måste göra klart för sig om man önskar utveckla en specifik relation. Om så 

är fallet måste man visa engagemang till relationen genom att under en kontrollerad process göra 

formella och informella anpassningar av relationen. Man måste även bevaka till hur stor grad kunden 

litar på oss som leverantör och kontrollera till vilken grad kunden är villig att skapa tillit. Man måste 

samtidigt även bevaka kundens engagemang, kundens investeringar i relationen samt kundens 

engagemang i hans handlingar.” (Ford, et al., 2002, författarens översättning) 

2.1.1.5 Distance 

Johanson & Wiedersheim-Paul (2007) tar upp fyra olika typer av avstånd som kan existera mellan två 

företag. De fyra avstånden är: 

• Socialt avstånd: Avståndet beror på hur väl individerna i de två företagen känner till 

varandra. 

• Kulturellt avstånd: Mäter hur stor den kulturella skillnaden är mellan företagen, med 

utgångspunkt för deras geografiska placering. 

• Tekniskt avstånd: Mäter skillnaden mellan de två företagens tekniska kompetens. Avgör hur 

väl företagen passar ihop. 

• Tidsavstånd: Måste vanligtvis hanteras tidigt i relationen, t.ex. innan kunden kan se att 

säljaren lever upp till sina löften. 

Ford, et al. (2002) menar att tidsavståndet kan minskas genom att säljaren ger kunden en fördel 

tidigt i relationen. De tre övriga avstånden hanteras genom social interaktion mellan individer i de två 

företagen, det bidrar även till att skapa aktörsbindningar. Författarna varnar samtidigt för ett 

fenomen när avstånden krymper allt för mycket. Det kan innebära att företagen får för mycket 

kännedom om varandra, vilket kan leda till att parterna utnyttjar denna kunskap till sin egen fördel. 

Författarna har skapat en beskrivning för hur man skall arbeta för att hantera denna del inom 

relationshantering: “Man måste värdera avståndet mellan det egna företaget och kunden och 

besluta sig för om och hur det avståndet skall ändras.” (Ford, et al., 2002, författarens översättning) 

2.1.1.6 Power & Dependence 

Ju mer en kund eller leverantör engagerar sig i en relation desto mer beroende blir denne av 

motparten, samtidigt blir motparten mer kraftfull (Ford, et al., 2002). Detta blir extra tydligt när 

leverantören har gott tekniskt kunnande, kunden blir då beroende av dennes tekniska kompetens. 

Ford, et al. (2002) nämner att även om både kunden och leverantören drar tydliga fördelar av en 

relation behöver det inte betyda att relationen är nära och vänskaplig. Hur mycket makt som en 

aktör har i en relation beror ofta på vad motparten har för alternativa kunder/leverantörer. 
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Beroendet mellan de två parterna bottnar enligt Ford, et al. (2002) i hur problemet ser ut samt det 

tekniska avståndet, desto svårare problem som kundsäljarrelationen ska lösa, desto mer beroende 

blir parterna av varandra. Beroendet beror även på aktörsbindningarna, aktivitetslänkarna samt 

resurskopplingarna (jfr storleken på cirkeln i Figur 2:1) – ju mer utvecklade sådana, desto mer 

beroende är företagen av varandra. Han, Wilson, & Dant (1993) citerade i Wilson (1995) 

argumenterar i sin artikel för att både kunder och leverantörer har insett ett behov av att öka 

beroendet av varandra. 

Författarna har skapat en beskrivning för hur man skall arbeta för att hantera denna del inom 

relationshantering: “Man måste värdera till vilken utsträckning det egna företaget är beroende av 

kunden, och vad det beroendet baseras på: intäkterna eller vinsterna som relationen genererar, eller 

kunskapen som tillförs, eller tillgången till det nätverk som följer av relationen. Man måste sedan 

besluta huruvida detta beroende av kunden skall minskas, genom att investera tillgångar i det eller 

genom att investera i andra relationer. 

Företaget måste även lära sig att dra nytta av den makt man besitter. Krav kan ställas på kunden att 

han skall göra anpassningar. Alternativt kan man välja att inte demonstrera sin makt på kort sikt, och 

istället dra på sig kortsiktliga kostnader för att öka kundens långsiktliga beroende av företaget. 

Slutligen, innan man som leverantör demonstrerar makt i relation måste man ha sitt eget beroende 

av kunden klarlagt, så som syftet med relationen samt den långsiktiga effekten av någon handling i 

åtanke .” (Ford, et al., 2002, författarens översättning) 

2.1.1.7 Conflict 

Konflikter inom relationer kan uppstå när de två partnerna har olika motiv med relationen. Kunden 

kanske till exempel ser en leverantör väldigt kortsiktigt och är på så sätt endast intresserad av en 

enda transaktion, medan leverantören förväntar sig en långsiktig relation med kunden. 

Författarna har skapat en beskrivning för hur man skall arbeta för att hantera denna del inom 

relationshantering: “Om eller när en meningsskiljaktighet eller konflikt uppstår i en relation, måste 

man tänka på hur man använder sin makt för att uppnå sin önskan, för att inte minska kundens tillit, 

och undvika framtida konflikter med företaget. Varje beslut måste vara baserat på en utvärdering av 

det långsiktiga värdet av relationen. (Ford, et al., 2002, författarens översättning) 

2.1.1.8 Communication & Influence 

Ford, et al. (2002) understryker vikten av kommunikation och inflytande. Dessa två medel kan 

användas för att: 

• Ta till sig kunskap om sina kunder, deras problem, så att erbjudanden kan utvecklas 

• Övertyga kunden att ”mitt företags” produkt är lösningen på deras problem 

• Kunna föra en dialog om den relation som de ingår i – och hur den kan utvecklas 

• Visa engagemang och på så sätt skapa tillit 

• Minska avståndet (extra viktigt under relationens tidiga skede) 

• Utöva makt och hantera beroendeförhållanden 



17 
 

• Undvika eller hantera konflikter. 

Författarna har skapat en beskrivning för hur man skall arbeta för att hantera denna del inom 

relationshantering: “Kommunikation mellan individer och avdelningar i de två parternas företag 

koordineras så att varje interaktion (i alla forum) ligger i linje med företagets generella syn på 

relationen. (Ford, et al., 2002, författarens översättning) 

2.1.2 Utveckla kundrelationer 

För företag med etablerade kundrelationer kommer den grundläggande hanteringen av relationen 

innebära att man vårdar utbyten parterna emellan, vårdar relationen samt utvecklar en förstålelse 

för kunden (Axelsson & Agndal, 2005), som tagits upp i tidigare i kapitlet. Men en sådan relation har 

även en utvecklingspotential, även i de fall man arbetar med en etablerad produkt. Axelsson & 

Agndal (2005) menar att för att kunna utveckla relationen måste man försöka förstå kundens 

framtida behov. Detta skall gärna göras med omvärlden i åtanke – hur kommer branschen att 

förändras och utvecklas under tiden. Man bör även försöka förstå hur väl man själv fungerar som 

leverantör till sina kunder. Samtidigt som en etablerad relation kan vara mycket gynnsam för både 

leverantören och kunden måste man aktivt hantera den, om man som leverantör tar en relation för 

given kan den snart vara upplöst. Författarna Axelsson & Agndal (2005) menar även att utvecklingen 

handlar om att identifiera möjliga utvecklingsprojekt, för att, tillsammans med kunden, lösa både 

kända och okända problem. Axelsson & Agndal (2005) belyser även vikten av att ”sortera” och 

prioritera bland relationerna, eller som de utrycker det ”vissa relationer skall hanteras med en 

minimal resursinsats, medan andra skall hanteras med en kraftfull resursinsats”. 

Axelsson & Agndal (2005) menar att man som leverantör, och kund, måste försöka förstå vad som 

stabiliserar och utvecklar relationen samt vad som kan förstöra den. Författarna tar upp några 

rationella orsaker till vad som stabiliserar en relation: 

• Hur mycket partnerna investerat i relationen t.ex. genom produktanpassningar 

• Hur många individer som sköter kontakten mellan parterna, samt djupet av dessa kontakter 

• Hur länge relationen varat 

• Hur viktig anser parterna relationen vara? (Anderson & Narus, 2004) 

Hedaa (1991) citerad i (Axelsson & Agndal, 2005) menar att desto fler individer, ju längre relationen 

varat, samt desto fler anpassningar parterna gjort, desto starkare kommer relationen att vara. Saker 

som kan bidra till att utveckla och fördjupa relationen enligt Axelsson & Agndal (2005) rör sig ofta om 

kritiska händelser. Företag som tillsammans med sin kund blivit tvungna lösa något eller några 

problem utvecklar ofta relationen omedvetet. Problem som produktanpassningar, tekniska frågor, 

transportproblem och gemensam problemlösning bidrar till att utveckla relationen, i och med att 

kunden och/eller leverantören får chansen att visa vad de kan och vill bidra med i utvecklingen av 

relationen. 

Figur 2:5 En visuell beskrivning över ett företags kundportfölj baserad på relationernas livscykel. Som 

figuren antyder finns det fyra olika alternativ för hur en relation kan förändras med tiden (Axelsson & 

Agndal, 2005). De två parterna har alternativen att fortsätta som förut, fördjupa/utveckla innehållet i 

relationen, reducera eller avveckla. Detta leder oss in på relationslivscykeln. 
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2.1.2.1 Relationslivscykeln 

Ett flertal studier i affärsförbindelser visar att de flesta företag över tiden har en ganska stabil 

kundportfölj, endast ett fåtal av kunderna byts ut (Gadde & Mattsson (1987) och Dubois & Wynstra 

(2005) citerade i Axelsson & Agndal (2005)). Däremot brukar en relation genomgå ett antal faser 

under sin livstid, att jämföra med kundlivscykeln inom tjänstemarknadsföring tidigare i kapitlet. Den 

vanligaste orsaken till att en relation bryts är att säljaren och kunden växer ifrån varandra (Gadde & 

Mattsson (1987) och Dubois & Wynstra (2005), citerade i Axelsson & Agndal (2005)). Ett exempel på 

denna typ av avbruten kundrelation kan vara när säljaren fokuserar på att etablera nya 

kundrelationer samtidigt som kunden är ute efter att stärka och utveckla relationerna med sina 

leverantörer. 

Axelsson & Agndal (2005) har valt att sammanfoga begreppen kundportfölj och kundlivscykeln i den 

visuella beskrivningen som visas i Figur 2:5 En visuell beskrivning över ett företags kundportfölj 

baserad på relationernas livscykel. Kundportföljen är en indelning av kunder beroende på vilken ”fas” 

i relationen som man anser befinna sig. Över tiden kommer en kund att röra sig mellan de olika 

stadierna. Nästa stycke behandlar steget ”relationsutveckling” enligt Dwyer & Tanner (2002). 

 

Figur 2:5 En visuell beskrivning över ett företags kundportfölj baserad på relationernas livscykel Källa: (Axelsson & 
Agndal, 2005, s. 413) 

2.1.2.2 En modell för relationsutveckling 

Ett populärt tema inom marknadsföring och relationer är att beskriva kundrelationer genom 

metaforer. Dwyer & Tanner (2002) har valt att utveckla den metafor som illustrerar kundrelationer 

genom äktenskapet. Han menar att det ”affärsmässiga äktenskapet” går igenom fyra steg. De fyra 

stegen är: 

(1) Medvetenhet  

(2) Utforskning 

(3) Utvidgning 

(4) Åtagande.  
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I det första (1) steget börjar de två parterna, oberoende av varandra, att överväga att göra affärer 

med varandra. Detta kan ske till exempel genom att kunden noterar leverantörens annonser. Att 

parterna har noterat varandra betyder inte att någon relation kommer att utvecklas – de kan befinna 

sig i detta steg på obestämd tid. Om allting däremot stämmer kommer däremot parterna att röra sig 

mot nästa steg, (2) det utforskande steget. Nu handlar relationen om att testa, undersöka och 

utvärdera varandra som partners. Viss handel kan utföras mellan företagen men relationen är 

mycket skör, ingen har utvecklat något beroende av varandra. I steg tre (3) påbörjas utvidgningen av 

relationen. Beroendeförhållandet av varandra eskalerar i detta steg. Relationen går från det andra 

stegets ”prova på” varandra förhållande till att bli mer permanent.  Kunden kommer att börja köpa 

andra och/eller mer omfattande produkter, leverantören försöker alltså utföra s.k. cross-selling och 

up-selling. Allt eftersom värdet på transaktionerna stiger parterna emellan, kommer även 

beroendeförhållandet att stärkas. Det sista steget (4) i Dwyer & Tanners modell för 

relationsutveckling kallas åtagande. Författarna menar att för att nå hit krävs inte bara att parterna 

redan har en värdefull och betydelsefull relation. Utöver det krävs det även att både kunden och 

leverantören tror på relationen. Parterna måste besitta en långsiktig önskan att bevara och 

underhålla relationen. Detta visas genom att kunden och leverantören avsätter stora resurser för att 

uppnå de målen.  

2.1.2.3 Stärka goda kundrelationer 

Dwyer & Tanner (2002) påstår att ingen relation någonsin ”når toppen” av hur mycket den kan 

utvecklas. Enligt dem är självbelåtenhet relationens värsta fiende. Man måste alltid sträva att nå 

högre med relationen, detta skall uppnås genom ständig relationshantering. Författarna presenterar 

tre hållpunkter för utveckling av redan starka och friska kundrelationer. En företeelse som författarna 

betecknar ”Lagniappe” anses vara viktig. Betydelsen av termen är att visa uppskattning till sina 

kunder, genom små enkla handlingar så som en oväntad gåva eller ett tackkort. Den andra 

företeelsen är ”supragoals”. Dwyer & Tanner (2002) menar att kundrelationer varar så länge den 

uppfyller kundens mål med relationen. För att kunna utveckla en sådan relation är det viktigt att 

både leverantören och kunden fokuserar på dessa mål, för att inse varför relationen existerar. Den 

tredje företeelsen kallar författarna för behovsföraning. Man måste kontinuerligt arbeta 

uppmärksamt och kreativt inom det egna företaget för att förbättra/förändra relationen. 

2.1.2.4 Kundrelationen – sedd från två håll 

Företag relaterar till varandra genom att kunden bidrar med sitt problem och säljaren erbjuder sin 

lösning på det problemet (Håkan Håkansson, 1975). Författarna Ford, et al. (1998) bygger vidare på 

det när de menar att man måste ta Håkanssons (1975) resonemang om kundrelationer vidare. För att 

kunna analysera hur företagen relaterar till varandra måste man enligt Ford, et al. (1998) inse att 

även säljaren bidrar med sina problem och osäkerheten till relationen. Figur 2:6 Leverantörens och 

kundens osäkerheter och förmågor illustrerar kundrelationen utifrån problem och 

problemlösningsförmåga hos kund och säljare. 
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Figur 2:6 Leverantörens och kundens osäkerheter och förmågor Källa: (Ford, et al., 1998, s.18) 

2.1.2.5 Kundens ovisshet 

Köparen bidrar alltså med flera osäkerheter till relationen än det själva huvudsakliga ”problemet”. 

Köparen har följande tre osäkerheter i en relation: behovs osäkerhet, marknads osäkerhet samt 

transaktions osäkerhet. 

1. Behovs osäkerhet: Köparen kan i många fall ha svårt att inse och specificera sina behov. Det 

blir extra tydligt ifall behoven är nya (förstagångsinköp), komplicerade eller komplex tekniska 

lösningar är nödvändiga. I de fall kunden upplever behovs osäkerhet vänder han sig ofta till 

leverantörer med vilka de redan har en relation, eller till en ny leverantör som har ett starkt 

varumärke. 

2. Marknads osäkerhet: Utöver osäkerhetsbehovet kommer köparen även att känna osäkerhet 

kring marknaden. Kunden kan känna att den vill hålla ”distans” till sina leverantörer. Det 

beror främst på risken de tar ifall deras leverantörs produkt skulle bli daterad. Dels kan 

kunden känna osäkerhet när det gäller om hur kundens behov skall tillgodoses, men det kan 

även vara så att det sker stora förändringar över tiden på marknaden, så att timingen när 

kunden köper produkten blir extra viktig. 

3. Transaktions osäkerhet: Kunden kan känna osäkerhet med att den verkligen får vad som 

leverantören erbjudit. Kunden brukar i regel använda sig av två olika metoder för att 

minimera denna osäkerhet. De ena metoden är att kunden har ett stort antal leverantörer 

som den växlar mellan. Den andra metoden är att kunden väljer ut en enda leverantör som 

han sedan försöker stärka relationen med och på så sätt minska denna transaktions 

osäkerhet. (Ford, et al., 1998) 

Det visar sig att över tiden, när kunden och leverantören har bekantat sig med varandra, minskar 

behovs- och marknadsosäkerheten. Kunden lär sig helt enkelt mer om marknaden, tekniska 

lösningar, produkter etc. Däremot kan transaktionsosäkerheten öka över tiden. Till en början har 

kunden kanske vänt sig till en känd leverantör. Men allt eftersom behovs- och marknadsosäkerheten 

minskar kommer kunden att mer och mer vända sig till andra, kanske lite mer okända och riskabla 

leverantörer. 
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2.1.2.6 Leverantörens taktik för att möta kundens ovisshet 

Ford, et al. (1998) menar att leverantören kan ta till två olika tillvägagångssätt för att möta kundens 

ovisshet och utveckla relationen. I kundrelationens inledningsfas är det viktigt att leverantören kan 

erbjuda kunden en förmåga att lösa dennes problem. Med andra ord när kunden har hög behovs- 

och marknadsosäkerhet måste säljaren ha tillräckligt med kompetens för att kunna övertyga kunden 

om vad som ska köpas. 

I det fall kunden är mer erfaren minskar dennes behovs- och marknadsosäkerhet, då visar sig en 

annan kompetens mer framträdande: transaktions förmåga. Detta innebär att leverantören kan 

erbjuda kunden snabba, enkla samt kostnadseffektiva lösningar på dennes problem. 

2.1.2.7 Leverantörens ovisshet 

Leverantören kommer att möta liknande problem och ovissheter. Detta kommer även kunden att 

försöka utnyttja, lika fullt som leverantören försöker utnyttja kundens ovissheter. Den 

okunskap/ovissheter som leverantören kan dras med är som följer: 

1. Kapacitetsosäkerhet: Leverantören kan aldrig vara säker på hur stor kvantitet av en produkt 

han kommer att sälja. Säljaren kan göra prognoser för de kommande månaderna, åren etc. 

men kan aldrig vara riktigt säker på hur mycket resurser som behövs för att producera 

varorna. Denna osäkerhet är som störst (1) på marknader med många leverantörer som 

säljer liknande produkter, (2) på de marknader där kunderna är få till antalet och 

koncentrerade till sammansättningen och (3) på de marknader där leverantörerna har höga 

fasta kostnader. I dessa fall rekommenderar Ford, et al. (1998) att leverantörerna försöker 

utveckla nära relationer med en eller flera kunder – även om priset för relationen blir högt. 

2. Användningsosäkerhet: I flera fall har det visat sig att den produkt som en leverantör säljer 

och tror sig veta användningsområdet för i verkligenheten skiljer sig från det 

användningsområde som kunden applicerar produkten i. Detta ställer krav på att 

leverantören hela tiden analyserar sina kunder, för att se hur kunden använder produkten 

och anpassar sig efter dem. 

3. Transaktionsosäkerhet: Säljaren kommer, liksom kunden, att känna viss osäkerhet kring 

transaktionen. Han kan inte veta om kunden kan betala för de varor han beställt. Det samma 

gäller här för säljaren att hålla distans till sina kunder, för att inte blir beroende av en relation 

till en kund. 

2.1.2.8 Kundens taktik för att hantera leverantörens ovisshet 

På samma sätt som leverantören kan utnyttja kundens ovissheter kan kunden utnyttja leverantörens. 

Enligt Fords modell erbjuder kunden sina förmågor för att tillgodose leverantörens ovissheter. 

Författarna menar att man ska se det som att kunden har en tillgångsförmåga som tillgodoser 

säljarens kapacitetsosäkerhet. Som leverantör kan man vara medveten om denna förmåga hos 

kunden och försöka se deras taktik som en hjälp för det egna företaget. 
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3 Sammanfattande modell & referensram 
I detta kapitel kommer de teorier och definitioner, som skall utgöra den referensram som resultaten 

av undersökningen mäts mot, väljas ut. Som grund för teorierna ligger de som finns beskrivna i 

föregående kapitel. Miles & Hubermans (1994, s. 18, författarens översättning) definition lyder: 

”Förklarar, antingen grafiskt eller i berättande form, de viktigaste delarna som skall undersökas - de 

viktigaste faktorerna, konstruktioner eller variabler - och det förmodade förhållandet mellan dem." 

3.1 Sammanfattande modell 

 

Figur 3:1 Begrepp och teorier 

3.1.1 Forskningsfråga 1: Hur kan innehållet i industriella kundrelationer beskrivas och 

förklaras? 

För att besvara denna forskningsfråga kommer Snehota & Håkanssons (1995) teorier om industriella 

kundrelationens innehåll att användas. Den dyadiska affärsrelationen består av tre lager: 

3.1.1.1 Aktivitetslänkar 

Aktivitetslänkar kopplar de två företagens aktiviteter samman. Varje enskilt företag består av en 

komplex struktur, som utgörs av tusentals koordinerade aktiviteter. När två företag, med var sin 

"komplexa struktur" kopplas samman, skapas ofta relationen genom att deras tekniska, administrativ 

eller kommersiella aktiviteter länkas samman.   

3.1.1.2 Resurskopplingar 

Resurskopplingar binder samman säljarens och köparens resurser. Ett företag utgörs av en rad 

resurser så som arbetskraft, utrustningar, byggnader, kunskapskapital etc. Dessa resurser utgör 

företagets aktiviteter, och även de utgör en koppling i kundrelationen. 

3.1.1.3 Aktörsbindningar 

Aktörsbindningarna kopplar ihop de två aktörerna med varandra. Bindningarna är av social art och 
uppstår mellan individerna i relationen. Dessa kopplingar som uppstår i relationen kommer att 
påverka båda aktörernas beteende och egenart. 
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3.1.2 Forskningsfråga 2: Hur viktiga är de olika dimensionerna som påverkar 

relationshanteringen? 

Forskningsfrågan kommer att besvaras med hjälp av Ford, et al.:s (2002) modell för 

relationshantering. Författarna har lyft fram åtta olika faktorer som påverkar relationen: 

• Learning  

• Investing  

• Adapting 

• Commitment & Trust 

• Distance 

• Power & Dependence 

• Conflict 

• Communication & Influence 

 

3.1.3 Forskningsfråga 3: Hur kan SWECO Systems hantera sina kundrelationer för att 

bidra till utvecklingen av dessa? 

Forskningsfrågan kommer att besvaras med hjälp av Ford et al (2002) modell för relationshantering 

(se ovan), samt de två övriga forskningsfrågorna. 
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3.2 Referensram 

Cirkeln (se figur 3.2) illustrerar relationen och dess innehåll utifrån Håkansson & Snehotas (1995) 

teori om relationens innehåll. De åtta rektanglarna illustrerar faktorer, som enligt Ford, et al. (2002), 

ingår i relationshantering och ligger runt cirkeln antas alla påverka relationen. De antas i 

förlängningen påverka relationen olika mycket beroende på sammansättningen av delarna i 

innehållet.  

 

Figur 3:2 Referensram 

 

3.3 Definitioner och operationalisering 

Ett begrepp måste operationaliseras för att kunna mätas. En operationaliserad definition ger ett 

begrepp betydelse genom att specificera hur det skall mätas (Zikmund, 2000). Nedan följer en 

operationalisering för undersökningen. 

3.3.1 Forskningsfråga 1: Hur kan innehållet i industriella kundrelationer beskrivas och 

förklaras? 

Nedanstående tillvägagångssätt kommer att användas för att mäta kundrelationens innehåll.  

3.3.1.1 Aktivitetslänkar 

Aktivitetslänkarna omfattar de gemensamma aktiviteterna (t.ex. informationsutbyte, transport, 

fysisk hantering och betalningsrutiner) som SWECO Systems utför med deras kunder. Nivå på graden 

av samarbete kommer att mätas beroende på hur väl samordnade aktiviteterna är, utifrån en 

bedömning på hur företagets kunder svarar på ett antal frågor.  

3.3.1.2 Resurskopplingar 

Resurskopplingarna omfattar de gemensamma resurserna (t.ex. ”Joint Development” av en specifik 

produkt eller specifika processer) som SWECO Systems har gjort med den aktuella kunden. Nivån på 

graden av resurskopplingar kommer att mätas genom att uppskatta hur SWECO Systems anpassat 

sina resurser till kundens samt till vilken mängd resurserna är samordnade.  
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3.3.1.3 Aktörsbindningar 

Aktörsbindningarna utgörs av de individer som interagerar i den aktuella relationen. 

Aktörsbindningarna kommer att mätas utifrån dessa interaktioners intensitet, utifrån företagets 

kunders uppfattning om bindningarna.  

3.3.2 Forskningsfråga 2: Hur viktiga är de olika dimensionerna som påverkar 

relationshanteringen? 

Nedanstående tillvägagångssätt kommer att användas för att mäta de faktorer som påverkar 

relationen. 

3.3.2.1 Learning  

Inlärning omfattar de uppoffringar som SWECO Systems gjort för att dels bidra till kundens kunskap 

om SWECO Systems samt vad företaget gjort för att ta till sig kunskap om kunden. Detta kommer att 

mätas genom att tillfråga kunden hur väl de anser sig känna till företaget, samt vad de gjort för att 

bidra till den andra partens kunskap om det egna företaget. 

3.3.2.2 Investing  

Investering innebär i den aktuella relationen att SWECO Systems eller kunden gjort någon form av 

investering i relationen, investeringarna kan vara både gripbara och ogripbara resurser eller kapital. 

För att kunna mäta huruvida investeringar gjorts i relationen kommer en analys av investeringar som 

SWECO Systems gjort för kunden att göras.  

3.3.2.3 Adapting  

Anpassning i relationen innebär att kunden fått någon form av unik behandling utöver den ”normala 

tid” som spenderas på kunden. Detta kommer att mätas genom att fråga kunden om denne upplever 

att någon anpassning gjorts. 

3.3.2.4 Commitment & Trust  

Engagemang innebär i den aktuella relationen att SWECO Systems har gjort något för att ”anpassa 

erbjudandet för kunden” (Adapting the offering). Detta kommer att mätas genom att fråga kunden 

om han upplevt detta. 

Tillit innebär att SWECO Systems har uppfyllt de löften som lovats. Dessa löften kan vara att de hållit 

tidsramen, pris, kvalité etc. Detta kommer att mätas genom att fråga kunden om hans upplevde att 

dessa löften uppfylldes.  

3.3.2.5 Distance  

Denna del kommer att fokusera på det sociala avståndet (så som kännedom om varandras sätt att 

agera, tankegångar och om man enkelt kommer överrens) parterna emellan. Detta kommer att 

mätas genom att tillfråga kunden om dennes uppfattning om den sociala kontakten som skett med 

SWECO Systems, samt fråga om eventuella privata eller mer informella träffar sker mellan 

individerna. 

3.3.2.6 Power & Dependence  

Makt över en kund skapas genom ett beroende. Engagemang från SWECO Systems sida leder i det 

långa loppet till att kunden blir beroende av företagets tjänster. Ju större detta beroende är, desto 

mer kan SWECO Systems utnyttja den positionen. Kundens beroende av SWECO Systems kommer att 

mätas genom att fråga kunden om han på något sätt är beroende av SWECO Systems tjänster.  
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3.3.2.7 Conflict  

Konflikt situationer innebär i det aktuella fallet att någon form av meningsskiljaktighet har uppstått i 

relationen. Detta kommer att mätas genom att fråga både kunden och SWECO Systems om hur de 

upplevt någon konflikt. Även båda parters långsiktiga mål för relationens utveckling kommer att 

studeras, då skiljaktigheter här kan vara en orsak till att konflikter uppstår. 

3.3.2.8 Communication & Influence 

Kommunikation omfattar alla former av kommunikation som skett mellan SWECO Systems och dess 

kund. Detta kommer att mätas genom att fråga kunden om dennes uppfattning om den 

kommunikation som skett med SWECO. En annan aspekt på kommunikation är om SWECO Systems 

kommunikation är enhetlig – detta mäts genom att tillfråga kundens om dennes helhetsuppfattning 

om kommunikationen som skett. 

3.3.3 Forskningsfråga 3: Hur kan SWECO Systems hantera sina kundrelationer för att 

bidra till utvecklingen av dessa? 

Frågan kommer att besvaras utifrån resultatet av de övriga forskningsfrågorna, samt med hjälp av 

kompletterande frågor till SWECO Systems kunder om hur de upplever företagets relationshantering 

idag. 
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4 Metod 
I detta kapitel presenteras den valda metoden som kommer att användas i det empiriska fallet. Varje 

område: forskningsansats, undersökningsansats och metodansats beskrivs i detalj för att avslutas 

med en argumentation, samt ett val av ansats. Avslutningsvis diskuteras denna undersöknings 

metodproblem och åtgärder som vidtagits för att öka studiens validitet och reliabilitet. 

4.1 Forskningssyfte 

Lundahl & Skärvad (1999) beskriver i huvudsak tre olika typer av undersökningar. Utifrån 

forskningens syfte kan man skilja mellan: 

• Explorativa undersökningar 

• Beskrivande undersökningar 

• Förklarande undersökningar. 

Explorativa undersökningar syftar exempelvis till att orientera utredaren i vad som tidigare är känt i 

ämnet, problemformulering och problemprecisering – uttryckt i hypoteser etc. Metoder som brukar 

användas vid explorativa undersökningar är expertintervjuer, litteraturgenomgång samt enkla och 

orienterande fallstudier.  

Beskrivande, eller deskriptiva, undersökningar är undersökningar som syftar till att beskriva 

exempelvis arbetsmiljö, produktionsprocesser, marknadsprofilen för en produkt etc. Beskrivande 

undersökningar kan göras med både kvalitativ och kvantitativ metodansats.  

Förklarande undersökningar brukar med ett annat ord kallas orsaksförklarande undersökningar. 

Syftet med dessa typer av studier kan vara att besvara frågor så som varför. Begreppet förklarande 

undersökningar är starkt kopplad till den kvantitativa metodansatsen. Den kan trots det användas vid 

kvalitativa studier men brukar syfta till att uppnå förståelse med tillägget att förståelse möjliggör 

förklaring. 

Denna undersökning kan anses vara av både beskrivande och förklarande art, då syftet med denna 

vetenskapliga rapport är att beskriva och förklara industriella kundrelationer. 

4.2 Forskningsansats 

Nedan följer en överblick över forskningsansatsen, som består av två delar: vetenskaplig ansats samt 

metodansats. Båda styckena avslutas med ett val av denna undersöknings ansats, samt en 

argumentation för det valet. 

4.2.1 Vetenskaplig ansats: Induktiv eller deduktiv 

Enligt Holme & Solvang (1991) finns det två sätt att angripa forskningen: deduktivt eller induktivt. 

Författarna skriver att med deduktiv ansats menas att man ur ett sammanhängande system av 

påståenden härleder nya hypoteser. Dessa hypoteser kan därefter prövas med empiriska 

undersökningar för att slutligen kunna stärka eller försvaga tilliten till teorin. Med induktiv ansats 

arbetar man utifrån att studera mönster i empirin/”verkligheten” som teori sedan kan skapas utifrån.  
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Denna studie har utgått från en deduktiv ansats då befintlig teori har legat till grund för forskningen. 

Teorin har sedan testats i ett empiriskt fall för att kunna ta fram en utvecklad teori. 

4.2.2 Metodansats: Kvalitativ eller kvantitativ 

För att uppnå syftet med forskningen måste man ha en metod. Det finns två metoder att välja mellan 

i vetenskapliga studier: Kvalitativ eller kvantitativ ansats. Vad dessa två ansatser har gemensamt är 

att de båda angreppssätten har i syfte att öka kunskapen inom ett ämne. I en grovt förenklad 

beskrivning kan man säga att den kvantitativa metoden omvandlar information till siffror som man 

använder för att göra en statistisk analys. Den kvalitativa metoden kan eller bör inte omvandlas till 

siffror. Här är det istället forskarens uppfattning eller tolkning av information som ligger till grund för 

analysen. Det är ofta så att båda angreppssätten är användbara i många fall. Det kan vara lämpligt att 

ställa sig följande frågor som kan ligga till grund för metodansatsen (Holme & Solvang, 1991): 

• Vill vi ha ett totalperspektiv eller en fullständig förståelse? 

• Vill vi ställa upp hypoteser och nyansera tolkningar? Vill vi bygga upp teorier och skapa 

referensramar? 

• Vill vi förstå olika sociala processer? 

I Tabell 4:1 redogörs för skillnader mellan de olika angreppssätten. 

Tabell 4:1 Utmärkande drag för kvalitativ och kvantitativ metod. Källa: Holme & Solvang (1991) 

Kvantitativa metoder Kvalitativa metoder 

1. Precision: forskaren eftersträvar en 

maximalt god avspegling av den 

kvantitativa variationen. 

1. Följsamhet: forskaren eftersträvar bästa 

möjliga återgivning av den kvalitativa 

variationen. 

2. Ringa information om många 

undersökningsenheter; går på bredden. 

2. Riklig information om få 

undersökningsenheter; går på djupet. 

3. Systematiska och strukturerade 

observationer, t.ex. enkät med fasta 

svarsalternativ. 

3. Osystematiska och ostrukturerade 

observationer, t.ex. djupintervju eller 

intervjumall utan fasta frågor eller 

svarsalternativ. 

4. Man intresserar sig för det 

gemensamma, det genomsnittliga eller 

representativa. 

4. Man intresserar sig för det säregna, det 

unika eller det eventuellt avvikande. 

5. Avstånd till det levande: insamlingen av 

information sker under betingelser som 

skiljer sig från den verklighet man vill 

undersöka. 

5. Närhet till det levande: insamlingen av 

information sker under betingelser som 

ligger nära den verklighet man vill 

undersöka. 

6. Man intresserar sig för åtskilda variabler. 6. Man intresserar sig för sammanhang och 

strukturer. 
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7. Beskrivning och förklaring. 7. Beskrivning och förståelse. 

8. Åskådare eller manipulator: forskaren 

iakttar fenomenet utifrån och strävar efter 

en roll som observatör. Variationen för 

variabler kan manipuleras fram. 

8. Deltagare eller aktör: forskaren 

observerar fenomenet inifrån. Han vet om 

att han påverkar resultaten genom det 

faktum att han är närvarande. Han kan 

även delta som aktör. 

9. Jag-det-relation mellan forskaren och 

den undersökte. 

9. Jag-du-relation mellan forskaren och den 

undersökte. 

 

Holme & Solvang (1991) är av den uppfattningen att ett enda angreppssätt inte alltid är det rätta. De 

menar att metoderna kan kombineras, om det krävs för att uppnå syftet. Det kan till och med vara så 

att en kombinerad metod har mycket att vinna genom att respektive angreppssätts svaga sidor 

kompenseras av den andras starka. 

Denna uppsats kommer att använda sig av en kvantitativ ansats. Anledningen till detta är att det 

krävs för att uppnå syftet med studien. För att kunna identifiera kundrelationens innehåll hade det 

varit att föredra ett kvalitativt ansats, men eftersom de andra delarna av studien kräver en 

kvantitativ ansats, har denna valts. När det gäller de faktorer som påverkar kundrelationen där 

kundens upplevelse av kundrelationen är av huvudsakligt intresse, är det önskvärt att finna det 

genomsnittliga eller representativa. Anledningen till dessa är att förståelsen här är mer bred, den 

behöver inte gå så djupt samt att det är viktigt att få många kunders syn på relationen för att kunna 

dra några generella slutsatser. 

4.3 Undersökningsansats 

Denscombe (2000) redogör för fyra olika undersökningsansatser som kan användas vid 

genomförande av en studie. De fyra olika ansatserna är experiment, arkivstudie, fallstudie samt 

surveyundersökning.  

Experimentella studier genomförs genom att forskaren ändrar på en egenskap hos det som studeras 

och registrerar de förändringar som sker. Man försöker samtidigt att förhindra att andra faktorer 

påverkar resultatet, detta för att den förändrade egenskapen skall vara mätbar. (Ottar Hellevik, 1977, 

refererad i Lundahl & Skärvad, 1991) 

Arkivstudie utförs genom att man som forskare använder sig av administrativa register och dokument 

för att genomföra studien. En arkivstudie är lämplig att använda sig av då man har forskningsfrågor 

som fokuserar på det förflutna och detta har förändrats över tiden. (Saunders et al., 2007) 

Med Fallstudie menar man en undersökning som omfattar ett eller ett fåtal fall. Dessa fall studeras 

mer i detalj och med fler dimensioner, till skillnad från ex. vid en surveyundersökning. Fallstudier 

genomförs ofta i syfte att: formulera hypoteser, utveckla teorier, pröva teorier samt exemplifiera och 

illustrera. Fallstudier är vanligt förekommande vid kvalitativa studier. Enligt Lundahl & Skärvad (1991) 

har fallstudiemetoden av många blivit betraktad som kvalitativ forskning. Trots det kan en fallstudie 

innehålla ”hårda fakta” som brukar förknippas med kvantitativa studier. Enligt Lundahl & Skärvad 

(1991) är det vanligt att man tillämpar fallstudier när man vill förstå ett fenomen på djupet och i sitt 
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sammanhang. Fallstudien genomförs ofta med hjälp av ett antal olika datainsamlingsmetoder så 

som: arkivstudier, intervjuer, enkäter etc. 

Surveyundersökning definieras av Lundahl & Skärvad (1991) som en icke experimentell 

frågeundersökning. Data som samlas in är standardiserad så att samtliga respondenter får svara på 

samma frågor. Datainsamlingen till surveyundersökningar genomförs ofta genom personliga 

intervjuer, telefonintervjuer eller enkäter. 

Denna undersökning kommer att genomföras genom en fallstudie av SWECO Systems. Inom ramen 

för detta fall kommer en surveyundersökning att göras, där företagets kunder kommer att tillfrågas 

om deras syn på relationen till SWECO Systems, samt hur de upplever relationens innehåll.  

4.4 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen till en vetenskaplig undersökning kan bestå av insamling av primärdata och/eller 

insamling av sekundärdata. Data till denna studie kommer i huvudsak att insamlas genom 

primärdata. 

4.4.1 Primärdata 

Primärdata beskrivs av Lundahl & Skärvad (1991) som information som samlats in för att användas i 

den aktuella studien. 

4.4.2 Sekundärdata 

Lundahl & Skärvad (1991) beskriver sekundärdata som material som är insamlad av andra, i ett annat 

sammanhang. Sekundärdata är alltså insamlade i annat syfte än den aktuella studien, men kan 

användas för att uppnå undersökningens syfte.  

4.5 Urval 

Vid enkätundersökningar har man som forskare sällan möjlighet att undersöka en hel population. 

Forskaren får istället fokusera på ett urval av den totala populationen.  Man brukar göra två 

grundläggande skillnader på urvalet: 

• Sannolikhetsurval 

• Icke-sannolikhetsurval 

Sannolikhetsurval kännetecknas av att varje individ i populationen har en chans att bli utvald. Urvalet 

blir ett tvärsnitt som kommer att avspegla hela populationen.  
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Figur 4:1 Illustration av population och urval 

Vid icke-sannolikhetsurval finns ingen kännedom om de som valts ut till undersökningen 

representerar hela populationen eller ej. (Denscombe, 2003) 

I denna studie kommer ett sannolikhetsurval att göras. Detta för att den insamlade informationen 

skall kunna generaliseras på hela populationen.  

4.6 Metodproblem 

Trovärdigheten och sanningshalten i vetenskapliga studier brukar bedömas enligt hur hög validitet 

och reliabilitet som har uppnåtts. För dessa begrepp, samt författarens arbete för att uppnå god nivå 

på dessa redogörs nedan. Se Figur 4:2 för en illustrativ beskrivning av begreppen. 

 

Figur 4:2. Validitet och Reliabilitet 

4.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet definieras av Lundahl & Skärvad (1999) som frånvaron av slumpmässiga mätfel.  

Mätinstrumentet (t.ex. enkätformulär eller intervjuguide) skall alltså ge tillförlitliga och stabila utslag. 

Mätinstrumentet skall även vara oberoende av vem som mäter samt när och under vilka 

omständigheter som mätningen sker. Författarna menar att man kan öka en studies reliabilitet 

genom olika standardiseringsförfaranden för att undvika slumpmässig inverkan på mätningen. 
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4.6.2 Validitet 

Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999) definierar validitet som ett mätinstruments förmåga att mäta 

det som man avser att mäta. Man brukar skilja mellan två delar av validitet: inre validitet samt yttre 

validitet. 

4.6.2.1 Inre validitet 

Eriksson & WIedersheim-Paul (1999) beskriver inre validitet som överensstämmelsen mellan studiens 

begrepp och de operationella definitionerna av dem.  Enligt Lundahl & Skärvad (1999) uppnår man 

hög inre validitet genom att maximera överensstämmelsen mellan begreppen och definitionerna av 

dem. 

4.6.2.2 Yttre validitet 

Yttre validitet avser överensstämmelsen mellan det uppmätta värde man får genom sin operationella 

definition och verkligheten. Den yttre validiteten är oberoende av den inre och kan inte uppskattas 

utan att man vet hur de empiriska data samlats in. 

4.6.3 Den här uppsatsens validitet och reliabilitet 

Innan enkäten skickades ut till företagets kunder så testades den på utomstående personer. Syftet 

med detta var att höja studiens validitet genom att få feedback på innehållet och dess utformning. 

Genom detta kunde vissa oklarheter identifieras och klargöras. Handledaren på företaget gick även 

igenom enkätens innehåll för att säkerställa att den gick i linje med företagets övriga 

marknadskommunikation och att den inte innehöll någon olämplig information. 

Enkäten skickades ut till företagets kunder via e-post. I brevet fanns en förklarande text om syftet 

med undersökningen, samt en länk till ett enkätformulär online. Datan samlades och kunde 

kontinuerligt studeras för att upptäckta eventuella frågor som inte gav stabila mätutslag. 
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4.7 Sammanfattning av metodansats 

 

Figur 4:3 Sammanfattande figur av undersökningens metodansats 
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5 Resultat från surveyundersökningen 
I detta kapitel presenteras det företag som har studerats och en sammanställning av den 

enkätundersökning som utförts. Inledningsvis beskrivs fallstudieobjektet för att ge en överblick av 

företaget, sedan följer den empiriska datan. 

5.1 Företagspresentation 

SWECO AB är ett internationellt teknikkonsultföretag som tillhandahåller konsulttjänster som skall 

bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Företagets omsättning uppgick 2008 till 4,6 Mdr SEK, 

under samma år hade företaget 4699 anställda. Bolaget är organiserat i sex affärsenheter: SWECO 

Sverige, SWECO Norge, SWECO Finland, SWECO centrala & östra Europa, SWECO Rysslans samt 

SWECO Industry. De fem förstnämnde affärsenheterna är geografiskt organiserade, den sistnämnda 

bedriver verksamhet över flera geografiska områden. Bolaget är vidare, organisatoriskt, indelat i olika 

bolag beroende på specifik kompetens, där ett av dessa bolag är SWECO Systems AB: 

SWECO Systems AB, som är ett dotterbolag till SWECO AB, bedriver teknisk konsultverksamhet inom 

energi-, miljö-, och VVS-teknik. Bolaget har 341 anställda och omsättningen under 2007 uppgick till 

320 MSEK. SWECO Systems AB är i sin tur geografiskt indelat i ett antal kontor fördelade inom landet. 

Denna studie är genomförd på uppdrag av SWECO System AB i Umeå som tillhör den norra regionen i 

företagets verksamhet. Enkätundersökningen skickades till företagets samtliga kunder som fanns 

registrerade med e-post i deras kunddatabas. 

5.2 Presentation av enkätresultat 

5.2.1 Svarsfrekvens 

Totalt deltog 70 personer i enkäten. Det innebär att enkätundersökningen hade en svarsfrekvens på 

15 %, baserat på att enkäten skickades till 497 potentiella respondenter. Undersökningen hade en 

”drop-out rate” på 35 %, vilket innebär att totalt 45 personer har bevarat enkäten fullständigt. 

Enkätens svarsfrekvens, kan anses vara en aning låg. Den låga svarsfrekvensen beror till stor del på 

att många av de kontakter som enkäten skickades till e-postadresser som saknade mottagare, mest 

beroende på att SWECO Systems kundregister inte var uppdaterat med aktuella adresser. En annan 

faktor som bidrog till låg svarsfrekvens var att många av kundkontakter hade bytt arbetsuppgifter 

och/eller inte varit i kontakt med SWECO Systems sedan en lång tid. Enkätens ”drop-out rate” på 35 

% antas beror på att enkäten var ganska omfattande samt att respondenter påbörjat enkäten för att 

sedan upptäcka att de inte har tillräckligt med information att bidra med. 

5.2.2 Del I – Demografi 

5.2.2.1 Fråga 1 – Typ av verksamhet 

Fördelningen av den verksamhet som de deltagande företagen bedriver visas i Figur 5:1. Totalt 

besvarade 69 respondenter delfrågan.  
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Figur 5:1 Fördelning av verksamhetstyper 

5.2.2.2 Fråga 2 – antal anställda 

I Figur 5:2 redovisas fördelningen av antal anställda som de deltagande företagen. Totalt besvarade 

67 respondenter delfrågan.  
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Figur 5:2 Fördelning av antal anställda inom företagen 

5.2.2.3 Fråga 3 – omsättning 

Fördelningen av omsättningen, uttryckt i miljoner SEK, som de deltagande företagen har redovisas i 

Figur 5:3. Totalt besvarade 54 respondenter delfrågan.  



36 
 

Omsättning (MSEK)

12,96%

24,07%
20,37%

42,59%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

<20 MSEK 21-100 MSEK 101-500 MSEK >500 MSEK

 

Figur 5:3 Fördelning av företagens omsättning 

5.2.2.4 Fråga 4 – Förvaltad area 

Fördelningen av den areal, uttryckt i m², som de deltagande företagen förvaltar visas i Figur 5:4. 

Alternativet ”förvaltar inget” betyder att respondentens organisation inte ansvarar för några 

fastigheter. Totalt besvarade 50 respondenter delfrågan.  
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Figur 5:4 Fördelning av förvaltad areal 

 

5.2.2.5 Fråga 5 – Position inom företaget 

Fördelningen av den position inom företaget som de deltagande respondenterna har visas i Figur 5:5. 

Totalt besvarade 61 respondenter delfrågan. I enkäten uppmanades man att besvara frågan med 

fritext. Utifrån svaren har en gruppering gjorts enligt: Projektledare, Avdelnings- distriktschef/VD, 

Fastighetsförvaltning/driftansvarig samt övriga. 
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Figur 5:5 Fördelning av position inom företaget 

5.2.2.6 Fråga 6 – Anlitar grupp 

Fördelningen av den grupp inom SWECO Systems som de deltagande företagen huvudsakligen anlitar 

visas i Figur 5:6. Totalt besvarade 66 respondenter delfrågan, med sammanlagt 107 svar 

(flervalsfråga).  
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Figur 5:6 Fördelning av huvudsakligen anlitad grupp 

5.2.2.7 Fråga 7 – Kontaktfrekvens 

Fördelningen av kontaktfrekvensen som de deltagande företagen har haft det senaste året med 

SWECO Systems visas i Figur 5:7. Totalt besvarade 67 respondenter delfrågan.  
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Figur 5:7 Fördelning av kontaktfrekvens 

5.2.3 Del II – Kundvård 

I denna del redovisas resultatet från del 2 i enkätundersökningen. Frågorna är ställda som påstående 

och varje påstående förleds av: I vårt företag tycker vi att… Respondenten har sedan fått ta ställning 

till påståendet enligt Likertskalan, där 1 innebär att man tar helt avstånd från påståendet och 5 

innebär att man instämmer helt med påståendet. Respondenterna tillfrågades dels om betydelsen av 

varje område inom relationshantering, men även om hur de upplever SWECO Systems prestation 

inom samma område. Likertskalan har räknats om till ett medelvärde för varje delfråga. För 

detaljerad redovisning av svarsresultaten, se bilaga. 

5.2.3.1 Fråga 8 – Learning 
Tabell 5:1 Fördelning av respondenternas svar på fråga 8 

Learning  Betydelse för kund SWECO Systems 

prestation 

Att känna till våra tjänsteleverantörers 

arbetssätt och tjänster. 

4,40 3,52 

Att våra tjänsteleverantörer informerar oss om 

sin verksamhet och sitt tjänsteutbud. 

3,85 3,27 

Att våra tjänsteleverantörer visar intresse för 

att lära sig mer om vårt företag. 

4,07 3,48 

Medelvärde  4,11 3,42 
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5.2.3.2 Fråga 9 – Investing 
Tabell 5:2 Fördelning av respondenternas svar på fråga 9 

Investing Betydelse för kund SWECO Systems 

prestation 

Att våra tjänsteleverantörer är villiga att göra 

investeringar för att stärka relationen 

(investeringar innebär gemensam 

kunskapsutveckling, utbildning etc.) 

3,91 3,52 

 

5.2.3.3 Fråga 10 – Adapting 
Tabell 5:3 Fördelning av respondenternas svar på fråga 10 

Adapting Betydelse för kund SWECO Systems 

prestation 

Att vi kan göra affärer på ett flexibelt sätt med 

våra partners. 

4,20 3,34 

Att våra tjänsteleverantörer avsätter tillräckligt 

med tid för oss som beställare. 

4,44 3,48 

Att våra tjänsteleverantörer kan tillgodose 

speciella önskemål. 

4,40 3,84 

Medelvärde  4,35 3,55 

 

5.2.3.4 Fråga 11 – Commitment & Trust 
Tabell 5:4 Fördelning av respondenternas svar på fråga 11 

Commitment & Trust Betydelse för kund SWECO Systems 

prestation 

Att våra tjänsteleverantörer kan ge ett löfte 

som uppfyller våra krav. 

4,59 3,64 

Att våra tjänsteleverantörer anpassar sin tjänst 

till våra behov. 

4,61 3,59 

Att våra tjänsteleverantörer uppfyller de löften 

som ges. 

4,89 3,70 

Medelvärde  4,70 3,64 
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5.2.3.5 Fråga 12 – Distance 
Tabell 5:5 Fördelning av respondenternas svar på fråga 12 

Distance Betydelse för kund SWECO Systems 

prestation 

Att våra anställda kan utveckla informella 

kontakter med personer på våra leverantörers 

företag. 

3,58 3,60 

Att våra tjänsteleverantörers företagskultur 

passar bra in med vår. 

3,57 3,44 

Att vi kan förstå de tekniska lösningar som 

presenteras för oss. 

4,74 3,90 

Medelvärde  3,96 3,65 

 

5.2.3.6 Fråga 13 – Power & Dependence 
Tabell 5:6 Fördelning av respondenternas svar på fråga 13 

Power & Dependence Betydelse för kund 

Att hålla avstånd till våra tjänsteleverantörer (dvs. att undvika beroende) 3,49 

Att vara öppen för alternativa tjänsteleverantörer. 4,20 

Att våra tjänsteleverantörer inte får för stark position på marknaden. 3,33 

Medelvärde  3,67 

 

5.2.3.7 Fråga 14 – Conflict 
Tabell 5:7 Fördelning av respondenternas svar på fråga 14 

Conflict Betydelse för kund SWECO Systems 

prestation 

Att se långsiktigt på relationen med våra 

tjänsteleverantörer. 

4,29 3,73 

Att våra tjänsteleverantörer har samma 

inställning till relationen som mitt företag har. 

3,93 3,52 

Att undvika konflikter med våra leverantörer. 3,42 3,64 

Medelvärde  3,88 3,63 
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5.2.3.8 Fråga 15 – Communication & Influence 
Tabell 5:8 Fördelning av respondenternas svar på fråga 15 

Communication & Influence Betydelse för kund SWECO Systems 

prestation 

Att på ett enkelt sätt kommunicera med våra 

tjänsteleverantörer. 

4,60 3,80 

Att vi får samma information och bemötande 

oavsett vem vi kontaktar. 

4,44 3,57 

Att vi vet var vi ska vända oss för att få svar på 

våra frågor. 

4,64 3,82 

Medelvärde  4,56 3,73 

 

5.2.3.9 Fråga 16 – Kontaktperson 

I fråga 16 tillfrågades respondenterna på vilket sätt de föredrar att kontakten med SWECO Systems 

hanteras. Fördelningen av föredraget kontaktsätt som de deltagande respondenterna har redovisas i 

Figur 5:8. Totalt besvarade 45 respondenter delfrågan.  
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Figur 5:8 Fördelning av respondenternas svar på fråga 16 

5.2.4 Del III – Relationens innehåll 

Nedan presenteras resultatet från den tredje och sista delen i enkäten, där respondenterna 

tillfrågades om relationens innehåll. Frågorna är ställda som påstående och varje påstående förleds 

av: I vårt företag tycker vi att… Respondenten har sedan fått ta ställning till påståendet enligt 

Likertskalan, där 1 innebär att man tar helt avstånd från påståendet och 5 innebär att man 

instämmer helt med påståendet. Likertskalan har räknats om till ett medelvärde för varje delfråga. 

För detaljerad redovisning av svarsresultaten, se bilaga. 
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5.2.4.1 Fråga 17 – Aktivitetslänkar 

I fråga 17 uppmanades respondenterna att värdera de faktorer som påverkar företagets val av 

tjänsteleverantör. I Figur 5:9 redovisas fördelningen av respondenternas svar på delfrågan.  
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Figur 5:9 Fördelning av respondenternas svar på fråga 17 

 

5.2.4.2 Fråga 18 – Resurskopplingar 
Tabell 5:9 Fördelning av respondenternas svar på fråga 18 

Resurskopplingar Medelvärde/vikt 

Utbyts know-how kompetens med SWECO Systems. 3,61 

Anser vi att SWECO Systems har ett gott rykte i branschen. 4,27 

Om du instämmer med påståendet ovan: Bidrog det till att ditt företag 

anlitade SWECO Systems? 

3,77 

 

5.2.4.3 Fråga 19 – Aktörsbindningar 
Tabell 5:10 Fördelning av respondenternas svar på fråga 19 

Aktörsbindningar Medelvärde/vikt 

Har vi goda personliga relationer med anställda på SWECO Systems. 4,20 

Har vårt sociala kontaktnät med anställda på SWECO Systems påverkat vårt 

val av tjänsteleverantör. 

3,43 

Känner vi oss delaktiga i utvecklingen av konsultlösningen. 3,82 

Upplever vi att SWECO Systems engagerar sig för att lösa våra problem. 4,05 
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5.2.4.4 Fråga 20 – Aktivitetslänkar 
Tabell 5:11 Fördelning av respondenternas svar på fråga 20 

Aktivitetslänkar Medelvärde/vikt 

Är vi nöjda med det sätt som tjänsten och dess dokumentation levereras. 3,91 

Har vi utvecklat rutiner för att underlätta arbetet med SWECO Systems. 3,30 
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6 Analys 
I detta kapitel kommer den empiriska datan, som presenterades i föregående kapitel, att analyseras. 

Datan kommer att jämföras med teorierna som behandlats i det föregående kapitlet referensram.  

6.1 Demografi (Del I – allmänna frågor) 

Bland respondenternas organisationer tillhör de flesta (37 %) gruppen ”stora företag” med mer än 

249 anställda och omsättning över 500 MSEK. Den vanligaste position som respondenterna har är 

”chef” (42 %). Till gruppen ”chef” räknas: avdelningschef, distriktschef samt verkställande direktör. 

De flesta av respondenterna (68 %) anlitar vanligtvis grupp ”projektering VVS”, följt av projektering 

EL (38 %) samt styr (36 %). Av de respondenter som deltagit i undersökningen har 67 % varit i kontakt 

med SWECO Systems fler än 6 gånger under det gångna året. Detta anses bero på att de som varit i 

kontakt med SWECO Systems ofta är mest villiga, och kan bidra med den mest adekvata 

informationen. 

6.2 Relationshantering (Del II) 

6.2.1 Betydelse för SWECO Systems kunder 

Den teori om relationshantering som presenterats I litteraturöversikten och referensramen kommer 

att ligga till grund för analysen. De faktorer som antogs påverka ett företags relationshantering 

omfattar de åtta dimensionerna: Learning, Investing, Adapting, Commitment & Trust, Distance, 

Power & Dependence, Conflict och Communication & Influence. (Ford, et al., 2002) 

Analysen inleds med utgångspunkt från de frågor som rör betydelsen för varje delområde inom 

relationshanteringen. För att kunna göra en jämförelse mellan de olika områdena har datan från 

enkätundersökningens Likertskala räknats om till ett medelvärde. I Figur 6:1 illustreras medelvärdena 

i ett stapeldiagram. 
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Learning

3,2

3,4

3,6

3,8
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4,4

4,6

4,8

5

1 2 3 4 5 6 7 8

 

Figur 6:1 Betydelse av dimensionerna inom kundvård 

Undersökningen visar att betydelsen av de olika dimensionerna varierar. I Tabell 6:1 förtydligas 

diagrammet genom att betydelsen av dimensionerna har sorterats i fallande ordning. 
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Tabell 6:1 Betydelse av dimensionerna inom kundvård sorterad i fallande ordning 

Betydelse 

Commitment & Trust 4,70 

Communication & Influence 4,56 

Adapting 4,35 

Learning 4,11 

Distance 3,96 

Investing 3,91 

Conflict 3,88 

Power & Dependence 3,67 

 

För att kunna jämföra och väga de olika faktorerna mot varandra i förhållande till varandra har ett 

medelvärde ( x ) räknats ut för varje faktor. Ett till medelvärde ( x ) på de åtta olika medelvärdena 

( x ) har sedan räknats ut, tillsammans med dess standardavvikelse (σ). För att hitta de faktorer som 

kan sägas ha signifikant betydelse har ett övre och ett undre gränsvärde räknats ut, dessa värden ges 

av medelvärdet ( x ) ±  standardavvikelsen (σ). För dessa värden redovisas i Tabell 6:2. 

Tabell 6:2 Beräknade värden för betydelsen av dimensionerna inom kundvård 

Betydelse 

Medelvärde ( x ) 4,14 

Standardavvikelse σ 0,36 

Övre gränsvärde (medelvärde + standardavvikelse) 4,50 

Undre gränsvärde (medelvärde – standardavvikelse) 3,78 

 

I Figur 6:2 visas ett diagram med linjer för övre och undre gränsvärden utritade, samt medelvärdena 

av de åtta dimensionerna inom relationshantering.  
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Betydelse

P&D

Learning

Investing

Adapting

C&T

Distance
Conflict

C&I

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

 

Figur 6:2 Medelvärden av dimensionerna inom kundvård samt övre och undre gränsvärden 

Ur figuren kan utläsas att tre av de åtta dimensionerna med statistisk signifikans kan sägas avvika 

tillräckligt från medelvärdet ( x ) att de är av intresse att studera närmare. De tre dimensionerna är:  

• Commitment & Trust (C&T) 

• Power & Distance (P&D) 

• Communication & Influence (C&I) 

En av dimensionerna, Power & Distance, har signifikant mindre betydelse än de övriga, och kan 

därför anses vara av mindre intresse. De andra två områdena, Commiment & Trust och 

Communication & Influence, har högre betydelse enligt respondenternas svar, och är därför av 

intresse att studera närmare. Nedan följer en ingående analys av dessa två områden och dess tre 

delfrågor (se Tabell 6:3 och Tabell 6:4). Dimensionen Power & Dependence har signifikant lägre 

betydelse, därför läggs ingen tid på att analysera denna, eftersom den således är av mindre intresse 

för SWECO Systems. 

6.2.1.1 Analys Commitment & Trust 
Tabell 6:3 Fördelning av respondenternas svar på fråga 11 

C&T 
Att våra tjänsteleverantörer 

kan ge ett löfte som uppfyller 

våra krav. 

Att våra tjänsteleverantörer 

anpassar sin tjänst till våra 

behov. 

Att våra 

tjänsteleverantörer 

uppfyller de löften som 

ges. 

Helt oviktigt 0 0 0 

Delvis oviktigt 0 0 0 

Neutral 2 2 0 

Delvis viktigt 14 13 5 

Mycket viktig 28 29 39 
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x  4,59 4,61 4,89 

x  4,70 

 

”Engagemang demonstreras bäst I en relation genom att säljaren anpassar sin produkt eller löfte till 

kunden. Det visar att säljaren är villig att avstå direkta avkastningar för potentiella belöningar vid ett 

senare tillfälle. Tillit skapas i sin tur genom att säljaren uppfyller de löften som lämnats till kunden.” 

(Ford, et al., 2002, s. 108, författarens översättning) Nedan redovisas de tre delfrågorna som 

tillsammans representerar dimensionen Commitment & Trust. Respondenterna anser alltså att 

denna dimension är av högsta vikt. Det innebär att det är viktig att SWECO Systems kan möta dessa 

önskemål genom att vara anpassningsbara och uppfylla de löften som lämnas om tjänsten. 

• Att våra tjänsteleverantörer uppfyller de löften som ges. 4,89 

• Att våra tjänsteleverantörer anpassar sin tjänst till våra behov. 4,61 

• Att våra tjänsteleverantörer kan ge ett löfte som uppfyller våra krav. 4,59 

 

6.2.1.2 Analys Communication & Influence 
Tabell 6:4 Fördelning av respondenternas svar på fråga 15 

C&I 
Att på ett enkelt sätt 

kommunicera med våra 

tjänsteleverantörer. 

Att vi får samma 

information och bemötande 

oavsett vem vi kontaktar. 

Att vi vet var vi ska vända 

oss för att få svar på våra 

frågor. 

Helt oviktigt 0 0 0 

Delvis oviktigt 1 0 0 

Neutral 1 4 0 

Delvis viktigt 13 17 16 

Mycket viktig 30 24 29 

x  4,60 4,44 4,61 

x  4,56 

 

“Communication & Influence är viktig för alla uppgifter inom relationshantering: 

• För att lära sig mer om kunden och dennes problem och förmågor så att en tillfredställande 

lösning kan utvecklas för kunden 

• För att övertyga kunden om att ens produkt/erbjudande kommer att tillfredsställa kundens 

behov och problem 



48 
 

• För att visa engagemang och bygga upp förtroende 

• För att minska avståndet – detta är särskilt viktigt I början av en relationsutveckling, eller när 

kunden är belägen utomlands 

• Om du vill utöva makt eller hantera ett beroende förhållande 

• För att undvika eller hantera konflikter.” (Ford et al., 2002, s. 112, författarens översättning) 

Nedan redovisas de tre delfrågorna som tillsammans representerar dimensionen Communication & 

Influence. Respondenterna anser att denna dimension är av näst högsta vikt. Det innebär att det är 

viktig att SWECO Systems kan möta dessa önskemål genom att vara lättillgängliga och villiga att svara 

på kunders frågor och funderingar. 

• Att vi vet var vi ska vända oss för att få svar på våra frågor. 4,61 

• Att på ett enkelt sätt kommunicera med våra tjänsteleverantörer. 4,60 

• Att vi får samma information och bemötande oavsett vem vi kontaktar. 4,44 

6.2.2 Prestation för SWECO Systems relationshantering 

I detta avsnitt följer en analys av respondenternas svar som rör SWECO Systems prestation inom 

ämnet relationshantering, till skillnad från förra avsnittet som rörde kundernas uppfattning om 

betydelsen av relationshantering. För att kunna göra en jämförelse mellan de olika områdena har 

datan från enkätundersökningens Likertskala räknats om till ett medelvärde. I Figur 6:3 redovisas 

medelvärdena i ett stapeldiagram. Dimensionen Power & Dependence ingick inte i dessa frågor, då 

den ansågs vara omöjlig att få svar på. 

Prestation

Learning

Investing
Adapting

C&T Distance
Conflict

C&I

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

1 2 3 4 5 6 7 8

 

Figur 6:3 SWECO Systems prestation för de olika dimensionerna inom relationshantering 

 

I Tabell 6:5 förtydligas diagrammet genom att SWECO Systems prestation med sin relationshantering 

sorterats i fallande ordning. 



49 
 

Tabell 6:5 SWECO Systems prestation av dimensionerna inom kundvård sorterad i fallande ordning 

Betydelse 

Communication & Influence  3,73 

Distance 3,65 

Commitment & Trust 3,64 

Conflict 3,63 

Adapting 3,55 

Investing 3,52 

Learning 3,42 

 

För att kunna jämföra och väga de olika faktorerna mot varandra i förhållande till varandra har ett 

medelvärde ( x ) räknats ut för varje faktor. Ett till medelvärde ( x ) på de åtta olika medelvärdena 

( x ) har sedan räknats ut, tillsammans med dess standardavvikelse (σ). För att hitta de faktorer som 

kan sägas ha signifikant betydelse har ett övre och ett undre gränsvärde räknats ut, dessa värden ges 

av medelvärdet ( x ) ±  standardavvikelsen (σ). För dessa värden redovisas i Tabell 6:6. 

Tabell 6:6 Beräknade värden för SWECO Systems prestation av dimensionerna inom kundvård 

Betydelse 

Medelvärde 3,59 

Standardavvikelse 0,10 

Övre gränsvärde (medelvärde + standardavvikelse) 3,69 

Undre gränsvärde (medelvärde – standardavvikelse) 3,49 

 

I Figur 6:4 visas ett diagram med linjer för övre och undre gränsvärden utritade, samt medelvärdena 

av de olika dimensionerna inom relationshantering.  
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Figur 6:4 Medelvärden av dimensionerna inom kundvård samt övre och undre gränsvärden 

Ur figuren kan utläsas att två av de sju dimensionerna med statistisk signifikans kan sägas avvika 

tillräckligt från medelvärdet ( x ) att de är av intresse att studera närmare. De två dimensionerna är:  

• Communication & Influence (C&I) 

• Learning 

En av dimensionerna, Communication & Influence, har signifikant högre prestation än de övriga, och 

kan därför anses vara av mindre intresse. Den andra dimensionen, Learning, fått det lägsta betyget 

av respondenterna, och är därför av intresse att studera närmare. Nedan följer en ingående analys av 

dessa två områden och dess tre delfrågor (se Tabell 6:7 och Tabell 6:8).  Mindre vikt läggs vid 

analysen av Communication & Influence. 

6.2.2.1 Communication & Influence 

Communication & Influence rankades av respondenterna som det område inom relationshanteringen 

där SWECO Systems presterar bäst. I Tabell 6:7 redogörs för fördelningen av respondenternas svar på 

de tre delfrågorna. 

Tabell 6:7 Fördelning av respondenternas svar på fråga 15 

C&I 
Att på ett enkelt sätt 

kommunicera med våra 

tjänsteleverantörer. 

Att vi får samma 

information och bemötande 

oavsett vem vi kontaktar. 

Att vi vet var vi ska vända 

oss för att få svar på våra 

frågor. 

Väldigt dålig 0 0 0 

Dålig 1 0 1 

Neutral 13 22 11 

Bra 24 19 27 
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Mycket bra 6 3 5 

x  3,80 3,57 3,82 

x  3,73 

6.2.2.2 Learning 

Learning rankades av respondenterna som det område inom relation relationshanteringen där 

SWECO Systems presterar sämst. I Tabell 6:8 redogörs för fördelningen av respondenternas svar på 

de tre delfrågorna. 

Tabell 6:8 Fördelning av respondenternas svar på fråga 8 

Learning 
Att känna till våra 

tjänsteleverantörers arbetssätt 

och tjänster. 

Att våra tjänsteleverantörer 

informerar oss om sin 

verksamhet och sitt 

tjänsteutbud. 

Att våra 

tjänsteleverantörer visar 

intresse för att lära sig 

mer om vårt företag. 

Väldigt dålig 1 1 0 

Dålig 2 3 3 

Neutral 17 25 23 

Bra 21 13 12 

Mycket bra 3 2 6 

x  3,52 3,27 3,48 

x  3,42 

 

6.3 Kundrelationens innehåll (Del III) 

Enligt teorin som om kundrelationens innehåll som presenterats i litteraturöversikten, består 

innehållet i en kundrelation av aktörsbindningar, aktivitetslänkar samt resurskopplingar (Håkansson 

& Snehota, 1995). För insamlad data från enkätundersökningen redogörs i kapitel 5. Nedan följer 

analys av datan. I Figur 6:5 redogörs för resultatet av hur relationens innehåll ser ut i ett industriellt 

företag. Enkätundersökningen visar att förhållandet mellan de tre olika substanserna i 

kundrelationen är jämt fördelade. Aktörsbindningarna och resurskopplingarna utgör vardera utgör 34 

% av relationsinnehållet, de resterande 32 & utgörs av aktivitetslänkar. 
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Figur 6:5 Fördelning av substanserna inom kundrelationen baserat på respondenternas svar 

En intressant analys inom området aktivitetslänkar är att studera vilka faktorer som värderas mest 

när kunderna skall välja tjänsteleverantör. I syfte att undersöka detta närmare tillfrågades 

respondenterna vilka faktorer som påverkar deras val av tjänsteleverantör. I Figur 5:9 redovisas 

fördelning av de respondenternas svar. Som kan utläsas ur figuren värderas kvalitet på tjänsten som 

den viktigaste faktorn när respondenterna väljer tjänsteleverantör. Faktorn pris visar sig vara den 

minst viktiga faktorn. Resultatet på denna fråga indikerar att det finns en tendens till något starkare 

aktivitetslänkar. Främst för att man värdesätter kommunikation och service högre än pris, vilket 

indikerar att man ser långsiktigt på relationen. 

Faktorer som påverkar val av tjänsteleverantör

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Betydelse 3,82 4,72 4,47 4,35

Pris Kvalitet på tjänsten Service
Bra kommunikation 

med tjänsteleverantör

 

Figur 6:6 Fördelning av faktorer som påverkar val av tjänsteleverantör baserat på respondenternas svar 
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7 Resultat & Slutsatser 
I detta kapitel presenteras resultaten från analysen av den empiriska datan. Utifrån dessa kommer 

även slutsatser att dras, med syfte att besvara de tre forskningsfrågorna. Rekommendationer till 

fortsatt forskning lämnas i slutet av kapitlet. 

7.1 Resultat 

7.1.1 FF 1: Hur kan innehållet i industriella kundrelationer beskrivas?’ 

Litteraturstudien visar att en kundrelation består av tre olika substanser som tillsammans utgör 

relationen. Det är de tre dimensionerna resurskopplingar, aktivitetslänkar samt aktörsbindningar 

som sammankopplar de två aktörerna. Det empiriska fallet med SWECO Systems och dess kunder 

visar att deras relationsinnehåll är ungefär jämt fördelat mellan de olika substanserna. 

7.1.2 FF 2: Hur viktiga är de olika dimensioner som påverkar relationshanteringen i ett 

säljande företag? 

Det empiriska fallet visar att respondenterna anser att dimensionerna nedan, anses ha högre 

betydelse än övriga dimensioner: 

• Commitment & Trust  

• Communication & Influence  

En av dimensionerna visar sig ha betydligt lägre betydelse än övriga dimensioner inom området 

kundvård: 

• Power & Dependence 

7.1.3 FF 3: Hur kan SWECO Systems hantera sina kundrelationer för att bidra till 

utvecklingen av dem? 

För att framgångsrikt hantera kundrelationerna för att bidra till dess utveckling bör SWECO Systems 

tillgodose sig informationen som kunderna lämnat i enkätundersökningen.  Enligt företagets kunder 

presterar de sämst på området:  

• Learning. 

Detta område bör man på SWECO Systems därför försöka förbättra sig. För att ge vidare 

rekommendationer på hur man kan gör det följer nedan en redogörelse för delar av Ford, et al. 

(2002)s teori, som hämtats från kapitel 2 i denna rapport samt rekommendationer baserat på 

resultatet av detta examensjobb. Författarna menar för att framgångsrikt hantera en kundrelation 

måste man inse vikten att skaffa sig, och förmedla kunskap om och till sina kunder. Vidare skriver 

författarna att man måste kontinuerligt ta till sig kunskap om kunden och dess verksamhet, man 

måste även lära sig om kundens beteende och hur förutsägbart det är. Man måste även försöka dela 

med sig av kunskap till kunden om sitt eget företag och dess verksamhet, vilket innebär att man 

tillhandahåller information och råd till kunden. Enligt resultatet av enkätundersökningen som gjorts i 

denna studie anser respondenterna att SWECO Systems främst brister vad gäller arbetet med att 

förmedla information om sin verksamhet och sitt tjänsteutbud (se: rubrik 6.2.2.2). 
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Enligt undersökningens resultat anser respondenterna även att två områden är av extra betydelse 

inom relationshanteringen: 

• Commitment & Trust 

• Communication & Influence. 

Trots att kunderna anser att företaget presterar bättre än medel inom dessa områden, anser jag att 

man på SWECO Systems bör arbeta extra för att tillgodose kundernas önskemål om dessa områden, 

dvs. inse betydelsen av dem. För att ge konkreta rekommendationer följer nedan en redogörelse för 

delar av Ford, et al. (2002)s teori, som hämtats från kapitel 2 i denna rapport samt 

rekommendationer baserat på resultatet av detta examensjobb. 

För att framgångsrikt hantera kundrelationer med avseende på området Commitment & Trust menar 

författarna Ford, et al. (2002) att man som säljande organisation måste visa engagemang till kunden 

genom att anpassa sin produkt till dennes önskemål. För att kunden skall känna tillit till leverantören 

är det även viktigt att företaget uppfyller de löften som getts om produkten. Jag tror att man på 

SWECO Systems skulle kunna utveckla sina kundrelationer genom att vara flexibla, i den mån det är 

möjligt, men framförallt är det viktigt att man uppfyller de löften som ges om beställda tjänster. 

Detta kan styrkas av respondenterna i undersökningen som anser att deras tjänsteleverantörer 

uppfyller de löften som ges vara den enskilt viktigaste delen inom området Commitment & Trust (se: 

rubrik 6.2.1.1). 

Vad gäller området Communication & Influence menar författarna Ford, et al. (2002) att man som 

säljande organisation måste koordinera kommunikationen mellan individerna på de två företagen så 

att denna ligger i linje med företagets generella syn på relationen. Vad gäller undersökningens 

resultat tycker respondenterna att det är viktigast att man vet vart man ska vända sig för att få svar 

på sina frågor samt att på ett enkelt sätt kommunicera med sina tjänsteleverantörer. Trots att 

kunderna anser att SWECO Systems redan presterar bra inom detta område är det något man inom 

företaget man kan tänka på och om möjligt förbättra. 

7.2 Slutsatser 

Företaget från det empiriska fallet, SWECO Systems, bör ta hänsyn till sina kunders syn på 

relationshanteringen. Jag anser att man på SWECO Systems är på god väg med sin relationsutveckling 

eftersom man insett att det inte går att se på kunder med ett ”transaktionsmässigt” sätt. De har 

redan insett vikten av en långsiktig relation. De visar sig bland annat genom initiering av detta ex-

jobb. Men för att fortsätta att utveckla relationerna till kunderna bör man tillgodose sig 

informationen som kunderna lämnat i enkätundersökningen och som presenterats i detta arbete. 

7.3 Rekommendationer för fortsatt forskning 

För att bygga vidare på den forskning som gjorts i och med detta ex-jobb vore en intressant 

undersökning för SWECO Systems att undersöka det nätverk av relationer som man befinner sig i. 

Detta eftersom man befinner sig i en bransch där många aktörer samarbetar i projekten. Vidare 

skulle även en kvalitativ undersökning av relationens innehåll vara på sin plats, eftersom den 

utfördes kvalitativt i denna studie. 
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9 Bilagor 

Bilaga A – följebrev 

Hej,  
 
Mitt namn är Magnus Jonsson. Jag genomför på uppdrag av Kjell Blombäck på 
SWECO Systems mitt examensarbete inom ämnet industriell marknadsföring. Ex-
jobbet är en del av mina avslutande studier inom industriell ekonomi vid Luleå 
tekniska universitet.  
 
I denna undersökning är jag är intresserad av din syn på relationen till SWECO 
Systems. Syftet med undersökningen och arbetet är att ge SWECO Systems bättre 
förutsättningar på marknaden genom att kunna förbättra och utveckla relationen med 
ditt företag. Jag skulle uppskatta om du kunde avsätta ca 10 minuter för att besvara 
enkäten, då din syn på frågan är viktig.  
 
Jag har valt att genomföra undersökningen med hjälp av en tjänst för 
enkätundersökningar som företaget SurveyMonkey tillhandahåller på Internet. Den 
elektroniska enkäten är enkel för dig att fylla i och underlättar även arbetet för mig 
med att sammanställa resultaten. Enkäten har skickats till dig eftersom ditt namn 
finns i SWECO Systems kundregister. Observera att enkäten kan ha skickats till flera 
personer inom din organisation eftersom SWECO Systems har angett fler än en 
kontaktperson. Var god besvara i sådant fall enkäten utifrån din egen syn på frågan.  
 
All insamlad data kommer att behandlas så att din och ditt företags anonymitet 
garanteras. Ingen av de anställda på SWECO Systems kommer att få ta del av 
enskilda svar, utan endast det sammanställda resultatet.  
 
För att delta i enkäten klicka på länken nedan:  
http://www.surveymonkey.com/s.aspx  
 
Vid eventuella frågor angående enkäten eller arbetet i övrigt är du välkommen att 
kontakta mig.  
 
Tack för din medverkan.  
 
Med vänliga hälsningar,  
Magnus Jonsson  
 
 
Om du inte önskar delta i undersökningen och inte önskar någon påminnelse ber jag 
dig klicka på länken nedan, så kommer dina uppgifter att tas bort från utskicket.  
http://www.surveymonkey.com/optout.aspx 

http://www.surveymonkey.com/s.aspx
http://www.surveymonkey.com/optout.aspx
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Bilaga B – frågeformulär 
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