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Custom-oriented action in small manufacturing firms
- case studies of three firms

The study addresses custom-oriented actions, i.e. such activities as are used to create and build up
new, or to maintain already existing relations between small manufacturing firms and their
customers in order for the supplier company to find a market for its products. The purpose is to
increase understanding of custom-oriented actions by describing and analysing custom-oriented
actions that are used. The research questions for the study are: which custom-oriented actions are
used when small manufacturing firms seek customers for their products? And why do custom-
oriented actions take different forms in small manufacturing firms?

Retrospective case studies were used to generate the empirical basis. Three companies, a
mechanical engineering company, a saddlery, and a stonemasonry were studied. Altogether 35
persons were interviewed. The interviews were carried out during the period between November
1993 and April 1997.

During the setting-up phase of companies’ development process it can be established that creative
and active custom-oriented actions were used. However, the active custom-oriented actions
initially used eventually gave way to largely creative and passive custom-oriented actions, when
the companies left the setting-up phase for the operational phase. The study additionally shows
that the custom-oriented actions addressed in the model discussion have also been used by the
case-study companies. The study also shows that it is possible to link custom-oriented actions to
different situation types and that custom-oriented actions have different structures.

How custom-oriented actions are manifested depends on the competitive situation and business
logic, where the business leader is of great importance for profitable customer relations to be
established or maintained. Business logic can be dealt with in different ways, as it is possible either
to ”go with” or ”against” the prevailing mode of conduct in a business. This distinction makes it
possible to identify conformists, innovators and losers among business leaders, who all tackle
business logic in different ways and with varying degrees of success.

Key words: Small firms, custom-oriented action, situation types, business leaders, competition, business logic,
Sweden



FÖRORD

Denna avhandling handlar om kundageranden, det vill säga hur små företag bygger
upp och bevarar kundrelationer. De kundageranden som diskuteras i avhandlingen är i
hög grad beroende av och påverkade av olika människor. Detta gäller även för den typ
av arbete som den föreliggande studien är ett exempel på, eftersom en avhandling
måste värderas och bedömas av utomstående parter, på samma sätt som företags
produkter. Det är emellertid inte enbart den slutliga produkten som bedöms, nej under
den långa process som ett avhandlingsarbete pågår är det många människor som i
olika situationer ger synpunkter på hur de tycker att den slutgiltiga produkten skall se
ut.

Under senare delen av denna process är det framför allt min handledare Sven-Åke
Hörte som tålmodigt och konstruktivt har gett synpunkter på mina textförslag. Sven-Åke
har genom sitt kunnande och sin pedagogiska förmåga på ett tydligt sätt väglett mig
förbi många blindskär till det som nu presenteras. Tack Sven-Åke!

Det finns även andra personer på institutionen som givit stöd, uppmuntran och
konstruktiv kritik under avhandlingsarbetet. Jag tänker då på Henrik Barth, Einar
Häckner och på Håkan Ylinenpää. Dessutom har jag haft förmånen av att ha Lena
Öhman som min ”datatekniska rådgivare” under arbetets gång. Även deltagarna vid
olika seminarier på min institution förtjänar ett särskilt tack, för värdefull kritik under de
år som gått. En person som inte längre tillhör institutionen men som ändå kan betraktas
som en ”mental” institutionsmedlem, Bo Lemar, var en inspirerade diskussionspartner
under processens första skälvande fas.

Jag vill också rikta ett tack till de i den så kallade praktiken verksamma människorna
som gjorde studien möjlig att genomföra, genom att de delade med sig av både tid och
kunskaper.

Genom vänliga bistånd från CENTEK´s stiftelse för nyföretagande, forskning och
utveckling, Ruben Rausings Fond samt IMIT (Institute for Management of Innovation
and Technology) har det varit möjligt för mig att färdigställa avhandlingen.

Att min familj, min fru Britta och mina tre barn Mirja, Petter och Lisa har fått bära en del
av den arbetsbörda som ett avhandlingsarbete trots allt innebär är en självklarhet.

Luleå i oktober 1997

TorBjörn Nilsson
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1. KUNDAGERANDEN SOM PROBLEMOMRÅDE

1.1 Bakgrund

En viktig förutsättning för tillverkande företags långsiktiga överlevnad är att de lyckas
göra sig synliga gentemot olika kunder, för att därigenom finna avsättning för sina
produkter. I stora företag används ofta både specialiserade och formaliserade
arbetssätt för detta ändamål. Detta betyder att det i denna kategori av företag ofta finns
en samlad kompetens som gör det möjligt att arbeta medvetet och framförallt planerat
gentemot både befintliga och presumtiva kunder. Arbetssättet finner dock troligen inte
sin motsvarighet hos små företag. För dessa företag sker uppbyggnaden av
kundrelationer i stället till synes intuitivt och oplanerat via stegvisa processer, där
interaktionen mellan människor i inblandade företag är viktiga, vilket Johannisson
(1986) karaktäriserar som ”succesiva hopklumpningar av människor och relationer”.
Även Karlqvist (1990) diskuterar detta och menar att enkla affärstransaktioner mellan
två företag ofta ger upphov till mer och mer komplexa affärsrelationer, i vilka personliga
relationer och personliga kontakter har stor betydelse. Detta implicerar förhållanden där
det är troligt att uppbyggandet av kundrelationer hos små tillverkande företag ofta är
baserade på personliga relationer och personliga kontakter mellan enskilda individer i
säljande och köpande företag. Dessas kunskaper, erfarenheter och sätt att interagera
med varandra varvas därvid i olika proportioner, i ett förfarande som kan beskrivas som
en trial-and-error-process, där misslyckanden leder till nya erfarenheter som berikar det
fortsatta arbetet, enligt Sweeny (1972). Ofta vävs relationerna samman i täta nätverk
där produkter tillverkas i nära samarbete mellan leverantörsföretag och kunder.

Enligt mitt förmenande, är de arbetssätt som används av små tillverkande företag
därigenom troligen inte jämförbara med de aktiviteter som tas i anspråk för att anskaffa
kunder till stora tillverkande företag. I den föreliggande studien nyttjas begreppet
kundagerande för de aktiviteter som används för att skapa och bygga upp nya, eller för
att underhålla redan existerande relationer mellan små tillverkande företag och dessas
kunder, i akt och mening att leverantörsföretag därigenom skall finna avsättning för sina
produkter.

Kundageranden skiljer sig troligen åt beroende på olika faktorer, till exempel de
produkter som tillverkas och försäljs och den situation som företag befiner sig i. Som
exempel på det först nämnda kan tas en förmodad skillnad i kundageranden mellan
företag som utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter och företag som fungerar
som underleverantörer. Denna förmodade skillnad består i att företag ur den första
kategorin med nödvändighet måste vara mer aktiva och i större utsträckning måste
använda sådana kundageranden som direkt vänder sig till potentiella kunder, jämfört
med underleverantörer. För företag som fungerar som underleverantörer är denna typ
av kundageranden troligen inte aktuella. Kundageranden som förknippas med
underleverantörer innebär i stället att produktionen och produkterna anpassas till
köparnas krav i ett intimt samspel, som till exempel kan avse kvalitet och leveranstider.
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Företag kan emellertid inte agera oberoende av den interna strukturen, Thorelli (1977,
s. 289) menar till exempel att ”as soon as a structure is in place its very nature will in
large part determine the range of strategies wich can be exploited, at least in the near
term”. Strukturen ger därmed ramar för de handlingar som företag kan besluta sig för. I
överenstämmelse med detta menar jag att företags storlek har betydelse för
kundagerandets utformning, vilket till exempel innebär att det sker anpassningar av
kundageranden allteftersom företag växer samtidigt som vissa låsningar sker när
företag har nått en viss storlek. Företags placering i ett tänkt utvecklingsförlopp har
också det troligen betydelse för kundagerandets utformning. För de företag som till
exempel är nystartade och sålunda befinner sig i början av ett utvecklingsförlopp, är de
kundageranden som syftar till att finna kunder och bygga upp relationer till dessa
viktiga. Senare i utvecklingsförloppet kan innehållet i kundagerandet ha förändrats så
att det både syftar till att finna nya kunder liksom att behålla gamla.

Kundageranden kan emellertid också påverkas av andra omständigheter, till exempel
har förekomsten av kunder och produkter samt frånvaron av dessa stor betydelse. Att
företag har eller inte har kunder eller produkter måste nämligen anses som
betydelsefullt för företags långsiktiga överlevnad samtidigt som de måste ses som
viktiga betingelser för kundageranden och dess utformning. I tabell 1.1 har en
sammanställning av dessa omständigheter skett, så att vi därigenom kan identifiera fyra
olika typsituationer, ideal-, problemlösnings-, uppfinnar- och drömsituationerna.

Tabell 1.1. Olika typsituationer

Har produkt Har ej produkt
Har kund idealsituationen problemlösningssituationen
Har ej kund uppfinnarsituationen drömsituationen

Vi kan sedan, se även kapitel 3, konstatera att kundageranden kan ta sig olika former
beroende på vilken typsituation som är aktuell. Idealsituationen innebär till exempel att
företag tillverkar och säljer produkter till fasta kunder och/eller har en bestående
efterfrågan från ”enskilda kunder”. För företag är det därmed viktigt att i denna
typsituation tillfredställa befintliga kunder så att de gör återkommande inköp eller
rekommenderar andra att göra detta. Därutöver kan sådana kundageranden som är
hänförliga till uppfinnarsituationen eller problemlösningssituationen förekomma.

Hur och i vilken omfattning som små tillverkande företag bygger upp och bevarar
kundrelationer är emellertid bristfälligt studerat, varför den föreliggande studien skall
handla om detta. I fokus står därför leverantörs- och kundföretag och samspelet dem
emellan med det uttalade syftet att finna avsättning för leverantörsföretagets produkter.
Detta betyder att kundageranden kan ses som offensiva och intäktsskapande
verksamheter, men också som aktiviteter som har sin utgångspunkt hos presumtiva
kunder.
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1.2 Två ”minifall”

Som en illustration av kundageranden i små och tillverkande företag redovisar jag två
minifall. Det första, Fabriken AB, beskriver ett företag som har utvecklat egna produkter
men som ännu inte har funnit kunder till dessa. Det andra fallet behandlar Snickeriet
HB, som har bedrivit sin verksamhet under ett antal år och både har fasta och enskilda
kunder.

1.2.1 Fallet Fabriken AB

Klink AB var ett företag som tillverkade lättklinkers i Arnesjö men gick i konkurs år 1986.
Den viktigaste råvaran för företaget var en speciell typ av lera, som enligt den
ursprungliga prospekteringen fanns i tillräcklig mängd i närheten av Arnesjö. Johan
Petterson, som är geolog, genomförde vid mitten av 1980-talet ett par olika
undersökningar av lerfyndigheten för Klink AB´s räkning. Vid den sista kunde han
konstatera att lera inte fanns i tillräcklig omfattning, för att uthålligt kunna förse Klink AB
med råvara. Bristen på råvara sades vara den avgörande orsaken till att företaget
upphörde med sin verksamhet år 1985.

Vid den sista undersökningen av lerfyndigheten förekom ett visst samarbete mellan
Johan Petterson och Markus Sundvall. Det visade sig då att Sundvall hade en idé till ett
saneringsmedel som skulle kunna tillverkas med torv som huvudsaklig råvara. Idéen till
att tillverka ett torvbaserat saneringsmedel var det flera andra företag som hade försökt
att realisera. De har ”emellertid inte lyckats åstadkomma en utrustning med vars hjälp
produkten kan tillverkas”, säger Johan Petterson. Petterson som hade kunskaper och
tillgång till lämplig utrustning för att kunna utveckla produkten, intresserade sig för idén.
Samtidigt med detta, tyckte man bland annat från länsstyrelsens sida, att de 40 miljoner
kronor som satsats i Klink AB (merparten ”statsmedel”) inte skulle få gå förlorade. En
ersättningsindustri som skulle kunna utnyttja Klink AB´s anläggning var därför
någonting mycket önskvärt. Året var nu 1987.

När väl kontakten mellan Petterson och Sundvall var etablerad, vidtogs vissa
laboratorieförsök och funktionstest, som visade att produkten så långt, fungerade väl.
Dessutom kom de fram till att råvaran skulle kunna utnyttjas även för tillverkning av två
andra produkter, nämligen kattsand och gödningsmedel.

För att göra det möjligt att kommersialisera ovanstående produkter bildades företaget
Fabriken AB 1988, med Johan Petterson som Vd.

Tillverkning av de tre produkterna var möjlig att genomföra i Klink AB´s gamla byggnad
men inte med hjälp av den befintliga produktionsutrustningen, enligt Johan Petterson.
Fabriken AB måste på grund av detta skaffa en egen produktionsutrustning. I detta
syfte inhyrdes därför en testutrustning i mitten av augusti 1988, för att göra det möjligt
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att producera de tre produkter som Fabriken AB hade för avsikt att tillverka.
Produkterna hade redan tagits fram i laboratorieskala och funktionstestats där. Avsikten
var nu att i en ”nerskalad” industriell process tillverka de aktuella produkterna för att
bland annat testa om den basutrustning som företaget hade för avsikt att använda var
ändamålsenlig och uppfyllde ställda krav. Frågor som de också ville ha besvarade var
om en och samma utrustning skulle kunna användas för att tillverka alla tre produkter,
samt om investeringskostnader och energikonsumtion skulle kunna anses stå i rimlig
proportion till de framtagna produkternas ekonomiska avkastning. Tanken var vidare att
producera vissa minimimängder av de tre produkterna, för att ha något att visa upp för
presumtiva kunder. De som var ansvariga för uppbyggnaden av anläggningen var
Johan Petterson och Per Torsson.

Arbetet med att montera upp produktionsutrustningen och provköra den genomfördes
under hösten 1988. Den processprövning som därefter utfördes visade att den tänkta
utrustningen fungerade bra. Vissa förbättringar var dock nödvändiga att göra, för att
ytterligare förbättra och förbilliga de olika tillverkningsprocesserna. Vad gäller de tre
olika produkterna gick de mycket bra att framställa och hög produktkvalitet erhölls.

För att få underlag till marknadsbedömningar av de tre produkterna vände sig Johan
Petterson till den Ekonomiska institutionen vid Universitetet, under hösten 1988. Han
ville att en grupp blivande civilekonomer skulle genomföra marknadsundersökningar för
de olika produkterna. Studenterna utförde arbetet mot viss ersättning och blev klara i
mars månad 1989. ”De tre undersökningarna var av varierande kvalitet”, enligt
Petterson men de gick att använda som beslutsunderlag och saneringsmedlet,
Absorball, valdes ut som den produkt som i första hand skulle tillverkas. Motivet till
detta val var Johan Pettersons och de övriga delägarnas övertygelse om Absorballs
överlägsenhet som saneringsmedel. Dessutom visade marknadsundersökningarna att
det endast är små företag som tillverkar saneringsmedel. Detta menar Johan Petterson
är en fördel för Fabriken AB, eftersom han är förvissad om att det är betydligt lättare att
introducera en ny produkt om de konkurrerande företagen är små i stället för stora. ”När
det finns stora konkurrenter, som det gör för kattsand och gödningsmedel”, säger Johan
Petterson, ”måste vi både presentera en bättre produkt och dessutom slåss mot stora
företag”. Detta anser han skulle vara allt för svårt för Fabriken AB, eftersom företaget
har begränsade resurser.

I Fabriken AB hade man således för avsikt att uteslutande arbeta med egentillverkade
produkter och i det första skedet var avsikten att enbart tillverka en produkt, nämligen
saneringsmedlet Absorball. När detta val var gjort, hösten 1989, fortsatte tester under
det efterföljande året både av produktionsutrustning och produkt. Dessutom påbörjades
en del försök till försäljning av saneringsmedlet. Framförallt gjordes detta lokalt, vilket
innebar att försäljningen riktades till lokala företag och räddningstjänster i kringliggande
kommuner. Detta resulterade i att en del mindre mängder saneringsmedel försåldes.

Under hösten 1990 byggde företaget en fullskaleanläggning för tillverkning av
saneringsmedel i Arnesjö, som kostnadsberäknades till 4.5 miljoner kronor.



5

Lokaliseringsstöd söktes för att täcka investeringskostnaden. Beslut om stödet skulle
beviljas eller ej, hade dock ännu vid byggstarten inte fattats. Tanken med att bygga
produktionsanläggningen var att i första hand göra en provproduktion under 6 månader
med fyra anställda, och med hjälp av den färdiga produkten kunna testa de presumtiva
kundernas intresse för saneringsmedlet. ”Därefter får marknaden styra den fortsatta
produktionen, blir efterfrågan stor permanentas tillverkningen eller utökas, i annat fall
läggs den ned. Alla parter tror dock på produkten och på fortsatt drift”, säger Johan
Petterson.

För att få presumtiva kunder att köpa saneringsmedlet menar Johan Petterson att det är
viktigt att bygga upp personliga relationer till dessa vid till exempel konferenser och
mässor. Han ser även en möjlighet till introduktion av saneringsmedlet genom
demonstrationer i verklig miljö, där olika användare får testa produkten. Ytterligare ett
sätt är att låta olika användare av saneringsmedel, till exempel brandkårer och
saneringsfirmor, får pröva saneringsmedlet kostnadsfritt under en tid för att sedan
lämna omdömen om produkten och eventuellt köpa den. I dessa situationer är det av
avgörande betydelse, att övertyga användare av saneringsmedel att Absorball verkligen
är bättre än konkurrenternas produkter. Enligt Petterson kan detta vara ett problem
eftersom de som använder saneringsmedel är konservativa och gärna använder ”det
som de alltid har gjort”. Ännu ett annat sätt att få ut produkten på marknaden som har
diskuterats i företaget är att överlåta försäljning och marknadsföring till något annat
bolag och själva enbart svara för produktionen.

För att underlätta kontakterna med presumtiva kunder menar Johan Petterson att ett
reklammaterial måste tas fram. Till detta saknar emellertid företaget pengar, vilka är
svåra att få eller få låna av Utvecklingsfonden eller eller någon annan fond, enligt
Petterson. ”Även om de har förståelse för vårt problem, så vill de veta hur stor marknad
vi har men hur stor den är vet vi dock inte förrän vi producerar i full skala och säljer
varan. Och får vi inte pengar till marknadsföring kan vi inte sälja det vi producerar”,
säger han vidare.

1.2.2 Fallet Snickeriet HB

År 1985 övertog Jan Andersson ett mindre snickeri i Storudden som tillverkade
inredningssnickerier. Efter hand har verksamheten kompletterats med sprutmålning, så
att de inredningsdetaljer som tillverkas i företaget också kan målas. Eftersom
verksamheten växte tämligen snabbt tog Jan Andersson med en kamrat, Lars Persson,
som delägare i företaget 1990. Företaget ombildades samtidigt från enskild firma till
handelsbolag. Snickeriet HB är alltjämt inrymt i samma lokal som vid starten. Den har
dock efter hand renoverats och utvidgats.

Jan Andersson är född, uppvuxen och fortfarande bosatt i Storudden, som är en by
inom Norråns kommun. Efter genomgånget högstadium arbetade han på en bilfirma i
Norrån under nio år, varav de sista som reservdelsförsäljare. Han slutade emellertid
anställningen vid bilfirman 1983 för att börja en en tvåårig möbelsnickarutbildning vid
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Backaskolan, som han avslutade 1985. Då var han 27 år. Lars Persson är jämnårig
med Jan Andersson och är utbildad byggnadssnickare. I mitten av 1970-talet slutade
han emellertid att arbeta som byggnadssnickare, för att i stället arbeta som truckförare
och svetsare vid Pappersbruket i Norrån.

I Storudden hade Sven Nilsson idkat verksamhet i ett snickeri en längre tid.
Verksamheten hade emellertid bedrivits i blygsam skala under första hälften av 1980-
talet, beroende på att Nilsson var sjuklig. När Jan Andersson avslutade sin utbildning till
möbelsnickare övertalade Nilsson, honom att övertaga företaget. Den främsta
anledningen till detta var Sven Nilssons sjukdom som gjorde att han inte längre orkade
driva företaget vidare. Företaget hade funnits under många år och var känt för att göra
bra snickeriarbeten, främst innertrappor. Dessutom fanns det en mindre kundkrets som
utnyttjade Snickeriet regelbundet för andra typer av arbeten. Sven Nilsson menade
därför att det skulle vara möjligt för Jan Andersson att försörja sig på de arbeten som
gjordes i företaget. När Andersson övertog företaget fick han förutom ett antal maskiner
som fanns i lokalen också övertaga de få kunder som fanns och som i första hand
efterfrågade olika typer av inredningssnickerier. Under det första året erhöll Andersson
således framför allt arbeten från gamla kunder och företaget omsatte cirka 400 000
kronor. Omsättningen i företaget har därefter succesivt ökat för att stabilisera sig på en
nivå motsvarande cirka 1 500 000 kronor.

Efterhand fick Jan Andersson allt fler förfrågningar om tillverkning av nya typer av
produkter. Han fick också förfrågningar från olika kunder om möjligheten till att få de
inredningssnickerier som han tillverkade målade. Jan Andersson insåg därvid att han
skulle kunna öka försäljningen i företaget genom att även utföra målningsarbeten.
Kunderna skulle därigenom inte behöva anlita både Snickeriet HB och ett måleri för att
få snickerierna färdigställda. Ett par år efter starten av företaget började Andersson
således att sprutmåla olika inredningsdetaljer som tillverkades, till exempel köksluckor
och innerdörrar. Detta innebar att intresset från presumtiva kunder ökade och att
verksamheten därigenom växte. Nu tillverkar företaget inredningssnickerier, renoverar
gamla kök och utför sprutmålning. I företaget kan man med andra ord till exempel
tillverka en helt ny köksinredning allt efter kundens behov och önskemål. Detta kan
dessutom göras till priser som är konkurrenskraftiga i jämförelse med de stora
tillverkarna av köksinredningar. När det gäller renovering av gamla kök kan de fräsa
spår i såväl köksluckor som innerdörrar som därefter sprutmålas efter kundernas
önskemål. Fräsningsmönster och mallar till detta har de själva tagit fram. Förändringen
av verksamheten har inneburit att företaget har utvecklats från ett snickeri som
uteslutande tillverkade innertrappor, till ett företag som tillverkar färdiga
inredningssnickerier. Kombinationen av snickeri och måleri har succesivt vuxit fram i
företaget. Jan Andersson tycker att kombinationen av snickeri och sprutmåleri
kompletterar varandra på ett bra sätt och att företaget genom detta kan erbjuda
kunderna bättre produkter.

Kundkretsen i företaget är mycket lokal. Näst intill alla kunder kommer från Norråns
kommun. Bland kunderna dominerar privata ”enskilda kunder” som lägger specialorder
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vid enstaka tillfällen. Företaget har även en mindre fast kundkrets som består av ett
Glasmästeri, ett Byggföretag och Kommunen. Kontakt med dessa företag har erhållits
genom att företrädare för de tre företagen på eget initiativ har kontaktat Snickeriet HB
för att få arbeten utförda. Under de år som företagen har varit kunder till Snickeriet HB
har inga avtal, varken skriftliga eller muntliga, upprättats. Företagen har i stället vänt sig
till Snickeriet HB när behov av olika snickeriarbeten, till exempel fönsterpartier,
kombinerat med målning har uppstått. Andersson menar att fördelen för dessa kunder
är att de får snickerierna både tillverkade och målade av samma företag, och att de
därigenom slipper måla dem själva eller frakta dem från snickeriet till ett måleri. De
”enskilda kunderna” erhålls framförallt genom att gamla kunder rekommenderar nya
kunder att vända sig till Snickeriet HB, det vill säga ett ”mun-till-mun” förfarande. Skälen
till att ”enskilda kunder” kontaktar företaget och att Glasmästeriet, Byggföretaget samt
Kommunen fortsätter att köpa produkter från Snickeriet HB tror både Jan Andersson
och Lars Persson beror på att de har hög leveranssäkerhet, låga priser, hög
servicenivå, hög produktkvalitet samt att de alltid eftersträvar en personlig kontakt med
alla kunder. Dessutom menar Andersson att han vid kontakter med olika kunder har stor
nytta av den erfarenhet och kunskap om försäljning, som han tillägnade sig under åren
som reservdelssäljare.

Sedan 1990 annonserar företaget dessutom i det lokala annonsbladet. Annonserna
sätts företrädesvis in under månaderna januari, februari och mars, eftersom
kundtillströmningen brukar minska under denna tidsperiod. När annonserna har varit
inne ”ringer folk stup i ett”, säger Andersson. Företaget har också låtit Vägverket skylta
vägen fram till företaget. År 1993 togs även en enkel broschyr fram i samarbete med en
reklambyrå i Norrån. Broschyren kopieras och delas ut till kunder allt efter behov.
Dessutom är företaget med på de gula sidorna i telefonkatalogen.

Den långsiktiga målsättning som finns i företaget är att de båda delägarna skall få
tillräckligt stor lön och den planering som görs i företaget rör uteslutande produktionen.
Ett exempel på detta är att Jan Andersson medvetet styr tillverkningen av innertrappor
till de perioder av året, när han erfarenhetsmässigt vet att efterfrågan på tillverkning av
andra snickerier är låg. Orsaken till detta är att tillverkningen av en trappa tar cirka 40
timmar att slutföra och att detta är ett så pass krävande arbete att han under den tid
detta tar, inte vill ha några andra arbeten som måste färdigställas. Det är endast de två
delägarna som arbetar i företaget och de är måttligt intresserade av att företaget
expanderar, möjligen kan de tänka sig att anställa en person men då måste de vara
säkra på att det finns en ekonomisk bärkraftighet i företaget för denna anställning. Vid
arbetstoppar brukar släkt och vänner hjälpa till, för att utlovade leveranstider skall
kunna hållas.

När det gäller utvecklingen av företaget från ett snickeri som enbart tillverkade
innertrappor, till ett som kan tillverka färdiga inredningssnickerier av olika slag har detta
skett tack vare att ”det ena har gett det andra snarare än en medveten planering”,
menar Jan Andersson. Några råd som Jan Andersson vill ge till den som står i begrepp
att starta ett företag är att göra satsningen ”pö om pö” och inte börja i för stor skala.
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”Det är bäst att börja med sådant man behärskar och därmed inte börja så våghalsigt”,
säger Andersson.

1.3 Kundageranden i Fabriken AB och Snickeriet HB

I detta avsnitt kommer de två studerade företagens kundageranden att diskuteras. Vi
kan då inledningsvis konstatera att företagen befinner sig i olika faser av ett tänkt
utvecklingsförlopp, samtidigt som de också kan hänföras till olika typsituationer, vilket
implicerar att olika kundageranden bör tas i anspråk.

Företagsledaren har uppmärksammat kundernas betydelse för Fabriken AB´s
långsiktiga överlevnad, genom att han har låtit genomföra marknadsundersökningar för
tre tänkbara produkter. På basis av dessa valdes därefter saneringsmedlet ut som en
lämplig produkt att tillverka. Efter detta beslut har emellertid ingen kompletterande
marknadsundersökning för saneringsmedlet gjorts. Det betyder att totalmarknaden för
saneringsmedel är okänd, liksom huvudkonkurrenternas försäljningsvolymer. Inom
Fabriken AB har man inte heller bestämt vem som skall vara målgrupp(er) vid
introduktionen av saneringsmedlet, i stället använder man sig av en slags ”trial and
error metod”, där produkten och produktionsutrustningen succesivt trimmas och där
saneringsmedlet i liten skala får testas av lokala användare. Intresset i företaget har
således främst fokuserats till produktionen och produktionstekniska frågor, där
produktionsutrustningen och produkten succesivt förfinats och utvecklats, i tron att en
bra produkt säljer sig själv.

Fabriken AB kan därmed karaktäriseras som ett företag som har en produkt men inga
kunder som efterfrågar och köper den, varför företaget kan hänföras till
uppfinnarsituationen, se tabell 1.1. Dessutom befinner sig företaget i början av
utvecklingsförloppet med en egenutvecklad produkt. Aktuell typsituation och
placeringen i utvecklingsförloppet indikerar därmed att kundageranden bör vara sådana
att de gör det möjligt att bygga upp nya kundrelationer. Hittills har emellertid den typen
av kundageranden intagit en undanskymd roll. I stället har tillverkningsprocessen och
utvecklingen av saneringsmedlet tilldragit sig det största intresset från företagsledarens
och övriga delägares sida. De kundageranden som riktar sig till presumtiva kunder har
därigenom varit av mycket begränsad omfattning som hittills inte har lett till någon
varaktig försäljning av saneringsmedlet. De antydningar till aktiviteter som har visats
tyder emellertid på att företagsledaren vill agera direkt och aktivt gentemot presumtiva
kunder. Dessutom vill han bygga upp personliga relationer till olika tänkbara kunder.

Vid överlåtelsen 1985 var Snickeriet HB ett etablerat företag med ett fåtal kunder som
efterfrågade och köpte företagets produkter. Detta innebar att företaget vid detta tillfälle
kunde hänföras till idealsituationen, till vilken det fortfarande hör. Snickeriet HB befinner
sig även i en fas av utvecklingsförloppet som innebär att det kan betraktas som
etablerat. Beroende på detta är ett flertal olika kundageranden möjliga att använda, dels
sådana som syftar till att underhålla och bevara befintliga relationer men också sådana
som syftar till att bygga upp nya. De kundageranden som har använts kännetecknas
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också av detta, och framförallt försöker de båda delägarna att bygga upp och bevara
personliga relationer till kunder och i ett nära samarbete med dem tillverka de produkter
som efterfrågas. Således har olika kundageranden använts under tiden efter 1985,
som dels har syftat till att behålla befintliga kunder och dels har syftat till att knyta nya
kunder till företaget. Detta betyder att företaget även har agerat inom ramarna för
problemlösningssituationen, eftersom nya kunder har erhållits genom att presumtiva
kunder har hört av sig till företaget för att få, för Snickeriet HB nya, produkter
tillverkade. Kunder har emellertid även kontaktat Snickeriet HB för att få någonting
tillverkat ur det reguljära produktsortimentet, via ”mun-till-mun” metoden, som innebär
att gamla kunder rekommenderar nya att vända sig till Snickeriet HB. Att detta
överhuvudtaget har skett beror på att företaget har annonserat i det lokala
annonsbladet. Dessutom, betonar de båda delägarna, att de alltid har eftersträvat hög
produktkvalitet hög leveranssäkerhet, låga priser, hög servicenivå samt personlig
kontakt med sina kunder

Avslutningsvis kan vi kan konstatera att de kundageranden som kan knytas till de båda
företagen är hänförliga till olika typsituationer och till olika faser av utvecklingsförloppet.
För Fabriken AB´s del innebär detta troligen att kraft måste satsas på sådana
kundageranden som syftar till att bygga upp nya kundrelationer, medan Snickeriet HB
satsar mycket kraft på att behålla de fasta kunderna samt på att få de ”enskilda”, gamla,
kunderna att rekommendera företaget till nya kunder.

Fortsättningsvis kommer avhandlingen att behandla det som beskrivits i det
ovanstående, nämligen kundageranden hos små tillverkande företag. Problemområdet
berör därmed sådana aktiviteter eller kundageranden som vidtages för att skapa eller
bevara relationer mellan leverantörsföretag och kundföretag i syfte att finna avsättning
för leverantörsföretagets produkter. Detta är ett område som är litet studerat, se till
exempel Klofsten (1992), men som likväl måste betraktas som betydelsefullt för denna
denna typ företag. Det måste nämligen ställas utom varje tvivel att det är viktig för
företag att finna avsättning för sina produkter. För en leverantör gäller det med andra
ord att vinna, utveckla och befästa en position bland kunder, varför kundagerandets
syfte då blir att skapa förutsättningar för detta.
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2. TEORETISK REFERENSRAM OCH INFLUENS

2.1 Inledning

Företag måste finna köpare till sina varor för att överleva på lång sikt. För att få
denna möjlighet måste det finnas någon typ av relation mellan köpande och
säljande företag. Dessa kan ha olika utseende och framväxten av dem kan
karaktäriseras som en process eller som ett växelspel mellan säljande företag
och dess kunder. Växelspelet kan till exempel bestå av ett erbjudande från det
säljande företaget som värderas av köparen, som därefter omformuleras av
säljaren, varefter det värderas igen och så vidare, till dess att det accepteras
eller förkastas av köparen. Detta betyder att kundagerandet ingår i en process
där representanter för både det säljande företaget och dess kunder är aktörer.
Bland dessa aktörer är företagsledaren för det säljande företaget central, där
hans (hennes) personlighet, erfarenheter och kunskaper är betydelsefulla
faktorer, Bamberger (1986). Det är också viktigt, att företagsledaren kan
urskilja de för företaget viktiga omvärldsfaktorerna för att därigenom kunna
hantera relationerna med kunder på ett riktigt sätt, Möller m fl (1987).

För förståelsen av kundageranden är det emellertid också viktigt att inse att
detta, endast utgör en del av företags utvecklingsförlopp som innehåller många
andra aktiviteter. Dessa kan till exempel beröra beslut om företagets
geografiska lokalisering, överväganden som behandlar finansiering av
företagets verksamhet eller val av tillverkningsmetod och maskinell utrustning.
Under ett företags utvecklingsförlopp agerar således företag i många olika
avseenden och på många olika sätt, som var för sig är viktiga för dess
fortlevnad. Utvecklingsförloppet kan därmed ses som en funktion av företags
olika ageranden, bland annat kundageranden. Företags utvecklingsförlopp blir
i och med detta betydelsefullt att beskriva, vilket görs i nästa avsnitt.

2.2 Företags utvecklingsförlopp

Företags utvecklingsförlopp är ett komplicerat skeende som många författare,
till exempel Hult & Odéen (1986), Carson (1986) och Landström (1987), har
sökt fånga i modellform. Vår föreställning om företags utveckling formaliseras
ofta och gärna i form av en livscykel eller ett utvecklingsförlopp.
Föreställningen att företag har ett eget liv som kan inordnas i en livscykel för
gärna tankarna till en deterministisk process. Ett företags agerande bestäms
emellertid inte av några nedärvda anlag och uppvisar därför inga cykler eller
faser som är möjliga att beräkna på förhand varför föreställningen av att företag
föds, lever ett liv och sedan dör, är diskutabel, se till exempel Rhenman (1969).
Emellertid kan företags utveckling, av olika skäl ändå inordnas i olika faser,
men då är detta inte beroende av att företag har ett eget liv och utifrån detta
uppvisar förutsägbara faser. I stället kan företags utveckling och därmed
sammanhängande livscykler förklaras med hjälp av faktorer i omvärlden, till
exempel konjunktur, konkurrens, kreditrestriktioner, tillgång på råvaror,
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efterfrågan eller med hjälp av förhållanden inne i företagen, som
företagsledarens kunskaper och erfarenheter, de anställdas kunskaper och
produktionsorganisation.

Företags utveckling kan därför beskrivas i form av ett utvecklingsförlopp som
består av tre faser; en kreativ fas, en etableringsfas och en driftsfas (se figur
2.1). Den kreativa fasen innefattar den process som föregår en företagsstart
och den kan karaktäriseras som ett förlopp, som går ”från idé till företag”. Enligt
Wallas (1926) genomgår företagsbildaren under denna fas en egen utveckling
som består av fyra steg, en förberedelsefas, en inkubationsfas, en
illuminationsfas samt en verifikationsfas. Hult & Odéen (1986) menar också att
företagsbildaren genomlöper olika faser men begränsar dem till tre, idé-,
övertygelse- och förberedelsefaserna. Eftersom företags utveckling bör
betraktas som en teleologisk process så innebär detta att en aktör,
företagsbildaren, är mycket betydelsefull under den kreativa fasen. Initialt är
det således företagsbildaren själv som genomlöper en utveckling, från tanken
på att starta ett företag till dess att det är etablerat. Detta är särskilt
framträdande under den kreativa fasen, eftersom den enskilde företagsbildaren
då måste övertyga sig själv om vikten av och riktigheten i att starta ett företag.

Det måste dock uppmärksammas att det är den enskilde personen, den
presumtive företagsbildaren, som fokuseras under den kreativa fasen eftersom
det i egentlig mening då inte existerar något företag. Företaget existerar endast
som en mental bild hos den presumtive företagsbildaren. Det är först när ett
företag verkligen har startats och eteblerats som vi retrospektivt kan se detta
som ett företag och placera in det i den kreativa fasen. Detta betyder i sin tur
att det först är i övergången mellan den kreativa fasen och etableringsfasen,
det vill säga vid punkten A i figur 2.1, som företag startas och att det etableras
under den andra fasen, etableringsfasen.

Figur 2.1. Företags utvecklingsförlopp. Källa: Landström (1987, s. 7)

Etableringsfasen innefattar sådana aktiviteter som att kommersialisera en ny
produkt, vilket innebär att företagsbildaren måste kontakta presumtiva kunder,
organisera produktion och distribution med mera. ”Att skapa fungerande kund-
och leverantörsförhållanden är viktigt i denna fas. Dessa förhållanden
grundläggs visserligen redan i förberedelsefasen men måste bearbetas
kontinuerligt för att entreprenören inte skall tappa mark”, Hult & Odéen (1986,
s. 297). Vid punkten B är företaget etablerat, vilket innebär att kunder
definierar företaget såsom existerande. Därefter vidtager driftsfasen, det vill
säga den löpande kommersiella verksamheten.

A B

kreativ fas        etableringsfas driftsfas
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Etablering av ett nytt företag kan även ses som en händelse, till exempel
tidpunkten för registreringen av den juridiska enheten, som därmed också är
liktydig med etableringstidpunkten. Detta synsätt innebär att vi betraktar
etablering av företag statiskt, det vill säga att företeelsen nyetablering
betraktas som ett antingen-eller-förhållande, där företag antingen är etablerade
eller inte. När vi, som ovan, karaktäriserar företags utvecklingsförlopp som en
kedja av händelser som går från idé till förverkligande, betyder det att vi lämnar
”antingen eller synen” på nyetablering, till förmån för en processyn. Detta
betraktelsesätt innebär att etablering av företag består av ett antal händelser
som är beroende av varandra och som leder fram till ett väl fungerande
företag. Om vi anlägger detta synsätt på etablering av företag blir det svårare
att avgöra när ett företag är etablerat, jämfört med alternativet att betrakta
etablering som tidpunkten när den juridiska formen registreras eller när
företaget registreras i ett enskilt momsregister. Hult-Odéen (1986, s. 73)
närmar sig detta problem när de diskuterar etableringsprocessen och skriver,
”den förda diskussionen rörande etableringsprocessens faser pekar på
förhållandet att man låter etableringsprocessen starta med den potentielle
entreprenörens strävan efter oberoende och låter den avslutas i och med att
företaget har etablerats eller bildats”.

Problemet som diskuterats ovan erfar vi också när företags utvecklingsförlopp
skall beskrivas, det vill säga när börjar förloppet, när slutar det och hur skall vi
avgränsa det? Utvecklingsförloppets början kan beskrivas på så vis att det
startar som en tanke (kognitiv process) hos en aktör. Han (hon) kan till
exempel inspireras av föräldrar eller andra närstående, tidigt i barndomen och
tanken kan därefter under många år förädlas och ”förvällas” hos den
presumtive företagsbildaren. Detta betyder att utvecklingsförloppet har en lång
tidsutdräkt där den exakta startpunkten är svår att avgöra.

En annan fråga är när förloppet avslutas. Etableringsfasen, som utgör en del
av ett företags utvecklingsförlopp kanske aldrig avslutas, vilket hänger
samman med hur vi betraktar begreppet etablering. Om etablering betraktas
som en process där förtroendebaserade relationer knyts mellan leverantörs-
och kundföretag så kan etableringen inte avslutas, varken vid den första, andra
eller hundrade kunden, emedan nya kundrelationer hela tiden knyts till
företaget och gamla kundrelationer underhålls och utvecklas. Eftersom
utvecklingen av gamla och bearbetningen av nya kundkontakter därmed
fortsätter under hela företagets fortlevnad finns bara en naturlig slutpunkt,
nämligen när företaget helt upphör med sin verksamhet. Det här beskrivna
synsättet implicerar därmed svårigheter att avgöra exakta start- och slutpunkter
för utvecklingsförlopp.

De olika aktiviteter och delprocesser som utvecklingsförloppet innehåller kan i
sig innehålla egna mål, medel och resurser. Ett sådant mål kan vara att skapa
och underhålla stabila kundrelationer eller en stabil efterfrågan för att lättare
finna avsättning för företags produkter.
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Medel för att nå dessa mål, för små tillverkande företag, skulle kunna vara
strategisk planering och marknadsföring. För små tillverkande företag är det
dock inte troligt att kundrelationer byggs upp via formaliserad marknadsföring.
Det är mer rimligt att det sker via informella och personliga kontakter i sociala
nätverk, Colleran (1985) och Hill & Blois (1989). Strategisk planering kan ses
som ett övergripande handlingsmönster vars syfte är att peka ut färdriktningen
för företag, det är dock inte troligt att strategisk planering, i dess mest
utpräglade form, existerar bland små tillverkande företag, Bamberger (1982)
samt Sexton & Van Auken (1985). Mer troligt är det att, den strategiska
planeringen får formen av framväxande strategier, Mintzberg (1978). Detta
betyder att strategier succesivt växer fram och formas av de olika möjligheter
som synliggörs i olika företag.

Den strategiska planeringen, liksom kundageranden, måste därmed ses som
delar av det utvecklingsförlopp som företag genomlöper, se bland annat
Robinson m fl (1984). I detta arbete intager företagsledaren en central position
där dennes personlighet, kunskaper, utbildning och erfarenhet har stor
betydelse, Bamberger (1986). Detta diskuteras i de efterföljande avsnitten.

2.3 Strategisk planering i små och tillverkande företag

2.3.1 Inledning

Alla företag kan betraktas som öppna system, vilket innebär att relationerna till
omgivningens aktörer, till exempel kunder, blir viktiga. Eftersom företags
verksamhet ytterst syftar till att tillfredsställa olika kundbehov, betyder detta att
den transformeringsprocess som omfattas av inköp, tillverkning och försäljning
måste fungera väl. Omgivningens föränderlighet utgör dock en stor osäkerhet
för företag, Thompson (1967) och Lawrence och Lorsch (1967). För att i
möjligaste mån reducera denna osäkerhet planerar företag sin verksamhet.
Planera betyder att ordna, organisera, planlägga och förbereda och begreppet
används inom många olika vetenskapliga dicipliner, däribland den
företagsekonomiska, men det används också i en allmän betydelse. Detta har
inneburit att terminologin är oklar, varför olika prefix används för att förtydliga
vilken typ av planering som avses, och ett exempel på ett sådant prefix är
strategisk.

”Med strategisk planering menas företags ansträngningar att förstå och
anpassa företaget till en föränderlig omgivning. Detta för att erhålla och behålla
en gynnsam konkurrensfördel”, Stoner (1987, s. 33). Strategisk planering avser
därmed den process som företag genomlöper vid upprättandet av strategier.
Drucker (1974, s. 611) menar att den strategiska planeringsprocessen innebär
”asking the question: what is our business and what should it be? This leads to
the setting of objectives, the development of strategies and plans, and the
making of today´s decisions for tomorrow´s result”.
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Mintzberg (1978, s. 934) för en annan diskussion och definierar strategi som ”a
pattern in a stream of decisions”, vilket betyder att strategier kan vara såväl
planerade som framväxande.

Figur 2.2. Olika typer av strategier. Bearbetning av Mintzberg (1978, s. 945)

Detta betyder att vi, enligt Mintzberg (1978), kan identifiera två olika synsätt
när det gäller strategier. Enligt det första synsättet ses strategier som resultat
av en planerad verksamhet med vars hjälp företag kan agera framåtriktat. Det
andra synsättet innebär att strategier måste ses som ett resultat av det
handlande och de verkliga beslut som har fattats i ett företag. Definitionen
innebär vidare att strategier inte alltid är (eller ens behöver vara) explicit
uttryckta. Strategier behöver därmed inte ses som ett resultat av en rationell
beslutsprocess. De kan nämligen förverkligas trots att de inte har
dokumenterats och trots att de inte är framsprungna ur en väldefinierad
planeringsprocess. Strategier kan alltså utläsas ur ett företags handlande, och
de kan, som Mintzberg (1978) påpekar, växa fram succesivt. Realiserade
strategier, det vill säga sådana strategier som verkligen genomförs, kan
därigenom ses som kombinationer av planerade och framväxande strategier,
men kan också ses som resultat av antingen planerade eller framväxande
strategier.

Framväxande strategier formuleras ur de möjligheter som succesivt dyker upp i
företag och dess omgivning och det gäller att ta till vara de möjligheter till
utveckling av företag och dess kundrelationer oavsett om dessa är planerade
eller framväxande. Den strategiska planeringen är således en aktivitet som
skall betraktas som en process som kan resultera i ett antal realiserade
strategier.

2.3.2 Strategisk planering i stora versus små företag

Kunskap om strategisk planering emanerar framförallt från studier av stora
företag. Den är utvecklad för att passa dessa och har också vunnit insteg
framförallt bland denna typ av företag. Ett vanligt ”försvar” för att inte studera
små företag är att den forskning som bedrivs om stora företag är
storleksneutral och därför kan anpassas till de små företagen. Härvid
förutsätts att små företag kan betraktas som små, stora företag. Denna
ståndpunkt har dock utsatts för kritik, se till exempel Keats & Bracker (1988)
samt Andrus och Norvell (1990). Möjligheterna att anpassa planeringsteorier

planerad strategi                    realiserad
strategi

      avsiktlig strategi

                      orealiserad strategi                 framväxande strategi
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som är avsedda för stora företag till mindre företag, är därför omtvistad,
speciellt när det gäller företags långsiktiga inriktning. Förutsättningarna för
planering i stora och små företag torde vara helt olika. Vi kan till exempel se en
tydlig skillnad vad gäller kund- och konkurrentstrukturer samt geografisk
avsalumarknader, där de små företagen har få kunder och konkurrenter som
framför allt finns på lokala avsalumarknader, Wilson och Gorb (1983), Nilsson
(1992) samt Curran & Blackburn (1994).

Mintzbergs diskussion om olika typer av strategier är också den framsprungen
ur forskning som har direkt anknytning till stora företag. Jag menar emellertid
att distinktionen mellan planerade, avsiktliga, framväxande och realiserade
strategier är tillämplig även för små tillverkande företag. För små företag är det
ovanligt med planerade och avsiktliga strategier. Bamberger (1986) hänvisar
till en fransk studie, som visar att endast 15 % av dessa företag gjorde skriftliga
planer som sträckte sig mer än tre år framåt i tiden. Han, (ibid), menar också
att det är uppenbart att små företag har realiserade strategier, men inte alltid
planerade. Kanhända är det inte heller nödvändigt att små företag utnyttjar
formaliserad strategisk planering eftersom verksamheten inte är så komplex
som den kan vara i stora företag. Därför är det mer troligt att de strategier som
förekommer i denna typ av företag har formen av framväxande strategier, vilket
kan uppfattas som att planeringen i små företag är informell, intuitiv och ad hoc
betonad, se Curtis (1983).

Den slutsats som kan dras av detta, är att små företag har mindre tydliga och
mindre formaliserade metoder för strategiskt arbete än vad stora företag har.
Detta har i sin tur gjort att forskare haft svårt att identifiera planeringen i små
företag, Hornaday & Wheatley (1986). Problemet kan härledas från det faktum
att den strategiska planeringen i små företag betonar framväxande strategier
och inte planerade strategier. Den strategiska planeringen är dock både möjlig
och nödvändig i små företag, även om det inte är nödvändigt med en
formaliserad och väl utvecklad organisationsstruktur för att genomföra denna,
vilket bland annat stöds av Bamberger (1980).

Om vi betraktar forskning om strategisk planering i små företag i ett historiskt
perspektiv, finner vi att den följer olika spår. Detta har Robinson jr & Pearce II
(1984) uppmärksammat och de anser därvid att denna forskning är mycket
begränsad, både till innehåll och omfattning.

Tabell 2.1. Kategorisering av planeringslitteratur för små företag

                                                                                                                                  
Tidsperiod Studier av Studier av Studier av Studier av

planeringens rådande den mest lämpligheten
värde planering passande av speciella

                                                                                    strategin                   strategier                   
1950-tal begränsad

normativ
litteratur



17

1960-tal omfattande begränsad begränsad
normativ och normativ och anekdotisk
kvasi-empirisk anekdotisk litteratur
litteratur litteratur

1970-tal måttligt normativ begränsad begränsad begränsad
litteratur och empirisk normativ och normativ
begränsad empi- forskning kvasi-empirisk litteratur
risk forskning litteratur

1980-tal begränsad empi- begränsad empi- begränsad empi- mycket begränsad
risk forskning och risk forskning risk forskning och empirisk forskning
normativ littera- och normativ omfattande och begränsad nor-
tur litteratur normativ littera- mativ litteratur

                                                                                    tur                                                 

Källa: Bearbetning av Robinson jr & Pearce II (1984, s. 130)

Som vi kan se i ovanstående sammanställning kännetecknas litteraturen som
behandlar strategisk planering, av att den är normativ samt av att den i stor
utsträckning är svagt empiriskt underbyggd. Vi kan också konstatera att det
inte finns någon ”grand theory” för strategisk planering i små företag. Det finns
med andra ord ingen allomfattande teoretisk bas att stå på för att förklara
ledning och strategisk planering i denna typ av företag. Sällan handlar
litteraturen om att utveckla en ”total strategy”, Birley (1982/83), för små företag.

Olika forskningsresultat visar dock att en välutvecklad och väl genomförd
planering i små företag gör det lättare för dessa företag att lyckas, Steiner och
Solem (1988). Denna slutsats stöds även av de resultat som Glueck och Jauch
(1986) redovisar från en genomgång av studier av sambandet mellan planering
och hur företag lyckas. Utifrån sitt material drar de slutsatsen att planerande
företag har större chans att överleva och växa än de som inte planerar.

Detta betyder dock inte att den strategiska planeringen i små företag behöver
vara väldokumenterad och skriftlig, utan mycket väl kan ha formen av ett
strategiskt tänkande hos företagsledare, Bamberger (1980). Han menar att det
väsentliga inte är att göra en omfattande och väldokumenterad planering, utan
att etablera ”a thinking in strategic categories” (ibid, s. 33). I detta arbete intar
företagsledaren en viktig roll och Keely och Roure (1990) menar till och med
att företagsledaren är den viktigaste, enskilda komponenten i denna typ av
företag när det gäller den strategiska planeringen.

2.3.3 Företagsledaren och strategisk planering i små och tillverkande
företag

I små och tillverkande företag kan vi inte förvänta oss att finna en formell
organisation, med anställda som uteslutande arbetar med strategisk planering.
Den enskilde företagsledaren får i stället vara verksam som en ”allt-i-allo”,
Bamberger (1980), där en del av arbetet innebär strategiskt tänkande eller
strategisk planering. I detta arbete har företagsledarens värderingar,
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personliga stil och familjesituation stor betydelse, Bamberger (1983) samt
O´Farrell och Hitchens (1988). Detta anknyter till Steiner (1990, s. 44), som
menar att ”grundaren personifierar en ide´ som han vill förverkliga genom att
starta företag”. Den strategiska planeringen i små företag kan därmed ses som
en process där företagsledarens personliga målsättningar översätts till riktlinjer
för det mindre företagets operativa beslutsfattande, Curtis (1983).

Företagsledaren är med andra ord personligen involverad i det strategiska
arbetet, vilket ofta innebär att han (hon) succesivt formar företags strategier ur
de möjligheter som efterhand uppenbarar sig. Detta innebär att det är
framväxande strategier som formuleras och betonas i denna typ av företag och
inte planerade och avsiktliga sådana. Det kan därför förefalla som om den
strategiska planeringen är en process som kännetecknas av kortsiktighet, där
företagsledaren uppträder informellt, intuitivt och oplanerat, se till exempel
Bamberger (1982), Sexton och Van Auken (1985) samt Flamholtz (1986).

Detta är en beskrivning av den strategiska planeringen som kan förefalla både
bestickande och trolig. Det kan nämligen vara lättare för företagsledare i små
företag än i stora företag att planera och genomföra strategier, eftersom ”all the
resources-management, technical and financial lies within himself”, Birley
(1982/83, s. 85). Denna förmodade enkelhet behöver dock inte betyda att
företagsledaren agerar intuitivt och ad hoc betonat. Orsaken till detta kan i
stället sökas i det faktum att sätten för att nå dessa mål, succesivt kan växa
fram som en kognitiv bild hos företagsledaren, som snabbt kan omsättas i
handling när företagsledaren finner detta lämpligt. Denna kognition behöver
därmed inte formaliseras i skriftliga dokument, utan kan under lång tid endast
finnas som en tanke hos företagsledaren. När denna sedan vid lämpliga
tidpunkter omsätts i handling kan detta av omgivningen uppfattas som en
oplanerad och intuitiv handling, vilket alls icke behöver vara fallet.

Det lilla företagets strategiska planering kan därmed ses som en process som
utgår från företagsledarens egen person. Detta betyder att företagsledarens
värderingar på ett direkt sätt kan påverka de mål som sätts i denna typ av
företag. Därigenom kan företagets mål inte skiljas från företagsledarens,
Bamberger (1983). I samklang med detta förfäktar Cyert och March (1963),
tanken att företag inte har mål utan bara individer har detta. ”Therefore”,
skriver Ansoff (1979, s. 41), ”the objectives of a firm are in reality a negotiated
consensus of objectives of the influential participants”. Innebörden av detta är
att företagsledaren har stor betydelse för de mål som sätts i små tillverkande
företag och för den strategiska planeringen samt för företags framgång
respektive misslyckande.

Den strategiska planering som bedrivs i små företag kan som synes betraktas
som ett resultat av företagsledarens vilja och kunnande. Beroende på vilken
fas av ett utvecklingsförlopp som företag befinner sig i, ställs det emellertid
olika krav på företagsledaren och på strategisk planering.  Robinson mfl (1984
s. 45) skriver att ”a firm´s stage of development has long been postulated as a
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contingency factor of major importance for strategic planning”. Detta diskuteras
i nästa avsnitt.

2.3.4 Strategisk planering kopplad till företags utvecklingsförlopp

Om vi förutsätter att företag genomlöper ett utvecklingsförlopp, som innehåller
tre olika faser, kan detta innebära att den planering och de strategier som
utvecklas i företag har olika utseende, som beror på den utvecklingsfas som
företag befinner sig i. Det är emellertid inte säkert att den strategiska
planeringen kan inordnas i någon sekventiell modell som tanken på ett
företags utvecklingsförlopp implicerar. Förändringar av detta slag kan i stället
ske intermittent och utan att följa en på förhand föreskriven modell, se bland
annat Birley och Westhead (1990) samt Nilsson (1992).

Den kreativa fasen innehåller olika delprocesser där företagsbildaren
genomlöper en kreativ process, som i sig innebär allt från att företagsbildaren
bearbetar den första idén till att han (hon) förverkligar denna i och med en
företagsstart. Den strategiska planeringen i denna fas, kan därmed beskrivas
som ”informal, sporadic, and frequently only a mental activity of the
owner/manager”, Robinsons m fl (1984, s. 46). Detta är en passande
beskrivning när vi diskuterar den strategiska planeringen i denna fas, eftersom
mycket av arbetet kan karaktärisers som, just, en mental aktivitet hos
företagsbildaren. För honom (henne) gäller det till exempel att besluta vilka
produkter som skall tillverkas och säljas samt vilka kunder som skall betjänas,
och med detta som grund besluta sig för att starta ett företag. Beslutet att
starta ett företag föregås således av en process som, enligt Cooper (1984),
påverkas av företagsbildarens bakgrund, det företag eller organisation som
företagsbildaren har varit anställd vid samt olika externa faktorer. Den
strategiska planering eller snarare det strategiska tänkande som föregår
beslutet att starta ett företag är därmed intimt förknippat med den presumtive
företagsledaren och dennes erfarenhet och kunskaper, och syftar ytterst till att
positionera företaget i en viss bransch. Processen syftar också till att övertyga
den presumtive företagsledaren om möjligheten och nödvändigheten av att
starta företaget. Det är troligt att den kreativa process som företagsbildaren
genomlöper och som avslutas i och med beslutet att starta ett företag får
strategiska konsekvenser under lång tid för bland annat företagsbildaren,
eftersom ”the decision to found a new firm is, in every sense, a strategic
decision by the entrepreneur”, Cooper (1979, s. 318).

Under etableringsfasen  ställs företagsledaren oftast inför andra problem och
frågeställningar än han (hon) tidigare mött och ofta måste företagsledaren
”demonstrera sin förmåga att ta initiativ och fatta beslut av mer
företagsledande och strategisk natur”, Hult & Odéen (1986, s. 300). Arbetet i
denna fas av utvecklingsförloppet karaktäriseras ofta av företagsledarens
ambitioner och uttalade strategi att foga samman olika resurser till ett väl
fungerande företag. För att möjliggöra detta krävs ett strategiskt tänkande hos
företagsledaren. Ofta är de strategiska ställningstaganden som görs i detta
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skede av ett företags utveckling, förknippade med arbetsuppgifter som syftar
till att bygga upp relationer med olika kunder i akt och mening att etablera
företaget på en avsalumarknad. Detta implicerar bland annat betydelsen av att
den geografiska marknaden är fastställd och att en eventuell geografisk
expansion finns med i det strategiska tänkandet. Överhuvudtaget är det viktigt
att företagsledaren har övervägt olika strategiska alternativ och gjort val bland
dessa, för att etableringen skall lyckas. Det strategiska tänkande som
förekommer i denna fas av utvecklingsförloppet kan, som tidigare nämnts,
utgöras enbart av en mental process hos företagsledaren. Likafullt är den
viktig, även om vi inte kan se den formaliserad i skriftliga planer. Den är viktig
för att företaget vid etableringen inte skall åtaga sig för stora
produktionsmängder, etablera relationer med kunder som ligger geografiskt
felplacerade eller att företaget accepterar ordrar som inte går att leverera i rätt
tid eller till rätt kvalitet. Med andra ord gäller det för företagsledaren att kunna
positionera företaget rätt under etableringsfasen och detta kräver i sin tur en
strategisk planering eller ett strategiskt tänkande som ofta har ett oplanerat
och intuitivt utseende.

När ett företag befinner sig i driftsfasen får detta implikationer på den
strategiska planeringen, eftersom företaget nu kan erhålla direkta
återkopplingar från befintliga kunder. Ofta förekommer till exempel dagliga
kontakter mellan det tillverkande företaget och de köpande företagen, och
företagsledaren lär sig därigenom vad olika kunder kräver. Den strategiska
inriktningen blir därigenom att hålla en hög servicenivå och hög produktkvalitet
gentemot existerande kunder, samtidigt som priserna hålls på en för kunderna
acceptabel nivå.

Den strategiska planeringen för företag som befinner sig i driftsfasen syftar till
att stabilisera verksamheten och underlätta den långsiktiga överlevnaden,
Robinson m fl (1984). Detta arbete kan inriktas mot såväl befintliga som mot
presumtiva kunder. Om företag enbart prioriterar befintliga kunder och inriktar
det strategiska arbetet mot att tillfredställa dessa kan de ”stanna i växten” och
bli så kallade levebrödsorienterade företag, det vill säga företag som drivs för
att ge sysselsättning och lön till ägaren (ägarna). Detta är emellertid inte hela
sanningen, många företag prioriterar och vårdar befintliga kunder i rollen som
underleverantörer, som är intimt knutna till och beroende av beställarföretagen.
Ofta växer underleverantörerna i samklang med de beställande företagen,
varför omsorgen om goda kundrelationer till befintliga kunder, det vill säga
beställaren är viktigt.

De företag som satsar på nya kunder har också förutsättningar att växa och
kan bli vad Lemar (1982) kallar allfunktionsföretag. Dessa företag förändras så
mycket att företagsledaren ofta blir tvungen att lämna över arbetsuppgifter av
operativ karaktär till andra personer i företaget, men många gånger behåller
dock företagsledaren det strategiska ansvaret. Innebörden av denna förändring
blir att  företagsledarens närkontakt med anställda, med produktion och kunder
förändras och att mer formella beslutsvägar skapas, Cooper (1979). I denna
typ av företag kan den strategiska planeringen förändras i riktning mot mer
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formalisering och bort från den till synes intuitiva och ad hoc betonade
planeringen.

2.3.5 Sammanfattning av strategisk planering i små och tillverkande
företag

Strategier skall ses som en produkt av strategiska planeringsprocesser och
kan därför kortfattat sägas uttrycka de medel som står till förfogande för att
företag skall ha möjlighet att nå olika mål. I små företag är den strategiska
planeringen vanligen inte lika tydlig och väldokumenterad som i stora företag.
Med hjälp av Mintzbergs (1978) diskussion om olika typer av strategier kan vi
konstatera att det både finns planerade och framväxande strategier. Detta
synsätt på strategisk planering som Mintzberg gör sig till företrädare för, det vill
säga att det finns strategier ”som syns” och sådana som ”inte syns”, gör att det
blir lättare att förstå den strategiska planeringen i små företag.

Det är sannolikt att de framväxande strategierna är de mest framträdande i
små företag. Det betyder att företagsledare i denna typ av företag planerar
företags verksamhet utifrån sådana händelser och möjligheter som succesivt
uppenbarar sig, vilket är en planeringsstil som kan uppfattas som både
informell och intuitiv, och som av många författare också karaktäriseras på det
sättet. Skriftliga planer över den framtida verksamheten är därmed ovanliga
och den strategiska planeringen kan i och med detta te sig både oplanerad och
informell. Den strategiska planering som finns i denna typ av företag är med
andra ord inte lika formaliserad och tydlig som i stora företag, Jones (1982).
Den formas i stället av företagsledare på så sätt att dessas målsättningar och
visioner färgar av sig på företagens agerande. Detta behöver dock
nödvändigtvis inte göras i form av skriftliga dokument utan kan mycket väl
göras mindre formaliserat.

För små tillverkande företag har därmed företagsledaren stor betydelse för det
strategiska arbete som utförs. Bland annat har företagsledarens värderingar,
utbildning och erfarenhet betydelse för de mål som sätts upp i företaget samt
för hur den strategiska planeringen utformas. Många författare, till exempel
Bamberger (1983) samt O´Farrell & Hitchens (1988), menar att
företagsledarens mål kan jämställas med företagets, vilket i sin tur betyder att
företagsledarens betydelse blir stor vad avser strategisk planering och
utveckling av företaget.

Vi har tidigare kunnat konstatera att företag genomlöper ett utvecklingsförlopp
och att innehållet i den strategiska planeringen varierar beroende på vilken fas
som företaget befinner sig i. Under den kreativa fasen koncentreras det
strategiska arbetet till en analys och ett tänkande som underlättar och
befrämjar en företagsstart, där mycket av arbetet kan karaktäriseras som en
mental aktivitet hos företagsbildaren. Det arbete som görs under
etableringsfasen syftar framförallt till att få kunder att acceptera företaget och
dess varor genom att köpa dessa. Företagsledningen arbetar ofta till synes
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informellt och intuitivt med detta men med det uttalade syftet att företaget skall
godtagas av kunder, för att därigenom kunna betraktas som etablerat. I
driftsfasen befinner sig både stora och små företag och merparten av företagen
befinner sig i driftsfasen under en lång tid. Den strategiska planeringen under
denna fas kan därför ta sig många olika former. I små företag torde den
strategiska planeringen kunna karaktäriseras som informell, intuitiv och
framväxande, det vill säga strategier formas efterhand som möjligheter
uppenbarar sig.

Vi kan också konstatera att strategisk planering liksom kundageranden utgör
delar av företags utvecklingsförlopp.

2.4 Kundagerande i  små och tillverkande företag

2.4.1 Inledning

Det är vanligt att små företag har sitt ursprung i företagsbildarens tidigare
anställning, Colleran (1985). Idéen till att starta ett företag kan vara
framsprungen ur insikten att han (hon) själv kan sköta tillverkningen i en egen
firma lika väl som att göra detta som anställd, Cooper (1984). Idéen kan också
baseras på ett missnöje med den tidigare anställningen där ett nytt företag kan
ses som alternativ till att söka ett nytt arbete. En annan orsak till företagsstart
kan vara att företagsbildaren har upptäckt nya behov hos ett eller flera av de
företag som företaget, där den presumtive företagsbildaren är anställd, har
som kund. Ytterligare ett skäl till företagsstart kan vara att ett av kundföretagen
som betjänas av den anställdes arbetsgivare lämnar en förfrågan till den
presumtive företagsbildaren om tillverkning av en helt ny produkt som det finns
behov av, och som är möjlig att sälja till det beställande företaget.

Många företag startas därmed som avknoppningar från befintliga företag och
ofta fortsätter företagsbildarna att tillverka i stort sett samma produkter i de nya
firmorna, som de gjorde som anställda. Det är också vanligt att tillverkande
företag startas av hantverksskickliga, Murray (1979) och tekniskt kunniga
personer, Kinsey (1987). Kompetens och intresse hos företagsbildarna
koncentreras därför ofta till produktion, till olika tillverkningssätt och därmed
sammanhängande aktiviteter. Möller m fl (1987) fann att små tillverkande
företag betonar den interna kompetensen och förmågan att förädla egna
produkter i stället för ett kundagerande som syftar till att bygga upp nya och
bestående kundrelationer. I de små företagen fokuseras mestadels nuvarande,
gamla kunder och dessas behov. Potentiella kunder tilldrager sig därmed ett
mindre intresse. En slutsats av detta är att företagsledare i små tillverkande
företag i första hand är produktionsorienterade och i mindre omfattning
marknadsorienterade (se avsnitt 2.5.4). Det är emellertid viktigt att inse, att det
inom små företag måste finnas kunskap både om befintlig efterfrågan och om
olika kunders behov, även om innehållet i denna kunskap varierar beroende på
den situation som företag befinner sig i, och den grad av orientering som
kännetecknar företagsledare. Det är också viktigt att förstå branschlogiken, det
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vill säga sådana oskrivna regler som sätter ramar för företags handlingssätt
och möjligheter till kundagerande (se avsnitt 3.2), för att därigenom kunna
underhålla och utveckla de kundrelationer som redan finns eller kunna
utveckla nya kundrelationer.
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2.4.2 Kundagerande

Det är önskvärt men föga troligt att enskilda företag har fullständig överblick
över eller kunskaper om, gamla eller nya kunder och marknader. Tvärtom
uppvisar företag bristande kunskaper om detta, vilket bland annat beror på att
olika marknader uppvisar olika typer av imperfektioner. Dessa imperfektioner
försvårar överblick och kontroll, både för säljande och köpande företag
varigenom nödvändiga kundkontakter försvåras. För att underlätta dessa
använder företag ofta marknadsföring, eftersom marknadsföringens syfte just
är att underlätta kundkontakter, på ett ur företagets synvinkel systematiserat
och effektivt sätt.

Marknadsföring kan beskrivas med hjälp av olika synsätt, till exempel
interaktionssynsättet och marketing-mix synsättet. Axelsson (1988) menar att
dessa är situationsberoende och att de därför inte kan användas för andra
situationer än de är utvecklade för. Med en koncentrerad marknad är det
naturligt för tillverkande företag att använda interaktionssynsättet, vilket
betyder att marknadsföringen tar formen av ett växelspel mellan individer i
säljande och köpande företag. När företag vänder sig till en massmarknad, är
det i stället marketing-mix synsättet som används. Det är emellertid viktigt att
påpeka att synsätten inte utesluter varandra så att företag antingen väljer och
använder det ena eller andra synsättet. I stället används de ofta parallellt men
med en huvudsaklig inriktning mot något av synsätten, beroende på de
förutsättningar och den situation som företaget befinner sig i, Gummesson
(1995).

De synsätt på marknadsföring som har nämnts ovan och de sammanhang som
dessa används i är oftast dominerade av stora företag. Inom denna typ av
företag finns det kompetens som gör det möjligt att selektera och arbeta med
marknadsföring medvetet och planerat. Små tillverkande företag saknar
däremot ofta kompetens vad gäller framförhållning och planering och ofta
saknas en uttalad strategisk planering. Den strategiska planeringen bygger i
stället på att strategier inte i egentlig mening planeras fram utan kan betraktas
som tillfälliga möjligheter som dyker upp och fångas av företagsledaren.

Nödvändiga kundkontakter sköts också de ofta på ett likartat sätt i små företag,
det vill säga till synes intuitivt och oplanerat, Bamberger (1982), Van Auken
(1986) samt Flamholtz (1986). Detta kan likväl betyda att kundagerandet
mycket väl kan vara genomtänkt och väl planerat, trots att det inte finns någon
formell dokumentation som styrker detta. Små tillverkande företag är dessutom
ofta lokalt förankrade med en begränsad geografisk marknad och med ett fåtal
kunder, se till exempel Nielsen (1980), Wilson & Gorb (1983), Nilsson (1992)
och Curran & Blackburn (1994). Detta innebär att ett interaktionsinspirerat
synsätt för att bygga upp kundkontakter troligtvis är det mest giltiga för denna
typ av företag. Personliga kontakter och förtroendebaserade relationer blir
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därmed viktiga ingredienser i detta arbete. Detta utesluter dock inte att
marketing-mix används av små tillverkande företag. Att bygga upp
kundrelationer är emellertid en komplex process, där människor och olika
tekniker för marknadsföring används och varvas med varandra i olika
proportioner, i en process som till och med kan beskrivas som en trial-and
error-process, där misslyckanden leder till nya erfarenheter som berikar det
fortsatta arbetet, se Sweeny (1972).

Mycket ofta behandlar studier av företags kundagerande stora företag som
funnits en lång tid. Kunskapen om hur små företag agerar gentemot olika
kunder är däremot mycket begränsad, Klofsten (1992). Den föreliggande
studien behandlar därför små tillverkande företags kundagerande som kan ta
sig många uttryck. Ett exempel på detta kan vara små företags lyhördhet och
anpassning till kundföretagens krav i akt och mening att bibehålla en god
relation till dessa så att de dels fortsätter att vara kunder och dels kan
rekommendera leverantörsföretaget till nya kunder. På samma sätt kan ett
agerande, där nya kunder skall förmås att köpa företagets produkter, ses som
ett annat uttryck för en annan typ av kundagerande. Kundageranden kan
därmed ta sig olika former beroende på den situation, till exempel vilken fas av
utvecklingsförloppet,  som det säljande företaget befinner sig i.

För företag är det viktigt att tidigt i utvecklingsförloppet, bygga upp en kritisk
massa av relationer till bland annat kunder, Hammarkvist m fl (1986).
Beroende på hur kundstrukturen och branschlogiken där företagen skall vara
verksamma ser ut, krävs det olika stora insatser för att uppbyggnaden av
kundrelationer skall lyckas. Det är därvid vanligt att företagsbildaren
uppmuntras av sin tidigare arbetsgivares kunder, Colleran (1985), eller av
andra personer i den närmaste omgivningen. En viss uppmuntran sker också
när långivare visar intresse genom att låna ut pengar till företaget. Kunnigheten
om kunder och konkurrenter inskränker sig emellertid vanligen till de som
redan är kända av företagsbildarna, sedan den tidigare anställningen. När det
gäller att bygga upp nya kundrelationer som gör det möjligt att få företags varor
sålda, menar
 m fl (1983) följaktligen att företagsledare i små företag förlitar sig på de
nätverk och kontakter som han (hon) har med sig från tidigare anställningar.
Ett annat viktigt redskap i kundagerandet är ”mun-till-mun” metoden, vilken
innebär att tidigare kunder rekommenderar företaget till andra. När det gäller
denna typ av kundkontakter har Withers (1981) visat att 75-100 % av alla
kunder i 18 av 50 undersökta nya tillverkningsföretag, erhölls via personliga
rekommendationer. Hos ytterligare 20 företag erhölls 25-75 % av kunderna
genom ”mun-till-mun” metoden.

Små företag växer, enligt Johannisson (1984), succesivt fram som en
”hopklumpning av människor och relationer” eller en lokal förtätning i ett socialt
nätverk. För ett litet företag är de personliga kontakterna mellan företaget och
dess kunder således en viktig förutsättning för att företaget överhuvudtaget
skall komma till stånd och överleva, se till exempel  Rushton (1985), Colleran
(1985) samt Hill & Blois (1989). Den som har för avsikt att starta ett företag
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prövar ofta sin idé på vänner och bekanta och kanske uppmuntras
företagsbildaren av sin arbetsgivares kunder samtidigt som banken visar
intresse genom att låna ut pengar. Etablering av kundrelationer ses således
ofta som en stegvis process och ”ofta dras paralleller till hur sociala relationer
byggs upp”, Karlqvist, red (1990, s. 110).

De relationer som läggs till grund för en företagsstart har därmed formen av
personliga relationer knutna till individer i kundföretag och till andra individer i
företagets närmaste omgivning. Relationerna utgörs av förtroendebaserade
relationer, som har inslag både av kognitiva och emotionella element. De
personliga relationerna bygger på förtroende mellan olika individer.
Förtroenderelationerna i ett sådant nätverk kan ta lång tid att bygga upp men
kan raseras på kort tid. Därför är det viktigt att underhålla och skydda
förtroendekapitalet i dessa. I detta sammanhang pekar Johannisson (1986) på
företagsledarens betydelse. Dennes förmåga att knyta kontakter och att
etablera relationer till aktörer i företagets omgivning samt vårda dessa kan
vara avgörande för företagets långsiktiga överlevnad. Detta leder fram till att
företagsledarens personliga egenskaper, som kreativitet och sociala
skicklighet får betydelse för det lilla företagets utveckling. Det är därmed viktigt
att det finns ett antal, det vill säga en ”kritisk massa”, av företagare med starka
relationer till varandra, Hammarkvist m fl (1986).

Ovanstående diskussion implicerar ett förhållande där vi kan skilja på
individberoende och individoberoende relationer mellan företag. Vi kan
således beskriva enskilda individer och relationerna mellan dessa såsom det
som konstituerar något som vi kan kalla ett ”grundläggande” nätverk. De
enskilda individernas relationsskapande arbete sker dock alltid inom ramen för
olika företag och på detta vis kan det sägas att företag alltid ingår i nätverk,
eftersom ”samverkan sker mellan enskilda individer medan företagen endast
representerar den ram inom vilken samverkan sker” (ibid, s. 113). När de
individuella relationerna har formaliserats mellan de i nätverket ingående
företagen, via till exempel avtal, uppstår individoberoende relationer. På detta
vis kan vi därför tala om företag i stället för individer, som parter i de relationer
som bygger upp olika nätverk.

Vi kan konstatera att nätverk utgörs av fenomen som inte är statiska. Det
handlar i stället om beskrivningar av dynamiska skeenden, till exempel att
bygga upp relationer mellan säljande och köpande företag. Med hjälp av
nätverk kan vi nämligen beskriva gränsöverskridande interaktioner och
processer, vilket innebär att företags gränser blir oklara och till en del
ointressanta. I praktiken avgränsas dock nätverk, av bland annat analytiska
skäl, så att vi kan urskilja nätverk kring ett visst företag, kring en viss produkt
eller viss kund. Detta betyder att ”om vi vill fördjupa våra kunskaper om hur
organisationer interagerar bör vi inte utgå från organisationernas traditionella
ekonomiska-juridiska gränser. Att studera de enskilda organisationerna för sig
är inte tillräckligt. Det är insikterna om hur själva relationsprocesserna
fungerar, som blir väsentliga”, (Melin 1977, s. 34). Vi kan och bör därför
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studera gränsöverskridande processer, till exempel hur kundrelationer byggs
upp.

De relationer som byggs upp mellan små tillverkande företag och dess kunder
görs via kundageranden som kan ta sig olika former, bland annat beroende på
var i utvecklingsförloppet som företag befinner sig.

2.4.3 Kundagerandet knutet till företags utvecklingsförlopp

I tidigare avsnitt, se avsnitt 2.2, har diskuterats att företag kan genomlöpa
utvecklingsförlopp som består av tre faser, en kreativ fas, en etableringsfas
och en driftsfas. Kundagerandets utseende och innehåll kan knytas till detta
utvecklingsförlopp, Tyebjee m fl (1983), Carson (1985) och Hill & Blois (1989).
Detta betyder att företags storlek, till exempel mätt som omsättning eller antal
anställda, anses påverka innehållet i det kundagerande som genomförs. I sin
tur innebär detta att större företag uppvisar en mer komplex organisation och
ett mer komplicerat och formaliserat kundagerande än vad små företag gör.

I den kreativa fasen  upprätthåller företagsbildaren vanligtvis en anställning i
ett annat företag eller organisation. Under denna fas förbereds därför viktiga
kundrelationer bland annat genom att företagsbildaren diskuterar en möjlig
företagsstart med tänkbara kunder, som för det mesta redan är kända från den
befintliga anställningen, Tyebjee m fl (1983). Med dessa kunder kan samtal om
framtida leveranser av det nya företagets produkter föras. Diskussionerna
ingår därmed som en del av företagsbildarens utveckling i denna fas, och
syftar till att övertyga företagsbildaren om möjligheten och riktigheten i att
starta företaget.

Efter starten av företaget måste detta etableras på en avsalumarknad, det vill
säga företagets presumtiva kunder måste definiera det såsom existerande.
Detta betyder att företagsledaren under etableringsfasen måste bygga upp helt
nya kundrelationer eller bearbeta sådana som redan är kända, till exempel från
tidigare anställning och som är väsentliga för att företaget självständigt skall
kunna fortleva i en kommersiell och konkurrensutsatt omgivning. Det är viktigt
att bygga upp en kritisk massa av relationer. Ett företag kan betraktas som
etablerat först när det har byggt upp ett tillräckligt antal relationer, med ett så
stabilt innehåll att dess position är säker. Att etablera ett nytt företag blir
därmed ”en process under vilken ett företag bygger upp en kritisk massa av
relationer till andra företag, institutioner och individer som den nya marknaden
utgör”, Hammarkvist m fl (1986, s. 48). I företag som befinner sig i denna fas,
prioriteras därför ofta arbetsuppgifter vars främsta syfte är att ”få in en fot” på
avsalumarknanden och bygga upp kritiska kundrelationer, enligt Robinson m fl
(1984). Strategin kan vara mycket enkel, till exempel att tillverka och sälja en
eller ett fåtal produkter till lokala kunder. Ofta baseras valet av produkter och
kunder på det kunnande som byggts upp under tidigare anställningar, Tyebjee
(1983). I strategin ingår således ofta att i första hand bearbeta sådana kunder
som är kända sedan tidigare.
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Under etableringsfasen blir aktiviteter som syftar till att kommersialisera
företagets produkter viktiga. Det är med andra ord av största vikt att skaffa
kunder och bygga upp varaktiga relationer till dessa under etableringsfasen,
enligt Buckman & Stephenson (1984). Därför är det också betydelsefullt att de
kundkontakter som tagits under den kreativa fasen vidareutvecklas, Hult &
Odéen (1986). Därutöver är det naturligtvis nödvändigt att knyta kontakter med
andra, presumtiva kunder för att förmå dessa att köpa företagets produkter. I
arbetet med att bygga upp sådana kontakter förlitar sig företagsledaren i stor
utsträckning på de kundkontakter som byggts upp under tidigare anställningar,
Tyebjee m fl (1983), och med hjälp av dessa försöka etablera
förtroendebaserade relationer mellan det nya tillverkande företaget och det
köpande. Här utgör kvalitet, funktion, prissättning och leveranssäkerhet viktiga
delar av kundagerandet, Carson (1985).

Den löpande kommersiella verksamheten i företag knyts till driftsfasen och
merparten av alla aktiva företag befinner sig i denna fas under lång tid.
Innebörden av detta blir att kundageranden väsentligen kan skilja sig åt mellan
olika företag som befinner sig i driftsfasen. Det är till och med möjligt att
identifiera olika typer av kundageranden som kan knytas till denna fas av
utvecklingsförloppet, Tyebjee m fl (1983) och Carson (1985). Det
kundagerande som är karaktäristiskt för den tidiga driftsfasen innebär att
företag och dess produkter är kända inom en begränsad kundkrets till vilken
försäljning också sker, Carson (1985). Viktiga inslag i kundagerandet är även
här att kunna uppvisa kvalitet, funktion och leveranssäkerhet gentemot
kunderna. De personliga kontakterna är också betydelsefulla eftersom
tillverkningen ofta sker i nära samarbete med kundföretagen. När det gäller att
knyta nya kunder till företaget är ”mun-till-mun” metoden, det vill säga att
gamla kunder rekommenderar leverantörsföretaget, viktig. Ofta sker
tilllverkning och försäljning först efter direkta förfrågningar (beställningar) från
kunder och vilket är möjligt så länge som antalet kunder är få.

Senare under driftsfasen, när konkurrensen ökar, när antalet kunder växer eller
när den branschmässiga och geografiska spridningen av företagets
verksamhet blir större, tvingas företag att blanda in allt fler komponenter i
kundagerandet, vilket bland annat ökar kraven på företagsledarens
kompetens. Nya främmande kunder ställer ökade krav på till exempel formell
information om priser och leveranstider, vilket kan leda till att företag börjar
framställa broschyrer och annat åskådningsmaterial. Ett mer formaliserat
kundagerande börjar därmed skönjas och företagsledarens kunskaper om och
attityder till detta måste utvecklas, Carson (1985).

Under driftsfasen kan företag utvecklas till förhållandevis stora företag med
ambitionen att växa eller att förbli levebrödsföretag utan benägenhet att
expandera. De företag som är minst benägna att expandera (levebrödsföretag)
företräds ofta av företagsledare som har ett gediget yrkeskunnande och låg
formell utbildning. Det strategiska tänkande som är företrätt bland denna typ av
företagsledare anses vara informellt och intuitivt. Levebrödsföretagens motpol



29

vad gäller expansionsvilja är de tillväxtorienterade företagen. I ledningen för
dessa företag finns ofta personer som har tidigare erfarenhet av
företagsledning, vilket medför att man i dessa företag redan från början arbetar
med medvetna strategier. Denna strategimedvetenhet parad med att de
använder sig av ny teknik och tillverkar nya produkter gör att dessa företag lätt
hamnar i lönsamma marknadssegment. (Vesper i Cooper (1979))

2.4.4 Sammanfattning av kundagerande i små och tillverkande företag

För små tillverkande företag är det nödvändigt med en uthållig efterfrågan på
de varor som produceras. Företagen och dess produkter måste därför göras
synliga för olika kunder, för att därigenom kunna få del av den efterfrågan som
finns. Eftersom små företag har få kunder och oftast är lokalt förankrade utgör
förtroendebaserade relationer en viktig del av kundagerandet, Colleran (1985)
samt Hill & Blois (1989). Etablering av kundrelationer är en stegvis process där
affärskontakterna vanligtvis sker mellan enskilda individer i de säljande och
köpande företagen.

Kundagerandet kan se olika ut beroende på var i utvecklingsförloppet som
företag befinner sig, se till exempel Carson (1985). Under etableringsfasen är
det viktigt att knyta nödvändiga kontakter med presumtiva kunder för att
möjliggöra en försäljning till dessa. Driftsfasen innebär för företag en löpande
kommersiell verksamhet men innebär också att nya kundrelationer byggs upp.
De flesta företag befinner sig i driftsfasen under en lång tid, vilket betyder att
kundagerandet under denna fas kan variera mycket. Vissa företag tillverkar ett
fåtal produkter som de säljer till några få kunder under hela driftsfasen vilket
leder till ett enkelt och okomplicerat kundagerande. Andra företag utvidgar
kundbasen eller förändrar denna kontinuerligt under driftsfasen. Detta medför
att kundagerandet tar sig andra former och troligtvis blir mer komplext än om
samma kunder kontinuerligt betjänas.

För små tillverkande företag är det nödvändigt att bygga upp relationer med
kunder och andra organisationer i företagens omgivning. Detta betyder att
personliga nätverk, det vill säga interaktionen mellan enskilda individer i olika
organisationer, är betydelsefulla. Företagsledarens personliga förmåga att
etablera relationer till olika aktörer i företagens omgivning är viktig och till och
med avgörande för små företags överlevnad.

Eftersom företagsledaren har stor betydelse, Keely & Roure (1990), för hur
kundagerandet genomförs samt hur utfallet av detta blir, får även
företagsledares utbildning, erfarenhet och personlighet stor vikt för
kundagerandet. Samtidigt kan vi också konstatera att kunskaper inom
marknadsföring är bristfälliga hos företagsledare i små företag, Broom mfl
(1983). Därför är det ytterst ovanligt att små företag, till exempel har en fullt
utbyggd och ”professionell” marknadsavdelning. Det vanliga är i stället att de
allra första ”stapplande stegen” ut på marknaden tas med hjälp av kontakter
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från tidigare anställning, med hjälp av kunder som är kända på annat vis och
finns på en lokal marknad.

Kundagerandet kan därmed sägas vara en viktig del av små företags
utvecklingsförlopp, som ställer krav på att företagsledare i de säljande
företagen aktivt måste arbeta med att bygga upp relationer till aktörer i andra
företag eller vara lyhörda för olika kundkrav. Företagsledaren har med andra
ord stor betydelse för små företags utveckling, se Tate m fl (1975), Broom m fl
(1983) samt Keely och Roure (1990).

2.5 Företagsledarens roll i små tillverkande företag

2.5.1 Inledning

I små tillverkande företag är det vanligt att företagsledningen är koncentrerad
till en enda person och i de diskussioner som behandlar interaktionen mellan
sådana företag och dess kunder tillskrivs företagsledaren många gånger stor
betydelse, se till exempel Möller m fl (1987) och the Stratos Group (1990). I
denna diskussion utgår man vanligtvis från begreppet entreprenör, med den
anda av nyskapande, kreativitet, risktagande och informellt beslutsfattande
som omsluter detta uttryck. Ofta kopplas termen samman med nyföretagande
och innovationsprocesser, och Hornday och Aboud (1971) menar följaktligen
att en entreprenör är den som upptäcker nya affärsmöjligheter och startar
företag. Denne är därför betydelsefull för det utvecklingsförlopp som företag
genomlöper, och entreprenörens betydelse för det enskilda företagets
utveckling har uppmärksammats tidigt i den ekonomiska forskningen. Carlson
(1959, s. 21) säger till exempel att, ”ett studium av det moderna näringslivets
historia visar på ett mycket frappant sätt, vilken betydelse det rent personliga
initiativet haft för uppkomsten av flertalet företag. Man kan bakom nästan
samtliga bestående företag skymta någon viss person, förutan vars insats
företaget aldrig skulle ha kommit till stånd”.

Entreprenör används således ofta för att namnge den person som svarar för en
innovativ verksamhet eller svarar för ett nyföretagande. Entreprenören är
emellertid entreprenöriell endast så länge som nya kombinationer realiseras,
han (hon) är inte längre entreprenör när denne ”skördar frukterna” av sitt
arbete i företaget och övergår till att administrera verksamheten, Schumpeter
(1934). Den tid som en företagsledare är entreprenör kan därmed variera
avsevärt i längd. En företagsledare kan vara entreprenöriell mycket kort tid, till
exempel när han (hon) bryter sig loss från en tidigare anställning och därefter
fortsätter med i stort sett samma verksamhet i egen regi. Tiden fram till dess att
entreprenören börjar ”skörda frukterna” av sin entreprenöriella aktivitet är
därmed relativt kort. Detta implicerar ett synsätt där entreprenören inte utgörs
av en särskild person eller ett särskilt yrke varför vi inte heller kan urskilja en
särskild samhällsklass som består av entreprenörer, i likhet med jordägare,
Swedberg (1994). I stället bör vi tala om en entreprenörsfunktion, vilket betyder
att en enskild person kan upprätthålla eller betona en roll eller en funktion en
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viss tid för att därefter intaga eller betona en annan. Entreprenören kan därför
sägas vara den som upptäcker olika affärsmöjligheter som sedan drivs igenom
och kommersialiseras. Entreprenörsfunktionen kan därmed identifieras och
finnas i både i unga och gamla företag som i små och stora.

2.5.2 Företagsledarens roll i olika faser av företags utvecklingsförlopp

Forskning kring ledarskap i små företag har baserats på olika antaganden. Ett
exempel är de personliga egenskaper hos företagsledare som innebär att de
har en medfödd skicklighet när det gäller att starta och driva företag. En annan
infallsvinkel är att utbildning och träning ger goda företagsledare, genom att de
därigenom får lära sig nödvändiga tekniker som gör det möjligt att planera och
organisera en kommersiell verksamhet. Cunningham och Lischeron (1991) har
tagit detta som utgångspunkt för sin studie och de har utifrån ett intressefokus i
olika undersökningar av företagsledare i små företag, gjort en indelning av
dessa i olika kategorier. Olika inriktningar eller skolor kan därmed skönjas, till
exempel ”the great person school”, som kännetecknas av att företagsledaren
har en medfödd skicklighet samt att han (hon) är intuitiv, kraftfull, energisk och
självuppskattande. Enligt författarna är detta en företagsledartyp som väl
passar i en tidig fas av ett utvecklingsförlopp. De olika skolorna ger enligt
Cunningham och Lischeron (1991), emellertid endast en begränsad kunskap
om företagsledning i små företag som de i stället menar måste ses som en
process, där företagsledare har ett stort ansvar men där kraven på denne
varierar beroende på den fas av utvecklingsförloppet som företaget befinner
sig i.

Liksom ovanstående författare, gör även Flamholtz (1986) en distinktion mellan
företagsledare som befinner sig i olika faser av företags utvecklingsförlopp.
Han menar att det under de första faserna krävs ett entreprenöriellt ledarskap
som utmärks av företagsledare som är kreativa, nyskapande, intuitiva och
riskbenägna. De entreprenöriella företagsledarna kännetecknas också av att
de är informella i sitt beslutsfattande samt saknar formaliserad planering i sin
verksamhet. Även Adizes (1986) menar att det är viktigt, att rätt roll
accentueras i rätt fas av utvecklingsförloppet och därmed att den
entreprenöriella rollen betonas i företags tidiga utvecklingsfaser. Han beskriver
fyra olika roller, produceraren, administratören, entreprenören och
integreraren, som en företagsledare måste fylla för att bli effektiv. Betydelsen
av dessa varierar beroende på var i utvecklingsförloppet som företag befinner
sig, och det är förmodligen så att företagsledaren måste ”leva upp” till den roll
eller de roller som krävs av honom (henne) i en given fas av ett
utvecklingsförlopp.

I små företag förknippas ofta företagsledaren med entreprenörsfunktionen.
Detta betyder att företagsledaren ikläder sig rollen som idéspruta och den som
driver företaget framåt, anpassar det till omgivningens krav och identifierar det
kundagerande som är bäst med hänsyn tagen till de kunder som skall betjänas.
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På olika sätt varierar således innehållet i det ledarskap som utövas i
utvecklingsförloppets olika faser. Vilket bland annat innebär att planering och
organisering med hjälp av formaliserade styrsystem och ett strukturerat
arbetssätt blir viktigare ju längre förloppet har fortskridit och ju större företagen
är. Detta är kännetecknande för professionella företagsledare, Flamholtz
(1986).

För små företag kan en och samma person uppfylla många olika roller men i
större företag blir detta svårare. Företagsledares arbetsuppgifter måste
därmed förändras när företag växer, och Schöllhammer och Kuriloff (1979)
menar att utvecklingen bör gå från uppgifts- och problemorienterade
arbetsuppgifter till koordination och strategisk planering. Enligt Solem (1986)
är det vanligt att företagsledare i större företag ägnar mer tid åt ekonomiarbete,
inköp och marknadsföring än företagsledare i små företag, som ägnar sin
arbetstid till att deltaga i företagets löpande verksamhet och
produktionsledning.

När det gäller såväl Adizes´(1986), Flamholtz´(1986) som Cunningham´s och
Lischeron´s (1990), diskussioner, kan det konstateras att företagsledarrollen
väsentligen ser annorlunda ut beroende på den utvecklingsfas som företag
befinner sig. Under den första fasen, den kreativa fasen, har bland annat
Wallas (1926) visat att den presumtive företagsledaren genomgår en egen
utveckling som syftar till att övertyga denne om riktigheten av att starta ett
företag. Detta betyder bland annat att företagsbildaren kontaktar tänkbara
kunder för att därigenom få klarhet i företagets möjligheter att klara den
nödvändiga försäljningen av företagets varor. De andra faserna av
utvecklingsförloppet innebär att andra krav måste ställas på företagsledare och
det är förmodligen så att företagsledaren måste ”leva upp” till den roll eller de
roller som krävs av honom (henne) i en given fas av företags
utvecklingsförlopp. I början av utvecklingsförloppet, när de första
kundkontakterna tas och när de första kundrelationerna etableras har,
företagsledaren således en viktig roll, där kreativitet, nyskapande, risktagande
och andra uppgifter som är förknippade med ett entreprenöriellt agerande, en
framskjuten position.

2.5.3 Företagsledarroller kopplat till olika situationer

Vi kan även diskutera företagsledarroller i skenet av olika situationer som små
företag kan befinna sig i och som konstitueras av de produkter som tillverkas
eller skall tillverkas, samt befintliga eller presumtiva kunder, tabell 2.2. De
situationer som därmed kan identifieras ställer olika krav på både
kundagerande och företagsledare. The Stratos Group (1990) diskuterar
därvidlag fyra olika företagsledarroller.



33

Tabell 2.2. Företagsledarroller kopplat till olika situationer

Befintliga produkter Nya produkter
Befintliga kunder den vanemässige organisatören
Nya kunder den allsidige banbrytaren

Källa: Bearbetning av the Stratos Group (1990, s. 46)

De företag som skall sälja nya produkter till nya kunder, menar författarna, är
betjänta av ”banbrytande” företagsledare, vilka framställs som dynamiska,
kreativa och innovativa. De ”allsidiga” företagsledarna framställs som
mångsidiga, lyhörda och anpassningsbara, som också gärna agerar utåtriktat
och knyter nya kundkontakter. ”Organisatören” beskrivs som administrativt
orienterad och den ”vanemässiga” företagsledaren, som den försiktige
företagsledartypen, som inte tar några onödiga risker utan gärna arbetar med
både gamla produkter och gamla kunder.

Utifrån denna diskussion och den tidigare diskussionen om bland annat
entreprenöriellt ledarskap är det fruktbart, att knyta olika situationer som
företag kan befinna sig i, till förtetags utvecklingsförlopp. De företag som skall
introducera en ny produkt till nya kunder och befinner sig i en tidig fas av
utvecklingsförloppet är till exempel beroende av företagsledare med
kvalifikationer som väsentligen skiljer sig från de företag som tillverkar och
säljer gamla produkter till gamla kunder och befinner sig i driftsfasen. Kraven
på företagsledare varierar därmed beroende på den situation och den fas av
utvecklingsförloppet som företag befinner sig i. De ”allsidiga” och framförallt de
”banbrytande” företagsledarna är benägna att ägna sig åt ett utåtriktat
kundagerande där syftet är att bygga upp nya kundrelationer. De har med
andra ord lättare att handskas med en föränderlig omgivning än vad de andra
företagsledartyperna har. Den ”banbrytande” företagsledartypen är därför
förmodligen värdefull för företag som befinner sig i en tidig fas av
utvecklingsförloppet då nya viktiga kundrelationer skall byggas upp.

2.5.4 Marknadsorienterade och produktionsorienterade företagsledare

Små företag påverkas starkt av dess företagsledare. Dennes personlighet, vilja
och kunskaper har stor betydelse för företags utveckling, se till exempel
Bamberger (1986). Det kundagerande som företag uppvisar kan därmed också
det knytas till enskilda företagsledare.

Företagsledare kan ha två skilda utgångspunkter för sitt agerande. Den ena är
det egna produktionskunnandet och den andra är marknadens föränderlighet.
Med dessa utgångspunkter som grund kan vi diskutera huruvida företagsledare
har ett produktionsorienterat eller ett marknadsorienterat synsätt. Det
produktionsorienterade synsättet utgår från att företagets kompetens och
företagets förmåga att förädla produkter är viktiga. Utgångspunkterna för det
marknadsorienterade synsättet är i stället kunder, efterfrågan och konkurrens
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och dessa betraktas som de krafter som styr utbudet av ett visst
produktsortiment.

Möller m fl (1987), liksom tidigare Davies m fl (1982), kom fram till att de flesta
småföretag inom tillverkningsindustrin var produktionsorienterade. Detta är
speciellt vanligt när företag leds av dess grundare. ”Denna inriktning kan under
en viss tidsperiod vara synnerligen framgångsrik, förutsatt att företaget har
lyckats ta fram en produkt som konkurrenskraftigt tillfredställer behovet hos ett
tillräckligt stort antal kunder. Under en längre period går dock denna relativa
konkurrensfördel ofta förlorad i och med konkurrenternas produktförbättringar
eller ändringar i kundernas problem, då även deras behov ändras”, (ibid).

Detta betyder att produktionsorientering inte behöver innebära någon
omedelbar nackdel eftersom produktionsorienterade företag mycket väl kan
vara kommersiellt framgångsrika, till exempel som underleverantörer. Vid en
stabil eller växande efterfrågan för det beställande företaget kommer nämligen
de produktionsorienterade underleverantörsföretagen att kunna tillgodogöra
sig beställarens efterfrågan via dennes stabila eller växande produktion. Detta
kan enbart ske under förutsättning att underleverantören är lyhörd för
beställarens krav till exempel vad gäller produktutformning, kvalitet och
leveranstider. Emellertid förändras efterfrågan förr eller senare, vilket kan
medföra ökad konkurrens och ökade krav på det externa kundagerandet. Det
kan till exempel bli nödvändigt med att bygga upp nya kundrelationer och knyta
nya kunder till företaget, och i en sådan situation är en marknadsorienterad
företagsledning att föredragaframför en produktionsorienterad, Sweeny (1972),
Murray (1979) och Möller m fl (1987).

Tabell 2.3. Karaktäristika för produktions- och marknadsorienterade företag

Produktionsorienterat Marknadsorienterat
Utgångspunkt för verksam-
heten

produkt och produktion kund/marknad
- nuvarande
- potentiell

Ledande delsystem produktion marknadsföring
Lägger tonvikten på produktivitet extern effektivitet
sätt att ha framgång rationalisering

kostnadskalkylering
kostnadskontroll
uppföljning av teknisk ut-
veckling

strategisk planering
anpassning- och innovations-
förmåga
flexibilitet och handlingsf-
rihet
förmåga att handskas med
förändringar

Källa: Möller mfl (1987)

Det marknadsorienterade företaget kännetecknas bland annat av
innovationsförmåga, flexibilitet och förmåga att handskas med förändringar.
Dessa stämmer väl överens med det som kännetecknar den som skall leda ett
företag som befinner sig i en tidig fas av ett företags utvecklingsförlopp.
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Marknads- och produktionsorientering skall emellertid inte betraktas på så sätt,
att företagsledare förs till antingen den ena eller andra kategorin. I stället
måste betraktelsesättet vara sådant att företagsledare samtidigt kan vara både
marknads- och produktionsorienterade, vilket i sin tur betyder att
företagsledare kan vara mer eller mindre marknadsorienterade eller mer eller
mindre produktionsorienterade. Vi diskuterar med andra ord grader av
orientering snarare än absoluta kategoriseringar, se Hendry m fl (1995).
Dessutom är det möjligt att företagsledares orientering kan förändras och
utvecklas efterhand, så att en uttalad produktionsorientering kan förbytas i en
marknadsorientering, till exempel beroende på förändrad konkurrens.

2.5.5 Sammanfattning av företagsledarens roll i små företag

Utifrån det ovan sagda kan vi dra några slutatser. En slutsats är att
företagsledaren har stor betydelse för det lilla företagets utveckling. En annan
är den att det ställs olika krav på företagsledaren beroende på var i
utvecklingsförloppet som respektive företag befinner sig.

Vi kan också konstatera att företagsledarens arbete gentemot kunder, inte
enbart kan eller skall knytas till etableringsfasen. I vissa fall spelar
företagsledaren en viktig roll långt tidigare. Det förefaller också troligt att
företagsledarens arbetsuppgifter i företaget förändras, när det förflyttar sig
mellan de olika faserna i utvecklingsförloppet. En av orsakerna till detta torde
vara att företagsledaren i det lilla företaget har en relativt god bild av
verksamheten och att denna överblick försvåras och kanske försvinner om
företaget växer. När ett företag växer måste företagsledaren också delegera
vissa funktioner och kanske avhända sig delar av beslutsfattandet till andra
personer i företaget. Han (hon) måste i och med detta, i allt större utsträckning
förlita sig på och basera sina beslut på, andra personers förslag.
Beslutsfattandet förändrar med andra ord karaktär. I de små företagen kan en
person, företagsledaren, dominera verksamheten på ett sätt som inte är möjligt
i större företag. I det stora företaget begränsas företagsledarens
handlingsutrymme av de ramar som ställs upp, i form av olika planer. I det lilla
företaget saknas ofta dessa planer och verksamheten drivs till synes intuitivt
och ad hoc betonat, där företagsledaren får ett stort utrymme. I det mindre
företaget har företagsledaren förmodligen också större inflytande över
målformuleringsprocessen, eftersom det i små företag inte finns delgrupper
eller olika organisationsenheter som skall formulera egna mål, vilka skall
jämkas samman till ett huvudmål för företaget. Oftast är företagsledarens mål
därför desamma som det lilla företagets mål, Bamberger (1983) samt O´Farrel
och Hitchens (1988).

Vi kan också särskilja entreprenöriellt och professionellt ledarskap, och bland
andra Flamholtz (1986) menar att ledarskapet i tidiga faser av företags
utvecklingsförlopp karaktäriseras av det entreprenöriella ledarskapet. I de
företag som kännetecknas av detta ledarskap är det vanligt att det tas
informella beslut, att de saknas formell planering samt att organisationen är



36

informell med en otydlig ansvarsfördelning. I små företag präglas
kundagerandet och den strategiska planeringen ofta av det entreprenöriella
ledarskapet. Innebörden av detta blir att kundagerandet kännetecknas av
personliga relationer som är knutna till enskilda individer i säljande och
köpande företag. I det säljande företaget är det företagsledaren som svarar för
att knyta kontakter och etablera relationer till olika kunder. Kundrelationerna
knyts ofta till kunder som redan är kända, till exempel den tidigare
arbetsgivarens kunder. Företagsledarens personliga egenskaper och sociala
skicklighet blir med andra ord viktiga. På samma sätt blir företagsledarens
kreativitet och förmåga att formulera ett arbetssätt utifrån en framväxande
strategi viktigt.

Om företagsledare är marknads- eller produktionsorienterade har också
betydelse för vilket uttryck kundagerandet tar sig. Den marknadsorienterade
företagsledaren är flexibel och har förmåga att handskas med förändringar,
vidare intresserar sig han (eller hon) för marknadsföring och extern effektivitet.
Den marknadsorienterade företagsledaren kännetecknas således av sådana
karaktäristika som väl stämmer överens med föreställningen om den som leder
ett företag som befinner sig i en tidig fas av ett företags utvecklingsförlopp.

2.6 Sammanfattning

Företags utvecklingsförlopp och företags interaktion med omgivningen har
diskuterats i tidigare avsnitt. Sätten att knyta kontakter med kunder varierar
mellan olika företag, bland annat beroende på vad som tillverkas och säljs,
men också beroende på hur stora företgen är. Stora företag använder ett mer
formaliserat kundagerande för att skapa kundkontakter, jämfört med små
företag, som i första hand förlitar sig på personliga kontakter, där
företagsledarens sociala skicklighet har stor betydelse. Kundkontakter i denna
typ av företag etableras vanligtvis via ett ”interaktionsinspirerat” kundagerande
som kan synas vara både intuitivt och oplanerat. Ofta erhålls kunder också via
sådana kontakter som erhållits vid den tidigare anställningen men även via
”mun-till-mun” metoden. Arbetet med att bygga upp kundkontakter och
varaktiga kundrelationer med syfte att få företags produkter sålda måste anses
som en av de viktigaste aktiviteterna för små företag, eftersom de inte kan
existera utan kunder. När det gäller små företag är denna aktivitet,
kundagerandet, dessutom mycket bristfälligt studerad.

De små företagen kännetecknas av en informell planering och en
entreprenöriell ledarstil. Den strategiska planeringen kännetecknas därför mer
av framväxande än av planerade och avsiktliga strategier, vilket innebär att de
små företagen fångar de möjligheter som dyker upp och planerar därefter, ad
hoc. Strategisk planering i små tillverkande företag framställs därför ofta som
mindre tydlig och mindre väldokumenterad. Många författare kallar planeringen
för informell, oplanerad och intuitiv. Detta kan ställas i kontrast till den
strategiska planering som sker i stora företag och som ofta är både
välplanerad och väldokumenterad. Den till synes informella strategiska
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planeringen i små tillverkande företag kan emellertid vara en genomtänkt men
en icke dokumenterad aktivitet. Företagsledaren kan mycket väl formulera en
strategi för företaget som mer kan ses som en mental bild än en formulerad
strategi. Med hjälp av denna bild kan företagsledaren sedan använda sig av de
möjligheter som uppenbarar sig för att utveckla företaget. Han (hon) väljer
emellertid bara ut sådana möjligheter som passar den mentala bilden, och
därigenom kan en framväxande strategi, Mintzberg (1978), för företaget
formuleras.

Organisationsstrukturen och den hierarkiska uppbyggnaden i små företag är
inte lika tydlig som i stora. Företagsledare i små företag utgör ofta tillsammans
med sina medarbetare en organisation där ”alla gör allt”, Bamberger (1980).
För små företag sammanfaller ofta företagsledarens målsättning med
företagets, vilket innebär att företagsledarens värderingar och personliga mål
får stor betydelse när det enskilda företagets målsättning skall formuleras.
Personliga mål hos företagsledaren översätts med andra ord succesivt till
riktlinjer för företagets kortsiktiga och långsiktiga drift. Företagsledarna får
därmed många olika uppgifter i företag, vilka kan utgöras av en blandning
mellan ledarskap, kundkontakter, strategisk planering maskinunderhåll,
säljsamtal, offertskrivning, konkurrentanalyser med mera. Företagsledare i små
företag, är med andra ord en ”allt i allo” (ibid), men med en roll som är viktig för
företagets överlevnad och fortlevnad. I små företag har företagsledaren
speciellt stor betydelse för företagets strategiska inriktning och upparbetande
av kundkontakter, bland annat därför att inflytandet från utomstående
aktieägare och andra intressenter är svagt och därför att företagets struktur
och kultur ännu inte tydligt har utformats.

Vi kan således konstatera att kundagerande och strategisk planering hos små
tillverkande företag ser annorlunda ut än hos större företag. Företagsledares
betydelse för kundagerandet är också viktig, liksom den fas av
utvecklingsförloppet som företag befinner sig i. De teorier som finns beskriver
dock inte kundagerandet i små tillverkande företag på ett tillfredställande sätt,
och detta utvecklas därför i nästa kapitel.
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3. PROBLEMDISKUSSION

3.1 Inledning

Små företag har uppmärksammats av olika författare och då bland annat som
arena för skapande av av nya arbetstillfällen, se till exempel Birch (1979),
Olofsson m fl (1985), Birley (1986) samt Davidsson m fl (1996). Därutöver
diskuteras även dessa företags betydelse för näringslivet och dess värde för att
skapa regional balans. Bland andra diskuterar Du Rietz (1980) detta och
menar att etablering av nya företag är av stort värde för konkurrensen och
effektiviteten i näringslivet genom att nya produkter och tjänster skapas bland
denna typ av företag. Dessutom anses dessa företag bidraga till näringslivets
modernisering genom teknisk utveckling, genom tillskapande av nya idéer och
innovationer, samt kommersialiseringen av dessa. Just när det gäller
kommersialiseringen av de små företagens produkter ställs det krav på
kunskaper om de kunder och den branschlogik som existerar för dessa företag.
Utan denna kunskap och utan kunskap om hur små företag skall agera
gentemot kunder och konkurrenter torde betydande svårigheter för företagens
överlevnad uppstå. Speciellt måste existensen av kundrelationer anses som
viktiga då dessa på lång sikt skall bära upp företagen genom de intäkter som
dessa genererar. Klofsten (1992) menar att kundrelationer  är den viktigaste
relationen för små företag, övriga relationer måste betraktas som stödjande och
kompletterande resurser. Goda kundrelationer, menar han vidare, skapas
genom ett effektivt marknadsarbete. Olofsson (1985) menar att det är viktigt att
nyttja sina relationer till olika kundföretag för att få möjlighet att sälja sina varor.
Det är emellertid förvånansvärt få studier som belyser problemet med att bygga
upp kundrelationer hos små företag. Kimberley m fl (1980) liksom Tucker m fl
(1990) menar att gängse forskning ofta tar tillblivelsen av företag för given,
varför studier av företag ofta koncentreras till stora företag, där tillblivelsen av
företaget redan är historia och de initiala förloppen och de initiala problemen
redan är passerade. Detta betyder inte att det förlopp som små företag har
genomlöpt eller genomlöper för att bygga upp kundrelationer är ointressant att
studera, tvärtom finns det både praktiska och teoretiska värden i att studera
detta fenomen.

Mycket ofta behandlar studier av företags kundagerande stora företag som
funnits en lång tid. Studier som behandlar hur små företag agerar gentemot
kunder är som nämnts få, se till exempel Olofsson (1985) och Klofsten (1992).
Enligt Davis m fl (1985), visar en genomgång av tidskriften Journal of
Marketing, för tidsperioden 1936-1983, att inte en enda artikel diskuterar
marknadsföringsproblem som kan hänföras till små företag. En liknande
genomgång av Journal of Retailing för tiden 1927-1983 gav enbart fyra artiklar
som beskrev marknadsföring i små företag, två av dessa publicerades år 1952.
Inte ens Journal of Small Business Management, vars syfte är att publicera
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artiklar om små företag, publicerade mer än 13 stycken forskningsinriktade
artiklar under tiden 1971-1983 som behandlade marknadsföring.

Min egen sökning i tre amerikanska databaser år 1990, en europeisk  samt en
svensk, gav 13 artiklar som behandlar marknadsföringsproblem i små företag,
se Sweeny (1972), Murray (1979), Ford & Rowly (1979), Davies m fl (1982),
Tyebjee m fl (1983), Johannisson (1984), Rushton (1985), Davis m fl (1985),
Colleran (1985), Carson (1985), Kinsey (1987), Möller (1987), samt Hill & Blois
(1989).

För stora företag finns etablerade synsätt för marknadsföring, jag tänker då
framförallt på marketing-mix, nätverks- och interaktionssynsätten, som
emellertid inte i alla avseenden avspeglar små tillverkande företags arbetssätt.
I denna typ av företag sker kundkontakter och uppbyggandet av kundrelationer
ofta via personliga kontakter och sociala nätverk, där enskilda aktörer,
företrädesvis företagsledare, spelar stor roll. Johannisson (1986) pekar till
exempel på företagsledarens betydelse för utvecklingen av små företag.
Företagsledarens förmåga att knyta kontakter, att etablera relationer till aktörer
i företagets omgivning kan visa sig vara avgörande för företages långsiktiga
överlevnad. Men samarbete måste även sökas med andra aktörer, revisorer,
marknadsförare, bankpersonal, tidigare chefer, representanter för
företagsorganisationer samt statliga och regionala stödorgan. Detta betyder att
företagsledarens personliga egenskaper, som kreativitet och social skicklighet
får betydelse för små företagets utveckling. Johannisson betonar också att det
är av betydelse, för att inte säga en förutsättning, för en företagare att ha ett
lokalt utbyte med andra företagare. För små företag är nätverksrelationer med
andra ord viktiga, se Sweeny (1972) och dessa nätverksrelationer har oftast
formen av personliga relationer knutna till företagsledaren och individer i
företagets omgivning.

Den föreliggande studien behandlar små tillverkande företags kundagerande,
där kundagerandet skall ses som en del av företags utvecklingsförlopp. Fokus
riktas sålunda mot kundagerandet vars syfte är att skapa relationer till kunder
eller att bibehålla redan upparbetade för små företag. Problemområdet berör
därigenom en företeelse som är litet studerad men som ändå måste betraktas
som en betydelsefull faktor för små företag. Det måste nämligen ställas utom
varje tvivel att det är viktigt för små företag att finna avsättning för sina
produkter. För en leverantör gäller det med andra ord att vinna, utveckla och
befästa en position i ett nätverk eller bland kunder, och kundagerandets syfte
blir då att skapa förutsättningar för detta.
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3.2 Konkurrens och branschlogik

Hur kundagerandet gestaltar sig är bland annat beroende av den konkurrens
som råder mellan företag. Konkurrens kan beskrivas som tävlan eller rivalitet
mellan olika företag. I denna tävlan konkurrerar företagen om kunder, varvid
produkterna anpassas efter kundernas krav samtidigt som produktionen
förfinas. Porter (1983) menar att det finns fem konkurrenskrafter på befintliga
avsalumarknader, nämligen nyetableringshot, substitutionshot, köpares och
leverantörers förhandlingsstyrka samt rivalitet mellan existerande företag. De
beskrivna konkurrenskrafterna avgör hur stark konkurrensen i en bransch är.
Konkurrensens styrka och små företags förmåga att parera denna har stor
betydelse för företagens möjligheter till överlevnad. Konkurrensens styrka och
art styr dessutom företags agerande gentemot kunder. Därför är det intressant
att kunna avgöra styrkan i konkurrensen. Konkurrensen går emellertid inte på
något enkelt sätt att mäta, däremot går den att beskriva på olika sätt.

Ett sätt att beskriva konkurrensen, är att göra detta i termer av antal produkter
och antal företag på marknaden. Detta kan betyda att den avsalumarknad som
består av små konkurrerande företag och där det finns många produkter har en
annorlunda konkurrenssituation än den marknad som består av stora företag
som producerar få produkter. Beroende på de olika konkurrenssituationer som
kan finnas måste därmed de små företagen agera på olika sätt för att kunna
etablera relationer till kunder.

Branschlogik består av oskrivna regler som sätter ramar för företags
handlingssätt och möjligheter till kundageranden. Sloan jr (1990, s. 58)
beskriver branschlogiken på så vis att ”there is a logical way of doing business
in accordance with the facts and circumstances of an industry..”. Detta betyder
att det är viktigt för bland annat företagsledare i små företag att förstå
branschlogiken för att kunna driva lönsamma företag i en given bransch. Det är
viktigt att förstå branschlogiken antingen för att antingen anpassa sig till den
eller för att bryta logiken och därigenom skapa ”någonting nytt”.

För begreppet branschlogik existerar dock ingen allmänt accepterad definition.
Karlöf (1994, s. 101) gör dock ett försök till definition med hjälp av
nedanstående fem punkter:

1. Hur ser den behovsstruktur ut som skapar efterfrågan?
2. Vilka nyttofunktioner i utbudet ger företagen framgång och i vilken

utsträckning förekommer ”produktmystik”?
3. Hur ser branschstrukturen ut?
4. Vilka barriärer existerar för etablering eller utträde?
5. Vilka är nyckelfaktorerna för framgång i branschen?
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Karlöf (1994, s. 101) menar vidare att det är möjligt ”att förstå de nyckelfaktorer
som ger företagen i branschen uthållig lönsamhet” via branschlogiken. Det
gäller därmed för små företag att antingen arbeta med eller mot den rådande
branschlogiken. Att arbeta mot branschlogiken innebär att företaget kommer
med helt nya marknadslösningar. För det företag som väljer  att följa
branschlogiken blir innebörden att företaget accepterar de regler som finns och
anpassar sig efter dessa. I båda fallen är dock kunskap om och förståelse för
hur logiken i branschen fungerar viktig. Det går ej att arbeta mot
branschlogiken utan att veta hur den fungerar och utan att veta hur arbetet mot
den rådande branschlogiken skall utformas. Kunskap om de svaga punkterna
måste finns och verksamheten måste noggrannt planeras efter detta. Någon
form av ”trial and error metod”, där företag mer eller mindre planlöst söker sig
fram är förmodligen ingen framkomlig väg, eftersom de redan befintliga
aktörerna på en marknad oftast är starka genom den kunskap som de besitter.
Att arbeta med systemet kräver också kunskap om den rådande logiken,
nämligen att förstå de spelregler och de verktyg som då står till förfogande.
Detta kan antingen göras genom egen kunskap eller via kunniga eller
generösa samarbetspartners.

3.3 Företagsledaren

Företagsledaren har som tidigare nämnts stor betydelse i små företag.
Företagsledarens förmåga att knyta kontakter och att bygga upp personliga
nätverk är av stor relevans för att kundrelationer skall komma till stånd. För att
lyckosamt kunna leda små företag är det även viktigt för företagsledare att lära
sig att behärska den rådande branschlogiken. Vanligtvis vänder sig små
företag till kunder på lokala och begränsade marknader. I Nielsens m fl (1980)
studie över 47 nystartade företag, framgår att 1/3 av de nystartade företagen
riktade sig till en lokal marknad vid starten, och endast 10 % satsade på export.
I Nilssons (1992) studie visas att merparten (91 %) av nya tillverkande företag
har någon del av sin försäljning inom den egna kommunen. Genom att i första
hand nyttja den lokala marknaden minskas kraven på företagsledarens
kunnande om branschlogik, och därigenom underlättas arbetet med att bygga
upp kundrelationer.

Kundagerande i små tillverkande företag har vanligtvis formen av personliga
relationer som är knutna till aktörer i olika företag. De allra första stegen ut på
avsalumarknaden tas ofta med hjälp av kontakter från företagsledarens tidigare
anställning och med hjälp av kunder som är kända på annat vis.
Företagsledaren och dennes teoretiska utbildning, liksom tidigare erfarenhet
har också betydelse för vilken form som kundagerandet tar sig. Därutöver kan
kundagerandet påverkas av, om företagsledaren är marknads- eller
produktionsorienterad.

Eftersom kundagerandet har formen av sök- och lärprocesser, betyder det att
kunskap om kunder fortlöpande ackumuleras hos företagsledaren. Dennes
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förmåga och kunskaper när det gäller att skapa varaktiga kundrelationer
framstår därmed som viktig. Vi kan också konstatera att företagsledarens roll
vad gäller att bygga upp kundrelationer, inte enbart kan och skall knytas till
etabelrings- och driftsfaserna, i vissa fall spelar företagsledaren en viktig roll
långt tidigare.

3.4 En modelldiskussion

Redan i det inledande kapitlet diskuterades begreppet typsituationer och att
olika typer av kundageranden kan knytas till dessa. Fortsättningsvis kommer
dessa begrepp att diskuteras och utvecklas ytterligare.

3.4.1 Olika typsituationer

Försäljning av tillverkande företags produkter förutsätter olika kundageranden.
Två faktorer har stor betydelse för detta agerande, nämligen existensen av
kunder och produkter eller frånvaron av kunder och produkter. Faktorerna har i
figur 3.1 ställts samman till en fyrfältstablå som i sin tur resulterar i fyra olika
typsituationer: idealsituationen, problemlösningssituationen,
uppfinnarsituationen och drömsituationen. Vi måste dock vara varse att de
olika typsituationerna inte beskriver stabila tillstånd utan snarare dynamiska
processer. Detta betyder att de olika situationerna är beroende av varandra,
och att en situation kontinuerligt kan övergå i en annan. På detta vis kan
exempelvis problemlösningssituationen ses som ett förstadium till
idealsituationen.

Vad innebär det då att ha kunder och produkter, respektive att inte ha kunder
och produkter? I idealsituationen betyder ”har kund och har produkt” att företag
har funnit kunder till sina produkter och därmed funnit avsättning för dessa. I
problemlösningssituationen är emellertid innebörden av att ”ha kund”
annorlunda, eftersom vi i denna situation förknippar begreppet med en
potentiell eller möjlig kund. Uppfinnarsituationens begrepp ”har produkt” är inte
heller jämförbart med idealsituationens, utan innebär i stället att företag har en
färdig produkt, kanske en prototyp, som kan saluföras. Detta medför att
innebörden av begreppet ”har” varierar mellan de olika typsituationerna och
därmed har karaktären av en kontinuerlig variabel vars innebörd tar sig olika
form beroende på aktuell typsituation.
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Har produkt Har ej produkt
Har kund 1. idealsituationen 2. problemlösnings-

situationen
Har ej kund 3. uppfinnar-

situationen
4. drömsituationen

Figur 3.1. Olika typsituationer

Typsituationerna är förknippade med förekomsten av kunder och produkter. Vi
kan även sammankoppla typsituationerna och de kundageranden som är
knutna till dessa med det utvecklingsförlopp som företag genomlöper och som
är beskrivet i kapitel 2. Denna jämförelse ger då vid handen att de olika faserna
i utvecklingsförloppet inrymmer många aktiviteter, förutom kundageranden, till
exempel finansiering och lokaliseringsfrågor. Företags utvecklingsförlopp
inrymmer således fler aktiviteter än de som är knutna till de olika
typsituationerna och de kundageranden som är förbundna med dessa.
Typsituationerna och det agerande som är förknippade med dessa, illustrerar
därmed endast en begränsad del av ett utvecklingsförlopp.

1. Idealsituationen, innebär att företag både har kund(er) och produkt(er), det
vill säga har avsättning för sina produkter. Denna typsituation kan ses som en
ändpunkt i ett företags ambitioner att nå en långsiktig överlevnad. Detta
innebär att det är en typsituation som företag vill uppnå och att det finns en
inneboende strävan hos företag att nå dit. Idealsituationen innebär dock inte att
företag måste ha en stadigvarande kund eller ett fåtal stadigvarande kunder
(jämför producentvaror) utan det kan mycket väl vara så att det finns en stadig
efterfrågan på företagets produkt(-er), som kan emanera från olika kunder som
varierar från köptillfälle till köptillfälle (jämför konsumentvaror). Det väsentliga i
idealsituationen är därmed inte att det finns en enstaka kund utan att det finns
en stadigvarande efterfrågan av företags produkter. För små tillverkande
företag är det förmodligen vanligast med en efterfrågan som kommer från en
eller ett fåtal kunder.

2. Problemlösningssituationen, kan vara ett utvecklingsprojekt, där ett företag
får en förfrågan om att lösa ett problem eller utveckla en produkt och om detta
lyckas också få möjligheten att tillverka och sälja denna till uppdragsgivaren. I
denna situation finns en kund och ett problem att lösa, det vill säga det finns en
möjlighet att utveckla en ny produkt men det finns ännu ingen färdig sådan att
presentera för den presumtiva kunden. Detta kan vara ett förstadium till
idealsituationen. Kundagerandet inrymmer i detta fall bland annat en utveckling
av produkten för kundens räkning för att på sikt kunna avyttra den till denne.

3. Uppfinnarsituationen, innehåller en ”lösning” till ett problem (behov) som
ännu inte är känt av kunder. Först när prototypen är klar börjar man inom



45

företaget söka lämpliga kunder. Även denna situation kan betraktas som ett
förstadium till idealsituationen. I denna situation, där man har utvecklat en
produkt, utan att i någon större utsträckning ha sneglat på kundernas behov,
ställs det stora krav på kundagerandet för att göra produkten känd. Här måste
kundagerandet troligen vara utåtriktat och förmodligen innehålla betydande
inslag av ”traditionell” marknadsföring. Misslyckas man med att skapa en
bestående efterfrågan för företagets produkt(-er) kan företaget få problem med
den långsiktiga överlevnaden.

4. Drömsituationen innebär att det inte existerar något företag, mer än möjligen
som en dröm för en enskild person. Det måste dock uppmärksammas att
drömsituationen kan beskrivas som ett kontinuum som inrymmer alltifrån en
oprecis dröm om att starta ett företag till tämligen långt gångna planer på att
starta företag. Vägen från drömsituationen till idealsituationen går dock
antingen via problemlösnings- eller uppfinnarsituationen eftersom det är inte
möjligt att gå direkt från dröm- till idealsituationen.

Kundagerandet är situationsspecifikt, jämför Axelssons (1988) diskussion av
marknadsföring, och måste därför  anpassas efter den typsituation som företag
befinner sig i. Samtidigt ser förutsättningarna för kundagerandet olika ut vid
olika tidpunkter, företagsledaren har nått olika långt i sin egen mognad, kunder
till företagets produkter ser olika ut, antalet konkurrenter varierar och så vidare.
Detta innebär att kundagerandet hela tiden förändras och tar sig olika
skepnader beroende på de förutsättningar som för tillfället finns.
Kundagerandet är dessutom en aktivitet som är allestädes närvarande och
nödvändig i företag som bedriver självständig och långsiktigt syftande
verksamhet. Utan kundageranden når inte leverantören ut med sina produkter
till kunder och därmed hotas företagets fortvaro. I de fyra typsituationerna, som
redovisas i figur 3.1, ställs det olika krav på kundagerande vilket betyder att
små tillverkande företag rätt måste kunna hantera agerandet i de olika
situationerna, när det gäller att bygga upp eller bevara relationer till kunder.

Även för de företag som redan har en produkt som har funnit sina kunder är ett
kundagerande som syftar till att bygga upp nya kundrelationer betydelsefullt.
Det är betydelsefullt för att företaget även fortsättningsvis skall finna avsättning
för produkterna, vilket till exempel kan ske via kontinuerliga anpassningar av
produkten till förändrade kundkrav. Kundagerandet är således av stor
betydelse i ideal-, problemlösnings- och uppfinnarsituationerna, men det måste
återigen uppmärksammas att de kan ta sig olika uttryck i de olika
typsituationerna.

Beroende på aktuell typsituation kan vi också tala om underhållande respektive
skapande kundagerande. Underhållande kundagerande är aktuellt när
idealsituationen har nåtts och det finns en kund eller flera kunder som
stadigvarande köper leverantörsföretagets produkt(-er), i de övriga fallen talar
vi om skapande kundagerande. Det underhållande kundagerandet innebär ett
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agerande som strävar mot att vidmakthålla redan upparbetade kundrelationer.
Det skapande kundagerandet betyder ett agerande som syftar till att skapa och
bygga upp nya kundrelationer.

3.4.2 Typsituationer och företags utvecklingsförlopp

Företags utvecklingsförlopp har tidigare beskrivits såsom bestående av tre
faser, den kreativa fasen, etableringsfasen och driftsfasen, se kapitel 2. De tre
faserna innefattar olika aktiviteter, så att etableringsfasen innehåller de initiala
kommersialiseringsförsöken från ett nytt företags sida. Driftsfasen innehåller
den löpande kommersiella verksamheten.

kreativ fas                            etableringsfas                      driftsfas

A                                                  B

Figur 3.2. Företags utvecklingsförlopp. Källa: Landström (1987, s. 7)

Vi har också kunnat konstatera att det finns fyra olika typsituationer som
beskriver hur långt företagens produkter har nått  när det gäller upparbetade
kundrelationer och försäljning. Vid etablering av nya företag beskriver de fyra
typsituationerna olika tänkbara utgångslägen, som innebär att företag antingen
har eller inte har upparbetade kundrelationer tidigt i etableringsfasen. De olika
typsituationerna utgör tillika en del av det utvecklingsförlopp som företag
genomlöper.

Idealsituationen betyder för nya företag att de har upparbetade kundrelationer
tidigt i etableringsfasen. Att ha en kund tidigt i etableringsfasen är mycket
värdefullt, men hur har kunden erhållits och hur har kundrelationen skapats?
Har man i företaget arbetat parallellt med produktutveckling och
kundbearbetning? Eller är det en avknoppning från ett befintligt företag, där
samma produktion sker i en ny juridisk form och produktionen säljs till den förre
arbetsgivaren, med andra ord ett underleverantörsförhållande.

I uppfinnarsituationen, där en produkt har utvecklats utan att i någon större
utsträckning snegla på kundernas behov, ställs det stora krav på
kundagerandet. Kan man inte skapa en bestående efterfrågan för produkten
kan inte företaget heller etableras på marknaden och därmed inte överleva
långsiktigt.

Problemlösningssituationen innebär att en presumtiv kund framställer ett
önskemål om utveckling av en produkt och lovar att köpa denna om den
uppfyller uppställda krav. Med andra ord finns det här en kund men ingen
produkt och kundagerandet tar sig då mer formen av anpassningar till den
presumtiva kundens krav än på ett aktivt och utåtriktat kundagerande.
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Tidigare har företags utvecklingsförlopp diskuterats och vi har urskiljt tre olika
faser, den kreativa, etablerings- och driftsfasen. Den kreativa fasen i företags
utvecklingsförlopp innefattar en process som leder fram till en utvecklad
produkt, en process eller ett kunnande som därefter kan kommersialiseras
under etableringsfasen. Under driftsfasen bedrivs därefter en löpande
kommersiell verksamhet. De olika typsituationerna fördelar sig över
utvecklingsförloppet som figur 3.3 visar.

           4.

          2.

 3.      4.

 1.      2.

 3.      4.

krea t i v  fa s                              et a bl eringsfa s                      dri f tsfa s

Figur 3.3. De olika typsituationerna i förhållande till förtetags utvecklingsförlopp

Typsituationernas antal växer således succesivt fram under
utvecklingsförloppets gång och under driftsfasen kan därmed alla typsituationer
och därmed förbundna kundageranden vara möjliga. Den kreativa fasen
innehåller bara drömsituationen och därmed begränsas antalet möjliga
kundageranden. Problemlösnings- och uppfinnarsituationerna kan båda
existera under etableringsfasen, liksom drömsituationen. När
utvecklingsförloppet har nått driftsfasen innebär inte detta, att företags
utveckling därefter alltid kan beskrivas som ett stabilt och linjärt förlopp, där
syftet är att behålla den eller de kunder som erhållits. I vissa företag är detta
givetvis ledstjärnan men i många företag dyker nya möjligheter hela tiden upp,
som måste bearbetas för att därefter framgångsrikt kunna avyttras till kunder.
Utvecklingen under driftsfasen kan i stället för att beskrivas som linjär och
stabil, i många fall i stället beskrivas som turbulent, där nya produkter nya
kunder och nya drömmar dyker upp som skall bearbetas. Detta illustreras i
figur 3.3 genom att alla typsituationer kan vara aktuella under driftsfasen.

Som tidigare nämnts är det väsentligt för företag att producera varor samt finna
avsättning för dessa, vilket innebär att det är viktigt för företag att befinna sig i
idealsituationen. I stora företag kan det tillverkas och säljas många olika
produkter medan det i små företag ofta tillverkas och säljs endast ett fåtal.
Detta betyder att större företag kan ha ett mer komplext kundagerande i den
meningen att kundagerandet omfattar fler produkter, såväl gamla som nya.
Innebörden av detta är att flera idealsituationer ”lagras” på varandra, samtidigt
som andra typsituationer dyker upp och måste bearbetas parallellt med de
andra. Ett och samma företag kan därmed vara tvunget att bearbeta alla
typsituationer samtidigt vilket ställer stora krav på bland annat företagsledning
och kundagerandets innehåll. Den eller de typsituationer som för tillfället är
aktuella i ett företag implicerar att ett visst kundagerande måste aktiveras, och
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det är därmed viktigt att kundagerandet anpassas till den eller de typsituationer
som är aktuella.

Typsituationerna kan dessutom kontinuerligt dyka upp och försvinna i företag
vilket betyder att det ställs olika krav på företags kundagerande beroende på
den typsituation eller de typsituationer som för tillfället är aktuella. De
beskrivna typsituationerna ställer därmed krav på företagsledare och på det
kundagerande som används, varför utseendet och förloppet får olika utseende
beroende på detta. En viktig frågeställning blir då, hur kundagerandet ser ut i
de beskrivna typsituationerna hos små tillverkande företag.

3.4.3 Strävan mot idealsituationen

Strävan efter långsiktig överlevnad gör att varken problemlösnings- eller
uppfinnarsituationerna är tillstånd som företag kan klara under någon längre
tid, utan finansiellt stöd från beställarföretag, andra finansiärer eller via
internfinansiering. För små tillverkande företag torde dock egenfinansierat
utvecklingsarbete vara både ovanligt och svårt, varför detta förmodligen i stor
utsträckning sker med hjälp av externfinansiering.

 1.idea lsitua tion

2. problem-

 3. uppfinnar-          4. drömsitua tion

  lösnings-
  si t ua t i on

      si t ua t i on

Figur 3.4. Strävan mot idealsituationen

Därför finns det en strävan hos företag efter att nå idealsituationen. Denna strävan
innebär att leverantörsföretag agerar på olika sätt gentemot kunder för att bygga upp
kundrelationer. Kundagerandet tar sig således olika former men ett framgångsrikt
kundagerande innebär att rätt kundagerande måste användas i rätt situation. I
modellen betyder detta att strävan i företag går från problemlösnings-, uppfinnar-
och drömsituationerna mot idealsituationen. Kundagerandet tar sig emellertid inte
alltid en sådan form att det leder fram till idealsituationen, vilket måste betraktas som
ett misslyckande. Detta skeende är ej markerat i modellen, eftersom syftet med den
föreliggande studien inte primärt är att studera misslyckade kundageranden eller
varför misslyckanden inträffar. Studien fokuserar i stället de kundageranden  som
genomförs i små tillverkande företag för att skapa nya eller bibehålla redan



49

upparbetade kundkontakter. Ett övergripande syfte med studien är därmed att
undersöka de strävanden och de försök som små tillverkande företag gör för att nå
idealsituationen.

3.4.4 Kundagerande kopplat till företags utvecklingsförlopp

Om vi sammanfattar den hittills förda diskussionen kan det konstateras att det
finns två typer av kundageranden, nämligen skapande och underhållande
kundageranden. Samtidigt kan vi se att det finns en strävan hos företag att nå
idealsituationen. Företags ambition att nå idealsituationen kan dessutom ses
som en process vars syfte är att nå en långsiktig överlevnad. Idealsituationen
kan i sin tur ge upphov till olika typer av företag, tillväxtföretag,
levebrödsföretag eller stabila-lönsamma företag. Vilka typer av företag som
bildas som ett resultat av kundagerandet faller dock utanför ramen för denna
studie. Det är i stället aktörer i olika företag och dessas ageranden i akt och
mening att skapa kundrelationer som är föremål för den föreliggande studien.

Att studera hur kundrelationer för små tillverkande företag skapas, innehåller
åtminstone fyra delar, nämligen vad som görs, hur och varför det görs samt när
det görs. Detta betyder att en studie av detta slag måste belysa vad som görs
”för att skapa kundrelationer” samt hur detta görs. Eftersom kundagerandet
ingår som en del i en process är det dessutom viktigt att belysa när saker görs,
eller med andra ord att sätta in skeendet i ett tidsperspektiv. Mer precist bör en
sådan studie omfatta de kundageranden som är markerade med a-e i
nedanstående figur, där a är ett underhållande kundagerande och de övriga
utgörs av skapande kundageranden.

  ideal- 
  situation

  problem- 
  lösnings- 
   situation

  uppfinnar- 
  situation

  dröm- 
  situation

   a)

b)

  c) e)d)

Figur 3.5. Olika kundagerande

Begreppen kundagerande och kundrelation har hittills använts utan att
innebörden av begreppen har preciserats, vilket kan vara på sin plats att göra
nu. Med kundagerande avses den eller de aktiviteter som används för att små
tillverkande företag skall få avsättning för sina produkter. Detta innebär att
agerandet kan vara riktat från leverantören mot en presumtiv kund eller från en
presumtiv kund mot en leverantör. En kundrelation avser förhållandet mellan
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två parter, till exempel ett säljande och ett köpande företag och relationerna
kan bestå av hårda eller lösa bindningar.

Om vi därefter jämför företags utvecklingsförlopp med de olika kundageranden
som redovisas i figur 3.5, så finner vi att den kreativa fasen endast innehåller
skapande kundageranden d och e. Detta beror på att skapande kundagerande
som emanerar ur drömsituationen inte direkt kan leda till idealsituationen, inte
heller kan vi i denna situation tala om ett underhållande kundagerande. Det
som kännetecknar etableringsfasen är att produkter skall kommersialiseras,
vilket i sin tur betyder att kundagerande b och c blir aktuella i denna fas av
företags utvecklingsförlopp. Därutöver är även kundageranden d och e av
intresse. När företag har kommit till driftsfasen och den löpande kommersiella
verksamheten har tagit vid blir även underhållande kundagerande (a i figur 3.5)
viktigt. När ett företag befinner sig i driftsfasen kan också nya produkter
utvecklas som skall kommersialiseras, även förfrågningar från nya presumtiva
kunder som ställer krav på produktutveckling förekommer, liksom idéer och
drömmar om nya produkter och nya kunder. Detta medför att alla redovisade
kundageranden kan förekomma under ett företags driftsfas och de olika
kundageranden som kan vara aktuella under driftsfasen kan då överlagra
varandra. Vi kan med andra ord skönja olika grader av kompexitet i
kundagerandet beroende på till exempel företagsstorlek.

Vi kan därmed identifiera kundageranden i 11 olika situationer (figur 3.6) där
det kvalitativa innehållet i till synes likartade kundagerande kan skilja sig åt.
Det skapande kundagerandet som syftar till att kommersialisera en produkt (det
vill säga processen från uppfinnarsituation till idealsituation) kan se annorlunda
ut i driftsfasen än den gör i etableringsfasen beroende på att företagsledaren
har ökat sin egen erfarenhet vad gäller kundagerande under företagets
utvecklingsförlopp.
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     kreativ fas                              etableringsfas                                                           driftsfas
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Figur 3.6. Fördelning av olika kundageranden i företags utvecklingsförlopp

Den beskrivna utvecklingen betyder också att komplexiteten, vad gäller
kundagerande hos företag, ofta ökar allteftersom utvecklingsförloppet
fortskrider. Komplexiteten ökar genom att olika kundageranden löper parallellt i
företag som nått driftsfasen och därigenom ställs det många och varierande
krav på kundagerandet.

I detta sammanhang kan vi ställa oss följande frågor: hur ser kundagerandet ut
i de olika situationer som visas i ovanstående figur 3.6? Skiljer sig
kundagerandet åt i driftsfasen jämfört med det som finns i motsvarande
situation i etableringsfasen och den kreativa fasen? Hur ser kundagerandet ut i
de olika typsituationer som vi kan urskilja?

3.4.5 Olika bindningar mellan leverantörs- och kundföretag i de olika
typsituationerna

I de kundrelationer som konstituerar idealsituationen kan vi skönja olika
bindningar mellan inblandade företag. Det kan vara fråga om såväl starka som
svaga bindningar. Starka bindningar uppstår mellan leverantörsföretag och
kunder som stadigvarande köper leverantörsföretagets produkt(-er) medan
svaga bindningar existerar mellan leverantörsföretag och kunder som köper
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leverantörsföretagets produkt (-er) någon enstaka gång. De starka
bindningarna kan innebära att leverantör och kund är knutna till varandra via
avtal där kunden eller kunderna har förbundit sig att köpa leverantörens
produkter. Detta kan vara till fördel för små tillverkande företag eftersom
avsättningen för produktionen därmed är säkrad. Kundagerandet i detta fall blir
vad som tidigare kallats ett underhållande kundagerande, det vill säga
leverantören försöker vårda och bevara de upparbetade relationer som finns till
kunder.

Med svaga bindningar avses att relationen mellan leverantör och kund inte är
starka, utan att båda byter affärspartner när det är till fördel för respektive
deltagare. Vissa kunder kanske bara köper leverantörens varor en gång, andra
med oregelbundna intervall eftersom kunden kan ha olika leverantörer att
förlita sig på. I detta fall måste leverantören arbeta aktivt för att hela tiden
skapa nya kundrelationer, ett agerande som tidigare har kallats för ett
skapande kundagerande och som till sin natur är skilt från det underhållande
kundagerandet. Det skapande kundagerandet kan emellertid också ta sin
utgångspunkt i kunders aktiviteter.

Hittills har vi talat om att det i problemlösnings- respektive
uppfinnarsituationerna endast existerar skapande kundageranden medan
idealsituationen innehåller både underhållande och skapande kundageranden.
Skälen till att skapande kundageranden existerar i idealsituationen kan
utvecklas ytterligare med tanke på bindningarnas karaktär, eftersom det kan
finnas företag som har svaga bindningar till sina kunder och måste sälja sina
produkter till nya och olika kunder vid varje tillfälle eller bygga upp helt nya
kundrelationer för att till exempel expandera rörelsen. Innebörden av detta är
därmed att det krävs skapande kundageranden även i idealsituationen. Detta
betyder i sin tur att det i idealsituationen krävs kundageranden som antingen
innebär ett underhåll av befintliga relationer för att behålla den kund eller de
kunder som finns, eller ett kundagerande som kan jämföras med det som finns i
de övriga typsituationerna, nämligen att skapa nya kundrelationer.
Idealsituationen kan således innehålla två typer av kundagerande, antingen
underhållande eller skapande kundagerande. De andra typsituationerna
innehåller enbart skapande kundageranden.

3.4.6 Kundagerande kopplat till de olika typsituationerna

Hos företag finns det, som tidigare nämnts, en inneboende strävan mot
idealsituationen. Från såväl uppfinnar- som problemlösningssituationerna finns
således en strävan att nå idealsituationen, det vill säga det finns en vilja att
etablera ett företag eller en produkt på en avsalumarknad. I drömsituationen
föds tanken på att starta ett företag hos en presumtiv företagsbildare och att
studera detta fenomen betyder att det är företagsbildaren som hamnar i fokus
och att det är hans (hennes) tankar och idéer just i denna situation som skall
studeras. Det forskningsproblem som därmed uppenbarar sig är mer hänförligt
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till enskilda människors personlighet och dessas överväganden än till specifika
kundageranden. Drömsituationen är emellertid i sig ett intressant studieobjekt
som dock faller utanför mitt intressområde i den föreliggande studien. Från
drömsituationen bortses därmed i det fortsatta arbetet, eftersom denna kan
vara svår att identifiera och egentligen endast existerar som en dröm eller
tanke hos en presumtiv företagsbildare. Detta betyder att intresset i stället
koncentreras till de skapande kundageranden som har sin utgångspunkt i
uppfinnar- och problemlösnings- och idealsituationerna, samt det
underhållande kundagerande som existerar i idealsituationen.

Kundagerande kan dock ta sig olika former och för att göra denna diskussion
tydligare definieras kunder och produkter även såsom för leverantören gamla
eller nya. Denna diskussion ansluter därmed till Ansoff´s (1965) diskussion av
tillväxtstrategier, eftersom även han i denna diskussion använder sig av
begreppen gamla och nya kunder respektive produkter. Han väljer emellertid
att endast se detta ur leverantörernas synvinkel. Något annat är kanske inte
heller tänkbart eftersom Ansoff studerar stora företag som vänder sig till
massmarknader, och i ett sådant perspektiv är det svårt att inkludera kunder för
att diskutera dessas val av leverantör.

När vi jämför matrisen i figur 3.8 med Ansoff´s (1965) tillväxtmatris finner vi
dubbelt så många positioner i den nya som i den gamla matrisen. Detta beror,
som nämnts, på att både kunders och leverantörers aktiviteter är inlemmade i
den nya matrisen. Vi kan med andra ord se att såväl kunder som leverantörer
kan ha ett inflytande över ett leverantörsval.

När vi studerar kundageranden och använder oss av begreppet ”gammal kund”
måste vi emellertid vara varse att detta uttryck i sin tur består av två
undergrupper, nämligen nuvarande kunder samt tidigare kunder. Nuvarande
kunder betecknar sådana som köper en eller flera produkter av det tillverkande
företaget, just nu. Tidigare kunder är sådana som har köpt produkter av det
tillverkande företaget tidigare men inte gör det nu. Även produkter kan
klassificeras som gamla eller nya.
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Figur 3.7. Gamla och nya kunder respektive produkter

Vi kan därmed sluta oss till att kundagerandet tar sig olika uttryck beroende på
om kunderna respektive produkterna är gamla eller nya. I kvadranterna a och c
handhas således gamla produkter vilket innebär att dessa skall hänföras till
uppfinnarsituationen. I kvadranten b och d handhas nya produkter, vilket
medför att dessa hänförs till problemlösningssituationen. I varje kvadrant kan
kundagerandet dessutom antingen vara riktat från leverantören mot en
presumtiv kund eller från en presumtiv kund mot en leverantör. Detta betyder
att kunder antingen efterfrågar produkter eller att leverantörer bearbetar
presumtiva kunder med produkter, vilket i sin tur leder oss till slutsatsen att det
existerar 8 tänkbara kundageranden, figur 3.8.

 kund                   kund
 efterfrågar            efterfrågar

(a 1)             (b 1)      (b 2)

   leverantör           leverantör
   bearbetar            bearbetar

    (a 2)

 kund                   kund
 efterfrågar            efterfrågar

(c 1)      (c 2)     (d 1)      (d 2)
  leverantör           leverantör
  bearbetar             bearbetar

för leverantören       för leverantören
gammal produkt          ny produkt

 för leverantören
 gammal kund

  för leverantören
   ny kund

Figur 3.8. Åtta olika kundageranden

Av de 8 olika typer av kundageranden som vi kan se i ovanstående figur, är två
stycken, b 2 och d 2, inte möjliga att använda. Position b 2 är en omöjlighet

a. b.

c. d.

för leverantören
gammal kund

för leverantören
ny kund

för leverantören    för leverantören
gammal produkt   ny produkt
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eftersom den innebär att för en av leverantören gamla kunder bearbetas med
en för leverantören ny produkt. Position d 2 är också den omöjlig eftersom för
leverantören nya kunder inte kan bearbetas med för leverantören nya
produkter. Därutöver kan vi konstatera att position a 1 består av två olika delar,
dels ett underhållande kundagerande (a 1:1) och dels ett skapande
kundagerande (a 1:2).

Tabell 3.1. Olika typer av kundageranden

Typ av kundagerande Innebörd
a 1 (består av två delar a 1:1 och a 1:2) för leverantören gammal kund som efterfrågar

för leverantören gammal produkt
a 1:1, underhållande kundagerande befintlig efterfrågan
a 1:2, skapande kundagerande ny efterfrågan
a 2, skapande kundagerande för leverantören gammal kund som bearbetas

med för leverantören gammal produkt
b 1, skapande kundagerande för leverantören gammal kund som efterfrågar

för leverantören ny produkt
c 1, skapande kundagerande för leverantören ny kund som efterfrågar för

leverantören gammal produkt
c 2, skapande kundagerande för leverantören ny kund som bearbetas med för

leverantören gammal produkt
d 1, skapande kundagerande för leverantören ny kund som efterfrågar för

leverantören ny produkt
b 2, skapande men omöjligt kundage-
rande

för leverantören gammal kund som bearbetas
med för leverantören ny produkt

d 2, skapande men omöjligt kundage-
rande

för leverantören ny kund som bearbetas med för
leverantören ny produkt

Det är därmed möjligt att diskutera i vilka typsituationer som de olika typer av
kundageranden som redovisats ovan, kan placeras, se figur 3.9.

Vi kan sålunda konstatera att problemlösningssituationen innehåller två olika
typer av kundageranden (b 1 och d 1), på grund av att dessa speglar
efterfrågebaserade kundageranden där för leverantören en ny produkt står i
centrum. Dessa kundageranden är därmed initierade av kunder och kan
beskrivas som mer passiva, ur leverantörens synvinkel, än andra
kundageranden. När den kritiska massan i relationen mellan kund- och
leverantörsföretag är tillräckligt stor hamnar relationen (företaget) i
idealsituationen.

Uppfinnarsituationen innehåller fyra olika kundageranden (c 1, a 1:2, a 2, och c
2) som kännetecknas av att de baseras på gamla produkter. Två av dessa
kundageranden initieras av leverantörsföretag och två initieras av kundföretag.
När dessa relationer har nått en tillräckligt stor kritisk massa hamnar också
dessa i idealsituationen.
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I idealsituationen kan alla de kundageranden som hittills redovisats förekomma,
vilket illustreras i figur 3.9.

h a r kund

h a r ej kund   kund  l evera ntör
       c 1; a  1:2

       a  2; c 2uppfinna r-
si tua t ionen

drömsi tua t i onen

c 1; a  1:2 a  1:1

idea l si t ua t i onen
 levera ntör

 b 1 d 1 ;

probl emlösnings-
    si tua t ionen

  c 1; a  1:2
  kund
 b 1; d  1

 levera ntör    kund
     a  2; c 2

h a r produkt h a r ej produkt

Figur 3.9. Kundagerandets inbördes förhållande
Anm.: en tjock pil illusterar varifrån initiativet kommer och en tunn pil åskådligör motpartens
reaktion

Ovanstående figur skall tolkas så att de tjocka pilarna illustrerar varifrån
initiativet till ett agerande kommer och de tunna åskådliggör att ett
kundagerande har en motpart som måste reagera för att en kundrelation skall
kunna byggas upp och existera. När kundrelationen väl finns kan den
beskrivas som ett levande samspel mellan leverantör och kund. Detta
illustreras då av både en tjock och en tunn pil som bildar en enhet i figuren. När
samspelet i någon av problemlösnings- eller uppfinnarsituationerna når den
nödvändiga kritiska massan för att bli lönsam, förs agerandet till
idealsituationen. Beteckningarna vid pilarna, till exempel b 1 och d 1 i
problemlösningssituationen, anger vilken typ av kundagerande som är aktuellt
för en given typsituation. Det måste också observeras att ovanstående figur
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illustrerar det maximala antalet kundageranden som är möjliga i respektive
typsituation.

3.4.7 Avgränsningar och en sammanfattande modelldiskussion

Företags strävan efter långsiktig överlevnad har i den tidigare diskussionen
formaliserats i form av olika typsituationer och därmed förbundna
kundageranden. Kundageranden kan ta sig olika former, skapande och
underhållande, beroende på aktuell typsituation och beroende på var i ett
utvecklingsförlopp som företag befinner sig. Samtidigt skall kundageranden ses
som en avgränsad del av företags utvecklingsförlopp.

Den föreliggande studien avgränsas till att enbart avse kundageranden, det vill
säga den eller de aktiviteter som används för att små tillverkande företag skall
finna avsättning för sina produkter. Jag kommer emellertid att bortse från
drömsituationen och därmed förknippade kundageranden. Orsaken till detta är
att drömsituationen är svår att identifiera och att den egentligen enbart
existerar som, just, en dröm hos potentiella företagsledare.

Problemområdet för den föreliggande studien är således kundageranden som
kan sammankopplas med små tillverkande företag. Tidigare i avhandlingen har
olika faktorer som har samband med kundagerandet diskuterats. Dessa har
sammanställts i figur 3.10, i vilken vi kan urskilja fem väsentliga faktorer,
företagsledare, konkurrens och branschlogik samt skapande och
underhållande kundagerande. Med begreppet företagsledare avses de
egenskaper som han (hon) kan besitta och som har diskuterats i tidigare
avsnitt. Dessa egenskaper parat med konkurrens och branschlogik påverkar de
kundageranden som används i företag. Utgångspunkten för kundageranden är
de olika typsituationerna, ideal-, problemlösnings-, uppfinnar- och
drömsituationerna. Typsituationerna är i sin tur beroende av kund- och
produktval, som påverkas av företagsledare, konkurrens samt branschlogik.
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Figur 3.10. Sammanfattande modell

Figuren speglar således små företags tillvägagångsätt för att nå olika kunder
med sina produkter samtidigt som den reflekterar det förfarande som gör det
möjligt att behålla befintliga kunder. I detta arbete intager företagsledare en
central roll. En annan del av figuren symboliserar de faktorer som kan sägas
vara ”utanför kundagerandet stående”, nämligen konkurrens och branschlogik,
det vill säga det som på ett mer indirekt men ändå påtagligt sätt påverkar
kundagerandet.

3.5 Studiens syfte och forskningsfrågor

Den föreliggande studien behandlar små tillverkande företags kundageranden.
Allmänt är syftet att öka förståelsen för kundageranden, genom att beskriva och
analysera sådana aktivteter som används för att skapa och bygga upp nya,
eller för att underhålla redan existerande relationer mellan små tillverkande
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företag och dessas kunder, för att leverantörsföretag skall finna avsättning för
sina produkter.

Mer precist kan vi säga att studiens forskningsfrågor är:

- vilka kundageranden används när små tillverkande företag söker kunder till
sina produkter?

- varför tar sig kundageranden olika former i små tillverkande företag?

Inom det första syftet är avsikten att diskutera vilken typ av kundageranden
som används och om detta följer något mönster samt om det är möjligt att
hänföra vissa kundageranden till de olika typsituationer och faser av företags
utvecklingsförlopp som är identifierade.

Inom det andra syftet är avsikten att diskutera vad som påverkar
kundageranden, och då står företagsledarens roll och typsituationerna i fokus.
Men även konkurrenssituationen och branschlogiken omfattas av denna
diskussion.
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4. METODOLOGISK ANSATS

4.1 Inledning

Forskningens uppgift är att ge oss kunskap, vilket kräver omfattande och ofta i
tiden utsträckta studier. Detta innebär att den som genomför studier av detta
slag erfar en kunskapsmässig utveckling som bland annat kommer till uttryck i
kontinuerligt ökade ämneskunskaper och ökade insikter i vetenskaplig metod.
Eftersom forskarstudier är en i tiden utdragen process vore det förmätet av mig
att säga att hela metodarsenalen har framstått som klar och entydig från
projektets början. Så är inte fallet, i stället har jag succesivt tillägnat mig
kunskap om metoder under projektets gång, och succesivt vuxit in i de problem
och möjligheter som dessa ger upphov till. Detta kan jämföras med Mintzbergs
(1978) diskussion av framväxande strategier.

Metodvalen har således vuxit fram efter hand och bland annat har de
påverkats av min förförståelse och de valda forskningsproblemen. Det valda
angreppssättet kan därmed ses som en länk mellan problemområde, syfte, den
teoretiska referensramen och det empiriska materialet samt analysen av detta.
Inom företagsekonomin existerar dock ett speciellt problem som bland andra
Engwall (1980) berör. Han menar nämligen att företagsekonomi är ett ämne
med vida gränser, varför det också existerar många olika vetenskapliga
angreppssätt inom detta ämnes hägn. Oavsett synen på gränsdragningar
måste dock olika metodmässiga ställningstaganden göras och motiveras för att
företagsekonomiska studier skall kunna genomföras. I denna studie har dessa
val samlats under tre huvudrubriker, forskningsansats, undersökningsansats
och datainsamlingsmetod, vilka också utgör dispositionen för detta kapitel.

4.2 Forskningsansats

Forskningsansatsen berör den enskilde forskarens vetenskapsteoretiska
ställningstaganden och diskuteras bland annat av Melin (1977). Han menar att
den ligger till grund för såväl forskarens tolkningar av inhämtade
verklighetsupplevelser, som för dennes sätt att agera i datainsamlingsarbetet
liksom i andra forskningssituationer. Även Gummesson (1985) diskuterar
forskningsansatsen och menar att den är styrande för forskningsarbetet och att
det därför är viktigt att tydliggöra den för läsarna. Ett problem som han pekar
på är att den inte alltid framstår som klar och entydig för den enskilde
forskaren, samt att den kan förändras under den process som till exempel ett
avhandlingsarbete utgör.

Ett antal forskningsansatser, såsom den positivistiska ansatsen och det
analytiska synsättet, vilar på tanken om existensen av en objektiv verklighet
som kan fångas in och beskrivas på ett vederhäfigt sätt. I dessa synsätt
betonas därmed värderingsfrihet och att den inhämtade kunskapen utgör en
avbild av det som studeras, Melin (1977). Detta betyder att
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kunskapsuppbyggandet kan betraktas som individoberoende, och att indviden
därmed kan ses som skild från de studerade fenomenen. Synsätten utgår
också från befintlig teori samt från på förhand givna tekniker som gör det
möjligt att testa och därigenom antaga eller förkasta uppställda hypoteser.
Genom att kartlägga orsakssamband försöker man förklara olika kausal-
förhållanden, där förklaringsvärdet ökar med ett ökat antal verifierade
hypoteser. Det är därmed vanligt att föreställa sig vetenskapen som fri,
självständig och neutral i förhållande till det omgivande samhället. Denna
självständighet är dock ingen självklarhet enligt Rosengren m fl (1983), som i
stället menar att det ofta är så att både den vetenskapliga processen och de
vetenskapliga resultaten, starkt är inblandade i och beroende av det samhälle
som de tillhör.

Därmed är det möjligt att argumentera för ett synsätt som innebär att det som vi
kan iakttaga också är beroende av den verklighet som omger oss. Detta
betyder att samma samhälleliga fenomen kan beskrivas och tolkas på olika sätt
av olika individer, vilket bland annat beror på de enskilda individernas
erfarenheter och utbildning. Det medför att vi i motsats till den objektiva
verklighetsuppfattningen även kan diskutera en subjektiv, som är betingad och
beroende av de inblandade aktörerna. Med detta synsätt betraktar vi därmed
den studerade omvärlden som en social konstruktion, i vilken forskaren skall
ses som en del, som både påverkar och påverkas av omgivningen.

Ett till detta förknippat spörsmål, är frågan om forskning syftar till avbildning av
det som studeras eller om syftet är språkbildning, Brunsson (1981).
Avbildningsidealet menar Arbnor & Bjerke (1994) är nära sammankopplat med
den objektiva verklighetsuppfattningen, medan språkbildningsidealet är
förbundet med den subjektiva. Detta har i sin tur anknytning till om vi betraktar
kundageranden och andra samhälleliga fenomen, som en gång för alla givna
eller som en alltjämt fortgående process. Avbildningsidealet förknippas därvid
med det betraktelsesätt som innebär att verkligheten är given och mer eller
mindre konstant, medan språkbildningsidealet associeras till den uppfattning
som förespråkar att verkligheten kontinuerligt förändras i form av en process,
Lindholm (1985).

Jag menar att verkligheten är försatt i en kontinuerlig förändringsprocess,
varför kunskapsuppbyggnaden vid företagsekonomiska studier inte bör knytas
till ett avbildningsideal. Då det dessutom, enligt mitt förmenande, är så att
forskare har en rad medvetna och omedvetna uppfattningar om de studerade
objekten försvåras tanken på att det är den objektiva verklighetsuppfattningen
som skall vara giltig. Det är i stället  ofta värderingar som påverkar de fakta
som vi studerar och tar till oss. Redan det faktum att jag bestämt mig för att ta
reda på fakta är till exempel styrt av värderingar. Slutsatsen av detta blir
därmed att det är tveksamt om det existerar någon absolut eller objektiv
sanning. Sanningen och den verklighet som studeras är i stället påverkad och
beroende av de inblandade aktörerna. Det betyder att vi i stället för en absolut
och objektiv verklighetsuppfattning måste anamma en relativ och subjektiv
sådan. Teorikonstruktionen blir därför av förståelsekaraktär och knyts till
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abduktionsbegreppet med dess succesiva förfining och justering av teorin, se
Alvesson & Sköldberg (1994). Vidare grundas den på kvalitativa metoder och
empiriska beskrivningar, Brunsson (1981).

Med den subjektiva forskningsansatsen närmar vi oss således studieobjekten
på ett helt annat sätt än med en objektiv. Vi förutsätter till exempel ett
förhållande, där forskaren och det undersökta objektet kommer ”att tillsammans
bilda ett sammanhang där ingen av de båda kan vara oberörd och
självständig”, Eneroth (1986, s. 79). Min mening är att den uppfattning som
förfäktar det subjektiva vetenskapsidealet är mer trovärdig eftersom vi,
medvetet eller omedvetet, är påverkade av de objekt som vi skall undersöka. Vi
kan nämligen inte vandra omkring i tillvaron utan att fundera och reflektera
över det som händer omkring oss, och vi kan inte heller åtaga oss en
forskningsuppgift utan att ha en föreställning om dess innebörd. Det går till
exempel inte att resa till Afrika för att söka efter elefanter om vi inte vet hur
elefanter ser ut. Jag kan inte heller studera kundageranden utan att ha någon
form av förförståelse av detta fenomen. Förförståelse och olika begrepps
innebörder är därmed betydelsefulla i den forskningsansats som förfäktar
tanken på en subjektiv verklighet. Lindholm (1985, s. 152) diskuterar begreppet
innebörd och menar att ”innebörder uppkommer då människan möter världen”,
och uppstår i interaktionen mellan ”ett fenomen, en individ och en kultur”.
Innebörden av ett begrepp är med andra ord beroende av den tolkning som en
person gör. Denna tolkning är beroende bland annat av den omgivning och
den förförståelse som den tolkande personen har vid detta tillfälle.
Förförståelsen är i sin tur beroende av exempelvis erfarenhet, tidigare
utbildning, kultur och vetenskapssyn. Samtidigt måste det betonas att
förförståelsen inte är något absolut och oomkullrunkeligt. I stället är det så att
förförståelsen förändras med nya intryck och kunskaper som erhålls om till
exempel kundageranden. Detta innebär till exempel att min kunskap om
kundageranden hela tiden utvidgas i ett växelspel mellan erfarenhet och
förförståelse, genom att förförståelse och erfarenheter ersätter och bygger på
varandra i en ständig kretsgång, se figur 4.1.
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Figur 4.1. En abduktiv ansats. Källa: bearbetning av Mattson (1995)

Detta förfarande har stora likheter med abduktion, som bland annat innebär att
det finns inslag av självkorrigering i forskningsansatsen, se till exempel
Mattson (1995) samt Alvesson & Sköldberg (1994). I mitt fall innebär detta att
jag initialt, bland annat genom studien ”Nya företags etablering på marknaden”,
Nilsson (1992), erhöll en viss föreställning om kundageranden i små företag.
Denna uppfattning har därefter succesivt omprövats och reviderats genom de
empiriska beskrivningar som har genomförts i den föreliggande studien.
Begreppet kundagerande har med andra ord allt eftersom förfinats och fyllts
med ett allt fylligare innehåll, framför allt genom de intervjuade aktörernas syn
på kundagerandet.

Jag uppfattar med andra ord verkligheten som subjektiv och som en social
konstruktion varvid den påverkas av och är beroende av olika aktörer, vilket i
sin tur betyder att det finns många olika uppfattningar om verklighetens
utseende. Detta betyder att jag anammar ett synsätt, där kunskapen som
utvecklas blir individberoende, genom att den refererar till hur olika aktörer
eller grupper av aktörer upplever, tolkar och handlar i den verklighet de själva
är med och skapar, Arbnor & Bjerke (1994). Synsättet innebär vidare att ett
studium av olika aktörers uppfattning av kundageranden är viktigt och att i
detta sammanhang söka olika kausalsamband och förorda ett avbildningsideal
ter sig därför svårt. Min forskningsansats kan därmed sägas ligga nära
aktörssynsättet Burell & Morgan (1979) och Arnor & Bjerke (1994).

Den föreliggande studien har emellertid även inslag av systemsynsättet med
dess tro på att de komponenter som ingår i ett visst system ses som ömsesidigt
beroende av varandra. I och med den verklighetssyn som detta synsätt

föreställning om eller
förförståelse av
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anammar är det inte möjligt att få ett högre förklaringsvärde genom att ta fram
fler och fler orsaker till ett inträffat fenomen. Det är i stället den inbördes
relationen mellan systemets delar som ger förklaringar, samtidigt som
verkligheten ses som objektiv.

Med hjälp av aktörssynsättet och systemsynsättet betraktas den omgivande
verkligheten på olika sätt, vilket omöjliggör en kombination av de båda
forskningsansatserna. Det finns emellertid författare, till exempel Melin (1977),
Liljegren (1988), Waluszewski (1991) och Persson (1995) som förespråkar ett
aktörsorienterat systemsynsätt. En förutsättning för denna argumentation är
dock att antagandet om en objektiv verklighet överges i systemsynsättet. Detta
kombinerade synsätt, det aktörsorienterade systemsynsättet, innebär därmed
att en individ ingår i ett system som påverkar henne men att hon också
påverkar systemet. Synsättet innebär att det finns en systemgemenskap i de
sociala systemen som även betonar att verkligheten är en social konstruktion.

Att förstå och tydliggöra de innebörder som finns dolda i interaktionen mellan
de små tillverkande företagens aktörer och dessas kunder under
utvecklingsförloppets gång blir därmed viktigt i den föreliggande studien. Detta
innebär också att intresset riktas mot olika aktörers uppfattning av
verkligheten, det vill säga vilka kundageranden som används samt hur
kundrelationer byggs upp och bevaras.

4.3 Fallstudien som undersökningsansats

Utifrån den redovisade forskningsansatsen samt studiens innehåll och syfte
anser jag att fallstudien är en lämplig undersökningsansats för den
föreliggande studien. Det beror bland annat på att den ger goda möjligheter till
ökad kunskap och förståelse för ett sådant komplext fenomen som
kundageranden i små tillverkande företag utgör.

Fallstudier används inom många olika forskningsdicipliner, till exempel
sociologi, psykologi och företagsekonomi. Metoden är användbar för att
antingen studera historiska utvecklingsprocesser eller för att studera samtida
processer. Någon enighet om vad en fallstudie är och hur den skall
genomföras finns dock ej enligt Merriam (1994). Dessa oklarheter beror bland
annat på osäkerhet om vilken typ av information som skall användas och hur
denna skall användas. Oklarheten berör dessutom vad som skall (kan)
studeras och vad fallstudier skall (kan) användas till.

Valdelin (1974) menar att fallstudier måste avse en ”naturlig process”, det vill
säga en process som skulle ha startat även om studien inte hade genomförts.
Även Kjellén och Söderman (1980) menar att fallstudier skall behandla en
process, liksom Norén (1990, s. 43) som menar att, ”fallstudien erbjuder
mycket rikare möjligheter att verkligen förstå processer än den traditionella för-
och eftermätningen”. Historiska processer måste rekonstrueras medan samtida
skall direktobserveras. En fallstudie innebär därmed, att ett eller några enstaka
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typfall studeras intensivt där den grundläggande tanken är att skapa en
helhetsbild av varje enskilt fall. Just helhetssynen som är kännetecknande för
fallstudier står i motsatsställning till det reduktionistiska tänkandet, som är
typiskt för det objektiva synsättet. Fallstudier innebär således ett intensivt
studium av enskilda typfall, Rosengren & Arvidsson (1983), där dessa kan
utgöras av enskilda individer eller andra objekt. När intresset riktas mot små
tillverkande företag och dessas kundageranden, måste en utförlig beskrivning
ges av hur denna aktivitet är organiserad och vilka som påverkar den. Lekvall
& Wahlbin (1987) menar vidare att fallstudier innebär att intresset riktas mot
detaljerade och mångsidiga beskrivningar av enskilda fall utan att för den skull
ha intresse av dra någon slutsats om den bakomliggande populationen.

Utifrån fallstudier anses således inte några generella slutsatser om en
bakomliggande population kunna dras, slutsatser kan bara knytas till de fall
som studeras. På grund av detta har fallsstudier tidigare  huvudsakligen
ansetts vara användbara i explorativa studier, se till exempel Rosengren &
Arvidsson (1983). Dessutom har fallstudiemetoden inte ansetts som helt legitim
ur vetenskaplig synvinkel, enligt Kjellén och Söderman (1980). Dessa författare
argumenterar dock emot detta synsätt och menar att fallstudier faktiskt går att
använda som illustration till existerande teori och som hjälpmedel för
hypotesgenerering. Yin (1994) framhåller även han fallstudiens fördelar i
explorativa studier men argumenterar också för dess användning i beskrivande
och förklarande studier. Gummesson (1985) menar slutligen att man kan skilja
mellan två typer av fallstudier. Där den ena innebär att man genom att studera
ett fåtal fall försöker komma åt något generellt medan den andra typen avser
studiet av ett enda fall där syftet i första hand är att lära något om just detta.

Kundageranden kan i den föreliggande studien betraktas som en ”naturlig
process”, eftersom företeelsen förekom i de studerade företagen långt innan
jag påbörjade min studie. Studerade kundageranden initierades således inte
av min aktivitet. Studieobjektet skall i stället betraktas som en historisk process
som måste rekonstrueras. Det faller sig under sådana förhållanden naturligt att
välja fallstudien som undersökningsansats, vilket också har gjorts i den
förefintliga studien. Kundagerande är dessutom ett nytt begrepp varför det är
lämpligt att göra empiriska studier av detta fenomen i företag. För att kunna
genomföra detta är det viktigt att göra fallstudierna så utförliga som möjligt, för
att därigenom tydliggöra många detaljer. Valet av fallstudien som
undersökningsansats ger också förutsättningar att redovisa en mångfacetterad
och detaljrik helhetsbild av kundageranden i varje enskilt företag. Detta val gör
det också lättare att öka förståelsen för det studerade fenomenet, utan att för
den skull ha ambitionen att dra någon slutsats om den bakomliggande
populationen. I stället är syftet att studera ett fåtal fall, med den uttalade
ambitionen att göra det möjligt att kunna beskriva och öka förståelsen för
kundageranden i små tillverkande företag. Fallstudien används därmed för att
illustrera existerande teori samt för en utveckling av denna.

En vanlig missuppfattning enligt Yin (1994) är att olika undersökningsansatser
kan rangordnas, så att fallstudier till exempel enbart skulle vara lämpade för
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explorativa studier medan surveys skulle passa för deskriptiva undersökningar.
Yin menar att detta är fel och anvisar i stället en väg att närma sig
undersökningsansatsen via forskningsfrågans formulering. Yin (1994) menar
att man med hjälp av olika konjunktiv kan komma valet av
undersökningsansats närmare och anser att fallstudien är den bästa ansatsen
om forskningsfrågan innehåller ledorden, hur eller varför. Han framhåller vidare
tre kriterier som viktiga vid val av undersökningsansats:

a) forskningsfrågans utformning
b) forskarens behov av kontroll av olika skeenden
c) om det är samtida eller historiska skeenden som behandlas

Det viktigaste kriteriet vid val av undersökningsansats är forskningsfrågans
formulering, där hur- eller varför-frågor implicerar en fallstudie men även de två
andra kriterierna har betydelse. Således är fallstudier lämpliga enligt Yin när
samtida eller historiska händelser fokuseras, över vilka forskaren inte har
kontroll, vilket är aktuellt här och därmed motiverar valet av fallstudien som
undersökningsansats.

Den föreliggande studien som behandlar små tillverkande företags
kundageranden är därmed av sådan karaktär att aktörernas uppfattningar om
detta skeende är av fokalt intresse. Forskningsfrågorna innefattar därför dels
en frågeställning som skall belysa vilka kundageranden som används samt hur
dessa ser ut och dels en frågeställning som skall klargöra varför
kundagerandet tar sig olika former. Studien skall med andra ord beskriva
kundageranden i små tillverkande företag, och därvid ge ökad förståelse till
varför detta har ett visst utseende. Denna beskrivning blir av historisk art och
måste därför rekonstrueras.

Valet av fallstudier som undersökningsansats i den föreliggande studien, faller
sig därmed naturligt både med tanke på studiens syfte och med tanke på att
det är det aktörsorienterade systemsynsättet som utgör studiens
forskningsansats. Med fallstudien finns därigenom en möjlighet att komma nära
studieobjektet och på det sättet få en förståelse för kundagerandets innehåll
och värde. Fallstudierna blir dessutom en självständig datainsamlingsmetod
och inte någon slags idébas som används för senare verifiering. Jag menar
dessutom att fallstudien utgör en fullödig undersökningsansats som är väl
lämpad för studier av sådana komplexa skeenden som kundageranden utgör.
Därutöver ansluter jag mig också till tanken att fallstudier är lämpliga för att
illustrera existerande teori liksom för att generera ny teori.

4.4 Studiens uppläggning

4.4.1 Val av fallstudieföretag

Eneroth (1986) diskuterar hur val av fall bör göras i kvalitativa studier och
menar att det är viktigt att göra dessa på ett medvetet sätt, för att därigenom
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erhålla en bred kunskap om det fenomen som skall studeras. En förutsättning
för att lyckas med detta är kunskap om den population ur vilken
fallstudieföretag skall väljas. I den föreliggande studien erhölls denna kunskap
i och med en förstudie, Nilsson (1992), som genomfördes som en
totalundersökning av alla tillverkande företag som hade startat sin verksamhet i
ett av de nordligare länen i Sverige, något av åren 1985 eller 1986. I denna
studie identifierades bland annat två stycken grupper av företag, levebröds-
och tillväxtorienterade företag om vilka en god kunskap erhölls. Förstudien gav
dessutom specifik kunskap om enskilda företag vilket också underlättade valet
av lämpliga fallstudieföretag.

Tabell 4.1. Några karaktäristika för levebröds- respektive tillväxtorienterade
företag. Källa: Nilsson (1992)

Levebrödsorienterade Tillväxtorienterade
Kundagerande tekniskt kunnande och produktion

anses som viktigt
ingen marknadsföringsansvarig
finns i dessa företag

uttryckta önskemål från kunder
och upptäckta behov på
marknaden anses som viktigt
mer än hälften av dessa företag
har någon person anställd som har
ansvar för marknadsföring

Kunder lokal spridning med få kunder och
konkurrenter
upplever svag konkurrens

större geografisk spridning med
fler kunder och konkurrenter
upplever starkare konkurrens

Fallstudier kan behandla ett eller flera fall. I den klassiska fallstudien
behandlas endast ett fall, Yin (1994). Om fler än ett fall studeras är det
vanligen för att möjliggöra analyser mellan fallen och för att fånga in så många
aspekter av den studerade företeelsen som möjligt. I den föreliggande studien
har tre levebrödsorienterade företag valts ut som undersökningsobjekt.
Orsakerna till detta val är flera. Dels är denna typ av företag mycket sparsamt
studerade, speciellt om intresset riktas mot kundageranden. Ett annat skäl är
att denna typ av företag och dess kunder och kundageranden är lättare att
överblicka och beskriva än vad större, tillväxtorienterade, företag är. Ett tredje
skäl är att dessa företag förefaller att använda en typ av kundageranden, som
åtminstone väckte min nyfikenehet. Det måste emellertid påpekas att valet av
fallstudieföretag kan påverka och styra det empiriska materialet och därmed
beskrivningen och analysen av kundageranden. Förmodligen hade en annan
bild av kundageranden kunnat tecknas om tillväxtorienterade företag hade
ingått bland fallstudieföretagen i stället för levebrödsorienterade.

Fallstudieföretagen valdes på så sätt att de i vissa avseenden är olika
varandra, samtidigt som det finns faktorer som förenar dem. De tre företagen
klassificeras som tillverkande företag som startade sina respektive
verksamheter 1985 eller 1986 och de är alla lokaliserade till små orter i ett och
samma län. Företagen är också små varför företagsstorleken inte utgör
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någonting som skiljer dem från varandra. Det som i stället särskiljer dem är
verksamhetens inriktning.

Företagen existerar givetvis som en fysisk företeelse men har i den
föreliggande studien anonymiserats. Det första företaget, Svets & Mek AB, är
ett verkstadsföretag. Det andra, Sadelmakeriet, är ett företag som sysslar med
läderhantverk medan det tredje företaget, Stenhuggeriet AB, tillverkar
gravvårdar och utför textkompletteringar på befintliga gravstenar. Detta betyder
att de studerade företagen, trots att de klassificeras som tillverkande,
väsentligen skiljer sig åt både vad gäller produkter, produktionssätt och
kunder. Det innebär i sin tur troligen att de kundageranden som används skiljer
sig åt mellan de tre företagen, vilket gör det intressant att studera dessa
företag. Ytterligare en grund för urvalet har varit att välja ett företag som
fungerar som underleverantör, Svets & Mek, samt två företag, Sadelmakeriet
och Stenhuggeriet AB, som utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter.
Detta val har gjorts med tanke på att kundageranden kan skilja sig åt även med
tanke på detta.

I problemdiskussionen identifierades ett utvecklingsförlopp med tre olika faser,
den kreativa fasen, etableringsfasen och driftsfasen. Den föreliggande studien
är utformad som en retrospektiv undersökning med ett uttalat syfte att beskriva
kundageranden i olika faser av utvecklingsförloppet. Detta innebär att det är
viktigt att företagen kan anses tillhöra driftsfasen, för att därigenom göra det
möjligt att rekonstruera kundageranden i olika faser av de studerade
företagens utvecklingsförlopp. Även olika typsituationer diskuterades i
problemdiskussionen, där idealsituationen är den där vi återfinner företag som
har funnit avsättning för sin(a) produkter. Detta betyder att det av
”rekonstruktionsskäl” också är angeläget att de studerade företagen befinner
sig i idealssituationen. Utifrån den genomförda förstudien, Nilsson (1992), har
de tre fallstudieföretagen valts så att de befinner sig både i idealsituationen
och driftsfasen.

De tre ”mini-fallen” valdes ut dels med ambitionen att de skulle vara, små
tillverkande företag men också så att de passade in i två av typsituationerna,
ideal-, respektive uppfinnarsituationen.

4.4.2 Datainsamling

Vilka former som kundageranden tar sig i små tillverkande företag, om det är
möjligt att hänföra kundageranden till olika typsituationer och faser av företags
utvecklingförlopp, är frågeställningar som är föremål för den föreliggande
studien. Dessutom är avsikten att diskutera vad som påverkar kundageranden.
Kundagerandets beståndsdelar samt vilka aktörer som är inblandade i de
kundageranden som används är därtill okända. Detta betyder att begreppet
som sådant initialt varken är väldefinierat eller välavgränsat. På samma sätt
som många aktiviteter som berör både kunder och leverantörer, försiggår
kundageranden i en kontext som rymmer många olika aktörer. Kundageranden
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kan därför inte förstås eller ens beskrivas om inte helheten utgör en
utgångspunkt för datainsamlingen. Detta betyder att fler aktörer än
leverantörsföretagen måste utgöra basen för datainsamlingen. I den
föreliggande studien har därför även kunder inlemmats i datainsamlingen vilket
beror på att dessa kan anses utgöra en lika naturlig del i använda
kundageranden som leverantörsföretagen. Med andra ord är det interaktionen
mellan kunder och leverantörsföretag som är det primära
undersökningsobjektet i denna studie. Att tydliggöra den kontext där
kundageranden förekommer blir därmed en viktig utgångspunkt vid
utformningen av fallstudierna och den datainsamling som sker i anslutning till
dess genomförande.

Kundageranden utformas och utövas dock av enskilda individer och kan
betraktas som en process. Detta betyder att flera individer är inblandade i
kundageranden och att det därför är viktigt att spegla de enskilda aktörernas
syn på det studerade fenomenet. En enskild individ kan efterrationalisera
aktiviteter och händelser varför det kan vara vanskligt att förlita sig på en eller
ett fåtal utsagor om den studerade företeelsen. För att erhålla en så god bild
som möjligt av kundageranden är det därför viktigt att använda information från
många olika källor. Särskilt viktigt är det att intervjua aktörer både i leverantörs-
och kundföretag, vilket också gjorts och totalt har 35 personer intervjuats.

För att genomföra den föreliggande studien har primärt företagsledarna i de tre
studerade företagen intervjuats personligen under november månad 1993,
dessa intervjuer tog mellan 4 och 6 timmar att genomföra. Därefter har
ytterligare intervjuer med företagsledarna genomförts under de efterföljande
åren, varvid de sista genomfördes under mars och april 1997. När det gäller att
bygga upp kunskap och öka förståelsen för ett givet fenomen finns det alltid
olika alternativa tolkningar och därmed möjligheter att uppfatta något på ett
felaktigt sätt. För att i möjligaste mån undvika feltolkningar av begreppet
kundagerande har jag gjort många intervjuer med företagsledare i de
studerade företagen. Syftet med intervjuerna har med andra ord varit att
succesivt bygga på min provisoriska kunskap eller förförståelse av
kundagerande. Detta har också varit avsikten med de övriga intervjuerna, där
representanter, oftast företagsledare, i kundföretag intervjuats. Dessa
intervjuer har vanligen genomförts som personliga intervjuer, men också
telefonintervjuer har använts. Det som har eftersträvats i studien är att ge en så
mångfacetterad bild av använda kundageranden som möjligt, varför även
aktörer, som inte är knutna till leverantörs- eller kundföretagen, men som ändå
finns i företagens omvgivning har intervjuats. Den övergripande tanken med
detta förfaringssätt har därmed varit att under forskningsprocessen gång dels
succesivt förfina och öka min kunskap om kundageranden och dels förädla den
modell som beskrivs i kapitel 3. Detta görs genom att min förförståelse och min
empiriska kunskap ersätter och bygger på varandra i ett fortlöpande kretslopp,
se figur 4.1. Detta är ett angreppssätt som kan jämföras med abduktion, se till
exempel Alvesson & Sköldberg (1994).
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Personerna i de utvalda företagen, såväl leverantörs- som kundföretag samt
övriga företag och organisationer, kontaktades alltid per telefon innan
intervjuerna genomfördes. Där presenterades studiens uppläggning och syfte.
Samtliga personer som kontaktades på detta vis var villiga att medverka.
Telefonsamtalen avslutades, när så var nödvändigt, med att en tid bestämdes
för den personliga intervjuen.

Sammanlagt har 12 personer intervjuats angående Svets & Mek AB´s
kundageranden. En av dessa är företagsledaren i Svets & Mek AB och en är
delägare till företaget. De övriga är representanter för kundföretag förutom en
som är representant för ett konkurrerande företag. Vad gäller Sadelmakeriet
har sex personer intervjuats. En av dessa är företagsledaren och tre är
representanter för kunder. De övriga två tillhör företagets omgivning. När det
gäller Stenhuggeriet AB har 9 personer intervjuats, varav företagsledaren är en
och två utgörs av begravningsentreprenörer, där den ene förmedlar
textkompletteringar åt Stenhuggeriet AB och en har gjort det tidigare.
Dessutom har sex personer i företagets omgivning intervjuats.
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Tabell 4.2. Empiriskt urval och avgränsning

Namn Verksamhet Aktivitet Tidsperio
d

Urval

Fabriken AB tillverkning av
absorbtions-
medel

minifall;
intervjuer,
totalt 6.5 h

oktober
1990-
januari
1991

6 personer: företags-
ledaren och en
styrelseledamot samt
fyra ur företagets
övriga omgivning

Snickeriet HB tillverkning och
målning av
inrednings-
snickerier

minifall;
intervjuer,
totalt 4h

november
1993

2 personer: delägarna

Svets & Mek AB svetsnings- och
reparationsarbe-
ten

fallstudie;
intervjuer,
totalt 21 h

november
1993-april
1997

12 personer:
företagsledaren och
en av delägarna; 9
representanter för
kundföretag samt en
för ett konkurrent-
företag

Sadelmakeriet tillverkning av
läderhantverk

fallstudie;
intervjuer,
totalt 23 h

november
1993-mars
1997

6 personer:
företagsledaren; tre
representanter för
kunder  samt två som
tillhör företagets
övriga omgivning

Stenhuggeriet AB tillverkning av
gravvårdar samt
textkomplette-
ring på befintliga
grav-vårdar

fallstudie;
intervjuer,
totalt 19 h

november
1993-april
1997

9 personer :
företagsledaren; två
representanter för
begravningsentrepre-
nörer, och sex i
företagets omgivning

Intervjuerna med företagsledare i leveratörs- och kundföretag utformades som
samtal i djupintervjuens form. De genomfördes alltid med hjälp av en
intervjuguide med både frågeområden och uppföljningsfrågor, bilaga 1, som
användes för att kontrollera att relevanta områden hade täckts in. Även övriga
intervjuer har genomförts med hjälp av intervjumallar. Intervjuerna har i
begränsad omfattning kompletterats med internt materiel som erhållits från
respektive företag. Den obetydliga användningen av dokument beror inte på en
ovilja från företagen att ställa sådana till mitt förfogande, i stället beror detta på
avsaknad av relevanta dokument.

Datainsamlingen till ”mini-fallen” har gjorts vid besök i de aktuella företagen. I
det ena företaget, Fabriken AB, har en inledande intervju med företagets Vd
genomförts. Intervjuen tog tre timmar. Därefter har han fått tillfälle att läsa en
sammanställning av intervjuen, varefter ytterligare en timmes samtal kring
Fabriken AB´s kundageranden har förts. Intervjuer har även genomförts med
fem personer i företagets omgivning. Dessa personer har rekommenderats av
tidigare intervjupersoner. Tiden för var och en av dessa intervjuer har varit
cirka 1/2 timme. I det andra företaget har en intervju med de två delägarna
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skett. Tiden för denna var 4 timmar. De personliga intervjuerna har genomförts
på ett ostrukturerat sätt med hjälp av vissa stödfrågor.

4.4.3 Tolkning och analys

Den datainsamling som har skett har till största delen avsett kvalitativa data
som framför allt har sammanställts i form av texter vilka har analyserats. Mellan
kvantitativa och kvalitativa metoder är emellertid gränsdragningen ofta oklar.
Detta innebär att kvantitativa metoder har en kvalitativ dimension, samtidigt
som kvalitativa metoder har inslag av kvantifiering. Om kvalitativa metoder
saknade de kvantitativa inslagen skulle till exempel någon systematisering av
det empiriska materialet inte vara möjlig. Inom den kvantitativa
forskningsansatsen är alla egenskaper inte direkt observerbara utan det är
nödvändigt att skapa lämpliga variabler, vilket är liktydigt med kvalitativa inslag
i den kvantitativa metoden. Det som emellertid skiljer kvalitativa metoder från
kvantitativa metoder är att man i de förstnämnda framförallt använder texter
som sitt arbetsmaterial, Repstad (1993) och Jansson (1992).

Den tolkning och analys som har gjorts av det empiriska materialet i denna
studie  har underlättats av att jag gjort många besök i fallstudieföretagen, samt
att jag har intervjuat kunder och andra personer i respektive företags
omgivning. Eventuella oklarheter utreddes vid förnyade kontakter med olika
respondenter. Vid intervjuerna gjordes utförliga anteckningar. Detta innebar att
den första tolkningen skedde redan vid datainsamlingen. Det bör dock
observeras att tolkning och analys av ett empiriskt material i kvalitativa studier
inte skall ses som en avgränsad del av forskningen. I stället pågår tolkning och
analys parallellt med datainsamlingen. Miles & Huberman (1994) menar att den
kvalitativa analysen består av tre ”tolkningsakter”, datareduktion,
datasammanställning samt en tredje där slutsaser dras. Dessa ”tolkningsakter”
pågår parallellt och interagerar med varandra i en cyklisk process, ibid samt
Repstad (1993).

Den första av dessa handlingar, datareduktion, innebär en succesiv
strukturering och förenkling av insamlat material, vilket är ett arbete som pågår
till dess att forskningsarbetet är slutfört. För att göra dessa datareduceringar
möjliga måste materialet relateras till relevanta teorier, begrepp och modeller. I
denna studie betyder detta att den modell som utvecklats i kapitel 3 har varit
betydelsefull, liksom teorier om kundageranden och företagsledarens roll i små
tillverkande företag.

I datasammanställningen reduceras och komprimeras materialet med hjälp av
till exempel tabeller, figurer och sammanhängande textmassor, på ett sätt som
gör det möjligt att dra slutsatser från materialet. I denna studie har dessa
hjälpmedel använts.

I den tredje och sista tolkningsakten dras slutsatser ur det empiriska materialet,
för att generera ny teori eller för att utveckla befintlig teori. Slutsatser kan dras
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på tre olika sätt, antingen direkt från olika datasammanställningar, genom att
datasammanställningar jämförs med varandra eller genom att
datasammanställningar jämförs med olika teoretiska ansatser. I det sista fallet
utesluts dock inte möjligheten att jämföra olika datasammanställningar med
varandra innan den teoretiska applikationen görs. I den befintliga studien
jämförs olika datasammanställningar med varandra och med existerande teori,
i syfte att besvara forskningsfrågorna och för att utveckla den befintliga
kunskapen om kundageranden i små tillverkande företag.

4.5 Den kvalitativa metodens problem

4.5.1 Generalisering

I tvärsnittsstudier används ofta statistiska och representativa urval av
undersökningsobjekt vilket möjliggör statistiska generaliseringar, Yin (1994).
Tvärsnittstudiernas styrka ligger därmed i det faktum att informationen tas fram
på ett sådant sätt att denna typ av generaliseringar möjliggörs, vilket dessutom
inte bara är möjligt utan också i högsta grad är önskvärt.

I kvalitativa studier används ett motsatt urvalsförfarande, jämfört med det som
gäller för tvärsnittsstudier. Det betyder att urvalet skall garantera så stor bredd
i den studerade populationen som är tänkbar, för att därigenom täcka in så
många kvaliteter av den studerade företeelsen som möjligt, Eneroth (1986).
Det gäller med andra ord att maximera olikheterna mellan
undersökningsobjekten vid urvalet i stället för att söka representativa urval.
Detta urvalsförfarande innebär emellertid problem eftersom det kan vara svårt
att i förväg finna fall som är så olika varandra som möjligt, vad gäller det
studerade fenomenet. För urvalet av fallföretag i den föreliggande studien har
en förstudie, Nilsson (1992), legat till grund. Genom den kunskap om företag
som erhölls via den, underlättades urvalet av fallföretag, där strävan var att de
i vissa aspekter skulle vara så olika varandra som möjligt. När det gäller
olikheter har företagen valts så att produktsortiment och därmed kunder
avviker mellan företagen. På detta sätt kan det antas att många olika kvaliteter
hos det studerade fenomenet, kundagerande, kan återfinnas. Förutom detta
har fallstudieföretagen också valts så att de i andra avseenden skulle vara så
lika varandra som möjligt. Likheten innebär att de studerade företagen kan
klassificeras som tillverkande företag, att de kan återfinnas i samma fas,
driftsfasen, av företags utvecklingsförlopp, att de kan återfinnas i samma
typsituation, idealsituationen, samt att de bedriver sin verksamhet på små orter
i samma geografiska region. Det betyder att undersökningsobjekten (fallen) i
den föreliggande studien i ett avseende har valts så att de är olika varandra,
för att därigenom erhålla bredd i undersökningen, och på det sättet täcka in så
många kvaliteter och aspekter hos kundageranden som möjligt.

Eftersom denna studie baseras på ett aktörsorienterat systemsynsätt är det
svårt, för att inte säga omöjligt, att presentera generella slutsatser om den
bakomliggande populationen utifrån det empiriska materialet. Detta innebär att
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statistisk generalisering varken är aktuell eller intressant när vi diskuterar
resultaten i denna studie. I stället talar vi om analytisk generalisering, som
betyder att en på förhand upprättad modell, se kapitel 3 om kundageranden
används som mall och jämförs med det empiriska resultatet från de tre
fallstudierna, Yin (1994). Detta innebär, enligt Eneroth (1986, s. 65) att
generalisering i kvalitativa studier skall täcka in ”så många kvaliteter hos
företeelsen som möjligt”, för att därigenom öka förståelsen och nå ett så stort
förståelsedjup som möjligt. Med andra ord är syftet med den föreliggande
studien att ge en ökad förståelse för hur små tillverkande företag erhåller
kunder och arbetar för att behålla existerande kunder.

4.5.2 Validitet

Med begreppet validitet i kvantitativt utformade studier menas om jag hos
företeelsen verkligen mäter det som jag har avsett att mäta, utifrån min teori,
Eneroth (1986). Vanligtvis är uttrycket knutet till tanken på att det existerar en
objektiv verklighet och att vi därmed har en objektiv vetenskap. Validitet blir
därför ett mått på hur väl forskaren eller undersökningen har lyckats fånga in
och avbilda denna verklighet. Eftersom det aktörsorienterade systemsynsättet
ser på verkligheten som en subjektiv konstruktion som innehåller många olika
sanningar, får validitet en annan innebörd här. Enär individen eller
observatören i kvalitativa studier faktiskt utgör en del av mätinstrumentet,
innebär detta att det ställs särskilda krav på denne.

Validitetsproblemet kan också diskuteras utifrån tanken på att fallstudier är
planerade eller har en framväxande design. Yin (1994) diskuterar
validitetsproblem i planerade fallstudier och menar att det är viktigt att i förväg
arbeta igenom fallstudiens design så bra som möjligt för att därigenom försäkra
sig om så hög validitet i studien som möjligt. När det gäller fallstudier med
framväxande design har Norén (1990) diskuterat validering och menar att
problematiken skiljer sig åt från de som finns i en planerad design. I den
oplanerade, framväxande fallstudien, är det viktigt att datainsamlingen
genomförs på ett för läsaren trovärdigt sätt. Det är därmed viktigt att redovisa
hur de teoretiska begreppen har förts in i studien. Kommunikationen mellan
läsaren och forskaren är också viktig, eftersom den ligger till grund för
trovärdigheten av de redovisade resultaten.

Forskarens uppfattning och beskrivning av de studerade aktörernas verklighet
blir därmed både intressant och betydelsefull eftersom tolkningen är beroende
av forskarens förförståelse. ”Den ´sanning´ som presenteras blir därmed
aktörsbunden, relativ och temporär” enligt Norén (1990, s. 27). Validiteten och
validitetsproblemen får därigenom ett annat utseende i kvalitativa studier
jämfört med kvantitativa. Eneroth (1986) anser till exempel att validiteten och
diskussionen av denna tappar relevans eftersom vi i en kvalitativ ansats inte
har för avsikt att mäta någonting alls och validitet innebär en fråga om
forskaren hos en företeelse verkligen mäter vad han (hon) verkligen har avsett
att mäta utifrån en given teori. Han menar till och med att validitetsproblemet är
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ointressant att diskutera i samband med kvalitativa studier. Jag menar
emellertid att det är viktigt att diskutera validitet om denna innebär en
diskussion av vilken sorts fakta som de kvalitativa fallstudierna givit, eftersom
det inte är tillåtet med vilka godtyckliga resultat och sanningar som helst om vi
strävar efter vetenskaplig kunskap.

I en studie med en fallstudieansats, som den föreliggande, gäller det att fånga
och beskriva de fenomen som fokuseras på ett så korrekt sätt som möjligt. Det
är med andra ord viktigt att det finns en överensstämmelse mellan de
studerade fenomenen och forskarens sätt att uppfatta och beskriva dem.
Denna konstruktionsvaliditet kan stärkas på olika sätt enligt Yin (1994). Ett sätt
som kan användas är att använda olika källor för att beskriva samma fenomen.
Ett annat sätt är att etablera så logiskt hållbara beviskedjor som möjligt, och ett
tredje sätt är att låta respondenter läsa och kommentera utkast till den skrivna
texten. Alla tre sätt har använts i den förefintligas studien.

Initialt intervjuades företagsledarna i respektive fallstudieföretag. Dessa fick
ange vilka kunder som fanns och hade funnits till företagen, samt ange vilka
personer i dessa kundföretag som hade varit betydelsefulla för att en
kundrelation skulle komma till stånd och eventuellt bibehållas. Dessa, i
kundföretagen, angivna personerna har därefter intervjuats. Som en indikator
på att olika kundageranden har uppfattats på ett korrekt sätt har
överensstämmelsen i de olika personernas redogörelser tagits. I respektive
fallbeskrivning finns en öppen och utförlig resultatredovisning, varför läsaren
har möjlighet att bedöma riktigheten i beviskedjorna. Som en tredje kontroll av
konstruktionsvaliditeten har aktörer i fallföretagen fått läsa fallbeskrivningarna
varvid de också fått möjlighet att kommentera och korrigera beskrivningarna.
För att ytterligare öka validiteten har studiet av kundageranden i respektive
företag pågått under 3.5 år. Under denna tid har respondenterna fått besvara
frågor om kundageranden varvid svaren från de olika tillfällena har jämförts.

4.5.3 Reliabilitet

Reliabilitet gäller ett mätinstruments entydighet och tillförlitlighet, vilket betyder
att vi därvid diskuterar datainsamlingsmetodens tillförlitlighet. I fallstudier kan
vi, som tidigare nämnts, använda olika datainsamlingsmetoder. Om vi
använder sådana datainsamlingsmetoder där mätinstrument används kan vi
också föra en adekvat diskussion om reliabilitet. Om vi i stället utnyttjar
kvalitativa datainsamlingsmetoder så använder vi inget mätinstrument i
egentlig mening, varför reliabilitetsdiskussionen blir annorlunda, det är till och
med så att giltigheten av reliabilitetsproblemet kan ifrågasättas. Eneroth (1986)
går så långt att han menar att det vid kvalitativa studier är önskvärt med så låg
reliabilitet som möjligt. Han motiverar detta med att detta är en
”upptäckarmetod” som den skall ”leda till att man upptäcker så många data,
och senare kvaliteter, som möjligt”, (ibid, s. 59). Om metoden då har en hög
reliabilitet innebär detta att vi vid upprepad användning av denna metod
oavbrutet upptäcker samma data, vilket ju direkt motverkar den kvalitativa
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metodens grundläggande syfte, att upptäcka mångfalden av en företeelses
kvaliteter. Även Benndorf (1987, s. 19) konstaterar att reliabiliteten måste
bedömas på andra grunder i en fallstudie när han skriver, ”Det studerade
systemet förändras över tiden och det förändras genom att det utsätts för
undersökning. Dessutom är mätinstrumentet subjektivt, det vill säga både
intervjupersoner och intervjuare ger uttryck för sin tolkning av verkligheten.
Detta innebär att det inte är självklart att en annan forskare skulle komma till
samma resultat.....”.

Vid användning av kvalitativ metod kan vi således inte alltid kräva att vi skall
erhålla samma resultat vid upprepad användning av en identisk metod. Vi kan
emellertid inte acceptera vilka resultat som helst, varför vi alltid måste kräva en
öppen redovisning av tillvägagångsätt och hur resultaten har nåtts. I de olika
fallstudierna har datainsamlingen skett med hjälp av intervjuer. Under
intervjuerna har noggranna minnesanteckningar förts och direkt efter
intervjuerna har anteckningarna renskrivits. Därför är det möjligt för en annan
undersökare att återupprepa studien enligt samma procedur som jag har
använt. Som tidigare nämnts har dessutom olika personer intervjuats om
samma fenomen, det vill säga kundageranden. Merparten av dessa personer
har erhållits genom att använda den så kallade ”snöbollstekniken”. Denna
innebär ett självurval, varför det är möjligt att personer som har haft stor
betydelse utelämnats. Eftersom jag har intervjuat många personer som har haft
betydelse för respektive företags kundageranden vid flera tillfällen under lång
tid är det dock inte troligt att sådana utelämnanden har skett i någon större
omfattning.

4.6 Avhandlingens disposition

Avhandligens indelning framgår av figur 4.2, där kapitel 1 innehåller en
översiktlig presentation av problemområdet, som bland annat görs med hjälp
av två ”minifall”. Den teoretiska refernsramen som redovisas i kapitel 2, ger en
bakgrund till den efterföljande problemdiskussionen. Kapitel 3 ägnas åt en
problemdiskussion, där en modell för analys av kundageranden presenteras.
Dessutom preciseras avhanlingens syfte och forskningsfrågor i detta kapitel.
Metodolgiska överväganden görs i kapitel 4. Det empiriska materialet
presenteras därefter i tre kapitel (5, 7 och 9). I direkt anslutning till varje
fallbeskrivning görs analyser av kundageranden i respektive fallstudieföretag,
kapitel (6, 8 och 10). Fallen analyseras med hjälp av den analysmodell som
presenterades i kapitel 3. Rapporten sammanfattas i kapitel 11 och läggs till
grund för slutsatser.
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Figur 4.2. Avhandlingens disposition

4.7 Sammanfattning

De tre fallstudierna, som är retrospektiva, inriktas mot att beskriva hur
kundrelationer i små tillverkande företag byggs upp och bibehålls med hjälp av
olika kundageranden. Syftet med beskrivningarna är att öka förståelsen för hur
kundageranden ser ut och utvecklas i dessa företag. Tanken är vidare att öka
förståelsen för att kundageranden kan ta sig olika former som bland annat
modelldiskussionen i kapitel tre anvisar.
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Att skapa kundrelationer för ett ungt tillverkande företag innehåller åtminstone
fyra delar, nämligen vad som görs, hur och varför det görs samt när det görs.
Detta betyder att de olika fallen måste belysa vad som görs ”för att skapa
kundrelationer” samt hur detta görs. Kundageranden kan vidare betraktas som
en process, i den föreliggande studien står emellertid processbeskrivningen
inte i fokus. I stället är det aktiviterna som bygger upp kundagerandet som är
av fokalt intresse.
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5. FALLET SVETS & MEK AB

5.1 Inledning

I ett av de nordligaste länen i Sverige, Länet, finns två betonggjuterier
Betongfabriken i Österstad och Gjuteriet i Åbyn. Båda företagen startade sina
respektive verksamheter med att tillverka betongrör, vilket var produkter som
tillverkades och lades på lager, i avvaktan på försäljning till framförallt
kommuner och olika byggnadsentreprenörer. Produktionen var med andra ord
lagerorderstyrd. Sedan cirka tio år har de båda betonggjuterierna ändrat
produktionsinriktning, för att nu tillverka kundanpassade produkter som framför
allt används inom byggnadsindustrin. Detta innebär att de bland annat gjuter
takstolar, bjälklag, hålelement, innerväggar, balkonger och trappor. Dessutom
gjuter de element för väg- och gatuarbeten. Den nuvarande produktionen är
kundorderstyrd, vilket betyder att de tillverkar produkter först när de är
beställda och sålda.

Betonggjuterier använder i sin tillverkning gjutformar vari betongen läggs med
hjälp av olika mekaniska hjälpmedel. Gjutformar är därmed en mycket viktig
insatsvara för gjuterier. När betongen brunnit ihop skall formen lätt kunna
öppnas och produkten skall därefter kunna lyftas ur för att kunna förflyttas till
lagergården, för vidare transport till kund. Oftast gjuts en serie produkter i
samma form vilket innebär att det också är viktigt att formen lätt kan stängas.
Eftersom all tillverkning sker efter beställning och anpassas till varje enskild
produkt är de gjutformar som används unika, och oftast går de inte att använda
till mer än en typ av produkt. De två gjuterierna tillverkar inte själva gjutformar
utan de är beroende av andra företag som kan tillverka dessa.

Toleranskraven vid gjutningar är vanligen +/- 2 mm men det förekommer att
kraven är så pass låga som +/- 1 mm. På grund av detta används gjutformar i
stål eftersom sådana formar har bättre hållfasthet jämfört med till exempel
träformar.

Svets & Mek AB har koncentrerat sin verksamhet till tillverkning av gjutformar i
stål men de utför även andra svets- och mekaniska arbeten.

5.1.1 Starten av Svets & Mek AB

Svets & Mek AB startades av Sven Bergstedt, Gunnar Bergman och Karl
Svensson den 1 juni 1985. De tre företagsbildarna är, med lika stora andelar,
alltjämt de enda ägarna till företaget. Etableringsorten var Åbyn, där företaget
fortfarande har sitt säte. Vid företagsstarten hade alla tre sedan lång tid tillbaka
arbetat på Bergs Mekaniska i Åbyn. Sammanlagt hade de 72 års erfarenhet av
arbete i mekanisk verkstad, vilket innebar att de hade god kännedom om
svetsarbeten, maskinmontage och liknande arbetsuppgifter. De var alla tre
ungefär 40 år gamla vid företgsstarten och deras utbildning var (och är) 7-årig
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folkskola samt 2-årig yrkesskola. Sven Bergstedt och Gunnar Bergman kände
varandra sedan de gick på yrkesskolan i Norrån i början av 1960-talet,
dessutom bodde de grannar i Åbyn och arbetade på samma arbetsplats. Karl
Svensson hade de lärt känna under åren som anställda vid Bergs Mekaniska.

Omsättningen i företaget var 1.4 mkr under det första året (1985/86) och för år
1993 var den 2.7 mkr. Från starten fram till år 1988 arbetade endast de tre
delägarna i företaget. Under åren 1988-1991 var de 4 som arbetade heltid i
företaget och under åren därefter har det återigen bara varit delägarna som har
varit verksamma i företaget.

Upprinnelsen till företaget var ”att jag och  Gunnar efter 20-års arbete med i
stort sett samma arbetsuppgifter blev less och började fundera på om vi skulle
kunna göra samma typ av arbete i egen regi”, säger Sven Bergstedt. Enligt
Gunnar Bergman underlättades stara-eget-processen av det faktum att de alla
tre hade arbetat ”väldigt fritt och att vi hade arbetat som företagare i företaget”.
Karl Svensson arbetade under sin anställning vid Bergs Mekaniska, i stort sett
heltid vid Gjuteriet medan Sven Bergstedt arbetade en stor del av sin arbetstid
vid Pappersbruket i Norrån. Gunnar Bergman arbetade vid Bergs Mekaniska
verkstad samt ute på olika företag, till exempel Pappersbruket i Norrån. Detta
betydde att de självständigt skötte kundkontakter och att de på egen hand
planerade och utförde olika arbetsuppgifter hos kundföretagen. De upptäckte
därvidlag att de klarade dessa arbetsuppgifter utmärkt, vilket i sin tur innebar
att det inte var så stor omställning att starta ett eget företag, som man i
förstone skulle kunna tro, menar Bergman.

Gunnar Bergman och Sven Bergstedt hade vid denna tid vuxna barn och
ansåg att om de skulle starta ett eget företag så var detta det rätta tillfället.
Tanken hade således legat och grott hos dem en längre tid, när de såg en
annons om en kurs som handlade om att ”starta eget” i Norrå-tidningen. De
bestämde sig för att gå kursen som de också fullföljde. Gunnar Bergman menar
att de i kursen fick lära sig ett systematiserat tillvägagångssätt för att starta ett
företag, vilket var bra. Han anser också att de fick tillräckligt med råg i ryggen
via kursen, för att fortsätta planeringen av den nya verksamheten, vilket bland
annat tog sig uttryck i att de upprättade budgetar. Att göra budgetar var inte så
svårt säger han, ” det var ju bara att räkna plus och minus”. Detta arbete
visade emellertid att de måste vara tre personer i firman för att den skulle bli
lönsam. De valde då att kontakta den, som Sven Bergstedt och Gunnar
Bergman tyckte bäste medarbetaren på Bergs Mekaniska, Karl Svensson, för
att höra om han var intresserad av att bli delägare till ett nytt företag. Karl
Svensson var intresserad och därmed var den trio som startade Svets & Mek
AB bildad. Därefter fortsatte de att planera maskininköp, söka lämplig
verkstadslokal och kontakta presumtiva kunder.

När det gällde att hitta en verkstadslokal var de tre företagsbildarna noga med
att finna en i deras tycke bra och ändamålsenlig lokal och en sådan fann de i
kommunens industrihus i Åbyn. Inför starten av företaget lånade de pengar till
aktiekapitalet på 50 000 kronor i Sparbanken. Dessa investerades i verktyg
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och maskiner eftersom ”vi inte hade ett enda verktyg när vi startade firman”,
säger Sven Bergstedt. Enligt Gunnar Bergman visste de emellertid vilken typ
av utrustning de ville ha och merparten av denna har de köpt begagnad som
de därefter har renoverat.

Svets & Mek AB startade sin verksamhet under en högkonjunktur. Detta
innebar, enligt Bergman och Bergstedt, att många lycksökare också startade
företag i samma bransch som de gjorde. För att skilja sig från dessa hade de
från början en uttalad filosofi att inte göra några slarvjobb utan deras ambition
var att alltid hålla en hög kvalitet på de arbeten som skulle utföras. Bergman
menar vidare att delägarna till Svets & Mek AB är gammalmodiga i sitt
tänkande och har en hög moral vad gäller kundrelationer och kvaliteten på
utförda arbeten. De lämnar aldrig ifrån sig ett arbete som de inte är nöjda med,
de kan i stället arbeta övertid, och i princip jobba gratis med en produkt för att
den skall bli så bra att de undviker missnöjda kunder. Detta korresponderar väl
med deras ursprungliga inriktning och med en viktig kunskap som ”starta eget”
kursen gav, nämligen betydelsen av att vårda kundrelationer i ett företag.

I det nya företaget utförde de i stort sett samma arbetsuppgifter som de gjorde
på Bergs Mekaniska, det vill säga svetsarbeten och maskinmontage. Den enda
skillnaden var att det nu utfördes i egen regi, vilket bland annat innebar att de
fick ett större inflytande över planeringen av de egna arbetsuppgifterna.

5.2 Svets & Mek AB´s kunder

5.2.1 Gjuteriet

Bergs Mekaniska var ett företag som utförde arbeten åt bland andra
Pappersbruket och Gjuteriet. Åt Gjuteriet tillverkades fram för allt gjutformar av
stål. År 1985 tvingades dock Bergs Mekaniska att flytta från sina dåvarande
industrilokaler, eftersom dessa skulle rivas till förmån för den nya
gymnasieskolans i Norrån nya lokaler. För Gjuteriet innebar flytten att det
geografiska avståndet till leverantören av gjutformar ökade. Enligt dess
fabrikschef Arne Lundberg var detta en nackdel för samarbetet mellan de båda
företagen, då tillverkning av gjutformar kräver en personlig och en tämligen
intensiv kommunikation mellan kund och tillverkare.

Det var vid detta tillfälle som Sven Bergstedt, Gunnar Bergman och Karl
Svensson övervägde att starta sin firma. De kontaktade Gjuteriets fabrikschef
och förhörde sig om möjligheterna att i egen regi få tillverka de gjutformar i stål
som de dittills hade gjort som anställda hos Bergs Mekaniska. De fick ett
positivt bemötande, som enligt  Lundberg berodde på att de tre
företagsstartarna var välkända yrkesmän som dessutom var duktiga på att
tillverka gjutformar. Arne Lundberg menar också att det till synes är lätt att
tillverka gjutformar, men att de som gör detta måste förstå hur formarna skall
användas och förstå de speciella problem som betonggjuterier har, vilket är en
kunskap som få mekaniska verkstäder besitter. Hos de tre företagsbildarna
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fanns emellertid denna kunskap, enligt  Lundberg. Dessutom var de tre
företagsbildarna väl förtrogna med Gjuteriets produktion och de krav som
denna ställde.

Under semesteruppehållet år 1985 skulle Gjuteriet installera en ny Conweyer-
bana. Bergs Mekaniska åtog sig inte detta arbete, vilket däremot Sven
Bergstedt, Gunnar Bergman och Karl Svensson gjorde inom ramen för sitt nya
företag. Detta innebar att de inte kunde ta någon semester det året, men de
ansåg att det var viktigt att ställa upp för Gjuteriet då de ville bli leverantör av
gjutformar till detta företag. Installationen av Conweyer-banan blev deras första
egentliga arbete i den egna firman och tillika det första arbete som de gjorde åt
Gjuteriet. Därefter började de att tillverka gjutformar och under det första året
svarade leveranserna till Gjuteriet för ca 60 % av Svets & Mek AB´s totala
omsättning på 1.4 mkr.

Svets & Mek AB är i dag en av tre leverantörer av gjutformar till Gjuteriet, där
Bergs Mekaniska i Norrån och  Erssons Verkstad i Österstad är de andra.
Enligt verkstadschefen vid  Erssons, Tony Hult, konkurrerar de inte med de två
andra verkstäderna när det gäller tillverkning av gjutformar. Detta beror på att
Erssons har en hög kompetens och satsar på att tillverka mer komplicerade
produkter än vad både Svets & Mek AB och Bergs Mekaniska gör. För att
kunna göra detta har  Erssons investerat i en laserbearbetningsutrustning som
innebär att de kan åtaga sig komplicerade verkstadsarbeten och därigenom
också kan ta ut en högre timersättning. Vad gäller tillverkning av gjutformar har
detta medfört att varken Gjuteriet eller Betongfabriken låter  Erssons tillverka
enkla gjutformar. ”Vi får inte ens vara med och räkna på sådana arbeten”,
säger Hult. De två betonggjuterierna vänder sig enbart till  Erssons när mer
komplicerade gjutformar skall tillverkas. Som exempel på detta nämner han
formar till syra-kar som Rönnskärsverken har beställt hos Betongfabriken.
Toleranskraven på dessa formar var satta till +/- 1mm, vilket man bedömde att
enbart  Erssons Verkstad skulle klara.

Gjuteriet tillverkar kundanpassade produkter, och omsatte 1994 cirka 80
miljoner kronor med 52 anställda. Ordrar erhålls genom att företaget lämnar
anbud på olika objekt som byggherrar eller byggnadsentreprenörer vill ha
utförda. Innan anbud lämnas, kontaktar Gjuteriet oftast Svets & Mek AB för att
tillsammans med dem och med hjälp av anbudsritningar bilda sig en
uppfattning om pris och leveranstider för de aktuella gjutformarna. Efter de
kalkylarbeten som därefter följer inom Gjuteriet lämnas anbud in. Om Gjuteriet
får ett jobb begär de i sin tur in anbud på de gjutformar som behövs för att
kunna utföra arbetet. Oftast lämnas offerterna till Svets & Mek AB, och ett par
andra mekaniska verkstäder. Enligt Arne Lundberg är det Svets & Mek AB som
i 75 % av fallen har de bästa anbuden och därigenom får tillverka gjutformar.

När arbetet med gjutformar börjar är det enkla handgjorda ritningar,
byggnadsritningar eller produktritningar som utgör underlag för tillverkningen.
Gjuteriet gör aldrig konstruktionsritningar för gjutformar, eftersom detta kräver
specialkompetens som inte finns  inom företaget. Tillverkningen av en ”normal”
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gjutform tar ungefär två arbetsveckor. Under denna tid diskuterar
representanter för Svets & Mek AB och Gjuteriet uppkomna problem, till
exempel cc-avstånd eller dimensionering av balkar, dagligen. Merparten av
diskussionerna sker via telefon men Arne Lundberg eller någon annan
representant från Gjuteriet besöker även personligen det tillverkande företaget
5-6 gånger under den tid som tillverkningen pågår. Tillverkningen av gjutformar
sker därmed i interaktion mellan Gjuteriet och det verkstadsföretag som skall
svara för tillverkningen, vilket oftast är Svets & Mek AB. Detta är ett ”fruktbart
samarbete”, enligt Arne Lundberg, där Gjuteriet är den drivande parten och
den som merendels har styrt gjutformarnas utformning. Svets & Mek AB är
också aktivt men då inte enbart som producent, utan också som en
samarbetspartner med synpunkter på hur gjutformarna skall tillverkas.

Arbetet med gjutformar sker oftast under stor tidspress beroende på den
position i produktionsprocessen som denna tillverkning har.

5.2.2 Betongfabriken

Perssons cementgjuteri i Österstad startade 1953 men övertogs 1989 av
Betongfabriken och kallas därefter för Betongfabriken. Omsättningen 1994 var
25 miljoner kronor och antalet anställda var 25.  Perssons Cementgjuteri
startade sin verksamhet med att gjuta betongrör, vilket var den dominerande
produkten fram till slutet av 1980-talet, då en övergång till att tillverka
prefabricerade byggnadskomponenter skedde. Rörtillverkningen upphörde helt
1991, varför alla rörmaskiner såldes. Den nya produktionsinriktningen innebar
att Betongfabriken fick lämna anbud till byggherrar på olika
byggnadskomponenter. Företaget fick därmed börja med att tillämpa
kundorderstyrd produktion, från att tidigare ha haft en lagerorderstyrd sådan.
Detta innebar också att företaget övergick från en ensartad tillverkning till en
mångfacetterad. Vid rörtillverkningen användes ett fåtal olika gjutformar,
eftersom rören höll vissa standardmått. Dessa gjutformar köptes från företag,
utanför länet, som specialiserat sig på detta. I viss utsträckning köptes även
sådana gjutformar från  Erssons Verkstad AB i Österstad.

Med den nya produktionsinriktningen var det inte längre möjligt att köpa
standardformar, utan varje order innebar att nya formar måste upphandlas och
tillverkas. Innebörden av detta blev att man inom Betongfabriken började söka
efter en lämplig samarbetspartner, som skulle kunna tillverka gjutformar. Det
viktiga var ”att detta företag tänkte i rätt banor och hade ett betongkunnande”,
säger  Erik Åberg. Erssons var ett duktigt verkstadsföretag men besatt inte det
nödvändiga betong- och gjuterikunnandet, enligt Åberg. Produktionschefen
Tom Bergstedt menar också han att  Erssons Verkstad AB inte besatt rätt
kunnande för att tillverka de gjutformar som skulle användas i den nya
produktionen. Inom Svets & Mek AB fanns däremot stor erfarenhet från
tillverkning av icke standardiserade gjutformar, både från tiden som anställda
vid Bergs Mekaniska och från arbetet i den egna firman.
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Produktionschefen vid Betongfabriken, Tom Bergstedt, samt en arbetsledare
Olle Bergstedt är kusiner med Sven Bergstedt i Svets & Mek AB. De kände
därför till att detta företag hade startats och att det var specialiserat för att
tillverka gjutformar. Svets & Mek AB fick därför 1987 en förfrågan från Tom
Bergstedt om att tillverka gjutformar åt Betongfabriken. Efter detta gjordes en
mindre affär upp mellan de två företagen, men affärerna blev allt mer
omfattande och Svets & Mek AB blev snabbt huvudleverantör av gjutformar.

Under år 1987 svarade leveranserna till Betongfabriken för ca 30 % av Svets &
Mek AB´s totala omsättning på 2 mkr. 1994 levererade Svets & Mek AB varor
för 1.2 mkr till Betongfabriken, av detta svarade gjutformar för 75 % och andra
ståldetaljer och ingjutningsgods för 25 %.

När Betongfabriken började tillverkningen av byggnadskomponenter
upptäcktes att de gjutbord och formar som fanns på marknaden inte fungerade
tillfredställande. Med anledning av detta initierades därför ett utvecklingsarbete
tillsammans med Svets & Mek AB för att utveckla nya formsystem. Framförallt
var det gjutbord som hamnade i fokus. Detta var en produkt som Svets & Mek
AB aldrig hade tillverkat tidigare och som ställde stora krav på noggrannhet i
tillverkningen. Inom företaget övervägde man därför om gjutbord var en produkt
som var möjlig och önskvärd att tillverka, med de krav på precision i
tillverkningen som de ställde. För att bilda sig en uppfattning om detta
studerades befintliga gjutbord vad gäller format, konstruktion med mera. Efter
moget övervägande beslutade man sig för att utveckla och tillverka borden. De
gjutbord som därefter utvecklades i samarbete mellan de båda företagen kan
regleras steglöst, vilket är en stor fördel vid gjutning. Tillverkningen av borden
gick bra och kunden blev mycket nöjd med de fem bord som tillverkades. Efter
leveransen till Betongfabriken, har Svets & Mek AB levererat gjutbord till tre
andra betonggjuterier.

Gjutbordet är den enda egenutvecklade produkt som Svets & Mek AB har och
som de kan tillverka, om en förfrågan kommer från någon presumtiv kund.
Produkten marknadsföres dock inte aktivt.

5.2.3 Pappersbruket

Pappersbruket är beläget några kilometer utanför Norråns stadskärna.

Under åren som föregick företagsstarten hade Sven Bergstedt varit stationerad
vid Pappersbruket för att utföra olika arbersuppgifter, samtidigt som de övriga
delägarna hade utfört en del mindre arbeten vid samma företag. Alla tre var
därigenom välkända inom Pappersbruket som duktiga hantverkare, varför Uno
Wikström, som är verkstadsingenjör vid Pappersbruket, menar att det var
naturligt att anlita Svets & Mek AB när företaget startade sin verksamhet. Svets
& Mek AB fick också ”lämpliga arbeten hos oss, som passade dess kapacitet”,
enligt Wikström. Framför allt innehöll arbetsuppgifterna svetsningsarbeten och
maskinmonteringar men Wikström ställde också krav på att de skulle kunna
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ställa upp med kort varsel för att lösa olika problem vid företaget, vilket
delägarna till Svets & Mek AB accepterade. Enligt Uno Wikström är styrkan
hos Svets & Mek AB, dess delägare som är duktiga och intresserade yrkesmän
som alltid ställer upp när detta är nödvändigt. Företaget har däremot liten
kapacitet och liten användbarhet eftersom kompetensen inom Svets & Mek AB
är begränsad, menar Wikström.

Svets & Mek AB har fortfarande Pappersbruket som kund men
arbetsuppgifterna inskränker sig framförallt till så kallade stoppjobb, det vill
säga olika underhållsarbeten som genomförs när produktionen står stilla.
Intäkterna från Pappersbruket svarar därför endast för en mindre del av Svets
& Mek AB´s totala omsättning. Sven Bergstedt menar dock att ”det är bra att ha
många kunder så att inte alla ägg hamnar i en enda korg”. Han menar
dessutom att det vore önskvärt att ha ännu fler kunder, för att därigenom slippa
från beroendet av de nuvarande två dominerande kunderna, Gjuteriet och
Betongfabriken.

5.2.4 Plastföretaget

Även Plastföretaget införlivades i Svets & Mek AB´s kundkrets under 1985.

Gunnar Bergman började att arbeta vid Malmfältens Byggnadssmide AB när
han hade avslutat yrkesskolan i Norrån. Han stannade kvar i Malmfälten till
1976, då han flyttade till Åbyn för att börja arbeta vid Bergs Mekaniska. Ägare
till Malmfältens Byggnadssmide var  Tor Larsson. Han avyttrade emellertid
företaget och flyttade till Umeå för att studera, varefter han fick anställning vid
Plastföretaget i Åbyn. När han hade flyttat till Åbyn träffade han Gunnar
Bergman och blev varse att Bergman tillsammans med två kompanjoner hade
startat ett företag.  Svensson kontaktade därefter Gunnar Bergman och erbjöd
Svets & Mek AB arbete vid Plastföretaget. Orsaken till detta var att det fanns
arbetsuppgifter vid Plastföretaget som måste utföras samt att  Svensson kände
till Bergman och visste att han var en duktig och pålitlig yrkesman. Den första
arbetsuppgiften för Svets & Mek AB, vid Plastföretaget, innebar att Gunnar
Bergman fick sköta en maskin under tre veckor. Därefter utfördes olika
svetsarbeten, till exempel tillverkning av traversbalkar och plåtcisterner. Under
det första året resulterade dessa arbeten i intäkter motsvarande cirka 100 000
kr för Svets & Mek AB. Efterfrågan på Svets & Mek AB´s tjänster från
Plastföretagets sida minskade emellertid succesivt och upphörde helt 1988.
Detta berodde dels på att man inom Svets & Mek AB koncentrerade sin
verksamhet till gjutformar och dels på att Plastföretaget själva började göra
många av de arbetsuppgifter som Svets & Mek AB hade svarat för.

5.2.5 Centralförrådet

Norråns kommun har sitt Centralförråd i Åbyn. Centralförrådet fungerar som
mellangrossist för Norrån kommuns olika förvaltningar. Dessutom finns det en
transportenhet med 30 fordon samt 3 stycken underhållsgrupper knutna till
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Centralförrådet. Totalt är cirka 100 personer anställda där. Underhållgrupperna
svarar för skötsel av bland annat gång- och cykelvägar, gator och fastigheter.
När Svets & Mek AB startade sin verksamhet hyrde de industrilokaler i samma
fastighet som Centralförrådet, vilket innebar att ”de fanns inom samma staket
som vi”, säger chefen för Centralförådet  Holger Nyberg

För att de olika underhållsgrupperna skall kunna lösa sina arbetsuppgifter och
för att underhållet av de olika fordonen skall kunna göras, finns en verkstad vid
Centralförrådet. När Svets & Mek AB flyttade in i de förhyrda kommunala
lokalerna visade det sig att deras maskinpark kompletterade Centralförrådets,
så att de kunde låna maskiner av varandra vid behov. Maskinlånen föranledde
inga intäkter för någondera parten. Däremot fick Svets & Mek AB göra enklare
intäktsskapande smidesarbeten åt de olika underhållsgrupperna, det kunde
röra sig om att tillverka plåtcisterner, eller göra olika underhålls- och
servicearbeten. Under denna tid hade Norråns kommun fått ett åläggande om
att ordna bättre utrymmningsvägar i skolor och andra offentliga lokaler. Det var
Centralförrådets underhållsgrupper som skulle svara för dessa ombyggnader.
De hade emellertid för liten kapacitet för klara detta, varför bland andra Svets
& Mek AB anlitades som tillverkare av brandstegar och brandbalkonger.

Enligt  Nyberg var det lätt att utnyttja Svets & Mek AB´s tjänster, eftersom ”det
bara var att gå in i nästa dörr och beställa”. Första gången som Svets & Mek
AB utnyttjades berodde det på nyfikenhet och på att de låg så nära som de
gjorde. Därefter utnyttjades Svets & Mek AB också för att de hade duktiga
medarbetare som gjorde bra jobb.

När Svets & Mek AB flyttade sin verksamhet till nya lokaler minskade
samarbetet med Centralförrådet för att helt upphöra under 1994. Detta har
enligt  Nyberg två orsaker, dels att det fysiska avståndet har ökat, vilket
minskar de spontana beställningarna. Dels utför man inom Centralförrådet
alltmer av svetsarbetena själva. Om behovet att utnyttja externa verkstäder
uppstår igen så kontaktar dock  Nyberg Svets & Mek AB mer än gärna,
eftersom det drivs av mycket duktiga hantverkare. Gunnar Bergman anger ett
tredje skäl till att samarbetet har upphört och det är det faktum att
utrymmningsvägarna nu är åtgärdade varför Norråns kommun inte längre har
behov av Svets & Mek AB´s tjänster.

5.2.6 Verkstadsföretaget

Verkstadsföretaget AB startade sin verksamhet 1986 i en del av företaget
Ericssons fabrik i Åbyn. Verkstadsföretaget tillverkar mobila fryshus ämnade
för livsmedelsindustrin, växelskåp avsedda för långtradare samt mobila hus för
telefonväxlar (telefonhus). Verkstadsföretagets affärsidé är att utnyttja
sandwichpaneler i olika tillämpningar, där det viktiga är att hålla rätt
innertemperatur. Sandwichpaneler tillverkas genom att man på polystyren
limmar aluminium eller rostfritt stål så att styva skivor med mycket god bärighet
och isoleringsförmåga erhålles. I Verkstadsföretaget arbetar man enbart med
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att tillverka sandwichpaneler och montera samman dessa till färdiga produkter,
varför de inte sysslar med till exempel produktionssvetsning. Till den typen av
arbeten utnyttjas i stället underleverantörer, eftersom ”vi inte kan vara bra på
allt”, enligt  Lars Svensson, VD i Verkstadsföretaget. Företaget hade 15
anställda och en omsättning på cirka 15 miljoner kronor 1994.

Det var  Lars Svensson som startade Verkstadsföretaget efter att ha varit
anställd som arbetsledare och ingenjör vid Ericssons fabrik intill dess
nedläggning 1986. När fabriken lades ned fick han möjlighet att i egen regi
tillverka de hus för telefonväxlar som Ericsson dittills hade tillverkat. Köpare av
husen var (och är) Ericsson. Telefonhusen är tillverkade för att inrymma
Ericssons AXE-växlar. Ett viktigt krav som ställs på husen är att de skall kunna
hålla en viss innertemperatur, oavsett den som råder utomhus. Fryshus som
produktionsmässigt liknar telefonhusen, utvecklade  Lars Svensson i samband
med starten av företaget.

När  Lars Svensson arbetade med att inreda Verkstadsföretagets fabrikslokal
1986, träffade han av en slump   Ulf E Olsson som är ägare till Olssons
Skåpfabrik i Vitböle. Detta är ett företag som bland annat tillverkar kyl- och
frysskåp för fastmontering på transportfordon. Olsson fick vid detta möte klart
för sig att Verkstadsföretaget skulle tillverka sandwichpaneler, som i sin tur
skulle användas i de egna produkterna, fryshus och telefonhus. Han köpte vid
detta tillfälle paneler från Göteborg, vilket var förenat med både besvär och
kostnader.  Lars Svensson höll samtidigt på med att söka en underleverantör
som skulle kunna tillverka ramar till telefonhusen. Ett krav från Larssons sida
var att denna underleverantör dels skulle kunna svetsa ramarna men också ha
tillgång till blästringsutrustning och en lackeringsverkstad. Olssons Skåpfabrik
hade en verkstad som klarade dessa krav. Efter förhandlingar började Olsson
köpa sandwichpaneler av Verkstadsföretaget, och Verkstadsföretaget började
utnyttja Olssons Skåpfabrik som underleverantör av ramar till telefonhusen.

Inför tillverkningen av fryshusen var Verkstadsföretaget tvunget att hitta en
underleverantör av ramar och stativ till dessa. För denna tillverkning hade
Larsson inte lika höga krav på underleverantören som han hade på den som
svarde för underleveranserna till telefonhusen.  Lars Svensson hade hört talas
om ett företag som hade startat i en grannfastighet som hette Svets & Mek AB.
Enligt Larssons sagesman var ägarna till detta företag mycket duktiga
yrkesmän. Han menar också att det var ”naturligt att se efter vilka företag som
fanns i närheten”, vilket föranledde honom att låta Svets & Mek AB, bland ett
antal andra verkstadsföretag, lämna anbud på tillverkning av ramar och
ställningar till fryshusen. Det visade sig att Svets & Mek AB lämnade det mest
förmånliga anbudet. Enligt Larsson visade det sig också snabbt att Svets &
Mek AB inte bara hade bra priser på det som tillverkades, utan att det även var
ett företag som hade duktiga medarbetare som verkligen ville göra bra jobb
och som både var ambitiösa och noggranna.

Enligt Sven Bergstedt fick Svets & Mek AB 1986 en förfrågan från
Verkstadsföretaget om de hade möjlighet att tillverka stålram och stativ till de
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fryshus som Verkstadsföretaget hade för avsikt att tillverka. Eftersom de låg
rätt i pris och låg geografiskt nära Verkstadsföretaget, så accepterades
företaget som leverantör av stålramar till de mobila fryshusen, enligt Bergstedt.
Närheten hade stor betydelse menar också  Lars Svensson. Denna hade
betydelse för transporten av stålramarna, ”vi behövde bara ta en truck och fara
i väg till Svets & Mek AB för att hämta dem”, säger han. Det korta geografiska
avståndet, är med tanke på transporterna av ramar och ställningar, fortfarande
viktigt för Verkstadsföretaget. De första åren var avståndet till Svets & Mek AB
också viktigt för att tillverkningen av ramar och stativ skulle kunna genomföras
på ett tillfredställande sätt. Orsaken till detta var att Verkstadsföretaget inte
hade några konstruktionsritningar som de kunde presentera för Svets & Mek
AB, ”på sin höjd hade jag ritat för hand ungefär hur det skulle se ut”, säger
Lars Svensson. Detta betydde att han ofta fick besöka Svets & Mek AB för att
diskutera utformning av ramar, dimensionering av dessa samt andra likartade
problem. Tillverkningen av ramar och stativ växte således succesivt fram i
samspel mellan  Lars Svensson och medarbetarna i Svets & Mek AB. Den
personliga kontakten mellan de två företagen var intensiv varför den
geografiska närheten då hade mycket stor betydelse.

Orsaken till att man från Verkstadsföretagets sida inte kunde lämna ifrån sig
konstruktionsritningar till bland andra Svets & Mek AB var att den nödvändiga
kompetensen inom företaget för att göra sådana ritningar saknades. År 1992
anställde emellertid Verkstadsföretaget en civilingenjör, Petter Nilsson. Han
var väl förtrogen med CAD-CAM och kunde därför göra erforderliga
konstruktionsritningar av de produkter som skulle tillverkas. Dessa ritningar
kunde sedan överlämnas till Verkstadsföretagets underleverantörer, så att de
lättare kunde tillverka de efterfrågade detaljerna, utan att någon från företaget
behövde övervaka tillverkningen. Det betydde att de personliga kontakterna
mellan Verkstadsföretaget och Svets & Mek AB under själva
tillverkningsprocessen upphörde i sin tidigare form.

Numer beställer Verkstadsföretaget vad de skall ha och sedan hämtar de
varorna när de är färdiga. Personliga besök hos Svets & Mek AB görs om det
uppstår akuta problem, till exempel när det visar sig att något mått i ritningarna
inte stämmer. Därutöver samarbetar  Nilsson med framförallt Sven Bergstedt
vid Svets & Mek AB om de skall tillverka någonting som inte passar
standardritningarna.

5.3 Skapande kundageranden under etableringsfasen

Med skapande kundageranden avses sådana aktiviteter som syftar till att
bygga upp nya kundrelationer oavsett om det säljande företaget befinner sig i
uppfinnar, problemlösnings-, eller idealsituationen. Skapande kundagerande
kan också härledas till utvecklingsförloppets olika faser och i detta avsnitt
beskrivs de skapande kundageranden som har använts av Svets & Mek AB
under etableringsfasen.
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5.3.1 Uppfinnarsituationen

Det som kännetecknar uppfinnarsituationen är att företag har utvecklat egna
produkter men att de inte har ägnat presumtiva kunder samma intresse, varför
det inte finns några kunder som köper produkterna. Detta betyder att det i
denna situation bland annat ställs krav på utåtriktade och aktiva
kundageranden för att göra produkterna kända. När det gäller att göra
produkterna kända samt bygga upp varaktiga kundrelationer för den typ av
företag som Svets & Mek AB representerar, är det vanligt och ofta nödvändigt
att visa vad företaget ”går för” genom att göra helgjobb, kvällsjobb och jobb
som andra inte vill åtaga sig. Företag genomgår på det sättet en kvalificering
där kunder har möjlighet att testa det nya företagets produkter och
kompetenser. Om leverantörsföretaget sköter de ålagda arbetsuppgifterna på
ett tillfredställande sätt kan de därefter få möjlighet att pröva andra.

Under tiden som anställda vid Bergs Mekaniska utförde de tre företagsbildarna
olika arbeten vid Gjuteriet som fram för allt innebar att bygga gjutformar av stål.
Även vid Pappersbruket hade Sven Bergstedt och de två andra
företagsbildarna utfört olika arbetsuppgifter, som främst innebar svetsnings-
och reparationsarbeten samt maskinmontage. Genom dessa arbeten hade de
tre företagsstartarna visat sig vara dugliga hantverkare, samtidigt som de hade
byggt upp personliga relationer till inköpsansvariga och till olika förmän vid
Gjuteriet och Pappersbruket.

Tillverkningen av gjutformar vid Bergs Mekaniska innebar en hög grad av
interaktion mellan leverantör och kund. Arbetssättet innebar att utformning och
tillverkning av gjutformar växte fram i ett intimt samspel mellan Gjuteriet och
Bergs Mekaniska. Samtidigt som Bergstedt, Bergman och Svensson hade
planer på att starta sitt företag var Bergs Mekaniska tvunget att byta
industrilokaler vilket medförde att det geografiska avståndet mellan Bergs
Mekaniska och Gjuteriet ökade. Enligt Gjuteriets chef var detta en nackdel för
samarbetet mellan de båda företagen, då det försvårade det integrerade
arbetsssätt som användes vid tillverkning av gjutformar. Eftersom Svets & Mek
AB startade sin verksamhet i en förhyrd lokal endast några hundra meter från
Gjuteriets, innebar detta att den nödvändiga samverkan med
underleverantören av gjutformar skulle underlättas, om Svets & Mek AB fick
möjlighet att tillverka gjutformar i stället för Bergs Mekaniska. Den geografiska
lokaliseringen av företaget hade därmed stor betydelse för Gjuteriets val av
Svets & Mek AB som underleverantör av gjutformar.

På Gjuteriet var det dess chef Arne Lundberg som hade haft ansvaret för
upphandlingen av gjutformar, och därigenom hade han också lärt känna de tre
företagsstartarna mycket väl. Eftersom de tre företagsbildarna var kända som
duktiga och ambitiösa hantverkare dels från tiden vid Bergs Mekaniska och
dels från installationen av Conweyer-banan, lät  Lundberg Svets & Mek AB få
möjlighet att tillverka ett mindre antal gjutformar under hösten 1985.
Tillverkningen av dessa sköttes väl varför Svets & Mek AB fick vara med och
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lämna prisuppgifter på gjutformar vid några större anbudsförfrågningar som
Gjuteriet lämnade senare under hösten. Därefter fick Svets & Mek AB tillverka
gjutformar i samma omfattning som Gjuteriet erhöll olika arbeten som krävde
sådana. Den personliga relationen till Arne Lundberg och hans kunskap om
företagsbildarnas kompetenser och ambitioner fick därigenom en mycket stor
betydelse när de startade företaget och byggde upp kundrelationer till
Gjuteriet.

För Gjuteriet utgör gjutformar en en liten del av den totala
produktionskostnaden. Däremot utgör gjutformar en strategiskt viktig
insatsvara eftersom Gjuteriet inte kan tillverka någonting utan dessa. De flesta
gjutformar är dessutom produktanpassade och kan oftast bara användas till en
typ av produkt,  var efter är de förbrukade. Att tillverka gjutformar är i princip
enkelt men det arbetssätt som används, kräver att tillverkaren har kunskap om
gjutprocessen och har förståelse för att tillverkningen ofta sker under tidspress.
Detta betyder att tillverkare av gjutformar måste hålla en hög
tillverkningsberedskap och alltid hålla utlovade leveranstider, vilket var
kunskaper som de tre företagsbildarna hade tillägnat sig när de arbetade vid
Bergs Mekaniska. Kunskapen och förståelsen för de problem och krav som
Gjuteriet hade, var också viktiga faktorer för att Svets & Mek AB skulle
accepteras som leverantör av gjutformar.

Under de år som delägarna till Svets & Mek AB var anställda vid Bergs
Mekaniska utförde de regelbundet arbeten vid Pappersbruket. Sven Bergstedt
var dessutom mer eller mindre stadigvarande sysselsatt med ”löpande jobb”
vid Pappersbruket under de år som föregick företagsstarten. Dessa
arbetsinsatser innebar att de tre företagsbildarna visade sin duglighet inom sin
speciella nisch, svetsningsarbeten och maskinmontage, för arbetsledare och
andra inköpsansvariga vid Pappersbruket. De utförde alltid sina arbeten på ett
kvalificerat och övertygande sätt, varför de försågs med lämpliga
arbetsuppgifter vid starten av det nya företaget. För Pappersbruket var Svets &
Mek AB´s arbetsinsatser i inledningsskedet viktiga men lätt utbytbara och de
arbeten som erbjöds det nya företaget var av samma slag som de hade utfört
som anställda vid Bergs Mekaniska. Eftersom de arbetsuppgifter som utfördes
av Svets & Mek AB var enkla, fanns det många företag som konkurrerade om
dem. För att i denna konkurrens få möjligheter att erhålla Pappersbruket som
kund var det viktigt för Svets & Mek AB och dess delägare att göra det troligt
att de kunde och var beredda att ”ställa upp” när kunden så önskade. Det
gällde därmed att ha hög servicegrad både vad gällde tillverkning och
leveranstider, tillgängligheten var med andra ord en mycket viktig del av
kundagerandet.

Tor Larsson ansvarade för externa inköp vid Plastföretaget när Svets & Mek
AB startade sin verksamhet. Han hade under 10 år haft en av företagsbildarna,
Gunnar Bergman, anställd i sitt verkstadsföretag i Malmfälten och därigenom
hade han lärt känna honom som en duktig och pålitlig yrkesman. Gunnar
Bergman hade med andra ord kvalificerat sig själv och Svets & Mek AB för
arbetsuppgifter inom Plastföretaget under sin anställningstid i Malmfältens
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Byggnadssmide AB. Svenssons kunskap om Bergman som yrkesman och den
personliga relation som fannas dem emellan, var därmed den nyckel som var
nödvändig för att Svets & Mek AB skulle få Plastföretaget som kund.

5.3.2. Problemlösningssituationen

Problemlösningssituationen innebär att ett företag får en förfrågan om att lösa
ett problem eller utveckla en produkt för att därefter få möjlighet att sälja denna
till uppdragsgivaren. Denna situation inrymmer därmed ett förhållande där det
finns en kund men ingen färdig och egenutvecklad produkt.

När Svets & Mek AB startade sin verksamhet flyttade de in i samma industrihus
som Centralförrådet. Inom Centralförrådets hägn utfördes bland annat olika
svets- och mekaniska arbeten, vilket betydde att det där fanns en verkstad med
viss maskinell utrustning. Vid starten av Svets & Mek AB investerade
företagsbildarna cirka 50 000 kronor i olika maskiner och handverktyg. Det
visade sig snabbt att Svets & Mek AB´s och Centralförrådets maskinparker
kompletterade varandra, varför de började låna utrustning av varandra. Dessa
lån föranledde dock inga intäkter för någon av parterna men däremot  lärde de
känna varandra i de båda organisationerna.

Eftersom Centralförrådets kapacitet var för liten för att klara vissa åtaganden
gentemot kommunen, till exempel tillverkning av plåtcisterner brandstegar och
andra smidesarbeten, måste externa företag anlitas. I det skedet föll det sig
naturligt att vända sig till den mekaniska verkstad som fanns i samma fastighet
och vars ägare hade blivit kända genom maskinlånen. Orsaken till att
Centralförrådet kontaktade Svets & Mek AB för att få arbeten utförda den första
gången var med andra ord dels närheten till företaget men också behovet av
extern kompetens. Kunnandet hos delägarna till Svets & Mek AB var inte känt
av Centralförrådets medarbetare men de blev snabbt varse att Svets & Mek
AB´s ägare besatt en mycket god kunskap om verkstadsmekaniska arbeten.
Svets & Mek AB kvalificerade sig därmed via olika arbeten in som
underleverantör till Centralförrådet. Samarbetet fortsatte därefter, om än i
ganska liten skala, så länge som Svets & Mek AB fanns kvar i samma fastighet
som centralförrådet. ”Vi arbetade ihop som kompisar”, säger  Holger Nyberg.
När Svets & Mek AB lämnade industrihuset avklingade samarbetet för att helt
upphöra under 1994.

5.4 Skapande kundageranden under driftsfasen

Företag försöker att bygga upp relationer till nya kunder under alla faser av
utvecklingsförloppet. Detta betyder att skapande kundageranden inte enbart är
knutna till etableringsfasen utan även existerar under driftsfasen. I detta avsnitt
beskrivs de skapande kundageranden som har använts av Svets & Mek AB
under driftsfasen.
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5.4.1 Uppfinnarsituationen

Uppfinnarsituationen kännetecknas av att företag har utvecklat egna produkter
som de ännu inte har funnit avsättning för. För att göra det möjligt att bygga
upp kundrelationer krävs det skapande och aktiva kundageranden i denna
typsituation. Delägarna till Svets & Mek AB hade goda kunskaper om hur
gjutformar av stål skulle tillverkas och desutom goda kontakter med presumtiva
kunder, som de initialt använde sig av i starten av det egna företaget. Något
aktivt agerande i syfte att knyta ytterligare kunder till den produkten har dock
inte gjorts. I stället var det en presumtiv kund som tog initiativ till den första
kontakten mellan Betongfabriken och Svets & Mek AB för att få gjutformar
tillverkade.

Betongfabriken hade tillverkat betongrör i olika dimensioner under drygt 30 år,
när en övergång till andra produkter skedde i slutet av 1980-talet. Efter bytet
av produkter kunde de gamla formleverantörerna inte längre utnyttjas. I stället
blev det nödvändigt med att söka en annan leverantör eftersom den nya
produktionen krävde att unika gjutformar tillverkades för varje ny produkt. Den
nya produktionsinriktningen krävde därmed en formtillverkare som hade
kunskap om betonggjutning och snabbt kunde tillverka erforderliga formar, i
rätt kvalitet och i rätt tid. Kunskap om betongjutning och kunskap samt
erfarenhet av hur gjutformar skulle utformas och byggas, var de faktorer som
både  Erik Åberg och Tom Bergstedt, vid Gjuteriet, mest värdesatte när de
sökte en ny leverantör av gjutformar.

Vid tidpunkten för produktbytet inom Betongfabriken kontaktade Tom Bergstedt
således Svets & Mek AB, för att fråga om de skulle kunna åtaga sig att tillverka
gjutformar för Betongfabrikens räkning. Detta gjorde Bergstedt eftersom han
kände till att hans kusin Sven Bergstedt var delägare i detta företag.

Den yrkesskicklighet och mycket goda kunskap om tillverkning av gjutformar
som omslöt Svets & Mek AB samt de sociala kontakterna mellan kusinerna
Bergstedt hade stor betydelse när Betongfabriken kontaktade Svets & Mek AB
för att få provleveranser av gjutformar från detta företag. Även missnöjet med
en tidigare leverantör av gjutformar var viktigt för att Svets & Mek AB skulle få
chansen att visa upp sitt kunnande och sin produkt. Via provleveranser och
mindre initiala ordrar kvalificerade sig Svets & Mek AB därefter som
underleverantör till Betongfabriken. De viktigaste skälen till att Svets & Mek AB
blev leverantör av gjutformar till Betongfabriken, var enligt  Erik Åberg att de
hade ”rätt produkt, i rätt tid, på rätt plats och till rätt pris”. Till detta skall också
läggas att de hade en ”lagom kvalitet”, vilket var betydelsefullt eftersom en
alltför hög kvalitet inte ger något större utbyte i gjuteriprocessen utan enbart
blir en kostnad för Betongfabriken.
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5.4.2 Problemlösningssituationen

Problemlösningssituationen innebär att det är kunder som initierar
leverantörskontakter för att därigenom få möjligheter till att lösa ett problem
eller till att utveckla en ny produkt. När Betongfabriken hade börjat tillverka de
nya kundanpassade produkterna upptäckte de att formsystemen inte
fungerade väl. De började därför ett utvecklingsarbete tillsammans med Svets
& Mek AB, som framförallt gällde utveckling av gjutbord. Utvecklingsarbetet
drevs som ett samarbetsprojekt, mellan de två företagen under 1988.

Gjutbord var en produkt som ingen inom Svets & Mek AB tidigare hade varit
med om att tillverka. Produkten var dessutom av den arten att den ställde stora
krav på precision i arbetet. På grund av detta övervägde man, inom företaget,
om detta var ett lämpligt projekt för Svets & Mek AB. För att skapa sig en bild
av om produkten skulle vara möjlig att tillverka studerades alla gjutbord på den
svenska marknaden. Därefter beslutade man sig för att gå med i projektet.
Utvecklingsarbetet ledde till att ett gjutbord som kunde regleras steglöst togs
fram. Den efterföljande tillverkningen gick också bra och inom Betongfabriken
blev man mycket nöjd med produkten. Svets & Mek AB har därefter sålt detta
gjutbord till tre andra betongjuterier i Sverige, delvis med hjälp av
Betongfabriken i Österstad.

Verkstadsföretaget startade sin verksamhet år 1986, med att tillverka
telefonhus avsedda för Ericssons AXE telefonväxlar i en grannfastighet till
Svets & Mek AB. Den ram som husen monteras på, började Olssons
Skåpfabrik i Vitböle att tillverka samma år som verksamheten i
Verkstadsföretaget startade. För att bli accepterad som underleverantör av den
produkten krävde  Lars Svensson i Verkstadsföretaget att leverantören skulle
kunna svetsa ramarna, samt ha tillgång till både blästringsutrustning och en
lackeringsverkstad. Olssons Skåpfabrik uppfyllde dessa krav.

När Verkstadsföretagets andra produkt, fryshuset, var utvecklad och skulle
börja tillverkas, sökte Larsson efter en underleverantör till den stålram och den
ställning på vilka fryshusen skulle byggas. På denna underleverantör ställde
han lägre krav än han gjorde på Olssons Skåpfabrik. Eftersom Larsson inte
kunde presentera några konstruktionsritningar vid denna tidpunkt måste
produkterna tillverkas i ett nära samarbete med leverantören, därför sökte han i
första hand efter en underleverantör som fanns i närheten av
Verkstadsföretaget.

Då Svets & Mek AB fanns i Verkstadsföretagets närmaste omgivning, fick
bland andra detta företag en förfrågan om att tillverka stålramarna. Svets &
Mek AB var vid denna tidpunkt ett okänt företag för  Lars Svensson. Han fick
emellertid höra talas om företaget via andra företagare, och på det sättet fick
han också reda på att ägarna till företaget var mycket duktiga hantverkare. För
ägarna till Svets & Mek AB var Verkstadsföretaget okänt till dess att de fick en
förfrågan om att bli underleverantör till det företaget. Det som avgjorde att
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Svets & Mek AB blev underleverantör till Verkstadsföretaget var delvis den
geografiska närheten mellan företagen, eftersom man från Verkstadsföretagets
sida ville ha en samarbetspartner som de kunde arbeta tillsammans med nära
och intensivt. Ett sådant arbetssätt går inte att använda sig av om det
geografiska avståndet mellan företagen är alltför stort. I valet av
underleverantör spelade även priset stor roll och Svets & Mek AB visade sig ha
det mest förmånliga priset. Dessa två skäl tillsammans med det rykte som
omgav Svets & Mek AB´s delägare som mycket skickliga hantverkare, var det
som avgjorde valet av Svets & Mek AB som underleverantör till
Verkstadsföretaget.

5.5 Underhållande kundagerande i driftsfasen

Underhållande kundageranden innebär aktiviteter som syftar till att upprätthålla
befintliga kundrelationer, eller till att vidmakthålla en befintlig efterfrågan på
företags produkter. I detta avsnitt kommer underhållande kundageranden
gentemot fyra kunder, Gjuteriet, Pappersbruket, Betongfabriken och
Verkstadsföretaget, att beskrivas.

De tre delägarna till Svets & Mek AB och Gjuteriets chef Arne Lundberg har
yrkesmässigt känt varandra i cirka 20 år. De har med andra ord känt varandra
sedan den tid när Gjuteriet köpte gjutformar från Bergs Mekaniska.
Företagsbildarna är därmed väl förtrogna med Gjuteriets arbetssätt och känner
väl till det sätt varpå gjutformar tillverkas. Därutöver vinnlägger de sig alltid om
att vara noggranna med produktkvaliteten och med att hålla utlovade
leveranstider. Dessutom ställer de alltid upp när Gjuteriet så vill. De har insett
att de utgör en viktig länk i den produktionskedja där bland andra Gjuteriet
ingår. I denna kedja kan en försenad leverans av gjutformar i slutänden
försena till exempel ett husbygge, som i sin tur misskrediterar de båda
företagen, vilket på sikt kan undergräva Svets & Mek AB´s existens.

Samarbetet mellan Gjuteriet och Svets & Mek AB fortlöper därför tack vare den
förståelse för betonggjutning och för den process i vilken båda företagen är
aktörer. Eftersom ”vi dessutom har fullt förtroende för Svets & Mek AB och
genom att de verkligen kan sitt arbete och inte är dyrare än andra företag, finns
det ingen anledning för Gjuteriet att inte utnyttja detta företag som
underleverantör av gjutformar”, menar Arne Lundberg. Dessutom ställer Svets
& Mek AB alltid upp när vi behöver dem, de håller alltid uppgjorda
leveranstider oavsett om de är långa eller korta och ”ibland är de verkligen
korta”, säger  Lundberg vidare.

Det sätt varpå gjutformar tillverkas betyder att närheten mellan kund och
leverantör är viktig. Under de två arbetsveckor som tillverkningen av en
”normal” gjutform tar i anspråk besöker Arne Lundberg, Svets & Mek AB 5-6
gånger för att diskutera olika problem som uppstår i samband med
tillverkningen. Därutöver förs diskussioner per telefon. Kontakterna mellan de
båda företagen är med andra ord intensiv under tillverkningsprocessens gång.
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Svets & Mek AB har allt sedan starten funnits endast några hundratal meter
från Gjuteriets anläggning, vilket är ett faktum som gör att de personliga
kontakterna mellan de båda företagen är lätta att underhålla.

En av Svets & Mek AB´s delägare, Karl Svensson, arbetar dessutom
uteslutande vid Gjuteriet med att ställa om vissa justerbara gjutformar
beroende på vad som skall tillverkas. Enligt Arne Lundberg är detta en svår
arbetsuppgift som kräver stor noggrannhet och som ofta dessutom utförs under
tidspress. Det är därtill ett arbete som i hög grad påverkar Gjuteriets produktion
då det är viktigt att hinna med omställningen av gjutformar under två till tre
timmar på morgonen, för att gjutningen skall kunna genomföras under ordinarie
arbetstid. Förseningar i omställningen medför med andra ord
produktionsstörningar för Gjuteriet men tack vare Karl Svensson undgår man i
mycket stor utsträckning sådana störningar.

Gjuteriet arbetar som underleverantörer till olika byggherrar. Detta betyder att
de lägger anbud vid olika upphandlingar av prefabricerade byggelement. Då
de erhåller sådana arbeten måste gjutformar tillverkas. Oftast går då Gjuteriet
ut med 3-4 anbudsförfrågningar till olika mekaniska verkstäder, vad gäller
gjutformar, för att få en uppfattning om prisläget. I de flesta fall får Svets & Mek
AB arbetena men inte alltid. Ibland låter Arne Lundberg ett annat företag få
tillverka en gjutform trots att det hade varit förmånligare med Svets & Mek AB.
Orsaken till detta förfaringssätt är, enligt  Lundberg, att ägarna till Svets & Mek
AB inte skall vara alltför säkra på att de skall få tillverka gjutformar åt dem.

När ett företag har erhållit arbetet med att tillverka gjutformar skrivs ett avtal
som innefattar priser och kravspecifikationer vad gäller formarnas utseende
och kvalitet, men avtalet gäller bara för detta speciella projekt. Vid mindre och
enklare arbeten låter Gjuteriet, Svets & Mek AB tillverka gjutformar utan att
detta föregås av något anbudsförfarande. Mellan Svets & Mek AB och Gjuteriet
finns dessutom årsvisa avtal om timdebitering för löpande arbeten,
ingjutningsgods med mera. Detta är de enda avtal, förutom de som upprättas
inför tillverkningen av specifika gjutformar, som upprättas mellan Svets & Mek
AB och Gjuteriet. Det finns med andra ord inga längre avtal som reglerar
produktionsmängder eller övriga leveransvillkor.

De gjutformar som Svets & Mek AB tillverkar och säljer till Gjuteriet är en
kundanpassad och specialiserad produkt som har ett enda
användningsområde i kundernas verksamhet. Gjutformar utgör 2-5 % av den
totala produktionskostnaden för betonggjuterier. Priset på gjutformar är, trots
dess ringa del av den totala produktionskostnaden, en betydelsefull faktor för
att Gjuteriet skall behålla Svets & Mek AB som underleverantör. Mindre
prisavvikelser gentemot konkurrenter har ingen betydelse, enligt Arne
Lundberg, ”men de får inte bli för stora”. Produktionskostnaden för gjutformar
är enkel att beräkna även för en kund, vilket innebär att de kontinuerligt
kontrollerar Svets & Mek AB´s priser. Inom Svets & Mek AB är man medvetna
om detta och försöker därför hålla priserna på leveranserna till Gjuteriet på rätt
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nivå. Detta kan de göra bland annat genom att de har en noggrann
kostnadsuppföljning på alla objekt som de tillverkar.

Sammanfattningsvis kan sägas att tillverkningen av gjutformar sker i nära
samarbete mellan kund och leverantör och att det geografiska avståndet dem
emellan är viktigt. Service, tillgänglighet, leveranssäkerhet pris och
produktkvalitet är, förutom kunskap om betonggjutning och det geografiska
avståndet är betydelsefulla faktorer för att Svets & Mek AB skall fungera som
underleverantör till Gjuteriet.

I det andra företaget, Pappersbruket, utför Svets & Mek AB sådana arbeten
som är av liten ekonomisk betydelse för båda företagen. Ägarna till Svets &
Mek AB vill emellertid behålla denna kund för att inte ”samla alla ägg i en
korg”. Enligt företrädare för Pappersbruket har Svets & Mek AB emellertid både
begränsad kapacitet och kompetens, vilket medför att företaget bara kan
utnyttjas för enklare arbetsuppgifter, som berör så kallade ”stoppjobb” och
”löpande jobb”. De arbeten som Svets & Mek AB utför åt Pappersbruket utförs
likväl alltid med största noggrannhet och ackuratess. Dessutom ställer de alltid
upp när det så krävs, oavsett om det är helger, kvällar eller semestertider.
Denna tillgänglighet som Svets & Mek AB visar upp har ett mycket stort värde
för Pappersbruket, när de väljer underleverantörer till sin verksamhet. Vi kan
därmed konstatera att den noggrannhet som Svets & Mek AB visar upp som
underleverantör till Pappersbruket parat med tillgängligheten, och givetvis
priset har stor betydelse för att företaget får fortsatt förtroende som
underleverantör till Pappersbruket.

Betongfabriken tillverkar pefabricerade byggelement av betong. Enligt  Erik
Åberg vid detta företag, besitter ägarna till Svets & Mek AB ett gediget betong-
och gjuterikunnande. Han menar att de, inom Svets & Mek AB, därtill håller en
hög servicenivå vilket bland annat innebär att de alltid håller utlovade
leveranstider och att ”de alltid ställer upp”, oavsett om det gäller gjutformar,
ingjutningsgods eller andra arbeten som skall göras. Just den höga
tillgängligheten från Svets & Mek AB´s sida värderas högt inom
Betongfabriken. Allt detta till sammans med de låga priser som Svets & Mek
AB håller gör att samarbetet mellan de två företagen består.

Tillverkning av gjutformar åt Betongfabriken går till på samma sätt som när
gjutformar tillverkas åt Gjuteriet, vilket betyder att samarbetet företagen
emellan är tät och intensiv. Kontakterna mellan representanter för företagen är
dagliga. Avståndet mellan Åbyn och Österstad omöjliggör dock de täta
personliga kontakter som kännetecknar samarbetet mellan Svets & Mek AB
och Gjuteriet. De personliga kontakterna har i stället ersatts av telefonsamtal
och framförallt faxmeddelanden. Just faxen framhåller både  Erik Åberg och
Gunnar Bergman som ett mycket viktigt verktyg för att samarbetet mellan
företagen skall fungera tillfredställande. Det förekommer även personliga
kontakter mellan de två företagen, under tiden som tillverkning av gjutformar
pågår. I de flesta fall betyder det att Tom Bergstedt besöker Svets & Mek AB
för att diskutera uppkomna problem, till exempel dimensionering av material
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eller utformning av vissa detaljer på formarna. Kontakterna kan också gälla
priser, produktutveckling eller att ”spåna” fram nya idéer. När representanter
för Svets & Mek AB utför olika arbeten vid Betongfabrikens anläggning i
Österstad sker också erfarenhetsutbyten och diskussioner kring de arbeten
som pågår. I olika utvecklingsarbeten är det Betongfabriken som är drivande
och kommer med idéer medan Svets & Mek AB förverkligar dessa idéer.
Kontakten mellan företagen sker fortlöpande och utvecklingen sker i samarbete
mellan de båda företagen.

De gjutformar som Svets & Mek AB tillverkar och säljer till Betongfabriken är en
kundanpassad och specialiserad produkt som har ett enda
användningsområde i kundens verksamhet. Svets & Mek AB har blivit
huvudleverantör av gjutformar till Betongfabriken varför detta företag vänder
sig direkt till Svets & Mek AB när de behöver nya gjutformar. Detta gör att
samarbetet mellan de båda företagen har fått en relativt stor omfattning enligt
Erik Åberg, och företagen har mer eller mindre vuxit ihop efter de år av
samarbete som gått. Förståelsen för att det är viktigt att hålla leveranstider och
att hålla en hög servicenivå, liksom det speciella kunnande om betonggjutning
som krävs för att kunna tillverka gjutformar samt att hålla rätt pris, är de
faktorer som har störst betydelse för att relationen består, menar Åberg.
Anbudsförfarande används bara i undantagsfall för att kontrollera att Svets &
Mek AB inte tar för mycket betalt för gjutformarna och detta görs trots att
gjutformar endast utgör 2-5 % av den totala kostnaden vid tillverkning av
betongelement.

Förutom avtal som berör tillverkning av gjutformar som utformas specifikt inför
varje order, finns bara ett avtal och det berör timdebiteringen för tillverkning av
olika enkla standardprodukter, till exempel pelarfötter, vilket löper årsvis. För
andra standardprodukter bland annat ingjutningsgods använder
Betongfabriken andra leverantörer än Svets & Mek AB.

Svets & Mek AB har fungerat som underleverantör åt Verkstadsföretaget i 10
år och  Lars Svensson anser att Verkstadsföretaget och Svets & Mek AB har
vuxit samman under den tid som de har samarbetat. Det finns många orsaker
till detta men Lars Svensson menar att det finns några som är viktigare än
andra. Framförallt pekar han på att delägarna är mycket duktiga hantverkare
och att de håller en lagom kvalitet i sin produktion, det vill säga en kvalitet som
passar Verkstadsföretagets krav. Dessutom har de en hög servicegrad, vilket
betyder att de alltid ställer upp när det behövs.  Lars Svensson upplever det
dessutom som om man från Svets & Mek AB´s sida alltid prioriterar
Verkstadsföretaget framför andra företag när detta är nödvändigt. Ytterligare
ett skäl till att samarbeta med Svets & Mek AB, menar Larlsson är det korta
avståndet mellan de två företagen som gör att Verkstadsföretaget inte behöver
använda lastbil för att frakta stålramarna från Svets & Mek AB till den egna
verkstadslokalen.  Lars Svensson menar därför att det inte finns någon
anledning att ersätta Svets & Mek AB med något annat verkstadsföretag,
tvärtom vill han utveckla och utvidga samarbetet mellan de två företagen.
Larsson menar dock att det är viktigt att även under dessa förhållanden hålla
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kontroll på underleverantörens priser. För detta ändamål brukar han därför
göra en ”offertsväng” då och då, men de har alltid visat att Svets & Mek AB har
mycket fördelaktiga priser.

Verkstadsföretaget kunde till för två år sedan inte presentera
konstruktionsritningar för Svets & Mek AB, i syfte att underlätta framställningen
av underleveranser. Tillverkningen skedde därför i nära samarbete mellan de
två företagen. Detta betydde att det var nödvändigt med en nära och personlig
kontakt mellan företagen. Framförallt var det  Lars Svensson i
Verkstadsföretaget och Sven Bergstedt i Svets & Mek AB som diskuterade
gemensamma problem som uppstod under tillverkningens gång. Dessa
diskussioner kunde till exempel beröra utformning eller dimensionering av de
komponenter som ingick i de ramar och ställningar till fryshus som Svets & Mek
AB tillverkade. Eftersom Verkstadsföretaget arbetar helt kundorderstyrt och
tillverkningsprocessen hade denna form, med intensiva och personliga
kontakter mellan de två företagen, var den geografiska närheten mycket viktig.

I och med anställningen av en civilingenjör i Verkstadsföretaget underlättades
tillverkningsprocessen för Svets & Mek AB´s del, på så sätt att de numer får
konstruktionsritningar för de produkter som skall tillverkas. När det till exempel
gäller tillverkning av fryshus finns det dessutom ett antal standardutföranden
av dessa, som innebär att ramar och ställ kan beställas enligt vissa
standardmått. Det betyder att  Lars Svensson kontaktar Svets & Mek AB för att
framförallt diskutera leveranstider när Verkstadsföretaget får en beställning på
ett fryshus. När det är klart skickas ett särskilt beställningsdokument, som
inkluderar standardmåtten, över till Svets & Mek AB som därefter sköter
tillverkningen.

Vissa fryshus tillverkas emellertid inte efter standardmått utan efter kundens
speciella krav. Detta betyder att den nyanställde civilingenjören Petter Nilsson
måste göra helt nya konstruktionsritningar som passar kundkraven. I sådana
arbeten sker ett intimt samarbete mellan  Nilsson och framförallt Sven
Bergstedt och Gunnar Bergman vid Svets & Mek AB. Diskussionerna dem
emellan gäller framförallt praktiska tillämpningar, för att på ett så enkelt och bra
sätt som möjligt klara av tillverkningen av de specialbeställda fryshusen.
Bergstedt och Bergman fungerar därmed som ett bollplank för Petter Nilsson
när han skall göra nya konstruktionsritningar, ”eftersom de vet hur man gör
rent praktiskt men inte kan rita”, säger  Lars Svensson.

Det betyder att det inte längre är nödvändigt med samma intensiva och
personliga kontakter mellan de två företagen för att driva rutinmässiga
tillverkningsprocesser framåt. I stället har kontakterna mellan Svets & Mek AB
och Verkstadsföretaget förändrats, från att tidigare ha varit inriktad mot att lösa
praktiska problem i en pågående tillverkningsprocess, till att vara inriktad mot
utveckling och problemlösning innan tillverkningen startar.
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5.6 Planering inom Svets & Mek AB

År 1992 flyttade Svets & Mek AB in i nya, egna, verkstadslokaler i Åbyn.
Orsaken till att de byggde egna lokaler var att hyresvärden varslade om stora
hyreshöjningar från och med år 1993 för den förhyrda lokalen. Vid bygget av
den nya verkstadslokalen gjorde de tre delägarna ”nästan allt” själva, vilket var
arbeten som  de utförde på kvällar, helger och annan ledig tid. Tack vare
denna arbetsinsats och att arbetet utfördes under en lågkonjunktur, inskränkte
sig byggkostnaderna till 1.7 miljoner kronor. Detta betyder i sin tur att de nu har
lägre kostnad för verkstadslokalen än vad de hade tidigare, trots att den nu
både är större och modernare.

Enligt Sven Bergstedt finns det en önskan att frigöra sig från de två
dominerande kunder som Svets & Mek AB har, men varken produkter eller
kunder är kända. Inom Svets & Mek AB görs inga medvetna
marknadsundersökningar, i stället avvaktar de passivt och inväntar en lämplig
kund eller lämplig produkt. Något aktivt kundagerande för att knyta nya kunder
till företaget förekommer egentligen inte heller. Den enda aktivitet som Svets &
Mek AB har gjort är att sätta in en annons på de gula sidorna i
telefonkatalogen.

Den långsiktiga målsättningen i företaget är att hålla ägarna och eventuella
övriga anställda med en skälig lön. För att kunna hålla kontroll på detta räknar
de ut en timdebitering som de måste använda sig av gentemot sina kunder.
Timdebiteringen baseras på full sysselsättning, det vill säga 1 765
arbetstimmar per år och sysselsatt person, samt material-, kapital- och övriga
kostnader. Riktmärket blir då att alla sysselsatta skall arbeta full tid i
produktionen. Om detta uppnås får alla sin lön. Därutöver ser de
företagsbildningen som en möjlighet att skapa framtida arbetsmöjligheter för
sina barn.

Företagets löpande bokföring sköter Gunnar Bergmans hustru medan en
redovisningsbyrå sköter delårsbokslut och övrigt bokslutsarbete.

Den skriftliga planeringen i företaget rör enbart produktionen. Denna planering
görs för att klara av nya ordrar och för att kunna överblicka vilka leveranstider
som kan utlovas. Alla arbetsordrar sparas, dels för att ha som underlag vid
prissättning och dels för att kunna planera produktionstider. Överväganden
som anknyter till den långsiktiga planeringen av företaget diskuteras under
pauser i det ordinarie arbetet. De eventuella beslut som tas eller de
överväganden som görs i detta sammanhang dokumenteras inte.

Några råd som Sven Bergstedt gärna vill ge till andra som står i begrepp att
starta ett företag är att ha fötterna stadigt på jorden och att satsa på
väsentligheter det vill säga det man är bra på, samt att växa långsamt. Han
menar att han har sett alltför många exempel på företag som växte fort under
1980-talets högkonjunktur. De växte snabbt och drog på sig stora kostnader i
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form av bland annat stora anläggningstillgångar. När sedan konjunkturen svek
och efterfrågan på dessa företags produkter minskade, klarade de inte av
kostnaderna utan gick i konkurs. I Svets & Mek AB har det varit en uttalad
filosofi att ”stanna hemma” och inte lockas med i alltför våghalsiga projekt.
Eftersom det alltid kommer nedgångar, är det bättre att satsa försiktigt så att
det även går att klara en lågkonjunktur.

I enlighet med detta har de som mål att expandera verksamheten långsamt till
högst 6-7 man. Enligt Gunnar Bergman har de märkt att detta är en övre gräns
för att alla skall kunna arbeta i produktionen samtidigt som de  själva kan
ansvara för och planera sina arbetsuppgifter. När företaget har fler anställda
än detta måste en person aktivt arbeta med administrativa göromål, till
exempel produktionsplanering, vilket inte är önskvärt i Svets & Mek AB, enligt
Bergman. Den eventuella expansionen skall dock inte ske till kunder som
kräver avancerad teknik, eftersom detta dels kräver ytterligare
maskininvesteringar och dels utbildning av de tre delägarna i ny teknik. En
utbildning som de varken har tid eller ork att genomföra. Kunskap om ny teknik
upplever Bergstedt dock inte som någon brist i den nuvarande produktionen.
En kunskapsbrist som han däremot skulle vilja täppa till är den bristande
ekonomiska utbildningen. Han menar att det vore bra om han kunde förstå de
ekonomiska rapporter som kommer från redovisningsbyrån på ett bättre sätt.

Enligt Sven Bergstedt har Svets & Mek AB lyckats tack vare att de har
anpassat sig efter kundernas krav, att de har satsat på det som de kan
samtidigt som de har varit framsynta. Gunnar Bergman framhåller dessutom
den geografiska närheten mellan Svets & Mek AB och dess kunder som en
viktig framgångsfaktor, men han menar att också pris, service och kvalitet har
haft stor betydelse för att erhålla och behålla kunder. Leveranssäkerheten
framhåller Sven Bergstedt slutligen som en stor och viktig konkurrensfördel
gentemot presumtiva konkurrenter.

5.7 Sammanfattning av fallet Svets & Mek AB

Sven Bergstedt, Gunnar Bergman och Karl Svensson var under lång tid
anställda som verkstadsarbetare vid Bergs Mekaniska innan de startade
företaget Svets & Mek AB. De hade en sammanlagd erfarenhet av arbete vid
mekaniska verkstäder på 72 år när de startade företaget. Under en stor del av
denna tid hade de svetsat gjutformar till Gjuteriet men också utfört andra typer
av mekaniska arbeten vid de större företagen i Norrån. De hade därvidlag
erhållit ett rykte, om att vara duktiga och ansvarsfulla hantverkare. Svets & Mek
AB startade sin verksamhet den 1 juni år 1985, men tanken på att starta ett
eget företag hade funnits hos de tre företagsbildarna en längre tid, och den var
framsprungen ur det missnöje som de kände med arbetet vid Bergs Mekaniska.
Det var Sven Bergstedt och Gunnar Bergman som initierade processen redan
1983, genom att sinsemellan diskutera möjligheterna till en företagsstart. De
hade båda arbetat väldigt fritt som anställda vid Bergs Mekaniska vilket gjorde
att de inte kände sig främmande för en eventuell företagsstart eftersom de var
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vana att både hantera kundkontakter och att planera sina respektive
arbetsuppgifter självständigt. Dessutom var de uppskattade av de olika kunder
som de betjänade.

Tanken som föresvävade dem var därför att starta ett företag där de skulle
kunna göra samma typ av arbete som de redan gjorde vid Bergs Mekaniska,
det vill säga svetsarbeten och maskinmontage. De ville därigenom få ett ännu
större inflytande över sina respektive arbeten och dessutom få en möjlighet att
tjäna mer pengar än de gjort tidigare. För att möjliggöra företagsstarten började
de söka en lämplig verkstadslokal, som de fann i kommunens företagshotell i
Åbyn. Parallellt med detta började de även att söka tänkbara kunder till
företaget.

Eftersom de hade varit verksamma som verkstadsarbetare och svetsare under
många år i Norrån hade de byggt upp förtroendefulla relationer till
representanter för olika kundföretag. De fann det därför naturligt att vända sig
till Gjuteriet och Pappersbruket som båda hade varit kunder till Bergs
Mekaniska under många år, varför deras produkter och produktion var väl
kända av de tre företagsbildarna. Eftersom Sven Bergstedt, Gunnar Bergman
och Karl Svensson dessutom var kända som skickliga yrkesmän av
betydelsefulla representanter för dessa båda företag fick deras nya företag
övertaga den roll som Bergs Mekaniska tidigare hade haft.

Plastföretaget erhölls som kund under liknande omständigheter. I detta fall var
det Gunnar Bergman som tidigare hade arbetat på en mekanisk verkstad i
Malmfälten och där gjort sig känd som en skicklig och pålitlig hantverkare. Den
dåvarande ägaren till det företaget var vid det tillfälle som Svets & Mek AB
startade sin verksamhet ansvarig för externa inköp vid Plastföretaget. Eftersom
han kände till Bergman sedan den tidigare verksamheten, tvekade han aldrig
att utnyttja Svets & Mek AB när han fick en förfrågan därifrån. Centralförrådet
erhölls som kund när Svets & Mek AB flyttade in i en angränsande lokal.
Chefen för Centralförrådet,  Holger Nyberg, upptäckte att de båda
organisationernas verkygsuppsättningar kompletteade var andra, varför han
tog initiativ till att samutnyttja dessa. Eftersom Svets & Mek AB var en
mekanisk verkstad som var granne med Centralförrådet fick Svets & Mek AB
därefter utföra enklare svetsarbeten som de inte hann med på Centralförrådet.
Därvid märkte  Nyberg att de utförde dessa arbeten så bra att det kvalificerade
dem för ännu fler och större arbeten i Centralförrådets regi.

När Betongfabriken bytte produktionsinriktning var det nödvändigt att hitta en
ny leverantör av gjutformar. Den produktionsansvarige vid Betongfabriken var
(och är) kusin med företagsledaren i Svets & Mek AB. Därigenom blev det känt
att Svets & Mek AB hade startat sin verksamhet med att tillverka gjutformar åt
Gjuteriet. Via underhandskontakter undersöktes Svets & Mek AB och befanns
vara en möjlig underleverantör av gjutformar. De fick därvid göra några mindre
leveranser som utföll till stor belåtenhet hos ansvariga på Betongfabriken.
Detta resulterade därefter i ett underleverantörsengagemang för Svets & Mek
AB gentemot Betongfabriken. Efter en tid som underleverantör av gjutformar,
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fick Svets & Mek AB en förfrågan om de också skulle kunna uteckla och
tillverka gjutbord för Betongfabrikens räkning. Gjutbord är en mer komplicerad
produkt än gjutformar. Detta gjorde att de tre delägarna till Svets & Mek AB
tvekade. Emellertid åtog de sig arbetet med att tillverka gjutborden. De blev bra
och Svets & Mek AB har därefter sålt sådana till fler företag än Betongfabriken.

Verkstadsföretaget startade sin verksamhet året efter Svets & Mek AB och har
sin verkstadslokal bredvid Svets & Mek AB´s nya verkstad. När
Verkstadsföretaget utökade sitt produktsortiment med fryshus, sökte
företagsledaren efter en underleverantör till den stålram som fryshusen byggs
på. Han hade ryktesvägen hört talas om att Svets & Mek AB var ett företag
med duktiga medarbetare. Eftersom de båda företagen låg grannar hörde han
sig för om möjligheterna att Svets & Mek AB skulle kunna tillverka den produkt
han ville. Medarbetarna i Svets & Mek AB ställde sig positiva och de
provleveranser som gjordes utföll till stor belåtenhet från Verkstadsföretagets
sida.
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6. KUNDAGERANDEN I SVETS & MEK AB

6.1 Inledning

Svets & Mek AB har fyra fasta kunder, Gjuteriet, Betongfabriken,
Verkstadsföretaget och Pappersbruket. Gjuteriet och Pappersbruket har varit
kunder sedan starten av företaget. Verkstadsföretaget blev kund 1986 och
Betongfabriken blev det 1987. Därutöver har Svets & Mek AB haft två andra
kunder Plastföretaget och Centralförrådet. Totalt har företaget således endast
haft 6 kunder sedan starten år 1985. Gjuteriet och Betongfabriken svarar för 90
% av företagets omsättning, vilket företagsledaren för Svets & Mek AB menar
är ett icke önskvärt tillstånd eftersom företaget därigenom hamnar i ett stark
beroendeförhållande till dessa två företag.

De produkter som tillverkas i företaget är enkla och kräver inte någon
avancerad teknik för att kunna framställas. Den valda produktionen ställer inte
heller några höga krav på utbildning, varken hos de som arbetar i produktionen
eller hos företagsledningen. Delägarna till Svets & Mek AB besitter dock en
speciell kunskap om gjuteriprocessen som måste betraktas som en unik
konkurrensfördel för företaget. God yrkeskunskap parat med ett missnöje med
den dåvarande arbetssituationen gav dem impulsen till att starta företaget. Den
verksamhet som bedrivs i Svets & Mek AB överensstämmer till fullo med de
arbetsuppgifter som de tre företagsbildarna utförde i sin tidigare anställning vid
Bergs Mekaniska.

Arbetet vid Bergs Mekaniska gav de tre företagsbildarna ett gott rykte bland
kundföretagen tack vare den yrkesskicklighet som de visade. Dessutom
byggde de de upp goda personliga relationer till olika personer vid dessa
företag. De typer av kundageranden som har utnyttjats av Svets & Mek AB
samt innehållet i dessa redovisas i nedanstående tabell 6.1, där redovisas
även de kunder som omfattas av respektive agerande. De första kunder,
Gjuteriet och Pappersbruket, som Svets & Mek AB erhöll kan ses som ett
resultat av denna kvalificering som kombinerades med ett aktivt och utåtriktat
kundagerande (a 2 i tabell 6.1). Även Plastföretaget erhölls via ett aktivt
kundagerande (c 2). Övriga kunder har erhållits genom ett ”mun-till-mun”
förfarande, där yrkesskickligheten och det goda rykte som omfattar Svets &
Mek AB och dess ägare, har varit de mest betydelsefulla komponenterna (b 1,
c 1 och d 1).

Ryktet om Svets & Mek AB och dess duglighet har med andra ord spridit sig till
presumtiva kundföretag, som därefter har kontaktat Svets & Mek AB och efter
en viss prövning accepterat detta företag som leverantör. Inom Svets & Mek AB
uppfattas det också som viktigt att ge god service åt kundföretag, vilket
inkluderar allt från rätt pris till att varan levereras i rätt tid. Detta utgör därmed
viktiga beståndsdelar i det underhållande kundagerandet (a 1:1).
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Tabell 6.1. Innehåll i Svets & Mek AB´s kundageranden

Typ av kundagerande Kund Innehåll i kundagerande
a 1:1. rör befintlig efterfrågan, det
vill säga underhållande kund-
agerande

Betongjuteriet
Pappersbruket
Betongfabriken
Verkstadsföretaget

kunskap om produkt och process,
kvalitet, leveranstider, pris,
interaktion, närhet, kund-anpassning

a 1:2. rör ny efterfrågan, det vill
säga skapande kundagerande

ej aktuellt ej aktuellt

a 2. för leverantören gammal kund
som bearbetas med för leverantören
gammal produkt

Gjuteriet
Pappersbruket

kvalificering via tidigare jobb,
kunskap, service, ställa upp, pris,
leveranstider, närhet, interaktion,
lagom kvalitet, känd kund

c 2. för leverantören ny kund som
bearbetas med av leverantören
gammal produkt

Plastföretaget kvalificering via tidigare jobb,
bekant med anvarig på kundföretag,
kunskap, service, ställa upp, pris

b 1. för leverantören gammal kund
som efterfrågar för leverantören ny
produkt

Betongfabriken
(gjutbord)

gammal kund, kunskap om
leverantör och gjuteriprocessen,
samt närhet till kund

c 1. för leverantören ny kund som
efterfrågar av leverantören gammal
produkt

Betongfabriken ”mun-till-mun” förfarande, kunskap
och erfarenhet, service, ställa upp,
pris, lagom kvalitet,
leveranssäkerhet

d 1. för leverantören ny kund som
efterfrågar av leverantören ny
produkt

Centralförrådet
Verkstadsföretaget

”mun-till-mun” förfarande, kunskap
och erfarenhet, service, ställa upp,
pris, försiktigt närmande, närhet,
kvalificering

Av de skapande kundageranden som redovisas i tabell 6.1, kan två (a 2 och c
2) klassificeras som aktiva medan tre (b 1, c 1 och d 1) kan anses som passiva.
Det som framförallt skiljer aktiva från passiva kundageranden, är vilken part
som tar initiativ till kundkontakter. I skapande och aktiva kundageranden utgår
incitamenten från leverantörsföretag, medan det motsatta gäller för passiva
kundageranden. När det gäller de skapande och aktiva kundageranden som
Svets & Mek AB har använt, har den kvalificering som har skett via tidigare
anställningar varit viktig, medan ”mun-till-mun” metoden har varit betydelsefull
för passiva kundageranden.

Det som framförallt skiljer olika kundageranden åt är därmed det sätt som
kunderna får kunskaper om Svets & Mek AB´s förmåga att tillfredställa de
behov som kundföretagen har.

6.2 Kundageranden knutna till olika typsituationer

Under de år som Svets & Mek AB har varit verksamt har således sex, av sju
möjliga, typer av kundageranden använts. Kundageranden är emellertid möjliga
att, som visas i kapitel 3, hänföra till olika typsituationer. Där visas bland annat
att uppfinnarsituationen ställer krav på att säljande företag måste agera
självständigt och utåtriktat för att göra det möjligt att etablera kundrelationer.
För Svets & Mek AB kan vi konstatera att företagsbildarna agerade inom ramen
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för denna typsituation då de vände sig till Gjuteriet, Pappersbruket samt
Plastföretaget med erbjudanden om att bli underleverantör till dessa.
Kontakterna underlättades genom att de tre företagsstartarna redan som
anställda vid Bergs Mekaniska, hade utfört sådana arbetsuppgifter som de
hade för avsikt att göra i Svets & Mek AB. När det gäller förbindelsen med
Plastföretaget hade en av företagsbildarna, Gunnar Bergman, gjort sig känd för
den inköpsansvarige vid detta företag som en duktig och ansvarsfull
medarbetare när han var anställd vid dennes företag i Malmfälten. Detta
innebar att företagsbildarnas kunskaper och färdigheter var kända av
representanter för de presumtiva kundföretagen, redan när de första
kontakterna togs.

Vid starten av Svets & Mek AB sökte de tre företagsstartarna sålunda upp
kända företag och erbjöd dem sådana produkter som de tidigare hade tillverkat
som arbetstagare (a 2 och c 2) för dessa företags räkning. Det betyder att de
kundageranden som användes i uppfinnarsituationen och som har
klassificerats som aktiva och utåtriktade, också har tydliga drag av försiktighet
och passivitet.
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har kund

har ej kund   kund Svets & Mek
 a2; a 2; c 2

uppfinnar-
situationen

drömsituationen

c 1; a 1:2 a 1:1

idealsituationen
 Svets & Mek

problemlösnings-
    situationen

 b 1; d 1; c 1
  kund  Svets & Mek    kund

har produkt har ej produkt

  d 1

Verkstadsföretaget

gjutbord

Betongfabriken

Centralförrådet

Gjuteriet
Pappersbruket

Plastfabriken

Figur 6.1. Svets & Mek AB´s kundageranden fördelade på olika typsituationer
Anm.:  En grov pil visar varifrån initiativet till ett kundagerande kommer medan en tunn pil
illustrerar motpartens reaktion

Problemlösningssituationen innebär att att presumtiva kunder kontaktar
leverantörer för att initiera utvecklingsprojekt eller ta initiativ till att nya
produkter tillverkas. Dessa första kontakter bottnar dock mer i en vilja att
anpassa leverantörsföretaget till olika kundkrav än att utnyttja aktiva och
utåtriktade kundageranden. De ageranden som nyttjas i denna situation kan
därför te sig passiva ur en leverantörssynvinkel, eftersom det är kunder som
kontaktar leverantörer och inte det omvända. De presumtiva kunderna
kontaktar emellertid inte leverantörsföretag slumpmässigt, i stället grundar de
sina val av tänkbara leverantörer på en kunskap om dessas duglighet, som
oftast utgår från andras erfarenheter. Detta betyder att leverantörsföretag i
denna typsituation inte är aktiva i den meningen att de använder aktiva och
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utåtriktade kundageranden. De förlitar sig i stället på det goda rykte som
omsluter dem och som har byggts upp under en längre tid, genom att de har
utfört olika arbetsuppgifter på ett ur kunders synvinkel tillfredställande sätt, som
sedan sprids till andra företag. Leverantörsföretag kvalificerar sig därmed till
olika arbetsuppgifter vid andra tillfällen och på andra sätt än i till exempel
uppfinnarsituationen, varigenom ett ”mun-till-mun” förfarande får stor betydelse
när kundföretag skall välja en ny leverantör.

Det kundagerande (d 1) som användes när Centralförrådet kontaktade Svets &
Mek AB och började utnyttja detta företag som underleverantör följde emellertid
inte till fullo detta mönster. I stället för att i förväg ha bildat sig en uppfattning
om Svets & Mek AB´s duglighet med hjälp av andras sakkunskap, förvärvades
denna kunskap via en succesiv kvalificering, där leverantören efterhand fick
visa sin kompetens genom att utföra olika typer av mycket enkla arbeten. Detta
möjliggjordes av att Svets & Mek AB fanns i omedelbar närhet av
Centralförrådet i och med att de två företagen hyrde sina respektive
verkstadslokaler i samma industrihus. Den geografiska närheten hade därmed
stor betydelse för att Svets & Mek AB skulle erhålla Centralförrådet som kund.
Därutöver var företagsbildarnas kunskaper, deras serviceanda och vilja att
alltid ”ställa upp” viktiga faktorer för att en lönsam kundrelation skulle kunna
etableras i problemlösningssituationen.

Idealsituationen kan ses som ändpunkten i företags strävan att nå långsiktig
överlevnad. Uppfinnarsituationen och problemlösningssituationen kan därför i
detta avseende ses som försteg till idealsituationen. De kundrelationer som
byggs upp i uppfinnar- respektive problemlösningssituationerna kan i ett visst
skede övergå till underhållande kundageranden och på det sättet bidraga till
företags långsiktiga överlevnad. Detta sker dock i en kontinuerlig process där
det är svårt att avgöra stadieövergångar. Av Svets & Mek AB´s kunder kan
fyra, Gjuteriet, Pappersbruket, Betongfabriken och Verkstadsföretaget sägas
omfattas av underhållande kundageranden. Det är emellertid svårt att exakt
avgöra när de skapande kundageranden som innebar att kundrelationerna
mellan Svets & Mek AB och dessa företag byggdes upp, övergick till
underhållande kundageranden. Vi kan enbart konstatera att dessa fyra företag
faktiskt omfattas av den omsorg från Svets & Mek AB´s sida som kännetecknar
underhållande kundageranden (a 1:1).

I idealsituationen är det dessutom möjligt att använda alla typer av skapande
kundageranden som är hänförliga till både uppfinnarsituationen och
problemlösningssituationen. Svets & Mek AB har emellertid enbart utnyttjat de
som kan knytas till problemlösningssituationen (b 1, c 1 och d 1), vilket innebär
att bara passiva kundageranden har använts i denna typsituation.

De företag som tog initiativ till kundkontakter var Betongfabriken och
Verkstadsföretaget. För Betongfabriken uppstod ett behov av en ny
formleverantör när de bytte produktionsinriktning. Eftersom Svets & Mek AB var
känt av Betongfabrikens produktionschef kontaktade han detta företag, varefter
Svets & Mek AB fick göra ett antal provleveranser av gjutformar. Tack vare den
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kunskap och vilja till samarbete som de visade upp fick de snabbt huvudansvar
för tillverkning av gjutformar. När Betongfabriken väl hade blivit kund till Svets
& Mek AB, initierades dessutom ett utvecklingsprojekt som syftade till att
utveckla och tillverka en ny produkt, gjutbord. Skälet till att Betongfabriken ville
utveckla denna produkt till sammans med Svets & Mek AB var att de upplevde
företagsbildarna som mycket duktiga hantverkare som dessutom hade god
förståelse för gjuteriprocessen. Från Gjuteriets sida hade de med andra ord ett
stort förtroende för Svets & Mek AB´s delägare vid detta tillfälle.

Utvecklingen och tillverkningen av gjutbordet, som är den enda egenutvecklade
produkten inom Svets & Mek AB, gick bra. Gjutbordet saluförs emellertid inte
aktivt av Svets & Mek AB utan endast med hjälp av Betongfabriken. Vi kan
därmed än en gång konstatera att Svets & Mek AB inte arbetar med aktiva och
utåtriktade kundageranden, utan avvaktar passivt på att andra skall ta initiativ
till kundkontakter.

I Verkstadsföretaget uppstod ett behov av en ny underleverantör när den nya
produkten, fryshus, skulle tillverkas. Eftersom Lars Svensson inte kunde
presentera konstruktionsritningar av fryshusen och de detaljer som den tänkta
underleverantören skulle tillverka, måste tillverkningen ske i ett nära samarbete
dem emellan. För att underlätta detta arbete ville han därför ha en
underleverantör som geografiskt låg i närheten av Verkstadsföretaget. För att
hitta detta företag sökte Lars Svensson därför i Verkstadsföretagets närmaste
omgivning, och genom underhandskontakter från affärskollegor och
rekommendationer från dessa, kontaktade han bland andra Svets & Mek AB.
Via ett anbudsförfarande fick de chansen att lämna prisuppgifter och det visade
sig då att de hade det lägsta priset. Därefter fick Svets & Mek AB möjligheter
att visa sina färdigheter vad gäller tillverkning, vilket Svensson blev mycket
nöjd med. Svets & Mek AB fick således efter den initiala kontakten möjlighet att
kvalificera sig som underleverantör till Verkstadsföretaget vilket lyckades tack
vare den yrkesskicklighet och vilja till samarbete som de visade. Dessutom
hade deras förmåga till och erfarenhet av att tillverka produkter genom ett
interaktivt samarbete, stor betydelse.

Även om företagets ägare initialt använde sig av till synes aktiva och
utåtriktade kundageranden (a 2 och c 2), så kännetecknas Svets & Mek AB´s
kundageranden framförallt av passivitet och försiktighet. Detta beror på att de
under etableringsfasen främst riktade sig till presumtiva kunder som var kända
sedan tidigare anställningar och att alla kundrelationer i idealsiuationen har
byggts upp med hjälp av passiva men skapande kundageranden (b 1, c 1 och d
1). Det reaktiva intrycket förstärks dessutom genom att underhållande
kundageranden prioriteras i Svets & Mek AB.

6.3 Kundageranden knutna till Svets & Mek AB´s utvecklingsförlopp

Företags utvecklingsförlopp har tidigare diskuterats i kapitel  2 och 3 och
därvid dryftades tanken, att olika typer av kundageranden kan hänföras till
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olika faser av detta förlopp. De kundageranden som Svets & Mek AB har
använt fördelar sig på utvecklingsförloppets faser som figur 6.2 visar. För Svets
& Mek AB kan därmed skapande kundageranden iaktagas både under
etableringsfasen och driftsfasen. Etableringsfasen innehåller därvid de initiala
kundageranden som berör Gjuteriet, Pappersbruket, Plastföretaget samt
Centralförrådet, medan det är kunder, Betongfabriken och Verkstadsföretaget,
som har tagit initiativ till att bygga upp kundrelationer med Svets & Mek AB
under driftsfasen. Under denna fas har även Betongfabriken tagit initiativ till
utveckling och tillverkning av gjutbord i samarbete med Svets & Mek AB. Vi kan
sålunda inte identifiera något enda kundagerande som kan knytas till
uppfinnarsituationen under driftsfasen, som därmed enbart innehåller
skapande och passiva kundageranden. De underhållande kundageranden som
kan observeras under driftsfasen riktas mot fyra olika företag, Gjuteriet,
Pappersbruket, Betongfabriken och Verkstadsföretaget.

Vi kan följaktligen konstatera att skapande kundageranden har använts vid sju
olika tillfällen och att underhållande kundageranden har riktats mot fyra olika
företag.

uppfinnar- problemlösnings      uppfinnar-             problemlösnings-
situationen          situationen        situationen i         situationen i

idealsituationen
       idealsituationen  idealsituationen

skapande   skapande                skapande
underhållande
                kundagerande    kundagerande             kundagerande
kundagerande

etableringsfas driftsfas

Figur 6.2. Kundageranden för företaget Svets & Mek AB. Fördelat på
typsituationer samt utvecklingsförloppets olika faser. (K=kund; P=Svets & Mek
AB)

Under etableringsfasen kan kundageranden hänföras till både
uppfinnarsituationen och problemlösningssituationen, i vilka olika
kundageranden måste användas för att nå lönsamma kundrelationer. I
uppfinnarsituationen är det till exempel viktigt att använda skapande och aktiva
kundageranden medan problemlösningssituationen till sin natur innebär att
presumtiva kunder kontaktar en leverantör. Under etableringsfasen agerade de
tre företagsbildarna framförallt inom ramen för uppfinnarsituationen, genom
sådana kundageranden som riktade sig till presumtiva kunder. De

 K  P  K  P  K  P  K  P  K  P
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kundageranden som användes måste därför betraktas som både skapande och
aktiva, även om de vände sig till kunder som företagsbildarna hade betjänat
under tiden som arbetstagare. Detta innebar att de inblandade personerna,
både i de presumtiva kundföretagen och Svets & Mek AB var bekanta.
Dessutom var produkterna väl kända av de inblandade parterna.

Företagsbildningen kan därmed klassificeras som en ”avknoppning” från ett
befintligt företag, Bergs Mekaniska. Sven Bergstedt, Gunnar Bergman och Karl
Svensson kontaktade således kunder till detta företag för att höra sig för om
möjligheten att fortsätta med samma tillverkning som de gjort tidigare, men nu i
egen regi. De kundageranden som kan relateras till uppfinnarsituationen under
etableringsfasen, kan därmed ses som en slags minimiinsats från
företagsbildarnas sida, eftersom de inte hade utvecklat en egen produkt som
de försökte sälja till helt nya kunder. Detta indikerar ett förhållande där
uppfinnarsituationen kan innehålla ett spektrum av kundageranden. Dessa kan
innehålla allt från förhållandevis okomplicerade och enkla kundageranden, av
den typ som Svets & Mek AB har använt, till mer komplicerade, då företag har
utvecklat egna podukter som de försöker sälja till helt nya kunder.

Under etableringsfasen agerade Svets & Mek AB även i
problemlösningssituationen. Den aktiviteten ledde emellertid endast till mindre
betydelsefulla affärer med Centralförrådet. Det som framförallt kännetecknade
etableringsfasen var i stället att Svets & Mek AB då knöt den ekonomiskt
viktigaste kunden, Gjuteriet, till företaget vilket gjordes med hjälp av ett aktivt
och utåtriktat kundagerande (a 2). På samma sätt erhölls Pappersbruket som
kund. Även Plastföretaget knöts till Svets & Mek AB med hjälp av ett aktivt och
utåtriktat kundagerande (c 2). Under etableringsfasen knöts också
Centralförrådet till Svets & Mek AB men här kännetecknades kundagerandet av
att kunden var aktiv och kontaktade Svets & Mek AB (d 1).

Under driftsfasen kan företag utnyttja kundageranden som är hänförliga till alla
typsituationer. Om detta skall kunna genomföras på ett tillfredställande sätt i ett
företag, ställs det stora krav på företagsledaren. I Svets & Mek AB har
företagsledaren valt att inte använda aktiva och utåtriktade kundageranden
under driftsfasen, vilket vi kan se i figur 6.2 där uppfinnarsituationen under
driftsfasen helt saknar kundageranden. Skapande kundageranden är därmed
koncentrerade till problemlösningssituationen och därmed förbundna passiva
kundageranden. Detta innebar att initiativ till kundkontakter kom från
Betongfabriken och Verkstadsföretaget och inte från Svets & Mek AB. Orsaken
till detta var att de båda kundföretagen var i behov av en underleverantör.
Kunskaper om Svets & Mek AB erhölls via underhandskontakter med
affärskollegor, personlig kännedom om företaget samt anbudsförfaranden.
Därefter vidtog en succesiv kvalificering där Svets & Mek AB´s delägare via
provleveranser fick visa sin kompetens, vilket lyckades eftersom båda dessa
företag nu är kunder till Svets & Mek AB.

Vi kan därmed konstatera att etableringsfasen kännetecknades av att det var
skapande och aktiva kundageranden, med drag av passivitet och försiktighet,
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som användes. Driftsfasen utmärktes däremot av att det enbart var passiva
kundageranden som användes. Under driftsfasen har dessutom underhållande
kundageranden varit betydelsefulla, eftersom Svets & Mek AB prioriterar
befintliga kunder och deras krav.

6.4 Företagsledaren och dennes betydelse för kundagerandet i Svets &
Mek AB

Företagsledaren var 40 år och hade en låg teoretisk utbildning (yrkesskola) vid
företagsstarten. Efter avslutad utbildning arbetade han i cirka 20 år vid Bergs
Mekaniska med sådana arbetsuppgifter som utgör grunden för Svets & Mek
AB´s nuvarande verksamhet, nämligen svetsarbeten och maskinmontage.
Sedan företagsstarten har företagsledaren inte vidareutbildat sig inom något
område för att bättre klara företagets skötsel. Han skulle dock vilja utbilda sig
inom bokföring och annan företagsekonomi för att bättre kunna förstå de
ekonomiska rapporter som kommer från redovisningsbyrån.

Huruvida en företagsledare är marknads- eller produktionsorienterad har
tidigare, i kapitel 2.5.4, beskrivits som viktiga faktorer för förståelsen av dennes
agerande. I det följande beskrivs företagsledaren i Svets & Mek AB utifrån
detta synsätt.

Genom att studera företagsledarens bedömning av viktiga framgångsfaktorer
för Svets & Mek AB, figur 6.3, kan vi erhålla indikationer på hans orientering.
Som en mycket betydelsefull omständighet för företagets överlevnad och
utveckling anger han därvid att de i Svets & Mek AB redan från början satsade
på en verksamhet som var väl känd av företagsbildarna. De satsade med andra
ord på sådan verksamhet och på sådan kunskap som företagsledaren och
hans kompanjoner hade lärt sig under tiden som anställda vid Bergs
Mekaniska. Dessa kunskaper har sedan inte vidareutvecklats i det nya
företaget, utan samma kunskaper utnyttjas fortfarande för att tillverka samma
produkter som tidigare.

vi har satsat på det vi är bra på 
vi har anpassat oss efter kunderna s krav 
företagsledningen har varit framsy nt 
vi har haft litet mer tur än andra  i branschen 
vi har haft en framgångsrik försäl jningsorganisation 
vi har planerat mer än andra föret ag 
vi har haft en framgångsrik markna dsplanering 
vi har bättre utnyttjat service fr ån konsulter, 
branschorganisationer utvecklingsf ond o dyl 
vi har stått långt fram i teknisk utveckling

5 4 3 2 1

instämmer helt tar helt avstånd
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Figur 6.3. Företagsledarens bedömning av olika framgångsfaktorers betydelse
för Svets & Mek AB

Företagsledaren anger därefter kundanpassning och företagsledningens
framsynthet som viktiga faktorer till att Svets & Mek AB har blivit lyckosamt.
Kundanpassningar knyts dock helt till de förändrade krav som befintliga kunder
ställer och inte till potentiella kunders krav. Inom företaget satsas därmed ingen
kraft på sådana ageranden, vars avsikt är att knyta nya kunder till företaget.
Nya kunder bearbetas inte aktivt och verksamheter som syftar till att vidga
kundbasen för Svets & Mek AB, värderas därmed inte som viktiga.
Företagsledaren menar i stället att det är mer betydelsefullt att rätta sig efter de
befinliga kundernas krav, såväl vad gäller konkreta produktuformningar och
leveranstider som att ”ställa upp” med personal för olika svets- och
reparationsarbeten, när detta krävs. Tillgängligheten är med andra ord en viktig
faktor i samarbetet mellan Svets & Mek AB och dess nuvarande kunder.

Företagsledningens framsynthet har främst gällt sådant som, att företaget inte
skall växa för fort och att i företaget ägna sig åt känd teknik och kända
produkter. Svets & Mek AB´s strategi, som är att ”stanna hemma” och inte ge
sig in på alltför våghalsiga projekt tydliggör detta. Företagsledaren menar till
exempel att han såg flera företag som expanderade alltför snabbt under 1980-
talet, med åtföljande höga kostnader som de sedan inte klarade av i den
konjunkturnedgång som kom. Han menar därför att de som står i begrepp att
starta ett eget företag, skall stå med fötterna stadigt på jorden, satsa på det
man är bra på, samt att växa långsamt.

Om vi därefter studerar Sven Bergstedts uppfattning om vilka faktorer som är
viktiga respektive oviktiga för en företagsledare, se figur 6.4, finner vi fem
stycken som bedömer som viktigare än andra. Dessa är mångsidigt kunnande,
självständighet, ansvarsfullhet samt förmågan att hantera kunder och personal.
Därefter pekar han på ytterligare fyra viktiga förhållanden för den som skall
leda ett företag, nämligen kreativitet, produktionskunnande, produktkännedom
samt kunskap om kunder.
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instämmer helt tar helt avstånd

mångsidigt kunnande 
självständighet 
ansvarsfullhet 
"förmåga att ta folk", egen person al 
"förmåga att ta folk", kunder 
kreativitet 
produktionskunnande 
produktkännedom 
kunskap om kunder 
tekniskt kunnande 
marknadskunnande 
egen utbildningsnivå 
kunskap om konkurrenter

Figur 6.4. Faktorer som är viktiga respektive oviktiga för företagsledare, enligt
Svets & Mek AB´s företagsledare

Bergstedt betonar vikten av ett mångsidigt kunnande hos företagsledare. Ett
sådant må innefatta kunnande om såväl kunder som produkter och produktion.
För Bergstedts del är denna förmåga framförallt sammankopplad med ett väl
utvecklat produktionskunnande där de befintliga kunderna fokuseras. I
relationen till befintliga kunder visar företagsledaren och övriga delägare ett
stort ansvar, i och med att de alltid ”ställer upp” när kunderna så kräver och
genom att de alltid levererar varor i rätt tid, även om det krävs arbete på
obekväma arbetstider för att möjliggöra detta.

En bärande tanke i Svets & Mek AB är att i första hand satsa på verksamheter
och produkter som redan är kända av delägarna till företaget. De har med
andra ord intagit en mycket försiktig hållning där de helt anpassar
verksamheten efter kundernas behov och önskemål. Det är med andra ord
kunderna som är den aktiva parten, vilket betyder att företagsledarens
självständighet är liten och att utrymmet för ett kreativit och livgivande
ledarskap i Svets & Mek AB därmed är begränsat.

Ur den ovanstående karaktäristiken framskymtar en försiktig företagsledare
som inte gärna tar några större risker. Han betonar i stället gärna sådana
aktiviteter i företaget som placerar den befintliga verksamheten i centrum. Att
till exempel satsa kraft och pengar på potentiella kunder för att knyta dem till
företaget eller att ligga långt framme i den tekniska utvecklingen tycker
företagsledaren är oviktigt, vilket förmodligen beror på en ovilja att satsa på
någonting som är okänt och som är svårt att kontrollera. Intresset för
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kundanpassningar riktas, som nämnts tidigare, i stället helt mot befintliga
kunder och inte mot tänkbara framtida kunder. Detsamma gäller värderingen av
flexibilitet och förmågan att handskas med förändringar.

Slutsatsen av detta blir att företagsledaren riktar intresset mot befintliga kunder
men att han i detta arbete också är lyhörd för de fordringar som dessa kunder
ställer och i största möjliga utsträckning anpassar sig efter dessa. Det betyder
att företagsledaren är marknadsorienterad i så motto att han anser det viktigt
att befintliga kunder behandlas på ett korrekt sätt, att de får leveranser i rätt tid
och att de produkter som levereras stämmer överens med kundernas krav. I
övrigt betonar han sådana faktorer som kan hänföras till ett
produktionsorienterat synsätt, vilket också avspeglas i de passiva och
avvaktande kundageranden som Svets & Mek AB uppvisar.

Svets & Mek AB´s knytning till och beroende av några få stora kunder kan ses
som ett uttryck för den företagsledningsfilosofi som är rådande inom företaget.
Denna filosofi innebär att det är befintliga kunder som tilldrager sig intresse
från företagsledarens sida och de kundageranden som därigenom prioriteras,
är de som ryms inom det som benämns skapande och passiva samt
underhållande kundageranden. Där är leveranssäkerhet, rätt pris, personliga
kontakter och service viktiga komponenter. Företagsledaren menar att
personliga kontakter med befintliga kunder är viktiga, eftersom detta ger
företaget möjlighet att anpassa sig efter deras krav. Kunskapen om existerande
kunder och lyhördhet inför dessas krav är därmed en viktig del i kundagerandet
enligt företagsledaren. De starka bindningar som finns mellan Svets & Mek AB
och dess huvudkunder kan därmed också ses som ett uttryck för att
företagsledarens strävanden att anpassa Svets & Mek AB till kundernas krav
har varit lyckosamt.

Värdet för Svets & Mek AB av de starka bindningar som finns till några få
kunder är emellertid dubbelbottnat, eftersom företagsledaren samtidigt menar
att detta förhållande innebär att Svets & Mek AB är beroende av endast ett
fåtal företag för sin överlevnad. För att minska beroendet till dessa kunder och
därigenom sprida risker, skulle företagsledaren aktivt kunna arbeta för att
bygga upp en bredare kundbas. Detta gör han emellertid inte, vilket styrks av
att intresset för potentiella kunder och skapande och aktiva kundageranden är
lågt. Innebörden blir att företagsledaren har dåliga kunskaper om var möjliga
kunder finns eller vilka dessa skulle kunna vara. Trots detta menar
företagsledaren att det vore önskvärt med en långsam expansion av företaget.
Denna expansion skulle, enligt företagsledaren, dock inte vara möjlig att
genomföra, om de vore tvungna att acceptera sådana kunder som kräver att
Svets & Mek AB investerar i mer avancerad teknik än de nu förfogar över. Han
är till exempel rädd för att vända sig till större tillverkande företag i Österstad,
eftersom han tror att sådana företag skulle komma att ställa högre krav på
Svets & Mek AB, vad gäller tekniknivå och produktkvalitet, än vad nuvarande
kunder gör. Om Svets & Mek AB skulle vända sig till denna typ av kunder torde
det kräva dyrbara maskininvesteringar och investeringar i utbildning av
delägarna i ny teknik. För delägarna innebär utbildning i ny teknik både en
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kostnad som de ej har råd med och en insats de rent tidsmässigt ej har kraft att
genomföra, enligt företagsledaren.

Företagsledarens möjligheter att påverka kundagerandet måsta anses som
stora. Emellertid styrs kundagerandets inriktning av de bakomliggande
kunskaper och erfarenheter som han besitter. Detta betyder förmodligen att
utbildningsnivån och företagsledarens erfarenhet i stor utsträckning har styrt
produkt- och kundval i Svets & Mek AB och att det är svårt för honom att lyfta
blicken från den nuvarande verksamheten mot någonting nytt. Det är troligen
enklare för företagsledaren att ”fortsätta som förut” i stället för att ta sig an nya
utmaningar i form av nya produkter och nya kunder, då detta inte ställer några
förändrade krav på honom eller de övriga delägarna i firman.

6.5 Konkurrensen och branschlogiken samt dessas betydelse för
kundagerandet i Svets & Mek AB

Den viktigaste produkten för Svets & Mek AB är gjutformar, som är enkla att
tillverka men som kräver mycket god kunskap av hur betonggjutning går till
samt en god förståelse för hur betonggjuterier arbetar. Denna kunskap är viktig
eftersom inget av de två studerade betonggjuterierna gör
konstruktionsritningar, med vars hjälp gjutformar kan tillverkas. Det innebär i
sin tur att tillverkningen av gjutformar sker genom ett intensivt samarbete
mellan kundföretag och leverantörföretag. I detta arbete är de personliga
kontakterna mycket viktiga och den kunskap som Svets & Mek AB besitter om
betonggjutning är därmed väsentlig vid tillverkningen. Eftersom denna ställer
låga krav på tekniknivå hos det tillverkande företaget, torde det finns många
mekaniska verkstäder i Svets & Mek AB´s närområde som skulle kunna
tillverka och sälja gjutformar. Företagsledaren för Svets & Mek AB upplever
dock en mycket svag konkurrens vad gäller tillverkningen av gjutformar inom
den egna och de kringliggande kommunerna. Kunskapen om verkliga och
latenta konkurrenter liksom om presumtiva kunder är dock dålig inom Svets &
Mek AB.

Av de tre företag, Svets & Mek AB, Bergs och Erssons som tillverkar gjutformar
är det bara de två förstnämnda som direkt konkurrerar med varandra. Erssons
befinner sig i en annan nisch och utför enbart mer kvalificerade arbeten, till ett
högre pris jämfört med de två andra företagen. Hittills har Svets & Mek AB
lyckats med att hålla såväl den verkliga som den potentiella konkurrensen, vad
gäller gjutformar, stången. Det beror sannolikt på att Svets & Mek AB ”sköter
sig”, det vill säga att de håller rätt priser, att de håller avtalade leveranstider,
att de håller hög produktkvalitet samt att de håller en hög servicenivå gentemot
sina kunder. Detta är möjligt att göra så länge som de omgivande kraven inte
förändras, till exempel krav på kvalitetssäkring av produktionen. Även ny teknik
eller förändrad kompetens hos kundföretagen kan tvinga fram förändringar i
Svets & Mek AB´s kundagerande. Detta kan ske genom att kundföretagen till
exempel börjar framställa konstruktionsritningar, vilket gör det möjligt att anlita
andra underleverantörer, eftersom den specifika kunskapen om betonggjutning
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då inte längre är lika betydelsefull. Den geografiska närheten mellan
kundföretag och leverantörsföretag blir i detta fall inte heller lika viktig, då det
interaktiva och intensiva arbetet mellan företagen ej längre blir nödvändigt. Om
konstruktionsritningar finns kan nämligen det tillverkande företaget göra den
efterfrågade produkten utan att kunden behöver vara delaktig i
tillverkningsprocessen.

Ett annat skäl till den upplevda svaga konkurrensen kan bero på den speciella
kunskap om betonggjutning som Svets & Mek AB besitter, vilket otvetydigt är
en mycket stor konkurrensfördel. Denna konkurrensfördel består dock bara så
länge som andra mekaniska verkstäder inte tillägnar sig den specifika kunskap
som Svets & Mek AB besitter och så länge som tillverkningsprocessen för
gjutformar ser ut som den gör. Om kunskapen sprids till andra verkstäder finns
en uppenbar risk att Svets & Mek AB förlorar sin exklusiva konkurensfördel.
Detta kan exempelvis bli fallet om Svets & Mek AB når sitt kapacitetstak,
varigenom kunderna tvingas att söka andra leverantörer av gjutformar. Likaså
kan konkurrenssituationen förändras om gjutformar börjar tillverkas av annat
material än stål.

När det gäller andra typer av arbeten, till exempel enklare svets- och
mekaniska arbeten som Svets & Mek AB också utför, är konkurrensen både
tydligare och större. För denna kategori av arbeten är i princip alla mekaniska
verkstäder inom ett rimligt geografiskt avstånd konkurrenter. Här är det svårt att
urskilja utpräglade konkurrensfördelar, förutom priset och kundernas kunskap
om och bedömning av de olika verkstäderna. I valet av de företag som skall
utföra sådana arbeten är det ofta priset som styr kunden. Det är dessutom lätt
för kundföretagen att ersätta en leverantör med en annan eftersom
kompetensen och ofta priset också är likvärdiga. Det som därutöver kan
särskilja de olika företagen åt, är den produktionskapacitet som företag förfogar
över och som dimensionerar de arbetsuppgifter som de kan åtaga sig. Svets &
Mek AB har en begränsad produktionskapacitet och är därmed mindre
användbara för större arbetsuppgifter. För Svets & Mek AB spelar detta,
åtminstone förnärvarande, mindre roll eftersom endast en liten del (10 %) av
företagets omsättning härrör från denna typ av verksamhet.

Den rådande branschlogiken, innebär för ett företag av den typ som Svets &
Mek AB representerar, att det måste anpassa sin verksamhet till
kundföretagens krav vad gäller pris, kvalitet, service och leveranssäkerhet,
eftersom latenta konkurrenter i annat fall kan övertaga Svets & Mek AB´s roll
som leverantör. Inom Svets & Mek AB har företagsledaren och de övriga
delägarna förstått detta, varför de helt har anpassat sig till kundföretagens
krav. De söker med andra ord inga egna marknadslösningar utan accepterar
de som finns och arbetar därför med den rådande branschlogiken och inte mot
den. Konkurrenssituationen, branschlogiken och andra krav som ställs på
Svets & Mek AB kan emellertid förändras som resultat av bland annat ny teknik
eller kvalitetsarbete inom respektive kundföretag. Med hjälp av ny teknik kan
kundföretagen börja göra konstruktionsritningar som sedan kan lämnas till det
företag som skall tillverka gjutformar. Om detta blir verklighet kan
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betongjuterierna vidga kretsen av möjliga underleverantörer eftersom den
speciella kunskapen om betongjutning då inte blir lika viktig.

Gjutformar kan i en framtid tillverkas i andra material än stål och kvalitetsarbete
kan blottlägga brister i tillverkningen som måste åtgärdas och som i sin tur
kräver nyinvesteringar hos Svets & Mek AB. Om företagsledaren i Svets & Mek
AB inte är varse sådana förändringar och anpassar sig till dessa kan företaget
möta allt hårdare konkurrens och på sikt konkurreras ut av andra företag.

I den nuvarande verksamheten upplever företagsledaren att den konkurrens
som Svets & Mek AB utsätts för är svag. Det finns enligt honom endast ett fåtal
konkurrenter vad gäller Svets & Mek AB´s huvudprodukt, gjutformar och dessa
konkurrenter är väl kända. Den befintliga konkurrensen upplevs därmed inte
som besvärande och konkurrenterna hålls på avstånd med bland annat lågt
pris, leveranssäkerhet och ett specifikt kunnande i betonggjutning.

Företagsledaren är emellertid inte underkunnig om den potentiella
konkurrensen eftersom han inte gör analyser av det aktuella och framtida
kundunderlaget, mer än i form av vad befintliga kunder säger vid de personliga
kontakter som han har med dem under tillverkningsprocessens gång.
Företagsledaren är emellertid lyhörd och anpassar företagets verksamhet efter
de stora kundernas krav och fångar eventuella möjligheter ”i flykten”, vilket kan
tydas som ett sätt att anpassa företaget efter den befintliga konkurrensen. Den
strategiska planeringen inom Svets & Mek AB inskränker sig även den till
överväganden som har att göra med direkta förfrågningar från befintliga och
presumtiva kunder.

6.6 Olika bindningar mellan Svets & Mek AB och dess kunder

Som ett mått på styrkan i de bindningar som konstituerar relationerna mellan
Svets & Mek AB och dess kunder, kan vi studera omsättningens procentuella
fördelning mellan de olika kundföretagen sett över en längre tidsperiod. Vi kan
då konstatera att både Gjuteriet och Betongfabriken, under en lång tid har
svarat för en mycket stor del av Svets & Mek AB´s omsättning, vilket tyder på
starka bindningar mellan dessa företag och Svets & Mek AB.
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Figur 6.5. Procentuell omsättning fördelat på olika kunder

Svets & Mek AB och de två största kunderna är inte knutna till varandra via
avtal. Bindningarna företagen emellan har i stället en annan karaktär, som
bland annat tar sig uttryck i att Svets & Mek AB upprätthåller dagliga kontakter
med både Gjuteriet och Betongfabriken angående utformning och tillverkning
av gjutformar. Eftersom produkterna tillverkas utan ritningar är täta kontakter
mellan företagen nödvändiga. Kontakterna sker dels genom personliga besök
och dels genom att använda telefon och fax. När det gäller kontakter mellan
Svets & Mek AB och Gjuteriet sker dessa nästan uteslutande genom personliga
besök, vilket beror på att de båda företagen är lokaliserade nära varandra.
Kontakterna mellan Svets & Mek AB och Betongfabriken sker oftast via telefon
och fax genom att det är 6 mil mellan de båda företagen. Personliga kontakter
mellan representanter för företagen sker vanligtvis när Svets & Mek AB
levererar färdiga produkter till Betongfabriken eller utför arbeten vid
Betongfabrikens anläggning i Österstad. De starka bindningar som finns mellan
Svets & Mek AB och Betongfabriken förstärks dessutom genom att vi kan
identifiera en social dimension i denna bindning, eftersom Vd:n (Sven
Bergstedt) i Svets & Mek AB och den produktionsansvarige (Tom Bergstedt) i
Betongfabriken är kusiner med varandra.

Arne Lundberg vid Gjuteriet menar att de inom Svets & Mek AB har byggt upp
en mycket stor kunskap om hur gjutformar skall byggas. Av Lundberg anses
detta som en mycket viktig faktor för att relationen företagen emellan skall
fortleva. Dessutom arbetar en av Svets & Mek AB´s delägare uteslutande i
Gjuteriets  fabrik för att bland annat ställa om gjutformar. Arbetet med att ställa
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om gjutformar är ett viktigt precisionsarbete som kräver stor hantverksmässig
kunskap som få har.

Ett liknande förhållande finns även mellan Svets & Mek AB och den andra
stora kunden, Betongfabriken. Mellan dessa båda företag har samarbetet
utvecklats så att de tillsammans har utvecklat en ny typ av gjutbord.
Betongfabriken är dessutom beroende av Svets & Mek AB´s leveranssäkerhet
och den kunskap om tillverkning av gjutformar som de besitter. Erik Åberg vid
Betongfabriken uttrycker till och med försiktigtvis en farhåga att samarbetet
med Svets & Mek AB har fått för stor omfattning och att de därigenom har blivit
alltför beroende av de kunskaper som de besitter. Samtidigt är Svets & Mek AB
beroende av Betongfabriken för att få avsättning för sina produkter, varför de
alltid är lyhörda och för de krav som kommer från deras sida och alltid ställer
upp när de har problem som måste lösas.

Mellan Svets & Mek AB och den tredje största kunden, Verkstadsföretaget, har
bindningarna blivit starkare och företagen har alltmer ”vuxit samman”, enligt
Lars Svensson vid Verkstadsföretaget. Svensson menar att han har funnit stora
fördelar med att utnyttja Svets & Mek AB som underleverantör och han vill
därför utöka samarbetet med detta företag, genom att låta dem tillverka även
ramarna till telefonhusen. Orsaken till detta är att Olssons Skåpfabrik har höga
priser. Lars Svensson upplever det som ett problem med att byta leverantör
eftersom de har samarbetat länge med Olssons Skåpfabrik när det gäller
tillverkning av stålramar till telefonhus. Till yttermera visso köper de dessutom
sandwichpaneler av Verkstadsföretaget en affär som skulle kunna äventyras
om Verkstadsföretaget byter leverantör till telefonhusens ramar. Detta betyder
att det har byggts upp både personliga ekonomiska relationer mellan
Verkstadsföretaget och Olssons Skåpfabrik som inte är så lätta att bryta, enligt
Lars Svensson. Det är med andra ord svårt att bryta upp en befintlig relation
även om den är ekonomiskt är ofördelaktig, som i detta fall missgynnar Svets &
Mek AB.
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7. FALLET SADELMAKERIET

7.1 Inledning

Sadelmakeriet är ett företag som ägs och drivs av sadelmakare Oscar Nilsson i
Krokvattnet, cirka 55 km väster om  Norråns kommun. Företaget startades som
enskild firma i augusti månad 1986 och den juridiska formen är alltjämt enskild
firma. Nilsson är drygt 50 år och har sysslat med läderarbeten i stort sett hela
sitt liv.

Oscar Nilsson fascinerades, liksom många barn, av cowboys och indianer
under hela sin uppväxt i Åsbro. Detta innebar bland annat att han redan som
10-åring gjorde ett par indian-mockasiner. Dessutom bestämde han sig tidigt
för att tillverka en ”riktig” cowboy-pistol. Han började detta arbete när han var
tretton år gammal och fortsatte arbetet under 5 års tid. Hjälp med att gjuta
pistolen fick han av folk på ASEA, där han arbetade som kontorsbud. Hölstret i
läder tillverkade han på egen hand av läder från sin sönderklippta skolportfölj.
När pistol med hölster var klar rönte den en sådan uppskattning att den
ställdes ut i en banklokal i Åsbro varifrån den stals. Det som Nilsson har kvar
av denna pistol är därför endast ett fotografi, som visar ett vackert hantverk.

År 1961 började Oscar Nilsson sin värnpliktstjänsgöring. Under värnpliktstiden
arbetade han på lediga stunder med att bland annat tillverka tyngdlyftarbälten
och pistolhölster av läder, som han sålde till kamrater på regementet.

Under värnpliktstiden och under tiden som anställd vid ASEA och Metallverken
i Åsbro var Nilsson lärling på deltid hos sadelmakare Öberg. Detta betydde att
han tillbringade all sin fritid i Öbergs sadelmakeri. Eftersom han hade ett
heltidsarbete parallellt med att han var lärling tog utbildningen hos Öberg sju år
i stället för fyra. Oscar Nilsson menar att detta inte var något problem i och med
att han tyckte att det var roligt att arbeta med läder och därför att Öberg
kontinuerligt försåg honom med olika läderarbeten som han tjänade pengar på
att utföra. I augusti månad år 1965 ringde Öberg till Metallverken där Nilsson
arbetade och bad honom komma till sadelmakeriet. Öberg var ihärdig varför
Nilsson blev tvungen att begära ledigt för att kunna besöka Öberg.
Sadelmakare Öberg var vid denna tid 79 år gammal och hade bedrivit sitt
företag i mycket blygsam skala de sista åren. Skälet till att han ville att Oscar
Nilsson skulle besöka honom vid detta tillfälle, var att han hade för avsikt att
överlåta firman till Nilsson, som då var 22 år gammal.

Öberg ville ha 1 200 kronor för lagret vid överlåtelsen. Dessutom ville han
introducera Oscar Nilsson för kunder och leverantörer. Nilsson accepterade
förslaget vilket innebar att han sade upp sig från Metallverken och att han
övertog sadelmakeriet från och med den 1 oktober 1965, namnet på företaget
blev Öbergs Sadelmakeri eftr., Oscar Nilsson.



126

Öberg hade fyra större kunder, ASEA, Vattenfall, Åsbro stad och Postverket. Åt
ASEA och Vattenfall tillverkade han stolpskoremmar i läder, medan han skötte
översynen av tjänsteportföljer åt ASEA och Åsbro stad. För Postverkets räkning
tillverkade han buntremmar av läder. Dessutom tillverkade Öberg en del
specialväskor, och presentartiklar åt ASEA. Detta var kunder som Nilsson fick
övertaga, men ”den timdebitering som Öberg tog ut av dessa var alldeles för
låg”, säger Oscar Nilsson, vilket innebar att han dubblerade denna, från 17
kronor till 35 kronor per timme, vid övertagandet. Arbeten från dessa fyra
kunder, en del traditionella sadelmakeriarbeten samt tillverkning av egna alster
som såldes i sadelmakeriet gav Nilsson en utkomst som var bättre än den han
hade som anställd vid Metallverken.

En ny produkt som Nilsson började tillverka och sälja när han hade övertagit
Öbergs sadelmakeri, var en sportväska. Den hittade han på Tärnsjö Ånggarveri
när han gjorde rundresan med Nils Öberg. Vid garveriet i Tärnsjö var ingen
intresserad av väskan, varför han fick en hel, hopsydd, väska och en som
enbart var stansad. Han kunde därför börja tillverka den själv, direkt när han
hade övertagit sadelmakeriet. Snart fick han också kontakt med den
inköpsansvarige på NK i Stockholm som ville få exklusiv rätt att sälja väskan,
vilket han också fick. Kontakten med NK fick han hjälp med av en kamrat, som
tog med Nilsson och hans produkter på en försäljningsresa till Stockholm. Efter
detta träffade Nilsson en torghandlare som saluförde olika typer av
läderhantverk. Han ville också köpa väskan. Det fick han inte till att börja med
men torghandlaren hade en del lädervaror som intresserade Nilsson, och med
förbehållet att han inte skulle sälja sportväskan i Sverige fick torghandlaren
köpa den, varefter Nilsson fick tillgång till lädervarorna. Torghandlaren höll
avtalet det första året men inte det andra och när detta blev uppenbart för
ansvariga på NK bröt de avtalet med Oscar Nilsson.

År 1967 fick Oscar Nilsson som förste hantverkare, Åsbro stads
kulturstipendium på 3 500 kronor. Detta stipendium betydde mycket för honom
som hantverkare och företagare, eftersom intresset och efterfrågan på hans
produkter ökade och att han därigenom kunde ta ut högre priser för dessa. Han
betecknar själv stipendiet som en vändpunkt både för honom själv som
hantverkare och för det företag som han drev vid detta tillfälle.

År 1969 öppnade en sportaffär i Åsbro som, enligt Oscar Nilsson, sålde fina
”hästsaker”. Samtidigt med detta hade huset där sadelmakeriet var inrymt
renoverats, och därmed hade hyran höjts från 35 kronor per kvartal till 2 500
kronor. Detta innebar att den gamla verksamheten inte gav tillräckligt stora
intäkter för att täcka de ökade kostnaderna. Eftersom Nilssons hustru saknade
arbete såg han en möjlighet att slå två flugor i en smäll, dels ge hustrun ett
arbete och dels få in pengar till den ökade hyreskostnaden. Han kontaktade
därför ägaren till den nyöppnade sportaffären för att ta reda på varifrån de
köpte den ridutrustning som de sålde. Det visade sig att det var en grossist i
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Danmark som försåg sportaffären med denna utrustning. Oscar Nilsson
kontaktade grossisten och blev nedbjuden till Danmark för att diskutera ett
eventuellt samarbete. Denna resa avslutades med en affärsuppgörelse, som
för Nilssons del innebar att han skulle utvidga sadelmakeriets verksamhet med
en affär där ridutrustning skulle säljas. Efter en del problem med lån öppnades
affären år 1970. Som mest var det sex stycken anställda i det företaget.

Samma år, det vill säga 1970, startade Oscar Nilsson tillsammans med gode
vännen och keramikern Aimo Nietosvuori också konstnärsgruppen Grupp 70.
Gruppen bestod förutom av dessa två personer även av en keramiker, en
träsnidare, en vävare, en fotograf och en skulptör. Grupp 70 hade flera
uppmärksammade och framgångsrika utställningar i Åsbro i början av 1970-
talet.

En viktig produkt i Nilssons företag var stolpskoremmar i läder. I början av
1970-talet började emellertid dessa remmar allt mer ersättas av nylonremmar.
Tillverkning av nylonremmar skilde sig väsentligt från tillverkning av
läderremmar. För att göra remmar i nylon krävdes till exempel ett annat
arbetssätt och en annan teknik, eftersom nylonet måste brännas av och hålen
också måste brännas. För att klara av detta utvecklade Nilsson tillsammans
med sin svärfar, en maskin med vars hjälp dessa arbetsmoment kunde utföras.
År 1972 fick Nilsson ett erbjudande från stolpskotillverkaren om att bli
underleverantör till denne. Detta hade inneburit att Oscar Nilsson skulle ha fått
leverera alla nylonremmar som stolpskotillverkaren behövde i sin produktion.
Det skulle också innebära att han var tvungen att bygga upp ett nytt företag
och bygga ett industrihus för den nya verksamheten. Han var dock beredd att
satsa på detta. Banken var också beredd att låna ut pengar under förutsättning
att han kunde presentera två stycken borgensmän. Hans svärfar var beredd att
ställa upp som borgensman och skriva på en borgensförbindelse men hans
svärmor ville inte göra detta. Den nya verksamheten där nylonremmar till
stolpskor skulle tillverkas blev därför aldrig verklighet.

Själv arbetade Oscar Nilsson under denna tid inte alls med läderhantverk, det
hade han anställda som gjorde. Han arbetade i stället som chef och
administratör i företaget, vilket var något som han inte trivdes med. Han slutade
därför med affären under våren 1973. Maskinen för tillverkning av
stolpskoremmar av nylon sålde han till en sadelmakare i Östra Aros som hade
för avsikt att svara för underleveranser av dylika remmar till
stolpskotillverkaren. När affärsverksamheten var nedlagd och planerna på det
nya företaget var skrinlagda hade Oscar Nilsson för avsikt att enbart tillverka
egna lädervaror som han skulle sälja i en egen affär. Detta skulle ha betytt att
han själv hade fått arbeta med läder i mycket större utsträckning än vad han
hade gjort de senaste åren, vilket var något som han verkligen ville göra.

Vid samma tid som detta skedde hade tidningen Dagens Nyheter ett reportage
från Tärnsjö Ånggarveri, där sadelmakare Nilsson omnämndes. Reportaget
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medförde att Jan Roberts från SIDA, ringde upp Oscar Nilsson, som då var 30
år gammal, och undrade om ”sadelmakare Nilsson hade någon ung person
som skulle kunna arbeta som fredskårist i Ghana”. Detta telefonsamtal
resulterade sedan i att han erbjöds ett expertkontrakt med SIDA och att han
tillsammans med sin familj tillbringade 12.5 år i Ghana. I Ghana arbetade han
dels med att lära ut hantverket, dels med att bygga upp småföretag kring
sadelmakeri. ”Detta innebar att jag personligen lärde mig mycket om
småföretag och företagande”, säger Nilsson.

När Nilsson hade tillbringat 12 år som SIDA-expert i Ghana ville han och hans
familj återvända till Sverige. Med hjälp av en näringslivssekreterare som också
hade ett SIDA-uppdrag i Ghana formulerade han ett brev, som skickades till
kommuner i norra Sverige. I detta brev erbjöd han sig att starta ett sadelmakeri
i den kommun som så önskade. Till Åsbro ville han inte återvända. Han hade
två kriterier för de kommuner som han skickade brevet till, dels skulle det
finnas en golfbana inom lämpligt avstånd från kommunen och dels skulle den
ligga i norra Sverige. Det var fem kommuner som svarade på brevet, bland
dem Norråns kommun. I Norrån blev Oscar Nilsson och hans hustru mycket väl
mottagna av näringslivssekreteraren Hans Granlund. Redan vid första
kontakten fastnade båda två för Norrån. Granlund  betalade uppehället i
Norrån och visade ett aktivt intresse för den tilltänkta rörelsen. Granlund
erbjöd bidrag till maskininvesteringar och tog med Oscar Nilsson till Garveriet,
vilket är ett företag som sedan flera generationer är verksamt som ett garveri.
Det har dessutom under lång tid varit känt för att garva ett bra läder. Oscar
Nilsson kände till exempel till Garveriet redan på 1960-talet då han drev
sadelmakeri i Åsbro.

7.1.1 Starten av Sadelmakeriet

När Oscar Nilsson och hans hustru hade bestämt sig för att flytta upp till
Norrån, kunde Hans Granlund inte erbjuda någon lägenhet i centrala Norrån,
då det vid denna tidpunkt var bostadsbrist där. Bostad kunde däremot erbjudas
i byarna Fröberg  och Krokvattnet. De valde att bosätta sig i Krokvattnet
eftersom det var närmare till Norrån därifrån. I Krokvattnet blev de erbjudna en
1:a med kokvrå i pensionärshemmet, en bostad som de accepterade.

Hans Granlund hade berättat för Nilsson om ett företag som hette Krokvattnets
Läder, vilket var ett företag som sysslade med läderarbeten. I detta
sammanhang hade han fört på tal att Nilsson skulle kunna hjälpa detta företag
med de problem som det brottades med, eftersom han hade erfarenhet av
sådana insatser från sitt arbete åt SIDA. Krokvattnets Läder drevs som en
ekonomisk förening av kvinnor från Krokvattnet, och fungerade bland annat
som underleverantör till Garveriet. Samtidigt som Nilsson flyttade till
Krokvattnet lades emellertid Krokvattnets Läder ner på grund av
lönsamhetsproblem. Krokvattnets Läder hade haft sin verksamhet förlagd till
det gamla stationshuset i Krokvattnet. När företaget lades ned auktionerades
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råvarulagret bort. Nilsson hann dock inte med i detta förfarande, utan
materialet hamnade hos andra hantverkare. Den lokal i stationshuset, inklusive
de maskiner som fanns där och som Krokvattnets Läder hade förfogat över, fick
han emellertid ta över, ”det var bara att ta nyckeln och kliva in i en färdig
verkstad med välkända maskiner”, säger han. Bidrag till dessa maskiner, på
cirka 200 000 kronor, hade både Norråns kommun och Utvecklingsfonden givit,
enligt Hans Granlund. Han säger också att både kommunen och
Utvecklingsfonden var angelägna om att de investeringar som var gjorda skulle
komma till användning i Krokvattnet.

Det kan därför uppfattas som att Nilssons etablering av ett sadelmakeri i
Krokvattnet kom mycket lägligt ur Norråns kommun synvinkel och förmodligen
hade intresset för denna företagsetablering varit tämligen svalt om inte
satsningen på Krokvattnets Läder hade gjorts. Granlunds intresse för Oscar
Nilsson blev nu ett helt annat och hans verksamhet tycktes passa in som hand i
handske i Krokvattnet och den verksamhet som hade bedrivits inom
Krokvattnets Läder. Även närheten till Garveriet hade betydelse för att han
skulle visa intresse för Oscar Nilssons tilltänkta rörelse.

När Nilsson startade Sadelmakeriet, i Krokvattnet år 1986 började han som
underleverantör till Garveriet. Den första tiden var det mest fråga om
tillverkning av nyckelringar, skrivbordsunderlägg och liknande mindre
presentartiklar. Han hade emellertid inget annat läder än det som han hade
med sig från Ghana. Mats Lundin, ägare till Garveriet, lånade därför ut läder till
Oscar Nilsson, för att han överhuvudtaget skulle kunna tillverka någonting åt
Garveriet. Förutom tillverkningen av presentartiklar tillverkade han stansmallar
till tre olika ryggsäckar (en liten, en mellanstor och en stor) för Garverietets
räkning. Mats Lundin tyckte emellertid att Nilsson tog för mycket betalt för detta
arbete och tvekade in i det längsta med att betala. Till slut betalade han dock
vad Nilsson begärde. De ryggsäckar som Nilsson hade tagit fram åt Garveriet
fick han dock inte tillverka själv. Lundin lade i stället ut det arbetet på andra
hantverkare. Inför julen 1986 färdigställde Nilsson en mindre dagstursäck, en
”lappsäck”, samt livremmar som han fick ställa ut i skyltfönstret på ICA-butiken i
Krokvattnet. När detta blev känt för Mats Lundin kom han snabbt till Nilsson
och hämtade hem allt läder. Enligt Oscar Nilsson trodde Lundin att han hade
använt sig av Lundins läder för att tillverka dessa varor. Så var dock inte fallet,
utan varorna i ICA´s skyltfönster var tillverkade av Nilssons egna läder.

Det första verksamhetsåret, 1986, omsatte Sadelmakeriet 40 000 kronor. 1987
var omsättningen 100 000 kronor. Därefter har den årliga omsättningen i
företaget legat kring 200 000 kronor. För Oscar Nilsson har företaget därmed,
allt sedan starten givit honom en knapp halvtidslön. Under de första åren av
verksamheten i Krokvattnet var Garveriet den största enskilda kunden för
Oscar Nilsson. År 1988 lade Garveriet till exempel ut beställningar för cirka 100
000 kronor hos Oscar Nilsson, vilket motsvarade halva årsomsättningen för
hans företag. Den övriga omsättningen härrörde från olika typer av
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specialorder från ”enskilda kunder”. Under de därpå följande åren har
Garveriet beställt allt färre varor från Oscar Nilsson. Under 1995 har Nilsson
endast tillverkat och levererat två kungasäckar till Garveriet, vilket inbringade
cirka 10 000 kronor.

År 1992 separerade Oscar Nilsson och hans hustru. Hon flyttade till Norrån
men Oscar Nilsson stannade kvar i Krokvattnet. Hans före detta hustru har
dock forsatt att sköta bokföringen åt Nilsson, på samma sätt som hon gjort
under många år. Separationen innebar för Nilssons del att ekonomin blev
betydligt sämre. Tidigare kunde de två leva på 1.5 heltidlöner men nu skulle
han leva enbart på sin halvtidlön. Han har låg hyra och små omkostnader
varför han ändå tycker att han klarar sig bra. Oscar Nilsson tar, i början av år
1996, ut en timpenning motsvarande 200 kr, vilket är en timpenning som han
inte har förändrat på två år. Nilsson menar att denna timpenning är mycket låg,
eftersom timpenningen i liknande verksamheter i till exempel Stockholm och
Åsbro är åtminstone är den dubbla.

När det gäller vidareutvecklingen av företaget skulle Nilsson ”vilja lära sig att
driva företaget på ett bättre sätt”, till exempel via någon typ av
företagsledarutbildning. Problemet är emellertid att detta kostar både tid och
pengar och han kan inte kan undvara något av detta.

7.2 Kunder till Sadelmakeriet

I den fortsatta framställningen skiljer jag på ”enskilda kunder” och tre större
kunder, Garveriet, Möbelfabriken samt Länsarbetsnämnder. De ”enskilda
kunderna” är av sådan karaktär att de lägger specialorder vid enstaka eller
återkommande tillfällen. Det betyder att varje ”enskild kund” har liten
ekonomisk betydelse för Sadelmakeriet, men att betydelsen av hela
kundgruppen är större eftersom den svarade för cirka 90% av Sadelmakeriets
omsättning 1995.

7.2 1 ”Enskilda kunder”

För kategorin ”enskilda kunders” räkning tillverkar Oscar Nilsson
presentartiklar, till exempel nyckelringar och miniatyrryggsäckar. Därutöver
tillverkar han bland annat ryggsäckar i skinn för dagsturer, väskor av olika slag,
skoterbälten, kamera- och kikarfodral samt livremmar. Dessutom utför han
traditionella sadelmakeriarbeten som renovering av ridutrustningar, tillverkning
av inredningsdetaljer till veteranbilar med mera. Han säger dock ”att han inte
vill ha något skomakeri utan vill syssla med det unika inom läderhantverket”.
De ”enkilda kunderna” når Oscar Nilsson på två sätt. Det ena är via ”mun-till-
mun” metoden, vilket betyder att nöjda kunder rekommenderar Nilsson eller att
tidigare kunder återkommer med nya beställningar. Det andra sättet är att Mats
Lundin vid Garveriet lotsar kunder till Nilsson. Garveriet är av många numer
känt dels som ett garveri men också som ett företag som sysslar med



131

läderhantverk. Det betyder att många som vill ha olika typer av läderarbeten
utförda kontaktar Garveriet. Alla arbeten är emellertid inte intressanta för
Garveriet, varför Lundin vid dessa tillfällen ofta pekar ut Oscar Nilsson som en
möjlig samarbetspartner för de presumtiva kunderna.

Under 1995 har Nilsson fått ett antal arbeten på detta sätt, till exempel,
tillverkning av kamerafodral till en arkitekt i Malmö samt ett fodral för ritningar
till en annan arkitekt, två stycken fåtöljplymåer, till en kund i Stockholm samt en
matta till den nya brandstationen i Kiruna. Ofta är det sådana order som de på
Garveriet inte klarar av att tillverka, som Lundin vidarebefordrar till Oscar
Nilsson. En annan kund som Mats Lundin har lotsat till Nilsson är Kristina
Kilgren som har en affär, Knivboden, i Gamla Stan i Stockholm. Hon vill att
Oscar Nilsson skall tillverka omslag till kalendrar i älg- och renskinn, samt
andra typer av presentartiklar.

Ett exempel på ett mer traditionellt sadelmakeriarbete är att han tillverkar
hölster till medlemmar i svartktrutsklubbar, belägna främst i Norra Sverige samt
på Gotland. Detta innebär att han tillverkar hölster till pistolskyttar som skjuter
med svartkrut. Dessa skyttar är mycket måna om att hölstrena skall vara
tidstrogna, vilket ställer stora krav på hantverkskunnande hos den som
tillverkar dessa. Minsta lilla avvikelse från originalen innebär att hölstrena inte
accepteras. Dessa svartkrutsklubbar är en trogen om än inte så stor kundkrets,
som Nilsson har fått via ett mindre turistföretag, ”Udda Äventyr”, i Åbyn. De
båda delägare lärde han känna under en mässa i Österstad år 1988, och nu
låter de Nilsson tillverka, underhålla och reparera olika tillbehör som de
använder i sin verksamhet, till exempel ridsadlar.

Nyckelringar med företagsnamn och logotype inpräglat i läder är en relativt
vanlig företagspresent och tillika en produkt som Nilsson tillverkar. Under tiden
från 1988 till hösten 1993 har Oscar Nilsson till exempel levererat 6 000
nyckelringar till Föreningsbankens lokalkontor runt om i Länet. Upprinnelsen till
dessa leveranser var att Föreningsbanken i Krokvattnet fyllde 50 år 1988,
varvid banken ordnade en fest där alla deltagare skulle få var sin gåva. I
samband med detta fick Nilsson en förfrågan om han skulle kunna tillverka en
present som skulle passa i detta sammanhang. Han gjorde då ett förslag på en
nyckelring där Föreningsbankens emblem, Kärven, var inpräglat i läder. Denna
accepterades och Nilsson fick göra sin första leverans av nyckelringar till
Föreningsbanken.

Till Nordbanken i Norrån ringde Nilsson hösten 1992 och erbjöd sig att tillverka
nyckelringar av läder, där Norbankens emblem var inpräglat. Anders Grafström
vid banken accepterade detta erbjudande varvid Nilsson tillverkade 200
nyckelringar. När Anders Grafström flyttade till Nordbankens kontor i
Österstad  fick Oscar Nilsson en ny beställning på nyckelringar. Grafström
flyttade därefter till Nordbankens kontor i Örnsköldsvik och därifrån har Nilsson
fått ytterligare en beställning på nyckelringar.
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Fram till årsskiftet 1995/1996 har Nilsson tillverkat och sålt ytterligare cirka 5
000 nyckelringar. Björkskolan i Stugån köpte till exempel 1 000 nyckelringar
1994. Skälet till att Nilsson fick den beställningen, var att turistchefen i Stugån,
Eva Iggström, hade tipsat den ansvarige vid Björkskolan om Oscar Nilssons
verksamhet. Eva Iggström hade i sin tur köpt nyckelringar, för Stugåns kommun
turistbyrås räkning, av Nilsson under våren 1994. Att hon köpte nyckelringar av
Oscar Nilsson berodde på att han hade skickat säljbrev till ett antal turistbyråer
i Sverige, bland annat den i Stugån, våren 1994.

Garveriet har tidigare sålt många nyckelringar till olika företag och
organisationer. Detta är dock en verksamhet som de inte längre ägnar sig åt,
och Mats Lundin vid Garveriet menar att ”det är bättre att Oscar får göra
nyckelringar, så att han får en säker biinkomst. Jag tycker nämligen att det är
viktigt att ge och ta i en affärsrelation och så länge viljan till samarbete finns så
går det bra. Dessutom vill jag ha en affärsmässig relation till Oscar Nilsson, jag
vill ha raka rör”, säger Mats Lundin. ”Nu har jag också börjat säga att det är
Oscar som har gjort de varor han faktiskt har gjort. Tidigare var jag väldigt
fixerad vid att försvara och hålla fram Garveriet i alla lägen”, säger han vidare.

Nilsson har höjt priset på nyckelringar, så att styckepriset i början på 1996 är
20 kronor, mot 16.50 kronor i början av 1994 (allt exklusive moms). Tidigare
hade han dessutom ett krav på att kunderna måste beställa minst 200
nyckelringar, nu har han släppt detta krav, vilket innebär att kunderna numer
får beställa det antal som de önskar. Beställer de färre än 200 får de dock
betala klichén som används vid präglingen av nyckelringen.

Oscar Nilsson har ett par år också tillverkat julkort i läder. En blomsterhandlare
i Stugån köpte 1993 1 000 stycken för 5 500 kronor. Han hade kännedom om
Nilssons företag genom att han var gift med en kvinna från Krokvattnet och
tillbringade en del av sin fritid i byn. Under senare år har Nilsson inte gjort
några julkort beroende på att han inte har kommit över billigt läder som är
lämpat för denna produkt.

Hösten 1992 hade Norrå-Tidningens ledningsgrupp ett möte på Krokvattnets
Motell i Krokvattnet. I motellet hade Oscar Nilsson en del av sina alster
utställda i en monter. Norrå-Tidningens representanter intresserade sig för
produkterna, varför ägaren till motellet, Lisa Brittasdotter, tipsade dem om att
hälsa på i Nilssons verkstad. De gjorde detta ”av ren nyfikenhet” och fick då
bland annat reda på att han också tillverkade den kungasäck i skinn som
Garveriet säljer. Marknadschefen på Norrå-Tidningen, Bo Lundmark, fick också
syn på en miniatyrryggsäck i skinn som han och hans kollega på Länsbladet
sedermera beställde. De köpte sammanlagt 450 ryggsäckar som de fick i
december 1992 men delade ut som presenter till tidningarnas annonsköpare
först under sommaren 1993. Bo Lundmark köpte vid detta tillfälle också julkort i
läder av Nilsson för Norrå-Tidningens räkning.
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Nilsson tillverkar också ett skoterbälte som är utprovat och testat av en ortoped
från Nya Zeeland. Detta bälte säljer han mest till skoterägare i Krokvattnet med
omgivning. Betställningar på bältet kommer muntligt via bekanta och bekantas
bekanta som redan har det. Han säljer 10-15 stycken per år. Vintern 1996 tog
han 950 kronor (exklusive moms) för ett skoterbälte.

7.2.2 Garveriet

Mats Lundin som är den nuvarande ägaren till Garveriet är son till den förre
ägaren, Folke Lundin. Mats Lundin övertog företaget under sommaren 1986,
när han hade genomgått en ettårig företagsledarutbildning. På den tiden låg
kompetensen i företaget framförallt på garvning av skinn och det som
tillverkades och såldes var de egentillverkade näbbstövlarna samt hemslöjd.
Samma sommar som han övertog garveriet startade Oscar Nilsson sitt
sadelmakeri i Krokvattnet. Lundin insåg att Garveriet måste förändras ”i och
med att palestinaschalar och näbbstövlar inte längre var modernt”. Hur denna
förändring skulle se ut och göras var han dock mycket osäker på.

I och med att Mats Lundin och Oscar Nilsson började samtala om ett eventuellt
samarbete och genom att Nilsson började visa prov på produkter som han
skulle kunna tillverka för Garveriets räkning, så fick Lundin upp ögonen för hur
verksamheten skulle kunna förändras. Mats Lundin såg också, enligt egen
utsago, snabbt att det skulle vara fördelaktigt för Garveriet att samarbeta med
Oscar Nilsson.

Eftersom Nilsson var en erfaren och mycket duktig hantverkare som kunde
läderhantverket från grunden, tillförde han sådan kunskap till företaget som
definitivt inte fanns där på den tiden, menar Lundin. Han menar också att de
inom Garveriet inte heller hade kunskap om att deras läder kunde vara så
vackert som det visade sig vara när Nilsson hade gjort den första portföljen, av
deras läder vår-vintern 1987. Utvecklingen av Garveriet har med andra ord i
stor utsträckning påverkats av Oscar Nilsson och hans kunnande. Mats Lundin
säger att Nilssons kunskap ”har varit av mycket stor betydelse för Garveriet
och utan denna är jag osäker på vad som hade hänt med företaget. Kanske
hade vi sysslat med skor som var en idé jag hade. Tack vare Oscar Nilsson har
företaget hamnat i ett segment där vi i stort sett saknar konkurrens och utan
Nilsson hade vi förmodligen konkurrerat med företag som Keros Läder i
Sattajärvi”.

Den utveckling av Garveriet som har ägt rum, har med andra ord till stor del
skett tack vare Oscar Nilsson, som är en mycket krävande och duktig
hantverkare. Han har nämligen mycket höga krav både vad det gäller kvaliteter
på det läder som han använder som kvaliteten i de arbeten som han utför.
Samarbetet med Nilsson har därför varit mycket utmanande och utvecklande
för Mats Lundin, eftersom hans kunskaper vad gäller genuint läderhantverk var
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dåliga när han övertog företaget. Lundin har därför lärt sig betydelsen av att
hålla hög kvalitet både på de råvaror som som används i produkterna liksom
på de arbeten som utförs. Oscar Nilsson å sin sida säger att ”Mats är en
mycket duktig försäljare men en som inte kan så mycket om läder. Kunskapen
om läder och kunskapen om hur läder skall garvas är det Folke som har”. Inom
Garveriet har man med andra ord hela tiden fått nya impulser och nya
kunskaper om läderhantverk av Oscar Nilsson och fortfarande lär de sig saker
av honom, som är till deras fördel. Butiken har till exempel rustats upp för att
passa Nilssons produkter.

Oscar Nilsson menade i de diskussioner som han förde med Mats Lundin, att
fler exklusiva läderprodukter borde utvecklas i samarbete dem emellan. Han
ansåg därför att Garveriet på ett bättre sätt borde utnyttja hans kunnande som
sadelmakare. Han skulle då kunna tillverka de exklusiva och därigenom dyrare
produkterna åt Garveriet. De skulle kort sagt tillsammans konkurrera med det
unika som Garveriet stod för och den kompetens som han stod för. De dyrare
produkterna skulle vara möjliga att sälja bland annat genom att differentiera
påläggen för de produkter som Garveriet sålde menade Nilsson. Garveriet
hade ett generellt pålägg på alla varor motsvarande 100 %. Nilsson menade
emellertid att det vore mycket bättre om Garveriet i stället använde olika
påläggssatser för olika varor, i stället för att göra ett och samma pålägg på alla
produkter som de sålde. Oscar Nilsson menade att de dyrare, mer exklusiva
varorna skulle ha ett lägre procentuellt pålägg och de billigare ett högre
procentuellt pålägg. På detta vis skulle det gå lättare att genomföra idéen om
ett exklusivare utbud eftersom de dyra varorna relativt sett då skulle bli
billigare, enligt Nilsson. ”Mats trodde emellertid inte på vad jag sade eller
förstod inte vad jag menade”, säger dock Oscar Nilsson.

Mats Lundin menar att det inte är någon framkomlig väg att differentiera
påläggssatserna, för att det till exempel skall vara lättare att sälja exklusivare
varor. Att sänka pålägget på en dyrare produkt innebär att Garveriet måste
sälja många fler av de billigare produkterna för att kompensera
penningbortfallet, säger Lundin. Han menar vidare att Oscar Nilsson inte har så
stora fasta kostnader som Garveriet har, varför han har svårt att förstå att det
inte går att förändra påläggssatser utan att lönsamheten påverkas negativt.

I stället för ändrade påläggsatser, som skulle sänka priset på ett exklusivare
varusortiment, fortsatte prisfejden mellan Lundin och Nilsson. Detta slutade
med att Nilsson skrev ett brev till Garveriet i november 1987, där han
förklarade att han inte var villig att forsätta samarbetet med Garveriet om inte
förutsättningarna för samarbetet förändrades. Nilsson ville att den prispolitik
som Garveriet använde sig av och som diskriminerade hans produkter skulle
förändras. Dessutom krävde han att de ständiga fördröjningar av betalningar till
Nilssons företag som förekom från Garveriets sida skulle upphöra. Lundin
accepterade emellertid inte dessa förslag, och som ett resultat av detta brev
blev förhållandet mellan Nilsson och Garveriet i stället ännu mer ”frostigt” än
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det varit tidigare. Efter denna händelse upphörde näst intill allt samarbete
mellan Oscar Nilsson och Garveriet. Mats Lundin hämtade också det läder som
han hade lämnat ut till Nilsson för olika arbeten han skulle göra åt Garveriet.
”Detta innebar att år 1988 blev ett ur ekonomisk synvinkel mycket tunt år för
mig”, säger Nilsson. Räddningen för Oscar Nilsson och hans företag, detta år,
var bland annat att gamla kunder hörde av sig för att få olika arbeten utförda.

Sista veckan i maj år 1988 skulle vår kung, Carl XVI Gustav, besöka Länet.
Mats Lundin visste att länsstyrelsen ville ha en för Länet representativ gåva
som skulle kunna överlämnas till kungen vid dennes besök. Mats Lundin
besökte därför Anita Högström vid länsstyrelsen, under hösten 1987, för att
diskutera detta. Han föreslog vid detta besök en ryggsäck i renskinn som skulle
vara försedd med ett renhornsmärke och en löpande numrering, där kungens
ryggsäck skulle ha nummer 1. Efter detta besök kontaktade  Mats Lundin Oscar
Nilsson i början av 1988, och föreslog att han skulle tillverka denna ryggsäck.
Nilsson hade tidigare under 1987 tillverkat en jaktsäck, det vill säga en
ryggsäck i skinn till en kund i Krokvattnet. Till denna ryggsäck hade han haft en
gammal tygsäck som mall. Att utveckla och tillverka kungasäcken tyckte han
därför inte skulle vara något större problem. Problemet var i stället det spända
förhållandet mellan Nilsson och Lundin, vilket innebar att det inte förekom
någon ytterligare kontakt dem emellan förrän i mars månad 1988. Vid det
tillfället ringde Lundin till Oscar Nilsson för att få bekräftat att han kunde och
ville tillverka kungasäcken. Nilsson tackade ja men med ett villkor som innebar
att Garveriet skulle vara tvunget att köpa två stycken ryggsäckar, varav den
ena skulle bli gåvan till kungen. För att tillverka den säck som skulle ges till
kungen ville Nilsson endast ha 500 kronor, ”det var ett skäligt pris för att
tillverka en ryggsäck som skulle ges till kungen”, säger Oscar Nilsson. För den
andra säcken ville han ha fullt betalt, utifrån den tidmätning han hade gjort.
Lundin vid Garveriet accepterade detta och betalade 500 kronor för den första
kungasäcken och 2 800 kronor (exklusive moms) för den andra. Garveriet
sålde ryggsäcken för 5 600 kronor (exklusive moms)

Kungasäcken skulle tillverkas i renskinn varför Nilsson fick sådant som var
garvat vid Garveriet. Lädret var emellertid av dålig kvalitet varför det inte gick
att använda. Orsaken till detta var ett resultat av att ”Garveriet inte klarar av att
garva renskinn”, enligt Nilsson. Han fick i stället beställa renskinn från ett annat
garveri. Detta skinn var av betydligt bättre kvalitet och det är av detta läder som
alla kungasäckar därefter har tillverkats.

Innan kungen hade fått sin ryggsäck hade Garveriet sålt den andra, varför
Lundin ett par dagar senare beställde ytterligare två kungasäckar. I och med
detta, menar Oscar Nilsson att isen var bruten, eftersom Mats Lundin nu insåg
att det gick att sälja dyra och exklusiva saker samtidigt som han också insåg att
han måste betala hantverkaren för dessa varor. Lundin säger också själv att
han började söka efter mer köpstarka kunder 1988, då han hade blivit varse att
det var möjligt att sälja exklusiva produkter dyrt. Han menar också att han har
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blivit allt bättre på att marknadsföra och sälja exklusiva varor efter detta. Till
och med 1993 har Nilsson tillverkat och sålt 36 stycken kungasäckar för
Garveriets räkning. Under åren 1994 och 1995 har han tillverkat ytterligare 10
stycken.

När Nilsson hade tillverkat kungasäcken och Mats Lundin upptäckte att det
faktiskt gick att sälja även exklusiva och dyra lädervaror, ville han att Nilsson
skulle föreslå en lämplig kollektion av väskor. Denna kollektion tog emellertid
Lundin aldrig upp i sitt sortiment. I stället ville han börja sälja en egenutvecklad
portfölj som Nilsson skulle tillverka. Oscar Nilsson tyckte emellertid att den var
felgjord, varför han gjorde en förbättrad version av portföljen. Den accepterade
inte Lundin utan han lät en finsk designer rita ett annat förslag som Nilsson
också avvisade.  Därefter fortsatte Lundin och en fransman, Arnold som
arbetade på Plastföretaget i Åbyn, att utveckla portföljen. Lundin nämner
speciellt att locket utformades med hjälp av ett cad-cam system som Arnold
förfogade över. När Nilsson fick se Lundins och Arnolds förslag tyckte han att
det skulle gå bra att tillverka portföljen med några smärre justeringar. Dessa
genomförde han och började tillverka portföljen för Garveriets räkning. Han
sålde också stansmallarna för portföljen till Mats Lundin, vilket innebar att
också Garveriet skulle kunna börja tillverkning av portföljen om det var
önskvärt.

1995 tillverkade Nilsson en golfbag, bygelväska, hattask samt kungasäck för
Garveriets räkning. Golfbagen kostade 22 500 kronor (exklusive moms) i början
av 1994 hos Garveriet. I början av 1996 har priset för golfbagen stigit till 26 000
kronor. Hos Oscar Nilsson kostar golfbagen 16 000 kronor (exklusive moms).
Nilsson får 10 000 kronor för att tillverka en golfbag åt Garveriet. Enligt Mats
Lundin finns det en efterfrågan enbart på kungasäcken. De övriga produkterna
har en väldigt liten efterfrågan, golfbagen är till och med utgången av 1995,
såld i fyra exemplar och av hattasken har Garveriet inte sålt ett enda exemplar.
Hattasken har Nilsson tillverkat i enbart två exemplar, den första var en gåva till
drottning Silvia och den andra finns till salu hos Garveriet.

Kungasäcken säljs exklusivt av Garveriet och kostade i början av 1996 12 000
kronor (exklusive moms). Nilsson tillverkar samma modell av ryggsäck, som
han säljer själv men då heter den givetvis inte kungasäcken utan enbart
ryggsäck i skinn, för ett pris motsvarande 7 600 kronor (exklusive moms). Han
poängterar dock att han inte har någon strävan efter att bli konkurrent till
Garveriet genom att till exempel sälja deras sortiment billigare. Ett sådant
handlande skulle ingen tjäna på menar Nilsson. Han vill i stället samarbeta
med Garveriet och då särskilt med ett mer exklusivt sortiment eftersom han ser
utvecklingsmöjligheter i det segmentet.

Oscar Nilsson upplever det som om han bara har en konkurrent och det är
Harry Petterson, som anställdes 1990 av Mats Lundin för att tillverka olika
typer av läderarbeten vid Garveriet. Pettersons första arbetsuppgift blev att
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tillverka den portfölj som Nilsson tillverkat åt Garveriet sedan år 1988. Nilsson
hade tillverkat 67 exemplar av portföljen för Garveriets räkning mellan åren
1988 och 1990. Orsaken till att Harry Petterson anställdes av Lundin är enligt
Oscar Nilsson att tillverkningen blir billigare för Garveriet på detta vis, jämfört
med att köpa de färdiga varorna av någon utomstående hantverkare. Kvaliteten
på den portfölj som han tidigare tillverkade men som Petterson nu gör, anser
han har sjunkit ”men jag kan ingenting göra eftersom en portfölj inte är skyddad
av något patent”, säger Nilsson. Han menar dock att detta har inneburit ett stort
ekonomiskt avbräck för honom personligen. Mats Lundin säger å sin sida att
han har gjort så mycket med den nu nämnda portföljen att han betraktar den
som sin egen. Han säger bland annat att han har svarat för både idé och
merparten av designarbetet. Han säger sig inte heller ”ha något dåligt samvete
för att jag låter Harry göra väskan i stället för Oscar. Han har ju ändå gjort 67
portföljer och har därigenom fått betalt för det utvecklingsarbete han har lagt
ner på den produkten”.

7.2.3 Möbelfabriken

Möbelfabriken i Värnamo, är ett företag som tillverkar mycket exklusiva möbler,
bland annat har det tillverkats en fåtölj som är formgiven av Hans Teselius där
sittdyna och ryggplymå består av flätade läderstrips. Priset för en sådan fåtölj
var i handeln cirka 45 000 kronor år 1990. Enligt Sten Lundberg vid
Möbelfabriken ville Teselius att fåtöljen skulle innehålla mycket hantverk samt
ett miljövänligt och naturligt läder. Eftersom både Lundberg och Teselius kände
till Garveriet föll det sig naturligt, enligt Lundberg, att kontakta detta företag för
att hitta ett lämpligt läder till fåtöljen. Flätningen av rygg- och sittplymåer var en
svår arbetsuppgift till vilken Mats Lundin vid Garveriet rekommenderade Oscar
Nilsson. Han fick således en förfrågan om han kunde utföra detta arbete och
han accepterade att göra ett prov med Garveriets läderstrips. Det var ett svårt
jobb men provet gick bra och både Nilsson, Teselius och representanter för
Möbelfabriken var nöjda. Fåtöljerna skulle utgöra en så kallad signerad
kollektion, vilket skulle ha inneburit en hel del prestige för Oscar Nilsson i hans
profession som läderhantverkare om han åtog sig och slutförde arbetet. Totalt
skulle han ha gjort sitt- och ryggplymåer till 150 fåtöljer.

Möbelfabriken och Garveriet kom emellertid inte överens om priset för det läder
som behövdes till fåtöljerna, varför Möbelfabriken i stället vände sig till Tärnsjö
Ånggarveri som hade ett användbart miljöläder. Enligt Mats Lundin hade de vid
Garveriet, fått stora svårigheter med att leverera det läder som hade behövts
till 150 fåtöjer, ”så det var kanske lika bra att vi inte kom överens”, säger
Lundin.

Sten Lundberg var emellertid mycket nöjd med det arbete som Oscar Nilsson
hade utfört med Garveriets läder, varför han också ville att han skulle åtaga sig
att fläta plymåerna till de övriga fåtöljerna men nu med Tärnsjös läder. Nilsson
tackade ja, trots att prisförhandlingarna inte var färdiga och trots att han inte
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hade provat att arbeta med Tärnsjös läderstrips. Detta innebar att material till
150 fåtöljer transporterades till Krokvattnet för att lagerhållas där under den tid
som arbetet skulle utföras. Det visade sig ganska snart att lädret från Tärnsjö
var mycket styvare och besvärligare att arbeta med än vad Garveriets läder
var. Oscar Nilsson insåg då att detta arbete skulle ta betydligt längre tid än han
hade räknat med, men samtidigt insåg han värdet i att få vara med om att få
tillverka kollektionen. Då lädret som han skulle arbeta med var så pass
svårbearbetat, ville han ha 2 500 kronor för att fläta en rygg- och en sittdyna,
men han blev endast erbjuden 800 kronor. Förhandlingarna fortsatte emellertid
och Nilssons sista bud var 1 800 kronor medan Sten Lundberg endast erbjöd 1
200 kronor för flätning av en sitt- och ryggplymå. Detta innebar att
förhandlingarna avbröts och att Nilsson endast gjorde sitt- och ryggplymåer
med Tärnsjös läder till fyra fåtöljer. De återstående plymåerna gjordes i stället
på Möbelfabriken ”men de blev inte särskilt bra gjorda”, enligt samstämmiga
utsagor från både Oscar Nilsson och  Mats Lundin. Den fåtölj som Nilsson först
gjorde plymåer till av läder från Garveriet, finns utställd på Röhrska Galleriet i
Göteborg.

7.2.4 Länsarbetsnämnder

Våren 1994 ringde Oscar Nilsson till Mats Lundin på Garveriet, för att säga att
han hade för avsikt att sluta med sitt företag, på grund av att han hade svårt att
överleva på den ersättning som företaget gav honom. Lundin och Garveriet är
emellertid beroende av Oscar Nilssons yrkeskunnande, varför han inte vill att
Nilsson skall sluta med sin verksamhet. En kort tid därefter ringde därför
Lundin upp Oscar Nilsson för att erbjuda honom att deltaga som lärare i en
utbildning som Garveriet skulle ge till Lena Andersson från Arboga. Detta var
en utbildning i läderhantverk som betalades av länsarbetsnämnden i
Västmanland. Utbildningen hade till att börja med en längd på 10 veckor och
den genomsnittliga timersättningen var 200 kronor. Oscar Nilsson insåg snabbt
att 10 veckor var för kort tid för denna typ av utbildning, eftersom hon på 10
veckor inte skulle hinna arbeta med läder i någon större utsträckning. Nilsson
diskuterade därför problemet med Lena Anderssons arbetsförmedlare, som
lyckades förlänga utbidningstiden med 10 veckor.

Oscar Nilsson var emellertid tämligen ointresserad av att deltaga i denna
utbildning när Lundin kom med erbjudandet. Tveksamheten orsakades av att
han under många år hade bedrivit undervisning i Ghana och att han hade fått
nog av sådana arbetsuppgifter där. När han hade haft kursen med Lena
Andersson omvärderade han emellertid detta arbete och tyckte att det var både
roligt och intressant.

Under hösten 1993 besökte Lars Askebrandt från Vilhelmina Garveriet. Han
var intresserad av utbilda sig till sadelmakare och reste därför runt i Sverige till
tänkbara utbildare. Mats Lundin tipsade honom om Oscar Nilsson. Askebrandt
var mycket intresserad av läderhantverk varför han gjorde ett nytt besök hos
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Nilsson under våren 1994. Då fanns Lena Andersson på plats hos Nilsson för
att genomgå sin utbildning. Lars Askebrandt fick då upp ögonen för att det var
möjligt att få en utbildning i läderhantverk betald av länsarbetsnämnden. Han
for därför hem till Vilhelmina, där han tog kontakt med sin arbetsförmedlare
som ordnade så att han fick möjlighet att utbilda sig hos Oscar Nilsson. Under
fyra veckor under november och december 1994 började Askebrandt sin
utbildning. De fyra första veckorna kallar Nilsson för en ”sit-in”, som innebär att
Nilsson och eleven får möjlighet att lära känna varandra. Om någon av
parterna vill så kan kursen avbrytas efter denna tid. Därefter var det meningen
att Lars Askebrandt skulle börja den reguljära utbildningen i januari 1995.
Länsarbetsnämnden i Västerbotten tyckte emellertid att utbildningen blev för
dyr. En lösning på det problemet var att ta in ytterligare en elev och en sådan
fanns i Norrån. Han hoppade dock av innan kursen hade startat. Efter en del
diskussioner började Askebrandt trots allt sin utbildning hos Oscar Nilsson i
maj månad 1995, när Lena Andersson hade slutat.  Då hade Oscar Nilsson fått
sänka sin timlön från 200 kronor till 115 kronor. I oktober 1995 slutade
Askebrandt sin utbildning, var efter Ture Lampinen från Kalix skulle börja sin.
Han stannade emellertid endast för de fyra första veckornas ”sit-in”. Orsaken
till att han inte fullföljde utbildningen var att han inte fick bidrag till boendet i
Krokvattnet.

7.3 Skapande kundagerande under etableringsfasen

Med hjälp av skapande kundageranden bygger företag upp nya kundrelationer
oavsett vilken typsituation som de befinner sig i. Skapande kundageranden kan
också knytas till olika faser av det utvecklingsförlopp som företag genomlöper. I
detta avsnitt beskrivs de skapande kundageranden som har använts av
Sadelmakeriet under etableringsfasen.

7.3.1 Uppfinnarsituationen

Det som framför allt utmärker uppfinnarsituationen är att företag har utvecklat
egna produkter som de ännu inte har funnit avsättning för. Detta innebär att det
i denna typsituation ställs krav på kundageranden som riktar sig till presumtiva
kunder i akt och mening att göra produkterna kända och därigenom finna
köpare till dem.

Oscar Nilsson startade sin verksamhet i Krokvattnet med att göra två saker,
dels gjorde han under hösten 1986 en provkollektion som innehöll en
dagtursäck, en ”lappsäck” samt livremmar och dels övertog han en leverans av
nyckelringar i läder till Garveriet, som Krokvattnets Läder aldrig slutförde.
Provkollektionen visade han upp i ICA-butikens skyltfönster under december
månad, vilket var ett sätt att försöka nå gruppen ”enskilda kunder” med sina
produkter. Nilsson fick emellertid ingenting sålt av provkollektionen vid det
tillfället.
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När det gäller nyckelringarna färdigställde Nilsson dem men accepterade inte
priset på 1.55 kronor per ring, han krävde i stället 3.00 kronor. Mats Lundin vid
Garveriet ville emellertid inte betala detta pris. ”Han förstod inte vad jag sade”,
säger Nilsson ”men eftersom jag hade gjort en kalkyl på hur lång tid det tog att
färdigställa nyckelringarna visste jag att jag hade rätt”. Enligt Nilsson hade
delägarna i Krokvattnets Läder förmodligen inte räknat på hur lång tid det tog
att tillverka en nyckelring, vilket var skälet till att de kunde acceptera priset 1.55
kr per nyckelring. Till slut fick Nilsson emellertid det han begärde, det vill säga
3.00 kronor per ring.

När nyckelringarna var färdigproducerade ville Mats Lundin att Nilsson skulle
göra ”några smågrejor” till Garveriet. Oscar Nilsson säger i samband med detta
att Lundin troligen inte visste ”vem han hade att göra med”. Nilssons håg stod
nämligen inte till att tillverka den typ av varor som Mats Lundin antydde. I
stället för att göra ”några smågrejor” tillverkade han en ryggsäck i skinn, som
han tänkte att Garveriet skulle kunna saluföra. Lundin ville emellertid inte
betala det pris som Nilsson ville. Han tyckte nämligen att ryggsäcken blev för
dyr, eftersom Nilsson tog mer betalt för den än vad Mats Lundin ansåg att
Garveriet kunde sälja den för. Lundin hade gjort en kalkyl som visade att 1.55
kronor per minut var det högsta pris som var acceptabelt för Garveriet. Detta
motsvarade emellertid bara hälften av den timdebitering som Oscar Nilsson
hade räknat fram och som han å sin sida kunde acceptera. Detta innebar att
han inte började tillverka ryggsäcken åt Garveriet. En liknande ryggsäck
tillverkas nu av Garveriet men i en billigare version och då kostar den 720
kronor (exklusive moms). Hos Oscar Nilsson kostar ryggsäcken 1 700 kronor
(exklusive moms). Kring denna ryggsäck har en del dispyter utspelats. Lundin
menar att det i stort sett är omöjligt att sälja en sådan ryggsäck till det pris som
Nilsson vill ha, medan Nilsson å sin sida menar att det går att sälja bra och
exklusiva produkter dyrt.

Mats Lundin menar emellertid att Nilsson har tillfört ett kunnande till Garveriet,
som innebär att han har insett att det både är möjligt och lönsamt att erbjuda
och sälja exklusiva varor i begränsad omfattning. Som exempel på detta visar
han prisutvecklingen på portföljen som ökade i pris med 50 % på 1.5 år och
priset på kungasäcken som ökade med 400 % på 5 år. ”Men” menar Lundin,
”det går inte att sälja allting dyrt. Det måste också finnas kunder som är villiga
att betala det som står på prislappen.” Han menar därmed att det måste finnas
en nivå som motsvarar ”någon form av lagom kvalitet som avspeglas i priset”.

Under hela 1986 och en del av 1987 pågick samtal mellan Nilsson och Lundin
utan att det resulterade i något egentligt samarbete dem emellan. Under denna
tid var Oscar Nilsson och Mats Lundin dessutom i ständig fejd om
prissättningen av de produkter som Nilsson skulle kunna tillverka åt Garveriet.
De diskuterade också lämpliga produkter och lämpliga kvalitetskrav som kunde
ställas på råmaterial och färdiga produkter. Vid ett tillfälle sade till exempel
Oscar Nilsson till Mats Lundin, ”att de garvade dåligt läder vid Garveriet som
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de dessutom tillverkade dåliga varor av”. Vid denna tid tillverkade Garveriet
endast näbbstövlar av det läder som garvades. Oscar Nilsson var (och är) å sin
sida känd i branschen som en mycket skicklig hantverkare. Han är också känd
för att ställa höga krav både på det material han arbetar med, liksom på de
produkter han färdigställer. Detta betyder att de varor som han tillverkar ofta tar
lång tid att göra och därmed också dyra att köpa för en slutkund. Det var detta
som Mats Lundin initialt vände sig mot eftersom han inte trodde att de
produkter som Nilsson skulle tillverka överhuvudtaget skulle gå att sälja. Detta
är därmed upprinnelsen till prisfejden mellan Lundin och Nilsson, där Lundin
bara accepterade hälften av det pris som Nilsson ville ha. Om Oscar Nilsson å
sin sida skulle acceptera det pris som Lundin föreslog skulle det ha inneburit
att han hade fått göra avkall på sina kvalitetskrav, vilket han inte var beredd att
göra.

Detta är ett dilemma, eftersom det är många som kan tillverka till exempel
ryggsäckar i skinn. Många av dessa ryggsäckar är emellertid av enklare
utförande än de som Nilsson gör. De kan vara medvetet enkelt gjorda eller
omedvetet, i och med att kunskapen om hur arbetet kan och skall utföras inte
är känd av alla hantverkare. De produkter som Oscar Nilsson tillverkar är
därmed svåra att kostandsberäkna för en utomstående. Det beror på att en till
synes likartad produkt kan tillverkas på många olika sätt och med olika
kvalitetskrav som kan vara svåra att prissätta. För slutkunden är emellertid
kvaliteten i arbetet inte alltid uppenbar, varför stora prisskillnader kan
diskriminera den dyrare och mer välgjorda produkten. Oscar Nilsson är, som
tidigare nämnts, känd som en mycket duktig yrkesman bland andra hantverkare
och andra aktiva i branschen. Bland presumtiva kunder är förhållandet inte
detsamma, vilket betyder att han är en bland många andra läderhantverkare.
Att i den situationen lyckas sälja Nilssons lilla dagsturryggsäck i läder för 1 700
kronor, när Garveriets kostar 720 kronor kan därmed te sig svårt. Denna
svårighet beror på att det inte går att sälja dyra produkter till alla kunder,
eftersom vissa nöjer sig både med ett lägre pris och med en lägre kvalitet.

Under vår-vintern 1987, tillverkade Nilsson en portfölj av Garveriets läder
varvid han också behandlade lädret på sitt eget speciella sätt. På Garveriet
visste de inte att portföljen var tillverkad av deras egna läder när Nilsson
visade upp den. Folke Lundin, bland andra, vid Garveriet förvånades över den
fina väskan och över det fina läder som den var tillverkad av. När Mats Lundin
senare förstod att den var gjord av deras egna läder tog han direkt upp den i
företagets sortiment och Nilsson fick tillverka den åt Garveriet. Den allra första
portföljen såldes i februari 1988, till ordföranden i SKTF, Sture Nord. Han
beställde portföljen i augusti 1987 men leveranstiden var 6 månader, beroende
på garvning och tillverkning. Priset på portföljen var då 2 000 kronor (exklusive
moms), 1994 var priset 3 600 kronor (exklusive moms).
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Vid denna tidpunkt insåg Oscar Nilsson att det fanns två olika huvudspår för
honom och det företag som han hade startat, när det gällde hur han skulle nå
presumtiva kunder, figur 7.1.

Figur 7.1. Två huvudspår för att nå presumtiva kunder

Det ena spåret innebar att han själv skulle sälja sina varor till slutkunder. Vilket
i sin tur skulle betyda att han i stor utsträckning personligen skulle vara
tvungen att engagera sig både i marknadsföring och försäljning. Han skulle
med andra ord få ägna tid åt sådant han inte ville och därmed få mindre tid åt
det han egentligen ville syssla med, nämligen läderhantverk. Detta skulle då
likna den situation som han upplevde när han hade både lädertillverkning och
en affär i Åsbro.

Det andra spåret skulle innebära att han lierade sig med en stark
samarbetspartner, till exempel Garveriet, som tog hand om marknadsföring och
försäljning av de varor han skulle tillverka. På detta sätt skulle Nilsson
uteslutande kunna arbeta med läderhantverk.

Att liera sig med en stark partner var det alternativ som tilltalade Nilsson mest
och det var också något som han eftersträvade. I Garveriet såg han den
möjliga samarbetspartnern, eftersom han anser att Mats Lundin är en mycket
duktig försäljare. Lundin söker hela tiden efter nya kunder och nya produkter
och han räds inte kontakter med presumtiva kunder. Enligt Nilsson har han
däremot en dålig kunskap om läder och läderhantverk, en kunskap som han
dock själv besitter. Det var kombinationen av dessa två faktorer, det vill säga i
integrationen mellan en utåtriktad säljare som var intresserad av läder och
läderhantverk och en skicklig hantverkare, som Nilsson såg möjligheter till
samarbete. Han menar att detta är ett samarbete som skulle gagna båda
företagen.

7.3.2 Problemlösningssituationen

Problemlösningssituationen innebär att ett företag får en förfrågan om att
tillverka eller utveckla en ny produkt för en uppdragsgivares räkning.
Situationen inrymmer därmed ett förhållande där det finns en kund men ingen
färdigutvecklad produkt. När Oscar Nilsson hade flyttat till Krokvattnet och
startat företaget, kontaktades han av kunder som han hade haft i Åsbro och
som hade hört att han återvänt till Sverige. Han erhöll med andra ord en del
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”enskilda kunder” via ett ”mun-till-mun” förfarande under denna tid. Han fick
inte några stora arbeten på detta vis utan det rörde sig mest om livremmar,
cigarettetuier, kamerafordral och motsvarande produkter. Han fick också
tillverka liknande varor till vänner, som liksom han hade flyttat hem till Sverige
från Ghana. De visste att han hade flyttat till Krokvattnet och kände till hans
hantverksskicklighet från tiden i Ghana.

7.4 Skapande kundagerande under driftsfasen

Eftersom företag ofta söker efter nya kunder även under driftsfasen kan
skapande kundageranden också knytas till denna fas av företags
utvecklingsförlopp. I detta avsnitt redogörs för de skapande kundagerande som
använts av Sadelmakeriet under denna fas av utvecklingsförloppet.

7.4.1 Uppfinnarsituationen

I uppfinnarsituationen kännetecknas företag av att de har produkter men inga
kunder. Kundagerandet måste därför inriktas mot att tydliggöra produkterna för
presumtiva kunder i akt och mening att dessa skall köpa dem.

År 1991 skickade Nilsson ett säljbrev till alla Föreningsbankens lokalkontor i de
nordligaste länen i Sverige, i vilket han erbjöd sig att tillverka nyckelringar med
bankens logotype inpräglat i lädret. Detta brev resulterade endast i en
beställning, från Föreningsbankens lokalkontor i Junosuando som beställde 50
stycken. I januari 1994 följde han upp brevet med telefonsamtal. ”Och konstigt
nog kände de som jag talade med igen mig och det varuprov som jag hade
skickat till dem” säger Nilsson. Han menar att detta har lärt honom att det inte
går att sitta hemma och vänta på kunder eller att produkterna säljer sig själva
samt att det är viktigt att han själv tar initiativ till kundkontakter.

Under våren 1992 skickade Nilsson även ett säljbrev till alla golfklubbar i södra
Sverige, i vilket han erbjöd sig att göra nyckelringar i läder, där golfklubbens
namn och logotype skulle finnas med. Brevet var adresserat till respektive
golfklubbs golfshop. Han fick emellertid  inte ett enda svar på detta brev. Mats
Lundin fick höra talas om brevet och sade till Oscar Nilsson att han måste följa
upp det med telefonsamtal. Detta ville emellertid inte Nilsson göra med
motiveringen att han är en ”dålig försäljare”. Vid samtal med Oscar Nilsson i
januari 1994 säger han att detta säljbrev förmodligen skickades till fel person i
respektive golfklubb. Han menar att den som driver en golfshop troligen inte är
intresserad av att administrera nyckelringar till golfklubbens medlemmar. Under
1995 har han därför skickat nya säljbrev, men nu adresserade till orförandena i
respektive klubb. Nilsson har också följt upp dessa brev med telefonsamtal
men han har inte fått sälja en enda nyckelring till någon golfklubb.

När det gäller att skaffa nya kunder till företaget menar Oscar Nilsson att ”mun
till mun” metoden, det vill säga att gamla kunder rekomenderar nya fungerar
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väl så bra. Annonser har däremot varit fullständigt verkningslösa. Krokvattnet,
där Nilsson har sitt företag, ligger på vägen mellan Norråns kommun och
Arnesjö, där många turister färdas sommartid. Sommaren 1992 placerade han
därför ut skyltar efter vägen för att visa turister vägen till verkstaden. Denna
åtgärd betecknar han emellertid som ett fiasko, eftersom det nästan inte kom
någon kund till Nilssons företag som ett resultat av denna handling. Som en
direkt följd av detta har han inte placerat ut några skyltar någon sommar
därefter.

Oscar Nilsson har fått en lista med företagsnamn och adresser av Lisa
Brittasdotter som driver Motellet i Krokvattnet. Denna lista har Brittasdotter i sin
tur fått av Mats Lundin vid Garveriet, för att han skall kunna göra riktade utskick
till olika företag. Under åren 1994 och 1995 använde Nilsson denna adresslista
för att skicka säljbrev till olika företag och organisationer, i vilka han erbjöd sig
att göra nyckelringar. Han har följt upp breven med telefonsamtal men enligt
egen utsago ”gav detta inte mycket, däremot ökade jag mina telefonkostnader
avsevärt”. Totalt har Nilsson genom denna aktivitet fått sälja 3 000
nyckelringar.

Tillsammans med Garveriet har Nilsson deltagit på olika mässor, bland annat
ett par mässor i  Norråns kommun. Mässdeltagandet var emellertid dyrt och
gav ett dåligt utbyte för honom, liksom för Garveriet, vilket har inneburit att
båda företagen har slutat med att vara med på mässor. Dessutom passar
mässor inte för den nisch av exklusiva läderarbeten som Nilsson vill tillverka,
enligt honom själv. Under ”Norrå-festivalen”, sommaren 1993 deltog Oscar
Nilsson, tillsammans med andra hantverkare, på ett hantverkstorg, vilket gav
ett stort genomslag på grund av att lokalradion i samband med detta, gjorde ett
fem minuters reportage i direktsändning, om honom och hans verksamhet. Två
tidningsreportage har också varit betydelsefulla, ett reportage var infört i
Annons-Journalen 1987, ett lokalt annonsblad och ett annat, det bästa, var
infört i veckotidningen Folkviljan, under hösten 1988. Dessutom har Norrå-
Tidningen haft reportage om honom vid två olika tillfällen, dels 1986 och dels
1988. ”Tidningsartiklar som behandlar mig och min verksamhet verkar vara en
bra form av reklam, det förefaller som om det intresserar folk och väcker deras
nyfikenhet för det jag sysslar med”, säger Nilsson.

På inrådan av Eklunds Marketing, ett lokalt företag som sysslar med
marknadsföring, förser Oscar Nilsson sedan juni 1993 alla sina arbeten med en
egen logotype, ”sadelmakare Nilsson, Krokvattnet”. Även de produkter som
saluförs via Garveriet märker han på detta sätt, ”vilket till en del stört Mats
eftersom det då framgår att varorna inte är tillverkade av Garveriet. Å andra
sidan framhäver det mig och min verksamhet i stället, vilket inte är mer än rätt
eftersom det är jag som tillverkar produkterna,” menar Nilsson. Kontakt med
Eklunds Marketing fick han via en gemensam bekant, Lisa Brittasdotter.
Logotypen ”lekte” ägaren till Eklunds Marketing, Sigvard Eklund, fram under
Noliamässan 1993. Han säger att han gjorde det med hjälp av datorn på lediga
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stunder under mässdagarna. Därefter har Oscar Nilsson haft hjälp av Eklund i
mindre omfattning, som menar att hjälpen har varit av typen ”vänner emellan”.
En sådan hjälp var till exempel att Nilsson och hans verksamhet beskrevs i en
artikel i Norrå-Posten, Eklund Marketings egna annonsblad, i december 1993.
Samarbetet med Eklunds Marketing har helt upphört eftersom ägaren till
företaget har flyttat från orten. Oscar Nilsson får numer i stället hjälp av Lisa
Brittasdotter när det gäller datorstöd. Brittasdotter kan till exempel hjälpa Oscar
Nilsson att ta fram mönster till nyckelringar genom att scanna in den bild som
kunden vill få inpräglad.

Nilsson har inga broschyrer eller annat säljmaterial som han kan skicka till
presumtiva kunder, förutom färdiga varor som han kan visa i sin verkstad samt
egna fotografier av olika produkter som han har tillverkat.

7.4.2 Problemlösningssituationen

Innebörden av att företag befinner sig i problemlösningssituationen är att det är
kunder som tar initiativ till leverantörskontakter för att därigenom få möjlighet till
att få nya produkter utvecklade eller tillverkade. Eftersom Oscar Nilsson är
känd för att vara en mycket duktig hantverkare är det relativt vanligt att han får
förfrågningar om att tillverka olika typer av specialprodukter, till exempel fodral
av olika slag, plymåer till fåtöljer och soffor samt specialinredningar till
veteranbilar. Detta är förfrågningar som antingen kommer till Nilsson via ”mun-
till-mun” metoden eller via Garveriets försorg.

Ett exempel på det senare är att han under det första halvåret 1988 fick en
förfrågan om att tillverka en pilotväska som Mats Lundin hade utvecklat. Oscar
Nilsson tyckte emellertid, med sin erfarenhet av läderhantverk, att det fanns en
del detaljer i den väskan som behövde förbättras. Dessa förbättringar gjorde
han också för Garveriets räkning under våren 1988 och efter diverse
förvecklingar började Nilsson sedermera att tillverka pilotväskan. Ett annat
exempel är att Nilsson under hösten 1994 tillverkade en matta som skulle
användas i en nybyggd brandstation. Mattan var stoppad med polyeter och var
avsedd att placeras under den stång varmed brandmän tar sig från sov- och
fritidsutrymmen till garaget. Vid Garveriet saknades emellertid kunskaper för att
tillverka denna produkt vilket var skälet till att Nilsson fick uppdraget.

De arbeten som Oscar Nilsson får med Mats Lundins hjälp är antingen rena
legoarbeten, vilket betyder att han får hjälpa till vid toppar i deras tillverkning.
Eller så överlåter Lundin tillverkningen av någon produkt som de ej klarar av att
tillverka vid Garveriet. I det första fallet är det Garveriet som har ansvar för
tillverkningen och som svarar för kundkontakterna, i det senare fallet övertager
Oscar Nilsson allt ansvar.

Oscar Nilsson fick även en förfrågan från Mats Lundin vid Garveriet under
våren 1988 om han skulle kunna utforma och tillverka en ryggsäck i renskinn
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som skulle kunna utgöra Länstyrelsens present till kungen, vid hans besök i
Länet 1988. Vid Garveriet hade de inte kunskap varken för att formge eller
tillverka en sådan produkt. För Nilsson var detta ett mindre problem eftersom
han hade tillverkat en liknande jaktsäck i skinn samma år, till en kund i
Krokvattnet. Nilsson åtog sig därför arbetet och ryggsäcken färdigställdes, så
att kungen fick den i maj månad 1988.

När drottning Silvia besökte Norråns kommun sommaren 1993, fick hon en
hattask av läder. Drottningen fyllde 50 år det året och tanken var att detta
skulle bli en 50-årspresent till henne. Mats Lundin hade tidigt varit i kontakt
med hovet och frågat om en sådan hattask kunde vara en lämplig 50-
årspresent till drottning Silvia, vilket det tyckte. Idéen om en hattask var med
andra ord Lundins. När hovet hade uttalat sig kontaktade Mats Lundin, Lena
Svensson vid den Stora Mässan för att höra sig för om den organisationen var
villig att stå som givare av hattasken. Då det blev ett positivt besked från
Svensson, kontaktade Lundin Oscar Nilsson för att fråga om han kunde
utveckla och tillverka hattasken. Nilsson ställde sig positiv till idéen men han
hade samma förbehåll med hattasaken som med kungasäcken, vilket innebar
att Mats Lundin var tvungen att köpa två hattaskar. En till ett reducerat pris och
en till ordinarie pris.

Eftersom drottning Silvia kom till Norråns kommun ett halvt år före sin
födelsedag fick hon hattasken då i stället för på födelsedagen. Denna hattask
sades komma från Garveriet men Nilsson hade märkt den med sin egen
logotype, varför drottning Silvia hade undrat över ”vem denne sadelmakare
Nilsson var”, berättar Oscar Nilsson med illa dold förtjusning. Han menar att det
då blev uppenbart att det var han som hade gjort detta läderarbete och inte
Garveriet.

I samband med de diskussioner som förts mellan Oscar Nilsson och Mats
Lundin om ett exklusivare varuutbud för Garveriet har Nilsson föreslagit att
Lundin borde ta upp en golfbag i företagets sortiment. Lundin har emellertid
avvisat detta med motiveringen att en sådan produkt är mycket svårsåld,
eftersom kundkretsen är mycket begränsad och att de som vill köpa en golfbag
inte gör det hos Garveriet utan i någon golf- eller sportaffär. 1990 kom
emellertid en kund till Garveriet för att få sin golfbag reparerad. Eftersom den
var illa tilltygad föreslog Lundin att kunden i stället för att reparera den gamla
skulle köpa en helt ny. Han var inte helt ointresserad till detta förslag, varför
Mats Lundin nu kontaktade Nilsson för att fråga om han skulle kunna tillverka
en golfbag. Efter en del prisdiskussioner gjorde Nilsson detta. Den golfbagen
såldes snabbt men inte till den förstnämnda kunden utan till en annan. Därefter
har Garveriet sålt ytterligare tre stycken golfbagar.

Under hösten 1993 hade Mats Lundin diskuterat med Nilsson om en portföljtyp
som han kallade ministerportföljen. Lundin hade en idé om hur denna skulle se
ut men varken han eller Harry Petterson kunde utforma en prototyp med vars
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hjälp de skulle kunna göra stansmallar för att kunna börja tillverkningen av
portföljen. Oscar Nilsson ville emellertid inte medverka i detta projekt. När jag
(författaren) i januari 1994 besökte Garveriet för att intervjua Mats Lundin, ville
han att Harry Petterson skulle få ”malla av” min portfölj. Denna blev då mallen
för den så kallade ministerportföljen, som nu är såld i mer än 30 exemplar.
Priset för en sådan portfölj var i början av 1996, 4 800 kronor (exklusive moms)

Mats Lundin säger att han aktivt bearbetar presumtiva kunder till Garveriet
bland annat genom att sända läderprover till sådana som kan tänkas använda
läder i olika produkter. Under våren 1990 läste han till exempel en artikel i
Dagens Nyheter om tre möbelformgivare, däribland Hans Teselius. Till dessa
tre skickade han ett brev som beskrev Garveriet och den garvningsmetod som
de använder samt läderprover. Detta gav resultat, ”för inom fyra veckor kom
Teselius och Sten Lundberg som är Vd för Möbelfabriken till Garveriet för att
titta på vårt läder”, säger Mats Lundin vidare. Orsaken till att Teselius och
Lundberg intresserade sig för Garveriets läder var att Möbelfabriken hade för
avsikt att börja tillverka en fåtölj som Teselius hade formgivit. Fåtöljens rygg-
och sittplymå skulle flätas av läderstrips och Teselius hade mycket specifika
krav på det läder som skulle användas, som han nu fann hos Garveriet.

Garveriet kunde bara leverera material till fåtöljerna eftersom kunskapen om
hur flätningen av sitt- och ryggplymåer skulle utföras inte fanns inom företaget.
Mats Lundin föreslog därför att Oscar Nilsson skulle få utföra detta arbete.
Nilsson fick göra ett prov med Garveriets läderstrips och detta var ett prov som
utföll till stor belåtenhet, både från Teselius och Lunds sida. Det innebar att
Oscar Nilsson fick uppdraget att fläta plymåerna till fåtöljen.

En faktor som hade stor betydelse för att Nilsson fick möjlighet att fläta sitt- och
ryggplymåer till Möbelfabrikens fåtöljer var Mats Lundins säljarbete som
riktades mot användare av läder. Därutöver var det naturligtvis Oscar Nilssons
yrkesskicklighet som slutgiltigt var avgörande för att han fick förtroendet att
göra själva läderhantverket.

En helt ny intäktsskapande verksamhet uppenbarade sig för Oscar Nilsson
under våren 1994. Då kontaktades nämligen Mats Lundin vid Garveriet av
Lena Andersson från Arboga, för att hon ville utbilda sig i läderhantverk. Hon
hade varit arbetslös en lång tid och hade tillsammans med sin
arbetsförmedlare kommit fram till att hon skulle få en sådan utbildning för att
därefter kunna starta ett eget företag. Utbildningskostnaden skulle
länsarbetsnämnden i Västmanland stå för. Lundin kontaktade Oscar Nilsson
eftersom han visste att han hade bedrivit liknande utbildningar i Ghana.
Dessutom hade Nilsson haft låg beläggning i sitt företag en längre tid och hade
planer på att lägga ner verksamheten i Sadelmakeriet. Att Nilsson skulle
försvinna från Krokvattnet skulle vara en black om foten för Garveriet eftersom
nyutveckling av olika produkter sker hos Oscar Nilsson och inte hos Garveriet,
”på Garveriet är de bra på att kopiera men något nytt kan de inte ta fram”,
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säger Oscar Nilsson. På grund av dessa skäl kontaktade Lundin, Oscar
Nilsson när det gällde utbildningen av Lena Andersson.

Innan utbildningen startade visade Lundin upp den kursplan som han hade
skrivit. Den innehöll minutvisa momentindelningar som han dessutom hade
prissatt. Oscar Nilsson menade att en kursplan inte kunde se ut på det viset,
varför han skrev om den på samma sätt som kursplanerna hade sett ut vid
SIDA´s utbildningar i Ghana. Det blev också den kursplanen som accepterades
av länsarbetsnämnden i Västmanland. Tämligen omgående insåg Nilsson att
den föreslagna 10 veckorskursen för Lena Andersson var för kort. Under 10
veckor skulle hon näppeligen hinna arbeta med läder, utan bara med papp och
modeller av papp. Nilsson kontaktade därför Tomas Sundström, som var Lena
Anderssons arbetsförmedlare för att få till stånd en förlängning av kursen. Det
blev en förlängning med 10 veckor.

Därefter har också Lars Askebrandt utbildat sig hos Oscar Nilsson, som också
han slussades till Nilsson via Garveriet. Askebrandt slutade sin utbildning i
januari 1995. Även Ture Lampinen skulle genomgå en utbildning, han slutade
emellertid efter de fyra första veckorna.

7.5 Underhållande kundagerande under driftsfasen

De aktiviteter som syftar till att bevara befintliga kundrelationer kallas
underhållande kundageranden. I detta avsnitt beskrivs de underhållande
kundageranden som Sadelmakeriet har använt.

Oscar Nilsson och Mats Lundin har känt varandra i 10 år. De lärde känna
varandra samma år som Nilsson startade sin firma i Krokvattnet och samma år
som Lundin övertog Garveriet. Vid tiden för övertagandet hade Lundin enbart
en vag föreställning om nödvändigheten med en utveckling av företagets
produktsortiment. Han hade dock ingen tydlig uppfattning om hur sortimentet
skulle kunna förändras, det hade däremot Nilsson. Med sin erfarenhet som
läderhantverkare menade han att Garveriet skulle satsa på ett exklusivt
sortiment, där Nilssons yrkesskicklighet skulle förenas med Garveriets
hantverkstradition vad gäller garvning och Mats Lundins försäljningskunnande.
Lundin har succesivt anammat Nilssons tankar och därigenom utvecklat
förtetaget mot ett mer exklusivt produktsortiment, jämfört med det tidigare.
Detta har han gjort trots att han har visat viss tveksamhet till dessa idéer och
dess genomförbarhet. Mats Lundin har använt sig av Nilssons
hantverksskicklighet när denna har varit nödvändig för att möjliggöra
utvecklingen av företaget och dess produkter. Han har dock varit mycket
försiktig med att göra sig beroende av Oscar Nilsson.

Lundin använder således Nilssons kunskaper enbart där Garveriet saknar
egen kompetens, när det till exempel gäller att tillverka helt nya produkter. Som
exempel på detta kan nämnas kungasäcken och Möbelfabrikens fåtölj. För
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Garveriet är det med andra ord både en stor konkurrensfördel och en
nödvändighet att ha tillgång till Oscar Nilssons yrkeskunnande. Det viktigaste
skälet till att Lundin lotsar kunder till Nilsson är därför att han vill värna om
Nilsson så att han inte flyttar från Krokvattnet. Samtidigt är Oscar Nilsson å sin
sida beroende av Lundin och de arbeten som han styr till honom.

Under tiden från 1986 till 1990 anlitade Mats Lundin Oscar Nilsson men också
många andra hantverkare i närheten av Garveriet, för att tillverka olika
produkter som salufördes av Garveriet. Oscar Nilsson var den som tillverkade
de mer komplicerade produkterna. För att frigöra sig från olika
underleverantörer och för att kunna tillverka sådana produkter som Lundin
ansåg vara möjliga att sälja, anställdes en läderhantverkare, Harry Petterson, i
Garveriet 1990. Petterson började med att tillverka sådana produkter som
Garveriet saluförde och som tidigare hade tillverkats av bland andra Nilsson.
Petterson kan emellertid inte tillverka alla typer av varor, han har inte heller
sådan kunskap att han kan utveckla nya typer av produkter. Ett exempel på
detta är den så kallade ministerportföljen som Petterson inte kunde formge och
utveckla själv. I stället tvingades han utnyttja en befintlig portfölj som han
kopierade för att använda som mall. Lundin menar att Oscar Nilsson ”är den
som verkligen vet hur sakerna skall göras, dessutom är han en konstnärstyp,
Harry Petterson däremot är inte konstnärstypen, utan den exakta
hantverkaren”. Detta betyder att Garveriet är beroende av Nilsson och hans
kunnande, för att kunna utveckla nya produkter och kunna åtaga sig svårare
arbeten. Mats Lundin är emellertid ovillig att betala Nilsson för
utvecklingsarbeten och än mindre benägen att låta honom tillverka
produkterna, med motiveringen att de då blir för dyra för att kunna säljas. I
stället för att Nilsson tillverkar produkter åt Garveriet menar Lundin att han kan
få tillverka prototyper av olika varor och sedan sälja mallarna till Garveriet.
Varefter Harry Petterson får ta över tillverkningen. Lundin är villig att betala
Nilsson för detta men Oscar Nilsson anser inte att Lundin betalar tillräckligt
mycket.

Beroende på Oscar Nilssons och Mats Lundins skilda synpunkter på hur de
skall samarbeta, har samverkan dem emellan under den gånga 10-årsperioden
präglats av ständiga dispyter och misstroendeyttringar. När det gäller
utveckling av nya produkter menar Mats Lundin till exempel att det är han som
är idégivare och i många fall också den som formger produkterna medan han
anser att Oscar Nilsson enbart fungerar som hantverkare. Nilsson anser å sin
sida att det är han som har kommit med idéer till nya produkter och att det är
han som kan formge och framförallt ta fram nya produkter. Han menar att Mats
Lundins stora företräde inte är detta, utan att han känner marknaden och kan
sälja de produkter som Garveriet har i sitt sortiment.

En illustration till hur olika de båda personerna, Mats Lundin och Oscar Nilsson
fungerar i sina respektive företag, kan följande episod illustrera. Min egen
(författarens) portfölj tilldrog sig nämligen ett aktivt intresse från både Lundins
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sida och Nilssons sida. Medan Nilsson intresserade sig för vilken typ av läder
(spaltläder) den var gjord av hur den var sydd och så vidare, så intresserade
sig Lundin för portföljens komersiella värde.

7.6 Planeringen inom Sadelmakeriet

Planeringen i Sadelmakeriet rör enbart tillverkningen, där Nilsson noggrannt
mäter tider för alla arbeten som han gör. Likaså upprättar han kalkyler för de
arbeten som han skall utföra. Såväl kalkyler som tidmätningar dokumenteras
och sparas. Även mallarna för de produkter som han har tillverkat sparas, de
tillverkas i papp och sparas hängande på väggarna i verkstaden. När det gäller
planering säger han ”att jag blir bättre och bättre planerare med åren liksom jag
också blir en allt bättre försäljare”. Vad gäller själva produktionen vill Nilsson
helst arbeta med en sak i sänder, han vill med andra ord göra en sak klar innan
han påbörjar någonting annat. De arbeten som han utför i företaget innebär
uteslutande tillverkning och planering av dessa. Försäljning och därmed
sammanhängande aktiviteter tar däremot mycket liten tid i anspråk.

Ett råd som Oscar Nilsson gärna vill ge till den som står i begrepp att starta ett
företag, är att noga tänka igenom vad han (hon) kan och vad han (hon) vill och
därmed inte satsa på några vidlyftigheter. Företaget ger i dagsläget Nilsson
knappt en halvtidslön men hans strävan är att den skall kunna ge honom
åtminstone en heltidslön. En förhoppning, som han också när, är att inte bara
försörja sig själv på sadelmakeriet, utan också kunna anställa en person i
framtiden, mycket gärna skulle han anställa en lärling eller en ”ALU-jobbare”,
men i Krokvattnet finns ingen som är intresserad av detta.

När det gäller framtida kunder skulle Nilsson vilja rikta in sig mot köpstarka
kunder. Tillverkning och försäljning av kungasäcken har visat att detta är en
möjlig väg men han vet inte hur han skall nå dessa kunder, det vill säga vilka
försäljningskanaler som han skall använda sig av. Nilsson menar att ett bra sätt
vore att göra detta i samförstånd och i samarbete med Garveriet, men han är
osäker på om Lundin är intresserad av ett sådant samarbete. En annan
kundgrupp som skulle vara möjlig att bearbeta, enligt Nilsson, är jägare. Han
tror emellertid att aktiviteter som riktar sig mot denna grupp kräver att han har
ett lager av den eller de varor som annonseras. Och detta är ett problem,
eftersom han är upplärd till att arbeta kundorderstyrt och att inte ha något lager
överhuvudtaget. Samtidigt inser han att det kan finnas en del pengar att tjäna,
om han kan bygger upp ett lager och säljer via annonser men han är osäker på
om han har mod att göra en sådan satsning, som trots allt binder kapital.

7.7 Sammanfattning av fallet Sadelmakeriet

Oscar Nilsson har under många år arbetat med läderhantverk. 1965 övertog
han ett sadelmakeri i Åsbro som han sedan drev i nästan 10 år. Dessförinnan
hade han genomgått en lärlingsutbildning hos sadelmakare Öberg, vars företag
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han därefter övertog. 1973 lade han av olika skäl ned företaget i Åsbro för att
börja ett arbete som SIDA-expert i Ghana, ett arbete som han sedan hade i
drygt 12 år. Som SIDA-expert var hans arbetsuppgifter dels att lära ut
hantverket och dels att hjälpa till med starten av små företag med anknytning
till läderhantverk. När Nilsson slutade sitt arbete i Ghana flyttade han till
Krokvattnet där han sedan 1986 driver ett sadelmakeri.

Nilsson var vid återkomsten till Sverige känd av endast ett fåtal i människor i
läderbranschen som en mycket duktig hantverkare. Därutöver fanns det ett
antal bekanta och bekantas bekanta som kände till hans kunnande. I
Krokvattnet med omnejd var han helt okänd.

Vid Nilssons flytt till Krokvattnet lades ett företag ner som hade tillverkat olika
läderprodukter under ett antal år. Företaget var beläget i stationshuset i
Krokvattnet och var fullt maskinellt utrustat. Bidrag till maskinerna hade givits
av Norråns kommun och Utvecklingsfonden, vilka båda var intresserade av att
maskinerna kom till nytta i ett nytt företag. Oscar Nilsson fick därför övertaga
lokalen och maskinerna, vilket innebar att han kunde kunde börja använda en
verkstad som var fullt utrustad, med för honom välkända maskiner. Han fick
även övertaga en del legoarbeten till Garveriet från det nedlagda företaget. På
detta sätt kom han för första gången i kommersiell kontakt med Garveriet.

När de första produkterna till Garveriet var färdiga, påbörjades en diskussion
om hur samarbetet mellan de två företagen skulle kunna utformas. Denna
diskussion har därefter kontinuerligt pågått under de år som Sadelmakeriet har
existerat, utan att komma till något slut. Samtalen mellan Nilsson och Lundin
har berört både specifika produkter och principiella överväganden, som
prissättning och kvalitetskrav på olika produkter. Oscar Nilssons uttalade
ambition är att tillverka exklusiva varor som skall säljas med ett högt pris. För
att detta skall vara möjligt att genomföra har Nilsson insett att han måste ha en
stark distributionskanal, eftersom han själv inte klarar försäljning och
distribution. I Garveriet har han sett en lämplig samarbetspartner eftersom han
anser att Mats Lundin är skicklig försäljare med goda kundkontakter. Mats
Lundin menar emellertid att det är svårt att tillämpa Nilssons idé om exklusiva
produkter som en generell princip. Han menar i stället att det endast är möjligt
att sälja vissa utvalda produkter på det sättet men att billigare produkter också
måste finnas tillgängliga. Mats Lundin har därför, på olika sätt påtalat för
Nilsson att han måste anpassa sin produktion efter kundernas krav och inte
hela tiden stirra sig blind på det exklusiva sortimentet. Nilsson har emellertid
inte efterkommit Lundins önskemål, varför han succesivt har minskat sina inköp
från Sadelmakeriet, så att de nu endast uppgår till några tiotusentals kronor per
år.

För att kompensera bortfallet av försäljning till Garveriet vänder sig
Sadelmakeriet i stället i stor utsträckning till ”enskilda kunder”. Detta utgör en
heterogen kundgrupp som framförallt vänder sig Sadelmakeriet på
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rekommendationer av tidigare kunder eller genom att Garveriet lotsar dem dit.
Oscar Nilssons försök till att aktivt locka denna typ av kunder till företaget har
inte varit lyckat, varför kundtillströmningen på grund av detta agerande har
varit av mycket blygsam omfattning.
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8. KUNDAGERANDEN I SADELMAKERIET

8.1 Inledning

Verksamheten i Sadelmakeriet är helt inriktad på att tillverka olika produkter av
läder och Oscar Nilsson som äger och driver företaget, besitter en i branschen
väl omvittnad hantverksskicklighet. Det betyder att han kan tillverka allt från
enkla till mycket komplicerade läderarbeten, som han gör med stor
noggrannhet och med höga kvalitetskrav. Detta leder till att Nilsson ägnar
mycket tid åt varje enskild produkt som tillverkas. För kunder är det emellertid
inte alltid uppenbart hur mycket tid och arbete som har nedlagts i produkterna,
varför priserna kan te sig höga. Detta gäller speciellt när en jämförelse görs
mellan likartade produkter men där en kan vara tillverkad på ett betydligt
enklare sätt än Nilssons. För en kund kan dessutom den enklare produkten
som säljs till ett lägre pris fylla samma funktion, som den produkt som har ett
högre kvalitativt innehåll och ett högre pris. Detta är därmed ett problem för
Oscar Nilsson, varför det ställs stora krav på honom att kunna övertyga
presumtiva kunder att köpa just hans produkter.

Oscar Nilsson har problem med att hitta kunder till sin verksamhet, vilket har
resulterat i att han har varit tvungen att vända sig till såväl gamla som nya
kunder med erbjudanden om att utföra läderarbeten. Detta gör han samtidigt
som han utför arbeten åt både gamla och nya kunder, vilka hänvänder sig till
Sadelmakeriet för att få sådana utförda. Sammantaget betyder det att Nilsson
också är tvungen att tillverka många olika produkter som levereras till ett stort
antal kunder. Det innebär i sin tur att Nilsson är tvungen att hantera många
olika kundageranden, som kan klassificeras som antingen skapande eller
underhållande enligt den diskussion som förs i kapitel 3. De typer av
kundageranden som har utnyttjats av Sadelmakeriet samt innehållet i dessa
redovisas i nedanstående tabell, dessutom redovisas de kunder som omfattas
av respektive agerande. Av skapande kundageranden kan två (a 2 och c 2)
klassas som aktiva medan tre (b 1, c1 och d 1) är passiva.
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Tabell 8.1. Innehåll i Sadelmakeriets kundageranden

Typ av kundagerande Kund Innehåll i kundagerande
a 1:1. rör befintlig efterfrågan, det
vill säga underhållande kund-
agerande

Garveriet outvecklat, anpassar sig ej efter
kunder. Problematiskt

a 1:2. rör ny efterfrågan, det vill
säga skapande kundagerande

ej aktuellt ej aktuellt

a 2. för leverantören gammal kund
som bearbetas med av leverantören
gammal produkt

Garveriet produkter visades för Garveriet

c 2. för leverantören ny kund som
bearbetas med av leverantören
gammal produkt

”enskilda kunder”
och Garveriet

visat produkter i skyltfönster,
säljbrev, annonser, mässor,
vägskylt, tidnings- och
radioreportage, initiala kontakten
med Garveriet

b 1. för leverantören gammal kund
som efterfrågar för leverantören ny
produkt

”enskilda kunder”
Garveriet

gamla kunder, ”enskilda kunder”
från Ghana och Åsbro samt
Garveriet. Kunskap och erfarenhet

c 1. för leverantören ny kund som
efterfrågar för leverantören gammal
produkt

Länsarbetsnämnder
(”enskilda kunder”)

”mun-till-mun” förfarandet, kunskap
och erfarenhet.

d 1. för leverantören ny kund som
efterfrågar för leverantören ny
produkt

”enskilda kunder”
Möbelfabriken

”mun-till-mun” förfarandet, kunskap
och erfarenhet. Garveriet viktig
mellanhand

De försök till egna, aktiva och utåtriktade kundageranden (a 2 och c 2) som
gjorts i företaget har inte krönts med någon större framgång, vilket Nilsson
förklarar med att han är ”en dålig försäljare men en duktig hantverkare”. Det är i
stället passiva kundageranden (b 1, c 1, och d 1) som skapar de flesta
kundkontakterna och de största intäkterna i företaget. Detta betyder med andra
ord, att merparten av kunderna erhålls via ett ”mun-till-mun” förfarande, där
presumtiva kunders kunskaper om Nilssons skicklighet har stor betydelse.

Den diskussion som förs i kapitel 3 om underhållande kundagerande (a 1:1),
bygger på tanken att leverantörsföretag måste vårda befintliga kundrelationer
för att kunder också fortsättningsvis skall köpa dess produkter. Detta kan bland
annat göras genom att anpassa tillverkningen efter olika kundkrav.
Sadelmakeriet har endast en fast kund, Garveriet, som gör regelbundna
återköp. Med detta företag fick Oscar Nilsson kontakt samma år som han
startade sin verksamhet. År 1988 hade samarbetet mellan företagen vuxit så
mycket, att beställningar från Garveriet det året svarade för hälften av
Sadelmakeriets omsättning. Därefter har försäljningen till Garveriet successivt
minskat i omfattning, för att nu motsvara en mindre del av omsättningen.
Försäljningsminskningen beror fram för allt på att Nilsson inte har anpassat
produktionen efter de krav som Mats Lundin har haft, vilket i sin tur har medfört
att Garveriet börjat med en egen tillverkning av läderprodukter.

Allt eftersom Garveriets ekonomiska betydelse har minskat för Sadelmakeriet,
har i stället värdet av kundgruppen ”enskilda kunder” ökat, så att den år 1995
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svarade för cirka 90 % av Sadelmakeriets totala omsättning. Då denna
kundgrupp är mycket betydelsefull för företagets nuvarande verksamhet, borde
Sadelmakeriets kundageranden syfta till att upprätthålla en stabil efterfrågan
från just denna kundkategori. Detta kan till exempel göras genom att vara
lyhörd för kundkrav och i ett nära samarbete med kunder diskutera fram
lämpliga lösningar och produktutformningar, för att dessa kunder skall bli så
nöjda att de rekommenderar nya att vända sig till Sadelmakeriet. Detta gör
emellertid Nilsson i mycket liten utsträckning, i stället vill han styra
tillverkningen så att hans idéer om till exempel produktutformning och
tillverkningssätt genomförs. Dessutom vill Nilsson ofta tillverka produkter som
har ett sådant kvalitativt innehåll som han, och inte kunderna anser vara
nödvändigt. Vi kan därmed konstatera att Oscar Nilsson har svårigheter med
att anpassa sin verksamhet till de krav som olika kunder har, oavsett om det
gäller ”enskilda kunder”, Garveriet eller andra kunder, vilket är ett förfarande
som har varit till men för företagets fortlevnad och vidare utveckling.

8.2 Kundageranden knutna till olika typsituationer

Oscar Nilsson har använt sex, av sju möjliga, kundageranden under den tid
som Sadelmakeriet har varit verksamt. Framförallt är det skapande och passiva
kundageranden som har varit använda och framgångsrika, vilket innebär att det
är ryktet om hans duglighet som hantverkare som lockar kunder till företaget.
Kundageranden är emellertid situationsberoende varför det är viktigt att rätt
agerande används i rätt situation, vilket har diskuterats i kapitel 3. Där dryftas
bland annat att kraven på kundageranden som används i olika typsituationer
varierar. För att möjliggöra etablering av lönsamma relationer till köpande
företag ställs det exempelvis i uppfinnarsituationen krav på utåtriktade och
självständiga kundageranden. Problemlösningssituationen kännetecknas
däremot av sådana kundageranden som innebär att presumtiva kunder
kontaktar leverantörsföretag för att få problem i den egna verksamheten lösta.
Ur leverantörens synvinkel kan detta framstå som ett passivt agerande. Det
behöver emellertid inte alls vara fallet, eftersom ett till synes passivt
kundagerande i problemlösningssituationen ofta har föregåtts av en successiv
kvalificering, vilket innebär att leverantörsföretaget under lång tid har visat sin
duglighet vad gäller produkter och kunnande. De presumtiva kunderna har
därför antingen en egen erfarenhet av företagets duglighet eller har blivit
rekommenderade att kontakta det av någon tidigare kund, vilket innebär att
valet inte sker slumpmässigt utan i stället sker efter ett moget övervägande.
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Figur 8.1. Kundagerande fördelat på olika typsituationer hos Sadelmakeriet.
Anm.:  En grov pil visar varifrån initiativet till ett kundagerande kommer medan en tunn pil
illustrarar motpartens reaktion

Under Sadelmakeriets första verksamhetsår verkade Oscar Nilsson
uteslutande inom de ramar som uppfinnar- och problemlösningssituationerna
ställer upp. Initialt, i uppfinnarsituationen, agerade Nilsson därför mot för
honom helt nya kunder som utgjordes av Garveriet och ”enskilda ”kunder”.
Detta är en krävande omständighet för ett nytt företag, som reser stora krav
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både på företagsledaren och de kundageranden som används, eftersom de
presumtiva kunderna inte känner till kunnandet hos det nya företaget. Det
gäller med andra ord att vinna förtroende hos de tänkbara kunderna och
därigenom kvalificera företaget som leverantör till dem. Detta kan göras genom
att anpassa produktionen efter de olika kundkrav som finns. Att anpassa
verksamheten och produktionen efter olika kundkrav har dock inte varit Oscar
Nilssons ledstjärna, varken vid starten av företaget eller senare. Han vill i
stället att kunderna skall anamma hans syn på hur produkter skall tillverkas.
Detta tydliggjordes redan från början i kontakten med Garveriet, där Nilsson
bland annat presenterade en dagstursäck som han ville att Garveriet skulle
sälja. Mats Lundin vid Garveriet ansåg emellertid att den var omöjlig att avyttra
om den inte gjordes enklare och därmed billigare. Oscar Nilsson ville emellertid
inte förändra ryggsäcken, varför Garveriet aldrig tog upp den i sitt sortiment. De
började i stället att tillverka och sälja en billigare variant av ryggsäcken, som
kostar mindre än hälften av Sadelmakeriets. Den initiala kontakten med
Garveriet innebar därmed början på en lång och konfliktfylld relation, där
Nilsson vill tillverka dyra och exklusiva produkter som Mats Lundin menar är
mycket svårsålda. Till ”enskilda kunder” riktade Sadelmakeriet ett erbjudande
(c 2) som innehöll en mindre ryggsäck samt livremmar under hösten 1986.
Kollektionen visades upp i ICA-affärens skyltfönster i Krokvattnet.
Kundagerande kröntes dock inte med någon framgång vid detta tillfälle,
eftersom ingenting såldes. Däremot fick de boende i Krokvattnet med omnejd
upp ögonen för Nilsson och hans verksamhet, vilket fick till innebörd att kunder
därefter började vända sig Sadelmakeriet för att få olika läderarbeten utförda.

Problemlösningssituationen innehöll ett kundagerande (b 1), som innebar att
kunder som kände till Nilsson sedan tiden som hantverkare i Åsbro och sedan
tiden i Ghana, kontaktade honom för att få olika läderarbeten utförda. Detta
gav emellertid ett mycket litet ekonomiskt utbyte för Sadelmakeriet.

Som en slutpunkt i företags ansträngningar att nå en långsiktig överlevnad kan
vi betrakta idealsituationen, i vilken sex olika typer av skapande
kundageranden kan användas. Sadelmakeriet har tagit i anspråk fem av dessa.
Oscar Nilsson i Sadelmakeriet har därvid använt de båda skapande aktiva
kundageranden (a 2 och c 2) som är möjliga att utnyttja, samt tre av fyra
skapande passiva kundageranden (b 1, c 1 och d 1).

Gentemot Garveriet har Oscar Nilsson, i idealsituationen, visat ett aktivt och
skapande kundagerande (a 2) genom att bland annat tillverka en portfölj av
Garveriets egna läder som han sedan presenterade för Mats Lundin. Syftet
med denna aktivitet var att peka på möjligheten att tillverka och sälja produkter
som var både exklusivare och dyrare än de varor som såldes av Garveriet.
Även mot kundgruppen ”enskilda kunder” har Nilsson i idealsituationen visat ett
aktivt kundagerande (c 2), som innebär att han har sänt säljbrev, annonserat,
deltagit på mässor och skyltat vägen till verkstaden i Krokvattnet. Dessutom
har han deltagit i tidnings- och radioreportage där hans verksamhet har
beskrivits för allmänheten. Av dessa aktiviteter har säljbreven haft störst
betydelse eftersom de har medfört försäljningsintäkter motsvarande 150 000-
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200 000 kronor under en fyra-årsperiod. De övriga aktiviteterna haft en mycket
liten effekt på Sadelmakeriets försäljning.

När det gäller skapande och passiva kundageranden har många mindre
”enskilda kunder”, liksom Möbelfabriken och Länsarbetsnämnder vänt sig till
Nilsson via ett ”mun-till-mun” förfarande. Både Möbelfabriken och
Länsarbetsnämnderna kontaktade Oscar Nilsson efter en rekommendation från
Mats Lundin vid Garveriet. I idealsituationen har också Garveriet vänt sig till
Oscar Nilsson för att få tre olika produkter, kungasäcken, hattasken och
golfbagen, tillverkade. I idealsituationen har således olika typer av skapande
kundageranden utnyttjats. Det är emellertid två som har varit mer betydelsefulla
än de andra. Där det ena och viktigaste, är det kundagerande (d 1), som
innebär att ”enskilda kunder” via ett ”mun-till-mun”-förfarande vänder sig till
Oscar Nilsson för att få olika produkter tillverkade. Via det andra (b 1)
fördjupades relationen till Garveriet genom att det möjliga produktsortimentet
som Nilsson skulle kunna tillverka utökades.

När det slutligen gäller underhållande kundagerande kan vi konstatera att detta
utgör ett problem för Sadelmakeriet. Vad gäller relationen till Garveriet kan den
karaktäriseras som konfliktfylld och kantad av olika dispyter och misstroenden,
eftersom Mats Lundin och Oscar Nilsson har olika syn på det som skall och kan
tillverkas och säljas, samt hur dessa produkter skall prissättas. Lundin som
känner marknaden för lädervaror mycket väl, menar att det är viktigt med en
”lagom kvalitet” på produkterna för att de skall vara möjliga att sälja. De dyra
och exklusiva produkter som Nilsson vill tillverka för Garveriets räkning menar
Lundin däremot är mycket svårsålda. Nilsson har en annan syn på detta, vilket
innebär att han inte vill göra avkall på sina kvalitetskrav. Han menar i stället att
det är fullt möjligt, och till och med nödvändigt att tillverka de exklusivare och
därmed dyrare produkterna. Synen på vad som skall tillverkas och vilka
kvalitetskrav som skall ställas på dessa produkter är förmodligen den
omständighet som har haft störst betydelse för att efterfrågan från Garveriet
succesivt har minskat under den gångna 10-årsperioden.

Att anpassa verksamheten efter olika kundkrav är således mycket viktigt för ett
företag av Sadelmakeriets typ. När detta inte görs uppstår problem med att
upprätthålla en efterfrågan på företagets produkter, vilket är tydligt i relationen
mellan Sadelmakeriet och Garveriet. Förhållandet existerar emellertid även i
relationen till ”enskilda kunder”. Här är problemet dock inte lika tydligt, eftersom
kunder ur denna kundgrupp endast vänder sig till Oscar Nilsson vid enstaka
tillfällen för att få produkter tillverkade. De kan i denna situation acceptera
Nilssons krav och därigenom också lättare anpassa sig till dem.

Även om Sadelmakeriets ägare har använt sig av många olika kundageranden,
bland annat skapande och aktiva, så är det de passiva som har störst
betydelse för Sadelmakeriet. Ryktet om Oscar Nilssons yrkeskunnande är
därmed den enskilt viktigaste faktorn för att kunder skall söka sig till företaget.
Nilssons bristande förmåga att anpassa produktionen efter skilda kundkrav är
dock en hämsko och ett stort problem för Sadelmakeriets fortsatta existens.
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8.3 Kundageranden knutna till Sadelmakeriets utvecklingsförlopp

Enligt diskussionen som förs i kapitel 2 och 3 genomlöper företag ett
utvecklingsförlopp. Den visar att olika typer av kundageranden kan användas,
beroende på var i utvecklingsförloppet som företag befinner sig. De
kundageranden som Sadelmakeriet har använt fördelar sig på
utvecklingsförloppets faser som figur 8.2 visar. För Sadelmakeriet kan vi
därmed se att skapande kundageranden har använts både under
etableringsfasen och driftsfasen. Etableringsfasen innehåller kundageranden
som dels riktar sig mot Garveriet och dels mot kundgruppen ”enskilda kunder”.
Dessutom vände sig kunder som kände till Nilsson och hans kunnande sedan
tiden i Åsbro och Ghana, till Sadelmakeriet under denna fas. Driftsfasen
kännetecknas framförallt av passiva kundageranden, som har varit mycket
betydelsefulla för att knyta kunder till Sadelmakeriet. Dessa kundageranden
kan härledas till kundgruppen ”enskilda kunder” och Garveriet men också till
kunder som Garveriet förmedlar till Sadelmakeriet, till exempel
Länsarbetsnämnderen och Möbelfabriken. De aktiva kundageranden som har
använts, liksom de underhållande kundageranden som kan identifieras har
riktats mot Garveriet och ”ensklilda kunder”.

Totalt innebär detta att skapande kundageranden användes vid nio olika
tillfällen och att underhållande kundageranden har riktats mot ett företag
(Garveriet).
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uppfinnar- problemlösnings      uppfinnar-             problemlösnings-
situationen          situationen        situationen i         situationen i

idealsituationen
    idealsituationen  idealsituationen

skapande   skapande                skapande
underhållande
                kundagerande    kundagerande             kundagerande
kundagerande

etableringsfas driftsfas

Figur 8.2. Kundageranden för företaget Sadelmakeriet. Fördelat på
typsituationer samt utvecklingsförloppets olika faser. (K=kund;
S=Sadelmakeriet)

Etableringsfasen innehåller två typsituationer, uppfinnar- och
problemlösningssituationen. I dessa situationer måste olika kundageranden
användas för att göra det möjligt att bygga upp kundrelationer.
Uppfinnarsituationen kräver främst aktiva och utåtriktade kundageranden
medan problemlösningssituationen fordrar att presumtiva kunder kontaktar
leverantörer. De skapande kundageranden som användes av Oscar Nilsson
under etableringsfasen kan hänföras till båda typsituationerna.

I uppfinnarsituationen riktades således ett aktivt och skapande kundagerande
mot ”enskilda kunder”, vilket innebar att ett antal produkter exponerades i ett
skyltfönster i Krokvattnet. Denna åtgärd renderade emellertid inte direkt i nya
kunder som ville köpa de utställda varorna. Däremot blev det känt för
lokalbefolkningen att Sadelmakeriet existerade. Det medförde att Nilsson
senare fick förfrågningar från kunder i Sadelmakeriets närmaste omgivning, om
att utföra enklare läderarbeten. Därutöver vände sig Nilsson till Garveriet med
flera produkter, bland annat en dagtursäck och en portfölj. Av de varor som
Nilsson presenterade var dock portföljen den enda som Garveriet tog upp i sitt
sortiment.

Oscar Nilssons strävan var emellertid också att liera sig med den starka
samarbetspartner som han såg i Garveriet. Hans tanke var därvid att Gaveriet
skulle sälja de produkter som tillverkades av Sadelmakeriet. På det sättet
skulle både Mats Lundins och Oscar Nilssons kompetenser nyttiggöras, vilket
skulle gagna de båda företagen. Oscar Nilsson argumenterade för denna
möjlighet men Lundin var avvaktande.

 K  K  S  K  S  K  S  K  S
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Under etableringsfasen kontaktades Sadelmakeriet även av presumtiva
kunder, vilket betyder att Sadelmakeriet agerade inom de ramar som
problemlösningssituationen ställer upp. Denna aktivitet ledde emellertid endast
till mindre betydelsefulla affärer med ”enskilda kunder”, som kände till Nilsson
sedan tidigare. De kundageranden som utnyttjades under etableringsfasen gav
därmed endast ett mindre ekonomiskt utbyte för Sadelmakeriet, vilket kan
avläsas i det första och andra årets omsättning, som uppgick till cirka 40 000
respektive 100 000 kronor.

Problemlösningssituationens och uppfinnarsituationens övergång till
idealsituationen sker i en kontinuerlig process där just stadieförändringen är
svårbestämbar. På samma sätt förhåller det sig med etableringsfasens
förvandling till driftsfas. Att exakt avgöra när etableringsfasen förvandlas till en
driftsfas är med andra ord svårt att avgöra. För Sadelmakeriet har driftsfasen
beräknats inträffa när företagets intjänandeförmåga var så stor att Oscar
Nilsson kunde försörja sig på det som tillverkades av Sadelmakeriet.

När företag befinner sig i driftsfasen kan kundageranden som är hänförliga till
alla typsituationer användas, vilket Sadelmakeriet i princip har gjort, se figur
8.2. De kundageranden som har tagits i anspråk kan därmed knytas till,
uppfinnarsituationen, problemlösningssituationen och idealsituationen. Sådana
kundageranden som är karaktäristiska för uppfinnarsituationen, det vill säga
aktiva och utåtriktade, användes när Sadelmakeriet närmade sig Garveriet och
”enskilda kunder”. När det gäller Garveriet, fortsatte Nilsson också
diskussionen om ett samarbete kring de dyra och exklusiva produkter som han
ville tillverka. Detta innebar bland annat att Nilsson utvecklade olika produkter
som han ville att Lundin skulle ta upp i sitt sortiment. Mats Lundin intog
emellertid även nu en försiktig hållning till Nilssons idéer.

När det gäller kundgruppen ”enskilda kunder” har Oscar Nilsson varit aktiv och
agerat på många olika sätt för att nå dessa kunder. Han har skickat säljbrev,
annonserat och skyltat vägen till verkstaden. Dessutom har han deltagit på
olika mässor, deltagit i olika tidnings- och radioreportage samt utformat och
börjat använda en egen logotype. Den produkt som Nilsson har fokuserat i
detta sammanhang är nyckelringar, vilket måste ses som ett motsägelsefullt
faktum eftersom han gentemot Garveriet argumenterar för ett exklusivt och dyrt
produktsortiment, medan nyckelringar får anses som en både enkel och billig
produkt. Detta kan, åtminstone till en del, förklaras av Oscar Nilssons bristande
kunskaper om hur han skall agera i olika situationer och gentemot olika kunder.

De kundageranden som kan associeras med problemlösningssituationen
innebär att presumtiva kunder, framförallt Garveriet och ”enskilda kunder”,
kontaktar Sadelmakeriet för att få olika produkter tillverkade. För Garveriets del
har främst tre produkter, kungasäcken, hattasken och golfbagen, varit av
intresse. När det gäller ”enskilda kunder” finns det två olika kategorier som
kontaktar Sadelmakeriet. Dels är det sådana som via ”mun-till-mun” metoden
kontaktar företaget och dels är det sådana som Mats Lundin vid Garveriet
förmedlar. Detta företag intager nämligen en särställning när det gäller att
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rekommendera Sadelmakeriet som tillverkare av olika produkter, eftersom det
ofta kommer förfrågningar om att tillverka produkter som de inte klarar av,
antingen av tidsskäl eller kompetensskäl. I dessa situationer vänder sig Mats
Lundin till Sadelmakeriet, som då antingen får fungera som underleverantör till
Garveriet eller får övertaga produktionsansvaret själv. Garveriet fungerar med
andra ord som en viktig mellanhand och som en värdefull förmedlare av olika
arbeten till Sadelmakeriet. Detta var till exempel fallet när relationen till både
Möbelfabriken och Länsarbetsnämnderna byggdes upp.

Eftersom Oscar Nilsson har svårigheter med att anpassa sin produktion till
olika kundkrav har han också problem med underhållande kundageranden.
Den initialt stora kunden Garveriet har till exempel själv succesivt övertagit
alltmer av den tillverkning som Sadelmakeriet tidigare utförde. Detta har till stor
del gjorts på grund av Oscar Nilssons oförmåga att anpassa sig efter
Garveriets krav. Mats Lundin vid Garveriet har dock insett att han har stor nytta
av Nilssons kompetens varför han inte vill att Sadelmakeriet lämnar orten. För
att detta inte skall ske vidarebefordrar han därför olika arbeten till
Sadelmakeriet så att företaget på det viset erhåller intäktsbringande arbeten.

De kundageranden som används av Sadelmakeriet känntecknas av mångfald,
vilket betyder att merparten av de kundageranden som är möjliga att använda
också har använts. För att detta skall kunna genomföras på ett tillfredställande
sätt, ställs det stora krav på företagsledaren, som bland annat måste förstå när
olika kundageranden skall användas och dessutom kunna använda dem i rätt
situation.

8.4 Företagsledaren och dennes betydelse för kundagerandet i
Sadelmakeriet

Företagsledare har stora möjligheter att påverka utformningen av
kundageranden i unga och små företag. Olika bakomliggande faktorer, som
företagsledares utbildning och erfarenhet, anses därvid ha stor betydelse.
Oscar Nilsson har låg teoretisk utbildning men lång erfarenhet av
läderhantverk, både som egen företagare och som SIDA-expert i Ghana. För
att bättre klara företagets skötsel skulle Nilsson vilja genomgå någon form av
företagsledarutbildning, han menar dock att han varken har tid eller pengar för
detta.

Företagsledares marknads- och produktionsorientering anses också påverka
kundagerandet, enligt den diskussion som förs i kapitel 2. Företagsledaren i
Sadelmakeriet beskrivs i det följande utifrån detta synsätt.

Indikationer på Oscar Nilssons orientering får vi genom att studera hans
bedömning av viktiga framgångsfaktorer för Sadelmakeriet, se figur 8.3. Han
anger därvid att anpassningen till olika kundkrav och tur har varit mycket
betydelsefulla omständigheter för företagets utveckling. Andra faktorer som
företagsledaren också värderar högt är företagsledningens framsynthet, att
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företaget har utnyttjat konsulter samt att företaget har haft en framgångsrik
försäljningsorganisation. Alla dessa faktorer (förutom tur) kan hänföras till det
marknadsorienterade synsättet.

                                      instämmer helt                           tar helt
avstånd

                                                                     5                4
3                2                1
vi har anpassat oss efter kundernas krav
vi har haft litet mer tur än andra i branschen
företagsledningen har varit framsynt
vi har bättre utnyttjat service från konsulter mm
vi har haft en framgångsrik försäljningsorganisation
vi har satsat på det vi är bra på
vi har planerat mer än andra företag
vi har haft en framgångsrik marknadsplanering
vi har stått långt fram i den tekniska utvecklingen

Figur 8.3. Företagsledarens bedömning av olika framgångsfaktorers betydelse
för Sadelmakeriet

De ageranden som Nilsson uppvisar i faktisk handling stämmer emellertid inte
överens med hans tankar om vad som är viktigt och nödvändigt att göra i ett
företag. Den klassificering av hans orientering som görs ovan blir därigenom
svårtolkad. Några exempel får illustrera detta. Oscar Nilsson har till exempel
inte anpassat sig efter de anspråk som kunderna ställer, tvärtom håller han fast
vid sina egna kvalitetskrav oberoende av vad olika kunder anser. Vad gäller
relationen till Garveriet markerar han tydligt sin syn på produktionens,
produktkvalitetens och produkternas betydelse för att de skall vara möjliga att
sälja och för att han överhuvudtaget skall vilja tillverka dem. Även gentemot
”enskilda kunder” upprätthåller han samma krav på kvalitet och
produktutformning som han har visavi Garveriet. Som nämnts ovan riskerar
emellertid inte dessa krav att skapa samma problem som de gör i relationen till
Garveriet, eftersom de ”enskilda kunderna” anpassar sig efter de krav som
Nilsson ställer.

Företagsledarens framsynthet är också svår att urskilja, möjligen kan den
hänföras till hans tankar om att utveckla ett exklusivt produktsortiment för
Garveriet. Oscar Nilsson har inte heller utnyttjat någon konsulttjänst under de
år som företaget har varit verksamt och försäljningsorganisationen har alls icke
varit framgångsrik. Tvärtom har just försäljningen varit en hämsko för företagets
utveckling, där han själv menar att han är en ”dålig försäljare”. Detta innebär att
de dominerande kundageranden som kan iakttagas är de passiva, det vill säga
de som innebär att kunder kontaktar Sadelmakeriet för att få arbeten utförda.
Ett ytterligare, till synes, märkligt faktum är att Nilsson inte värderar sin egen
kunskap i läderhantverk och satsningen på detta som betydelsefullt för
företaget.
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Om vi därefter jämför Oscar Nilssons uppfattningar av de faktorer som är
viktiga för företagsledare som visas i figur 8.4, med det som han själv visar i
praktisk handling, finner vi även här vissa diskrepanser. Bland annat kan vi
återigen konstatera att han anser sådana faktorer som kan knytas till
marknadsorienterade ageranden som mycket viktiga. Som tidigare nämnts är
detta emellertid inte kännetecknande för Oscar Nilssons kundagerande. Han
betonar i verklig handling, i stället sådana faktorer som har anknytning till den
egna produktionen och den egna verksamheten.

instämmer helt tar helt avstånd
      5                    4                    3                    2

1

kreativitet
självständighet
ansvarsfullhet
tekniskt kunnande
produktkännedom
marknadskunnande
”förmåga att ta folk”, egen personal
”förmåga att ta folk”, kunder
egen utbildningsnivå
kunskap om kunder
positiv utstrålning
mångsidigt kunnande
produktionskunnande
kunskap om konkurrenter

Figur 8.4. Faktorer som är viktiga respektive oviktiga för företagsledare, enligt
företagsledaren i Sadelmakeriet

Det är följaktligen mycket svårt att urskilja på vilket sätt som
marknadsorienteringen har tagit sig uttryck i relationen till de kunder som
Sadelmakeriet betjänar, eftersom det förhållningssätt som uppvisas i faktisk
handling tyder på ett mer produktionsorienterat än marknadsorienterat synsätt
hos företagsledaren. Företagsledaren i Sadelmakeriet kan därmed betraktas
som marknadsorienterad endast när vi tar hänsyn till hans värderingar av olika
faktorer som har redovisats ovan, men inte om vi tar hänsyn till hans verkliga
handlande. Det förefaller därmed som om företagsledaren har en dålig
självuppfattning, där han inte förmår att skilja på det som är önskvärt och det
som faktiskt görs. Det ter sig därför troligt att företagsledaren har en idealbild
av hur han borde agera men att detta är något som han inte förmår att
genomföra.

När det gäller företagsledaren i Sadelmakeriet kan det således konstateras att
han förefaller vara ambivalent vad gäller marknads- och
produktionsorienteringen. Marknadsorienteringen är synlig i stort sett enbart
som en sorts ”läpparnas bekännelse”, som han i praktiken tycks ha en mycket
försiktig hållning gentemot. De skapande och aktiva kundageranden som syftar
till att knyta nya kunder till företaget utnyttjas därmed mycket sparsamt av
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företagsledaren, trots att han anser att det är viktigt att satsa på potentiella
kunder och att det är viktigt att ha ett väl utvecklat marknadskunnande i
företaget.

Intrycket av ambivalens förstärks om vi återigen studerar figur 8.3, där han
framhåller betydelsen av att anpassa verksamheten efter befintliga kunders
krav, något som han inte gör i verkligheten. I stället kan hans hållning sägas
vara tämligen rigid vad gäller kundanpassningar. I samarbetet med Garveriet
har han överhuvudtaget inte anpassat verksamheten efter de krav som Mats
Lundin har ställt. Han har i stället envist hållit fast vid sina krav vad gäller
produkternas utformning och därmed sammanhängande kvalitetskrav. Oscar
Nilsson och Mats Lundin har därmed mycket divergerande åsikter om vilka
produkter som skall tillverkas. Lundin har emellertid anammat Oscar Nilssons
idé om att satsa på ett sortiment som är exklusivare än det sortiment som
Garveriet saluförde tidigare, det vill säga innan Mats Lundin övertog företaget.
Genom sina goda marknadskontakter har Lundin dock insett att de produkter
som Nilsson vill tillverka är mycket svårsålda genom att de kunder som kan
komma i fråga för dessa är få.

Även övriga faktorer som Nilsson anger som viktiga för företaget och som kan
hänföras till ett marknadsorienterat synsätt kan på samma sätt som ovan,
ifrågasättas om vi jämför dessa med hur han förfar i faktisk handling.

Som ett resultat av detta kan vi därmed konstatera att företagsledaren mer
riktar sitt intresse mot den interna verksamheten i företaget än mot de
kundageranden som kan anses som utåtriktade och är ägnade att knyta nya
kunder till företaget. Han har trots detta gjort olika försök till utåtriktade
kundageranden,  exempelvis har han annonserat, deltagit på mässor och
skickat säljbrev till presumtiva kunder. Under etableringsfasen uppvisade
Sadelmakeriet ett utåtriktat och skapande kundagerande som dels riktade sig
mot ”enskilda kunder” och dels mot Garveriet. Inget av dessa kundageranden
resulterade dock i någon varaktig kundrelation. Driftsfasen har innehållit ett
skapande och aktivt kundagerande som har medfört att nya kunder har knutits
till företaget. Detta agerande utgjordes av de säljbrev som Nilsson skickade i
akt och mening att sälja nyckelringar. I övrigt har kunder knutits till företaget via
sådana kundageranden som vi kallar för passiva, vilket betyder att det är
kunder som söker upp Oscar Nilsson.

Val och utformning av kundageranden styrs, som nämnts, i stor utsträckning av
företagsledaren och av sådana bakomliggande faktorer som utbildning och
tidigare erfarenhet. Företagsledarens marknads- eller produktionsorientering
har också den, stor betydelse för kundagerandets utformning. Företagsledaren
i Sadelmakeriet har genom sin erfarenhet lärt sig att skapande och aktiva
kundageranden är viktiga för företag i allmänhet, vilket han också gärna
framhäver. I faktisk handling gör han dock inte detta, i stället är han mycket
försiktig vad gäller kontakter med nya kunder. En orsak till detta kan vara att
han under tiden som företagare i Åsbro upplevde att det var kunderna som i
stor utsträckning styrde inriktningen av verksamheten varför hans egna
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möjligheter till att skapa läderhantverk var beskurna och begränsade. Detta var
en situation som han enligt egen utsago inte ville hamna i när han startade den
nya verksamheten i Krokvattnet.

8.5 Konkurrens och branschlogik samt dessas betydelse för
kundagerandet i Sadelmakeriet

Oscar Nilsson vänder sig med sin verksamhet till många olika typer av kunder
genom att tillverka många olika produkter. Nilssons produktion spänner
kompetensmässigt över ett vitt fält, vilket betyder att han tillverkar produkter
som både kräver stor kunskap och stor erfarenhet, liksom produkter som kräver
mindre inslag av detta. I sin produktion strävar han emellertid alltid efter att
hålla så hög produktkvalitet som möjligt, vilket leder till att han är tvungen att
hålla höga priser. Detta tilltalar emellertid inte alla kunder, till exempel de som
vill ha enklare och billigare produkter tillverkade än sådana som Nilsson kan
erbjuda. Vi kan därmed beskriva ett förhållande som innebär att läderprodukter
kan tillverkas på olika sätt och med olika kvalitetskrav. Det innebär att till synes
likadana produkter kan ha helt olika priser. Tidigare har redovisats ett sådant
exempel, där Garveriet och Sadelmakeriet tillverkar var sin dagtursäck men där
Garveriets ryggsäck kostar 720 kronor och Sadelmakeriets kostar 1 700
kronor. Prisskillnaden beror framförallt på olikheten i antal arbetstimmar som
har använts vid tillverkningen av de båda produkterna, vilket i sin tur
förmodligen betyder att produktkvaliteten i de båda ryggsäckarna väsentligen
skiljer sig åt. För den enskilde kunden är emellertid orsaken till denna
prisskillnad inte alltid uppenbar, och även om den är tydlig så kan den vara av
underordnad betydelse, eftersom värdet av den erhållna kvaliteten inte alltid
korresponderar med det som kunden efterfrågar. Ibland kan nämligen en lägre
kvalitet och därmed ett lägre pris vara helt till fyllest för en kund. Den höga
produktkvaliteten och det därigenom höga priset blir på detta sätt en
konkurrensnackdel för Sadelmakeriet, eftersom många kunder inte vill köpa
den vara som har samma funktion som en billigare men som är avsevärt
dyrare.

För att få möjlighet att sälja några varor överhuvudtaget, menar Mats Lundin att
det är viktigt för leverantörer att förstå vad olika kunder vill ha. Det betyder att
det också är angeläget att de produkter som säljs både av Sadelmakeriet och
Garveriet, har sådana kvalitetsnivåer och därmed sammanhängande priser, så
att potentiella kunder kan och vill köpa dem. Eftersom Oscar Nilsson har
uppvisat en oförmåga att anpassa sin produktion efter de krav som Mats
Lundin har ställt, har denne blivit tvungen att anställa en egen
läderhantverkare. Därigenom kan de produkter som säljs av Garveriet på ett
bättre sätt anpassas efter skilda kundbehov, samtidigt som möjligheterna att
utveckla och tillverka egna produkter har ökat. Som en direkt följd av detta har
en stor del av Sadelmakeriets tidigare försäljning till Garveriet försvunnit. Det
har i sin tur inneburit att Garveriet har blivit Sadelmakeriets största konkurrent,
från att tidigare ha varit den största kunden.
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Förutom Garveriet finns det större och mindre lädertillverkare som kan
betraktas som både aktuella och potentiella konkurrenter till Sadelmakeriet.
Oscar Nilsson är emellertid inte underkunnig om dessa, på annat sätt än att
han upplever konkurrensen som svag och upplever Garveriet som den enda
egentliga konkurrenten. Trots den svaga, upplevda, konkurrensen har Oscar
Nilsson problem med att hitta kunder till sin produktion. Han har därför tvingats
till att agera gentemot många olika kundgrupper som har olika krav på de
produkter som efterfrågas. Detta ställer i sin tur anspråk på ett differentierat
kundagerande som måste användas vid rätt tillfälle. Nilsson inser emellertid
inte detta fullt ut, varför det uppstår problem när han till exempel försöker sälja
exklusiva produkter med ett högt kvalitativt innehåll till kunder som efterfrågar
billiga och enkla produkter.

Vid tillverkning av enklare varor kan priset därmed vara ett viktigt
konkurrensmedel. Eftersom Oscar Nilsson inte kan eller vill tillverka billiga
produkter har han stora svårigheter att konkurrera med låga priser. Han har
därför en vision som innebär en inriktning av verksamheten mot sådana
kundgrupper som är villiga att köpa exklusiva och dyra produkter. Emedan
Oscar Nilsson själv har svårigheter med att nå sådana kunder har han
eftersträvat att etablera en affärsmässig relation till en stark samarbetspartner
som kan svara för nödvändiga kundkontakter. Nilsson insåg tidigt att Garveriet
skulle kunna vara en sådan partner. Därför har han försökt övertyga Mats
Lundin vid Garveriet om att samarbeta med honom, vilket emellertid inte har
lyckats. Ett av skälen till detta kan vara hans avoga inställning till att förändra
sina kvalitetskrav och därmed anpassa sig till Lundins krav.

Mats Lundin vill å sin sida likväl samverka med Oscar Nilsson. Hans ambition
sträcker sig dock inte längre än till att han vill ha möjlighet att utnyttja Oscar
Nilssons gedigna yrkeskunnande i den egna verksamheten, när han har behov
av detta. Av det skälet är det viktigt att Nilsson kan fortsätta med sitt företag i
Krokvattnet och därmed finnas tillgänglig för Garveriet. För att underlätta detta
förmedlar Garveriet därför olika arbeten till Nilsson för att denne skall kunna
finna en utkomst i sitt företag och på det sättet kan stanna kvar i Krokvattnet.

Den rådande branschlogiken är otydlig men något kan ändå urskiljas. Det är till
exempel viktigt med ”lagom kvalitet”, det vill säga att anpassa verksamheten
efter de kundkrav som finns. Mats Lundin vid Garveriet har insett detta, varför
han i sitt företags sortiment enbart har ett fåtal exklusiva och dyra produkter, till
exempel kungasäcken och hattasken. I övrigt har han anpassat sortimentet till
en enligt honom rimlig kvalitetsnivå. Han menar att det inte är någon mening
med att försöka sälja alltför dyra varor eftersom det är svårt att finna kunder till
dessa. Det är inte heller klokt att försöka sälja alltför billiga varor eftersom
konkurrensen då blir betydligt hårdare, dels från de större läderhantverkarna
och dels från de små ”skuttarna”. Det gäller att finna en rimlig balans mellan
dessa ytterligheter, det vill säga att hitta en ”lagom kvalitet”. Oscar Nilsson har
inte till fullo anammat detta synsätt, även om han förstår att det är viktigt. Han
har inte heller funnit några egna marknadslösningar utan avvaktar passivt olika
kunder, deras krav och idéer.



168

8.6 Olika bindningar mellan Sadelmakeriet och dess kunder

Omsättningens fördelning på olika kunder, sett över en längre tidsperiod, kan
ses som ett mått på bindningars styrka mellan en leverantör och dess kunder.
Med detta synsätt kan vi konstatera att det inte finns någon tydlig och stark
bindning mellan Sadelmakeriet och någon enstaka kund. I början av
Sadelmakeriets verksamhet fanns det dock ett samarbete och en stark
bindning till Garveriet, eftersom hälften av företagets omsättning vid den tiden
emanerade från detta företag. Den starka bindningen existerar emellertid inte
längre. I stället har en annan typ av bindning byggts upp mellan Sadelmakeriet
och Garveriet som innebär att Mats Lundin vid Garveriet styr olika kunder till
Sadelmakeriet.  Dessa kunder svarar för en viktig del av omsättningen i
Sadelmakeriet och de har därigenom också stor betydelse för företagets
fortlevnad.
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9. FALLET STENHUGGERIET AB

9.1 Inledning

I ett av sveriges nordligaste län, Länet, finns ett tiotal stenhuggerier som
tillverkar gravvårdar, och konkurrensen mellan dem är hård. Den hårda
konkurrensen är bland annat orsakad av att nya stenhuggerier har startats
under 1990-talet på en marknad som inte växer. Således har det startats sex
stenhuggerier i detta län under tiden 1986-1995. Enligt Håkan Tureson, ägare
till företaget Stenhuggeriet AB i Forsbyn, är konkurrensen nu så stark, att det
inte finns utrymme för ytterligare ett stenhuggeri i Länet. Även  Anders Backe
vid Gravsättningsföretaget AB, menar att ”hela gravvårdsbranschen är i
gungning” och att konkurrensen har ökat markant de senaste åren, bland annat
beroende på att Utvecklingsfonden stött etableringar av många och nya
stenhuggerier i Länet. Han märker av den tilltagande konkurrensen genom den
från olika stenhuggerier ökande telefonförsäljningen av gravstenar som
förekommer. Henry Oja vid Begravningsentreprenören AB i Mörtvattnet
bekräftar både att konkurrensen för gravstenstillverkare är synnerligen hård
och att den har ökat. Roland Aronsson, som är Vd för för
Gravvårdsfabrikanternas försäljningsorganisation (GRF), menar även han att
konkurrensen, vad gäller gravvårdar har ökat markant under de senaste åren
och att det för närvarande råder en överkapacitet vad gäller tillverkning av
gravvårdar i Sverige.

Tillverkning av gravvårdar och gravvårdsprodukter sker vid olika
stenhuggerier. Försäljningen av dessa produkter kan ske på olika sätt,
antingen via kyrkogårdsvaktmästare eller begravningsentreprenörer, och
därutöver kan kunder också vända sig direkt till någon lämplig tillverkare för att
köpa en gravsten eller någon annan gravvårdsprodukt.

stenhuggerier slutkunder

    begravningsentreprenörer

Figur 9.1. En principskiss över gravvårdsbranschens aktörer

Detta betyder att slutkunder endast i ett fall har direktkontakt med
stenhuggerier, i de andra är det kyrkogårdsvaktmästare eller
begravningsentreprenörer som svarar för de direkta kundkontakterna.

I Sverige avlider cirka 100 000 personer varje år och antalet dödsfall är
tämligen konstant. Enligt Roland Aronsson vid GRF, jordas cirka 30 % av alla
avlidna i Sverige i minneslundar, där inga gravvårdar sätts upp. Av de

kyrkogårdsvaktmästare
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återstående gravsätts hälften i gravar där det redan finns gravvårdar som
enbart behöver kompletteras med en ny text medan resten gravsätts i gravar
som saknar gravsten. Det betyder att ungefär 35 % av alla avlidna gravsätts i
gravar som saknar gravvårdar. Den totala årliga marknaden för nya gravstenar
är således omkring 35 000 stycken i Sverige. Eftersom en ”normal” gravvård
kostar mellan 5 000 och 12 000 kronor (exklusive moms) omsätter
försäljningen av nya gravvådar i Sverige  20-30 miljoner kronor varje år.

Försäljningen av gravvårdar i Länet fördelar sig på samma sätt som i övriga
Sverige, vilket betyder att 35 % av gravsättningarna sker i gravar som saknar
gravvårdar. I Länet avlider ungefär 2 800 personer varje år, med mycket små
förändringar mellan olika år. Detta betyder att den årliga totalmarknaden för
gravvårdar motsvarar knappt 1 000 nya gravstenar i Länet. I Mörtvattnets
kommun och närliggande kommuner är mönstret likartat. Således avlider 130-
140 personer årligen i Mörtvattnet, vilket betyder att den möjliga försäljningen
av nya gravstenar där motsvarar cirka 45 stenar per år om vi antager att 35 %
av dödsfallen resulterar i försäljning av en ny gravvård. Motsvarande
marknadsstorlekar för Mörtvattnets grannkommuner Älvåkra, Ytterån och
Östmark är cirka 135 nya gravvårdar per år. Inom Mörtvattnets kommun och
dess närområde finns således en möjlighet att sälja ungefär 180 nya
gravstenar per år. Inkluderas även Järnbers kommun i Stenhuggeriet AB´s
omland växer totalmarknaden till uppskattningsvis 265 nya gravvårdar per år.
Motsvarande tal gäller för textkompletteringar.

Marknadens storlek är tämligen konstant och möjligheten att sälja nya
gravvårdar är därmed begränsad. På Länets marknad agerar sedan tidigare ett
antal stora stenhuggerier, av vilka ett årligen säljer cirka 1 200 gravstenar i
Sverige. Ett nytt stenhuggeri som startar med att sälja gravvårdar möter
därmed förmodligen en stark konkurrens från stenhuggerier och andra
försäljare av gravvårdar.

9.1.1 Starten av Stenhuggeriet AB

Stenhuggeriet AB, som tillverkar gravstenar och gör textkompletteringar på
gamla gravstenar, startades år 1986 av Håkan Tureson som då var 35 år.
Omsättningen i företaget uppgick till 33 000 kronor under det första
verksamhetsåret. Etableringsorten var Forsbyn i Mörtvattnets kommun, där
företaget fortfarande är beläget. Håkan Tureson gick efter avslutat högstadium
en ettårig yrkesskola i Österstad, som var en förberedande utbildning för
blivande flygmekaniker. Efter avslutad skolgång gjorde Tureson militärtjänst,
därefter sökte han och kom in på flygmekanikerutbildningen i Västerås.
Turesons pappa, som hade arbetat som kyrkogårdsvaktmästare i Forsbyn
sedan 1959, blev emellertid sjuk precis när Håkan Tureson ”muckade” från
militärtjänsten. Tureson fick i samband med detta en förfrågan från kyrkorådet
om han ville vikariera för sin pappa, tre månader sommaren 1971, under
dennes konvalecens. Turesons pappa avled emellertid efter sommaren och
Håkan Tureson fick därefter efterträda sin pappa som kyrkogårdsvaktmästare.
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Detta var ett arbete som han sedan hade i 18 år. Platsen på
flygmekanikerutbildningen avsade han sig.

Under tiden som Tureson var anställd som kyrkgårdsvaktmästare hade han
rikliga tillfällen att studera gravvårdar och dessas utformning. Enligt egen
utsago gick han ofta omkring och tittade på gravvårdar för att se hur de var
gjorda och för att se vilka skillnader i utförande som fannas mellan olika
stenhuggerier. Detta upplevde han som mycket intressant, eftersom han som
ung hade fått lära sig att göra enkla textkompletteringar på gravvårdar av Tony
Lindbäck, en stenhuggare som då bodde i Forsbyn. Genom dessa studier lärde
han sig mycket om gravstenar och utformningen av dessa. Dessutom fick han
god inblick i hur försäljningen av gravvårdar går till, eftersom
kyrkogårdsvaktmästare traditionellt utgör en viktig del vid försäljningen av
gravvårdar. De insikter som arbetet som kyrkogårdsvaktmästare därmed gav,
parat med funderingar på om det kunde finnas någon annan möjlighet till
försörjning än den som kyrkogårdsvaktmästare, gav en impuls till att starta ett
stenhuggeri i Forsbyn.

En viktig orsak till att Tureson startade Stenhuggeriet AB var med andra ord att
han efter alla år som kyrkogårdsvaktmästare ledsnade på det arbetet och
började söka efter en annan sysselsättning. Alternativa sysselsättningar var
(och är) emellertid inte så många i Forsbyn. En gammal barndomsvän, Tony
Lindbäck, som verkade som stenhuggare i Bysjön, sedan 20 år, föreslog att
Tureson skulle starta ett stenhuggeri i Forsbyn. För att kunna förverkliga denna
idé var Håkan Tureson tvungen att lära sig manuellt stenhuggeri. Att utbilda sig
till stenhuggare är emellertid svårt eftersom det inte finns någon reguljär
stenhuggarutbildning och då de etablerade stenhuggerierna inte gärna tar
emot lärlingar, eftersom de ser potentiella konkurrenter i de som utbildar sig till
stenhuggare. Detta innebar att Tureson i stället fick vända sig till Tony
Lindbäck, ägare till företaget Stenhuggaren i Bysjön AB, för att höra sig för om
möjligheterna att få utbilda sig där. Lindbäck tog välvilligt emot Håkan Tureson,
som använde semestrar och ledig tid under åren 1985 till 1986 för att lära sig
grunderna i stenhuggning. Tony Lindbäck säger att han ”aldrig har träffat
någon som har visat ett sådant intresse för yrket som Håkan Tureson har
gjort”. Vintern 1989 vidareutbildade han sig i textsättning på nya gravvårdar vid
Lindbäcks stenhuggeri. Denna utbildning utformades som en 8 veckors kurs,
som förmedlades och betalades av arbetsförmedlingen i Mörtvattnet. Tureson
säger vidare att han har gått i kontinuerlig lära hos Tony Lindbäck under tiden
från 1986 till dags dato, och att det hade varit svårt starta eller vidareutveckla
företaget ”utan den välvillighet som Tony har visat mig”. Lindbäck har med
andra ord fungerat som en mentor och vägvisare för Håkan Tureson, när han
startade Stenhuggeriet AB och under den fortsatta utvecklingen av företaget.
När det gäller inköp av sten samordar Stenhuggeriet AB dessa med
Stenhuggaren i Bysjön och med ett stenhuggeri i Östmark. Genom att de på
detta sätt köper in stora kvantiteter kan priserna pressas. Tureson menar att
han på detta vis halverar stenkostnaden jämfört med om han exempelvis köpte
sten från Bomans stenhuggeri i Norrå.
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Stenhuggeriet drivs som ett kommanditbolag där Tureson utgör
komplementären och en bror är kommanditdelägare. Tidigare har företaget
drivits som ett handelsbolag med Håkan Tureson och hans hustru som
delägare. Ombildningen gjordes med hänsyn till att hustrun riskerade
uppsägning från sitt arbete, och att A-kassa inte ges till den som är delägare i
ett företag. 1994 köpte Tureson tillsammans med en bror en fastighet av ett
konkursbo i Forsbyn. För detta ändamål bildade de ett särskilt fastighetsbolag,
av vilket Stenhuggeriet AB hyr sin lokal. Detta gör även en bror till Håkan
Tureson som driver en mekanisk verkstad. Därutöver hyr en svåger en lokal för
sitt snickeri. Dessutom hyr ett skogsbolag en fristående byggnad. Detta
betyder att endast en mindre del av lokalytan är outhyrd. Fastighetsbolaget har
en total skuld på 500 000 kronor, medan Stenhuggeriet AB helt saknar skulder.

1995 tillverkade Stenhuggeriet AB cirka 45 nya gravstenar, vilket betyder att
hälften av det årets omsättning emanerade från försäljningen av nya
gravvårdar, medan resten härrörde från textkompletteringar. Efter det första
verksamhetsåret har omsättningen ökat succesivt och relativt jämnt, för att
uppgå till cirka 450 000 kronor år 1993 och cirka 550 000 kronor år 1995.
Håkan Tureson anser att det är möjligt att nå en omsättning på 900 000 kronor
i Stenhuggeriet AB inom de närmaste åren, då efterfrågan på Stenhuggeriet
AB´s produkter stadigt ökar. Efterfrågeökningen menar Tureson är
svårförklarlig, eftersom den totala marknaden för gravvårdar i Mörtvattnet,
liksom i Länet och övriga landet är konstant samtidigt som konkurrensen har
ökat i och med att nya stenhuggerier har startats.

Företaget startades som ett deltidsföretag där Tureson arbetade, när han inte
utförde sina sysslor som kyrkogårdsvaktmästare. Från starten av företaget till
och med år 1989 arbetade han deltid (75 %) som kyrkogårdsvaktmästare.
Först år 1994 kunde han ta ut en ta ut en heltidslön från företaget, trots att han
från år 1990 inte haft någon annan sysselsättning än den i Stenhuggeriet AB.

Håkan Tureson har ett långsiktigt mål som innebär att han vill anställa en
person i företaget, vilket skulle vara möjligt om omsättningen ökade till 900 000
kronor per år. Denna person skulle han i så fall välja ut och utbilda själv.

9.2 Stenhuggeriet AB´s kunder

9.2.1 Direktförsäljning av textkompletteringar och direktförsäljning av nya
gravvårdar

Håkan Tureson började verksamheten i Stenhuggeriet AB år 1986 med att
göra textkompletteringar på gamla gravstenar i Forsbyn med omnejd. Han
menar att det fanns flera fördelar med att börja verksamheten på så vis. En var
att han därigenom ytterligare kunde fördjupa sina kunskaper om branschen. En
annan var att han på så sätt i lugn och ro fick möjlighet att växa in i
stenhuggaryrket, som enligt honom själv åtminstone tar fem år att lära sig.
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Textkompletteringarna gjorde han på respektive gravplats och för att kunna
göra detta, köpte han en gammal lastbil på vars flak han förvarade nödvändig
utrustning. Under de tre första åren förde han därmed en ambulerande tillvaro
mellan olika orter i norra Länet. En annan möjlighet, hade varit att hämta
gravstenarna till en verkstad i Forsbyn för att bearbeta dem där. Detta hade
dock inneburit investeringar och lokalhyra som intäkterna från
inhuggningningarna inte hade kunnat bära.

Ända sedan starten av företaget hade Tureson en idé om att han skulle kunna
tillverka nya gravstenar men, ”han ville först känna sig varm i kläderna innan
han började med detta”. En knuff framåt fick tanken på nystenstillverkning, när
en person under sommaren 1988 hörde sig för om möjligheten av att få en ny
gravsten tillverkad av Stenhuggeriet AB. Håkan Tureson åtog sig arbetet och
tillverkade gravstenen. Viss hjälp med arbtetet hade han av Tony Lindbäck i
Bysjön, som bland annat bistod med råmaterial och med hjälp vid
prissättningen av gravvården.

Tillverkningen av den första gravvården gick bra och Tureson stärktes
ytterligare i tron på en utveckling av företaget genom att börja tillverka nya
gravstenar. Viss kunskap om marknaden för nya gravstenar hade han fått
under de år som han gjorde textkompletteringar på gamla gravstenar. Denna
kunskap övertygade honom om att nystenstillverkning skulle kunna vara en
möjlighet till utveckling av företaget. Visst stöd fick han även av Tony Lindbäck,
som erbjöd Tureson sten som kunde betalas först när en gravvård var huggen
och betald av kunden. Lindbäck utlovade dessutom hjälp vid prissättningen av
gravstenarna.  Tureson insåg därmed i slutet av 1988 att det skulle vara möjligt
att utvidga verksamheten med tillverkning av nya gravvårdar. Detta var
dessutom något som vid denna tidpunkt inte gjordes norr om Norrå, som ligger
24 mil söder om Forsbyn. Efter egna funderingar och diskussioner med Tony
Lindbäck beslutade han sig för att börja med tillverkning av nya gravstenar
under 1989. För att kunna göra detta hyrde han dels en verkstadslokal i
Forsbyn samt investerade knappt 400 000 kronor i olika maskiner och
handverktyg.

För att nå ut med de produkter som Stenhuggeriet AB tillhandahåller finns två
traditionella och starka distributionskanaler. Den ena är
begravningsentreprenörer och den andra är kyrkogårdsvaktmästare.
Kyrkogårdsvaktmästare är de personer som visar nya gravplatser för dödsbon.
I samband med detta kan de då också anvisa lämplig tillverkare av gravsten.
På liknande sätt kan de anvisa ett lämpligt stenhuggeri för inhuggning i gamla
gravstenar. I denna verksamhet arbetar kyrkogårdsvaktmästare på
provisionsbasis gentemot stenhuggerierna. När det gäller nya gravstenar
uppgår provisionen, för kyrkogårdsvaktmästare till cirka 30 % av
försäljningspriset. Begravningsentreprenörernas provision vid försäljning av
gravstenar uppgår till 40-45 % av försäljningspriset.

Begravningsentreprenörerna är de som förmedlar och säljer flest gravvårdar
och därnäst kommer kyrkogårdsvaktmästarna. En ny och tidigare obekant form
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av försäljning av gravvårdar är den som sker direkt från stenhuggerier. Denna
form av försäljning kräver en annan typ av aktiviteter, till exempel riktade
säljbrev och telefonförsäljning, som tidigare var okända och icke accepterade i
branschen. Det är framförallt nya stenhuggerier, som inte tillhör
Gravvårdsfirmornas Riksorganisation (GRO), som ägnar sig åt direktförsäljning
och därmed bryter de, det mönster för försäljning som rått under lång tid.
Parallellt med detta har kyrkogårdsvaktmästarnas roll som ombud för
stenhuggerier minskat bland annat beroende på att många
kyrkogårdsförvaltningar har förbjudit dem att ägna sig åt denna verksamhet.
Därutöver har begravningsentreprenörerna agerat gentemot stenhuggerierna
för att få dem att upphöra med att anlita kyrkogårdsvaktmästarna som ombud
för gravvårdar.

Håkan Tureson anlitade kyrkogårdsvaktmästare som ombud under det första
året som han drev Stenhuggeriet AB. Under det året blev han varse att många
av dem ville få sin ersättning i form av ”svarta pengar”, vilket var en form av
betalning som Tureson inte kunde acceptera. Utöver detta menar Tureson att
det är dyrt att anlita kyrkogårdsvaktmästare som försäljare av
textkompletteringar och gravvårdar. Dessutom anser han att det är oetiskt att
utnyttja dem för detta ändamål, bland annat beroende på att många kunder tror
att de köper gravvården av kyrkogårdsförvaltningen när de köper den på detta
sätt. Detta sammantaget innebar att Tureson efter det första årets verksamhet
valde att inte utnyttja kyrkogårdsvaktmästare för att sälja textkompletteringar, i
stället valde han att annonsera i det lokala annonsbladet, vars
spridningsområde är Mörtvattnets kommun, samt skicka säljbrev direkt till
dödsbodelägare. ”Hellre slutar jag med verksamheten än använder mig av
kyrkogårdsvaktmästare”, säger Tureson. Detta beslut innebar att företaget
utsattes för stora påfrestningar eftersom rekryteringen av kunder försvårades.
Tureson menar att företagets tillväxt möjligen hade gått snabbare om han hade
behållit kyrkogårdsvaktmästarna som ombud. Han är emellertid inte säker på
detta eftersom han också tror att kunderna uppskattar hans ärlighet och att
detta har varit till fördel för den verksamhet han bedriver,  ”ärlighet varar
längst” menar Tureson slutligen.

9.2.2 Textkompletteringar och försäljning av nya gravstenar via
Gravsättningsföretaget AB

Gravsättningsföretaget AB är den enda begravningsentreprenören i Älvåkra
kommun. Företaget ägs av Anders Backe sedan 20 år. Före övertagandet av
Gravsättningsföretaget AB var han rörmokare och uppfinnare, bland annat
uppfann en snålspolande toalett. Gravsättningsföretaget AB drivs av honom
själv och hustrun samt en anställd. I Älvåkra kommun avlider 70-80 personer
per år, vilket betyder att det kommer lika många uppdrag till
Gravsättningsföretaget AB. Enligt Anders Backe motsvarar intäkterna av dessa
litet drygt kostnaden för en halvtidsanställd person. Detta bekräftas av Bengt
Larsson vid Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) som säger att 100
uppdrag ger försörjning till 1-1.5 personer om gravvårdar ingår i försäljningen.
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Övriga intäkter i Gravsättningsföretaget AB genereras av blomförsäljning och
därmed sammanhängande varor.

När Håkan Tureson startade sin verksamhet med textkompletteringar 1986
kontaktade han Anders Backe vid Gravsättningsföretaget AB för att höra om
han kunde förmedla textkompletteringar till Stenhuggeriet AB. Anders Backe
ställde sig positiv till detta, beroende på att han kände Håkan Tureson,
eftersom han hade arbetat som kyrkogårdsvaktmästare i Forsbyn under lång
tid. Anders Backe uppfattade Håkan Tureson som en både ärlig och trevlig
person, och menar att han ställde sig positiv till Turesons idé och gärna
stöttade och hjälpte till med det han kunde vid starten av Stenhuggeriet AB.
Med Gravsättningsföretaget AB hade Stenhuggeriet AB därefter ett samarbete,
under åren 1986-1991, som gällde inhuggningar i gamla gravstenar. Detta var
arbeten som renderade årliga intäkter i Stenhuggeriet AB, motsvarande 50 000
kronor.

Anders Backe, vid Gravsättningsföretaget AB, säger att överenskommelsen
mellan de två företagen enbart gällde textkompletteringar och inte
nystensförsäljning inom Älvåkra kommun. Detta bekräftas också av Håkan
Tureson som dessutom menar att han inte ville och fortfarande inte vill sälja
gravstenar till kunder i Älvåkra. Nystensförsäljningen skulle
Gravsättningsföretaget AB ombesörja och de sålde vid detta tillfälle (och
fortfarande), gravstenar från ett annat företag . Anders Backe menar att han på
sikt mycket väl hade kunnat börja sälja Stenhuggeriet AB´s gravstenar men
han menar att det är osäkert och svårt att byta en gammal och säker
leverantör, mot en ny som möjligen inte klarar av att leverera allt som
efterfrågas, ”jag kunde ju inte överge en gammal leverantör hur som helst, för
att börja sälja Stenhuggeriets gravstenar”, säger Anders Backe. Just denna
osäkerhet gjorde att Anders Backe inte ansträngde sig för att knyta
Stenhuggeriet AB som leverantör av gravvårdar till Gravsättningsföretaget AB.

Samarbetet mellan Gravsättningsföretaget AB och Stenhuggeriet AB avbröts år
1991 i och med att Håkan Tureson sålde en gravsten till ett dödsbo i Älvåkra.
Änkan som hade anknytning till Forsbyn kontaktade Stenhuggeriet AB och
köpte stenen därifrån. Anders Backe menar att Håkan Tureson skulle ha
hänvisat änkan till Gravsättningsföretaget AB i stället och inte sålt stenen själv.
Anders Backe besökte vid tiden för denna händelse Stenhuggeriet AB i
Forsbyn. Enligt Anders Backe hade Håkan Tureson därför bara behövt nämna
att han sålt en gravsten till Älvåkra under deras samtal, så hade ”allt ordnat
sig”. Nu gjorde han inte detta utan Anders Backe fick reda på vad som hänt
någon dag senare av änkan, när hon kom till Gravsättningsföretaget AB för att
ordna med begravningen av maken. Detta gjorde att han kände sig både
förbigången och lurad varefter han omedelbart avbröt samarbetet med
Stenhuggeriet AB.

Gravsättningsföretaget fick ofta förfrågningar från andra stenhuggerier om inte
de skulle kunna få option på inhuggningar i gamla gravstenar åt
Gravsättningsföretaget AB, men Anders Backe avvisade dessa förfrågningar
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med hänvisning till att han redan hade ett företag som ombesörjde detta, det
vill säga Stenhuggeriet AB. Anders Backe  menar att han på detta sätt värnade
om Stenhuggeriet AB och stöttade detta företag, han menar också att han på
sikt mycket väl hade kunnat börja sälja Stenhuggeriet AB´s gravvårdar. Efter
den ovan nämnda händelsen avbröts emellertid allt samarbete mellan de två
företagen och numer sköter ett annat företag all textkomplettering för
Gravsättningsföretaget AB´s räkning.

9.2.3 Textkompletteringar och försäljning av nya gravstenar via
Begravningsentreprenören AB

Begravningsentreprenören AB är den enda av sitt slag i Mörtvattnets kommun.
Företaget startades av Henry Oja för 20 år sedan och det är ett företag som
han fortfarande äger och driver tillsammans med sin hustru. I Mörtvattnet
avlider 130-150 personer varje år, vilket betyder att det årligen kommer lika
många uppdrag till Begravningsentreprenören AB.

När Håkan Tureson startade verksamheten i Stenhuggeriet AB kontaktade han
Oja vid Begravningsentreprenören AB för att höra om han skulle kunna
förmedla arbeten med textkompletteringar till Stenhuggeriet AB. Henry Oja och
Håkan Tureson kände varandra sedan många år sedan Turesons arbete som
kyrkogårdsvaktmästare i Forsbyn. Oja menar att han gärna hjälper till och
stödjer nya företag i hemkommunen om han har möjlighet och detta gällde
även vid Håkan Turesons start av Stenhuggeriet AB. Den förfrågan som
Tureson lämnade till Henry Oja har resulterat i ett långvarigt och förtroendefullt
samarbete vad gäller inhuggningar i gamla gravstenar, mellan
Begravningsentreprenören AB och Stenhuggeriet AB.

Samarbetet under de 10 år som hittills har gått sedan starten av Stenhuggeriet
AB har emellertid enbart gällt textkompletteringar. Oja har inte tagit upp
Stenhuggeriet AB´s gravstenar i sitt sortiment. Detta har haft olika orsaker.
Henry Oja menar att han har haft svårt att sälja Stenhuggeriet AB´s stenar
eftersom det under lång tid inte fanns någon katalog eller någon broschyr över
Stenhuggeriet AB´s sortiment att visa upp för kunder. I stället har Oja hänvisat
de kunder som visat intresse för Stenhuggeriet AB´s gravstenar till detta
företag. Dessutom menar Henry Oja att det sortiment som Stenhuggeriet AB
kan erbjuda är alltför smalt, och ”i princip kan Håkan Tureson bara tillverka
raka stenar”, säger Oja vidare. Därutöver arbetar Stenhuggeriet AB med för få
stensorter vilket diskvalificerar Stenhuggeriet AB jämfört med andra större
leverantörer av gravvårdar, som enligt Henry Ojas uppfattning dessutom har ett
betydligt större sortiment att erbjuda. Det är från denna typ leverantörer som
Oja köper de gravstenar som han sedan säljer till olika dödsbon.

När det gäller textkompletteringar menar Henry Oja att han hjälpt Tureson i
Stenhuggeriet AB genom att initialt ha förmedlat sådana jobb till Stenhuggeriet
AB. Detta är något som han har fortsatt att göra och nu förmedlar Oja alla
förfrågningar som han får om textkompletteringar, till Stenhuggeriet AB. Han
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menar att Tureson är mycket duktig på att göra textkompletteringar och menar
dessutom att det vore mer fördelaktigt för Tureson och Stenhuggeriet AB om
han enbart satsade på detta och inte på att tillverka nya gravstenar. När det
gäller nystenstillverkningen menar Oja att Håkan Tureson inte alltid tillverkar
stenar som har samma kvalitet som de stora stenhuggerierna.

Henry Oja menar också att han märker av den nystensförsäljning som sker från
Stenhuggeriet AB, genom att han får sälja färre gravvårdar. Han menar
emellertid att han ändå kan sälja de gravstenar som han vill, och till de han
önskar, ”eftersom han alltid träffar representanter för dödsbon först av alla”.
Oja menar därför att den konkurrens som Stenhuggeriet AB´s direktförsäljning
av gravvårdar trots allt innebär, inte påverkar företagets lönsamhet i någon
nämnvärd omfattning. Vad gäller textkompletteringar var Tureson tidigare
väldigt snabb och hade korta leveranstider, säger Oja. Nu har leveranstiderna
ökat och det tror han beror på att nystenstilllverkningen tar för mycket tid. Här
menar Oja att han kan ”köra litet hårdare” för att pressa tillbaks
nystenstillverkningen vid Stenhuggeriet AB. Genom att ställa högre krav på
leveranstider vad gäller textkompletteringar tror han att Håkan Tureson inte får
tid att tillverka nya gravstenar i samma omfattning som nu, vilket i sin tur skulle
gynna hans egen försäljning av nya gravvårdar.

9.3 Skapande kundageranden under etableringsfasen

Med hjälp av skapande kundageranden byggs nya kundrelationer upp, oavsett
om de säljande företagen befinner sig i uppfinnar-, problemlösnings-, eller
idealsituationen. Skapande kundagerande kan också härledas till olika faser
av utvecklingsförloppet. I detta avsnitt beskrivs de skapande kundageranden
som har använts av Stenhuggeriet AB under etableringsfasen.

9.3.1 Uppfinnarsituationen

Uppfinnarsituationen kännetecknas av att företag har egna produkter som
ännu inte har funnit några kunder. Den första produkt som salufördes av
Stenhuggeriet AB var textkompletteringar på gamla gravvårdar. Detta var ingen
unik eller okänd produkt, tvärtom var det många företag som gjorde detta när
Håkan Tureson startade sitt företag. Skälet till att han började verksamheten
med textkompletteringar var att han ville komma i gång med företaget, utan att
själv satsa allt för mycket pengar. Textkomplettering var dessutom en
verksamhet som han kunde börja med utan att skaffa en verkstadslokal eller att
utbilda sig ytterligare. Med andra ord var kapital och kunskap inga hinder för
starten av verksamheten. Det hinder som Tureson såg, var i stället möjligheten
att nå ut till kunder med budskapet att han kunde utföra textkompletteringar.

Under åren som kyrkogårdsvaktmästare hade Håkan Tureson lärt känna
gravvårdsbranschen och därvid insåg han att det var viktigt för en stenhuggare
som vill sysselsätta sig med textkompletteringar att ha ombud som kan
förmedla kunder till företaget. Eftersom de två viktigaste mellanhänderna, vid
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tiden för starten av Stenhuggeriet AB 1986, var kyrkogårdsvaktmästare och
begravningsentreprenörer vände han sig i första hand till dess två kategorier
inför starten av företaget.

Inför företagsstarten gjorde han därför skriftliga förfrågningar till de
kyrkogårdsvaktmästare i andra församlingar som han hade lärt känna när han
var anställd som kyrkogårdsvaktmästare. Han gjorde förfrågningar till
kyrkogårdsvaktmästare i sju församlingar om möjligheten av att de skulle kunna
förmedla arbeten med textkompletteringar till Stenhuggeriet AB och fick
positiva svar från fem av dessa. Han vände sig också till två olika
begravningsentreprenörer, Gravsättningsföretaget AB och
Begravningsentreprenören AB.

Även om dessa två företag, liksom andra företag i branschen strävar efter att
erhålla geografiska monopol så har de inte lyckats med detta, vilket betyder att
de genomför begravningsförrättningar utanför de egna hemkommunerna.
Under den tid som Tureson var anställd som kyrkogårdsvaktmästare arbetade
han därför ofta tillsammans med olika begravningsentreprenörer, bland dem
Gravsättningsföretaget AB och Begravningsentreprenören AB, vid olika
begravningsförrättningar. Detta samarbete fungerade utmärkt och han hade
genom detta upparbetat en förtroendefull relation till bland andra Anders Backe
från Gravsättningsföretaget AB och Henry Oja från Begravningsentreprenören
AB. Såsom förberedelse för starten av Stenhuggeriet AB gjorde han därför
förfrågningar även hos dessa företag, för att ta reda på om de skulle kunna
förmedla arbeten med textkompletteringar till honom. De ställde sig båda
positiva till detta eftersom Håkan Tureson och ägarna till de båda
begravningsbyråerna kände varandra sedan Turesons tid som
kyrkogårdsvaktmästare.

Utöver detta tog Tureson ett ovanligt initiativ eftersom han satte in annonser i
det lokala annonsbladet om att han kunde utföra inhuggningar i gamla
gravstenar. Att göra på det viset var vid denna tidpunkt ovanligt och det väckte
ett visst uppseende i branschen.

Kunder till verksamheten fick han således i uppfinnarsituationen, via
kyrkogårdsvaktmästare i de olika församlingarna, genom de två
begravningsentreprenörerna samt via representanter för dödsbon som hörde
av sig direkt till Stenhuggeriet AB efter att de hade läst annonserna i det lokala
annonsbladet.

9.3.2 Problemlösningssituationen

Problemlösningssituationen innbär att säljande företag har kunder men inga
färdiga produkter att sälja. Det beror på att presumtiva kunder kontaktar
leverantörsföretag för att få problem lösta eller produkter utvecklade. Håkan
Tureson startade som tidigare nämnts verksamheten i Stenhuggeriet AB med
att utföra textkompletteringar på gamla gravvårdar. Detta var något som han
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utförde i begränsad omfattning under de första åren, för att därigenom lära
känna bransch, kunder och hantverk. Att tillverka nya gravvårdar var emellertid
något som hade föresvävat honom ända sedan starten av Stenhuggeriet AB.
Han hade därför en outtalad strategi som innebar att han skulle börja en sådan
tillverkning om han fick denna möjlighet.

Sommaren 1988 fick han detta, eftersom han fick en direkt förfrågan från en
presumtiv kund om att tillverka en ny gravvård. Han accepterade att tillverka
gravstenen och fick därvid hjälp av Tony Lindbäck med sten, arbete och
prissättning. Kunden blev mycket nöjd med gravvården, vilket gav honom ett
incitament till att utvidga verksamheten i Stenhuggeriet AB med att tillverka nya
gravvårdar. Ytterligare ett steg i den riktningen togs när han vintern 1989
utbildade sig i textsättning under åtta veckor. Dessutom hyrde han en
verkstadslokal i Forsbyn detta år för att möjliggöra tillverkning av nya
gravvårdar. Han investerade även 370 000 kronor i en begagnad stensåg och
en begagnad slipmaskin samt ett antal handverktyg, som han köpte i södra
Sverige. Till detta erhöll han 70 000 kronor i bidrag resten fick han låna. Under
detta första år med tillverkning av nya gravstenar tillverkade och sålde Tureson
3 stycken. År 1992 sålde han 15 stycken och 1995 sålde han 45.

Turesons tanke var initialt att få till stånd en ringformig spridning av företagets
gravvårdar där Forsbyn och övriga delar av Mörtvattnets kommun samt Ytterån
ingick i den första ringen.

Forsby n
Mörtva t tnet  i  öv rigt
Yt t erå n

Jä rnberg

Övriga
kommuner i  norra  del en a vLä net

Figur 9.2. Stenhuggeriet AB´s tänkta marknadstillväxt

När företaget vuxit sig starkt på denna marknad tänkte han sig en expansion till
Järnbergsområdet, för att därefter ytterligare utvidga försäljningen till övriga
kommuner i norra Länet. Han betonar emellertid att han, ”först och främst vill
försörja sig i den egna kommunen innan verksamheten utvidgas till andra
kommuner. Det måste gå att finna sin utkomst i Mörtvattnets kommun först, det
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vore ju inte realistiskt att jag skulle sälja mina gravstenar i Österstad innan jag
var etablerad i Mörtvattnet.”

Från och med år 1989 kunde således Stenhuggeriet AB erbjuda nya
gravstenar till presumtiva kunder i Mörtvattnets kommun och då fram för allt i
Forsbyn. Håkan Tureson började med att bearbeta den nya marknaden via
brev till dödsbon, namn på de bortgågna fick han genom att läsa dödsannonser
i lokaltidningarna. Dessutom annonserade han i det lokala annonsbladet.
Samtidigt med denna verksamhet fortsatte han arbetet med textkompletteringar
på gamla gravstenar.

De flesta stenhuggerier använder sig av begravningsentreprenörer och
kyrkogårdsvaktmästare som distributionskanaler vid försäljning av gravstenar.
Tureson vill emellertid inte använda sig av dessa när han säljer sina
gravvårdar. Begravningsentreprenörer har han valt bort eftersom de gör 35-40
% pålägg när de säljer gravstenar till sina kunder. Håkan Tureson menar att
om han lyckas sälja gravstenar till slutkunder till ett marknadsmässigt pris är
det han själv som får ta del av förtjänsten, i stället för
begravningsentreprenören. ”Det är dödsbon som är mina kunder och inga
andra”, säger Håkan Tureson och menar vidare, att han på detta vis kan sälja
färre gravstenar men tjäna mer per sten, vilket gynnar honom. Dessutom har
han möjlighet att sänka priset med begravningsentreprenörens pålägg och
ändå tjäna lika mycket som om han sålde gravstenar via
begravningsentreprenörer. Håkan Tureson vill inte heller använda sig av
kyrkogårdsvaktmästarna som ombud för sina gravvårdar. Skälet till detta
avståndstagande är dels att han anser det oetiskt samt att det är ett dyrbart
sätt att sälja gravstenar på, eftersom kyrkogårdsvaktmästare vill ha en
ersättning för att förmedla en gravvård som motsvarar 30 % av
försäljningspriset.

9.4 Skapande kundagerande under driftsfasen

Skapande kundagerande kan även knytas till driftsfasen eftersom företag söker
nya kunder också i denna del av utvecklingsförloppet. I detta avsnitt beskrivs
kundageranden som har använts av Stenhuggeriet AB.

9.4.1 Uppfinnarsituationen

Företag som befinner sig i uppfinnarsituationen kännetecknas av att de har
produkter men inga kunder. Det betyder att det i denna typsituation ställs krav
på kundageranden som riktar sig mot presumtiva kunder för att göra
produkterna kända och därigenom finna köpare till dem

När Håkan Tureson hade börjat med tillverkningen av nya gravvårdar hade han
svårt att nå ut med detta budskap till presumtiva kunder. Han märkte nämligen
att folk i allmänhet kände till att Stenhuggeriet AB gjorde textkompletteringar
men inte att Stenhuggeriet AB också tillverkade nya gravstenar. För att sprida
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detta budskap började han annonsera i ett lokalt annonsblad under år 1991.
Denna annonsering gav dock få kunder. För att på ett bättre sätt få möjligheter
att nå ut till de presumtiva kunderna lade Tureson ut en beställning på en
broschyr, som skulle beskriva hans produkter, under 1993. Broschyren blev
klar i början av 1994, efter 8 månaders arbete. I uppdraget till reklambyrån
ingick att de inte fick studera befintliga broschyrer från konkurrerande
stenhuggerier. Reklambyrån skulle med andra ord skapa någonting helt nytt.
Denna broschyr, som i förstone skulle tryckas i 1 000 exemplar, hade Håkan
Tureson för avsikt att bilägga de brev som han skickar till dödsbon. Han hade
mycket stora förhoppningar på att  broschyren, som kostade 35 000 kr att ta
fram, skulle ge en ökad kundtillströmning till företaget. Hittills menar dock
Håkan Tureson att ”mun till mun” metoden har varit den mest framgångsrika
metoden för att rekrytera kunder till företaget.

Den totala marknaden för nya gravvårdar och textkompletteringar är tämligen
konstant i Länet, samtidigt som konkurrensen har skärpts genom att nya
stenhuggerier har startats under 1990-talet. Trots detta så ökar försäljningen
kontinuerligt av Stenhuggeriet AB´s gravvårdar, vilket Håkan Tureson både har
svårt att förstå och svårt att förklara. Han tror emellertid att hans seriösa
inställning och höga moral i försäljningssituationen har haft stor betydelse för
detta. Som exempel nämner han, att han alltid skickar hem de som vill köpa en
gravvård direkt efter ett inträffat dödsfall eller direkt efter en jordfästning. Han
anser nämligen att det är mycket lätt att påverka kunder och att han med lätthet
kan sälja både stora och dyrbara gravstenar till dem i den situationen. Detta
kan vara köp som de sedan ångrar. Tureson menar att det i stället är bättre att
de väntar med köpet och återkommer efter några veckor, vilket de också gör. I
det tillstånd som kunden därefter befinner sig kan det vara lättare att göra ett
ur kundens synvinkel billigare köp och detta är något som har uppskattats av
Stenhuggeriet AB´s kunder, enligt Tureson. Det har till och med hänt att Håkan
Tureson skänkt blomlådor till presumtiva kunder som dessa har kunnat placera
på respektive grav i akt och mening att ge dem distans till det inträffade och
respit med köp av gravvård. Håkan Tureson vill med andra ord inte utnyttja den
mycket speciella situation som ett dödsfall innebär när han skall sälja
gravvårdar. Han vill ”inte spela på de sörjandes strängar”, utan vill i stället
hålla en hög moral i affärerna och alltid kunna stå för det som han gör. Detta
innebär, menar Tureson, att han aldrig behöver ha dåligt samvete för de affärer
han gör. Han nämner att han har många tacksamma kunder som hör av sig till
honom både muntligt och skriftligt. Detta tar han som ett bevis på att hans
argumentering vid försäljningen är rätt. Samtidigt menar han att nöjda kunder
sprider en positiv bild av företaget, som i sin tur lockar till sig nya kunder. Han
tror dessutom att det finns ett misstroende gentemot begravningsentreprenörer
och att kunder därför vänder sig direkt till Stenhuggeriet AB, som de då ser
som ett bra alternativ. Därutöver tycker han sig ha märkt att folk i allt större
utsträckning vill ”värna om det som finns på orten” och detta gäller även
gravvårdar, vilket gynnar Stenhuggeriet AB.

Förutom annonser i det lokala annonsbladet sänder Håkan Tureson säljbrev till
dödsbon i vilket han presenterar företagets produkter, det vill säga
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textkompletteringar och gravvårdar. När han har skickat ett säljbrev tar han inte
kontakt med de presumtiva kunderna, utan de får ta initiativ till kontakt med
Stenhuggeriet AB. När det gäller gravstenar finns ett visst utrymme för
diskussioner mellan kunderna och Tureson, dessa samtal kan gälla utformning
av både text och sten. Ofta har kunderna egna idéer om hur gravvårdarna skall
utformas och ibland har de också egna ritningar som de presenterar för Håkan
Tureson. När kunder väl tar kontakt med Håkan Tureson för att diskutera val av
gravvård, är han mycket noggrann med att lyssna på dennes önskemål om
utformning av gravvården. I dessa situationer, menar Tureson, är det viktigt att
ha ett gediget yrkeskunnande för att kunna förklara hur olika lösningar kan
komma att se ut, vad som är möjligt att kombinera och därigenom göra det
möjligt att förverkliga kundens tankar, idéer och skisser till en passande
gravvård. Dessutom har han skapat valmöjligheter för kunderna genom att de
fritt kan kombinera de olika utföranden av stenar och texter som visas i
broschyren, utan att detta kostar någonting extra. Han har också byggt upp ett
förtroende bland presumtiva kunder som sprider sig via ”mun-till-mun”
metoden, det vill säga från en kund till en annan. Håkan Tureson tror själv att
en del av förklaringen till att kunder söker sig till Stenhuggeriet AB i allt större
utsträckning kan sökas i detta.

Erfarenhet av att ge råd om gravvårdars utseende fick Tureson redan som
kyrkogårdsvaktmästare, då han ofta var den första person som de efterlevande
träffade, som hade kunskaper om gravvårdar och textkompletteringar. Eftersom
Tureson hade lärt sig grunderna i textkompletterig och även intresserade sig
för både textutformning och utformning av gravvårdar, var han en både duktig
och inspirerande samtalspartner för efterlevande när de ville diskutera hur
textkompletteringar skulle utformas.

Vid textkompletteringar finns det inte samma utrymme för diskussion av textens
utformning som vid tillverkning av nya gravvårdar. Vid inhuggning av ny text på
gamla gravvårdar måste den nämligen se likadan ut som övrig text på stenen.
Det är emellertid mycket viktigt att den nya texten verkligen ser ut som den
gamla och att kunden kan lita på detta. Överhuvudtaget är det viktigt att
kunden kan lita på att gravvården eller texten utformas på det sätt som
överenskommits. Brister i utförandet som föranleder reklamationer är något
som Håkan Tureson vill undvika, dels beroende på att det är förenat med
kostander att åtgärda brister i utförandet och dels att det skapar ”badwill” för
företaget. Under de år som Håkan Tureson har drivit sin verksamhet har han
inte haft en enda reklamation, varken när det gäller textkompletteringar eller
nya gravvårdar.

Som ett hjälpmedel i arbetet med att utforma gravvårdar och
textkompletteringar har Tureson investerat i en dator, med vars hjälp han kan
visa kunder hur slutresultatet kommer att se ut. Han har dock inte investerat i
datorstyrda arbetsredskap, eftersom han vill arbeta manuellt. Han menar att
det manuella stenarbetet både ger en individuell prägel till gravvårdar och ger
mer karaktär till dem, jämfört med de som tillverkas maskinellt. Med hjälp av
den nya tekniken blir gravstenarna opersonliga och de skillnader som nu kan
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iaktagas mellan olika stenhuggerier, menar han, kommer att  försvinna. Det är
däremot vanligt att konkurrenterna arbetar maskinellt och med hjälp av
datorstyrda maskiner.

Ett problem, för företag av Stenhuggeriet AB´s beskaffenhet, har varit den
överenskommelse mellan Konsumentverket och företrädare för
begravningsbranschen, som har inneburit att varken begravningsentreprenörer
eller tillverkare av gravstenar aktivt får ta kontakt med dödsbon förrän tidigast
fyra veckor efter dödsfallet. Denna överenskommelse har, enligt Tureson,
inneburit att begravningsbyråerna har varit de som i första hand fått möjlighet
att sälja gravstenar, då dödsbon tar kontakt med en begravningsbyrå inom fyra
veckor efter ett inträffat dödsfall. Dessutom har kyrkogådsvaktmästarnas
försäljningsaktiviteter underlättats av denna överenskommelse medan
stenhuggerierna har diskriminerats.

Marknadsdomstolen upphävde emellertid regeln mot direktreklam inom fyra
veckor efter ett inträffat dödsfall, med ett beslut som är daterat 1992-01-22.
Efter detta beslut respekterade i stort sett alla begravningsbyråer fyra-
veckorsregeln, förutom Fonus Begravningsbyrå och ett fåtal stenhuggerier.
Inom branschen fanns dock ett önskemål om att bibehålla regeln om förbud
mot direktreklam till dödsbon inom fyra veckor, varför överläggningar mellan
Gravvårdsfirmornas Riksorganisation (GRO) och Konsumentverket fortsatte för
att få till stånd en bindande överenskommelse mellan de företag som är
organiserade inom GRO. Ett sådant avtal kom också till stånd den 1 juli 1994
men det berör inte de företag som står utanför GRO. Stenhuggeriet AB är inte
organiserat i GRO och kan därför, enligt Håkan Tureson, agera fritt i detta
avseende, vilket han upplever positivt.

Hälften av omsättningen i Stenhuggeriet AB emanerar från textkompletteringar.
De som vill ha gravvårdar kompletterade med ny text erhålls till 80 % via
annonser och ett ”mun-till-mun” förfarande. Resten av kunderna förmedlar
Begravningsentreprenören AB. Kunder till gravvårdar erhålls framförallt via
”mun-till-mun” förfarandet men även säljbreven har betydelse, eftersom
Stenhuggeriet AB och dess produkter på det sättet blir känt för en bredare
kundkrets än vad som annars hade blivit fallet.

Gravvårdar tillverkas allteftersom beställningarna kommer in men de monteras
inte upp förrän tjälen gått ur jorden. Dessutom är Håkan Turesons erfarenhet
att dödsbon inte beställer gravstenar förrän i mars och april, även om
dödsfallen har inträffat tidigare under vintern. För att i någon mån sprida ut
beställningarna över året har Tureson under vintern 1995/96 prövat med att ge
de kunder som beställde en gravsten före februari månads utgång en gratis
blomlist (värde cirka 1 500 kr). Enligt Tureson gav detta ett positivt resultat.

Trots att Tureson har möjlighet att sänka priserna på gravvårdar vill han inte
göra detta eftersom han tror att detta mer skulle skada verksamheten än
betjäna den. Tureson menar nämligen att de som köper gravvårdar är
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prisokänsliga enär kunder ofta inte vill ha prisuppgifter, utan i stället säger ”gör
stenen och skicka fakturan”. En sänkning av priset skulle därför medföra
minskade intäkter på grund av att antalet kunder inte skulle öka i samma
utsträckning som priserna minskar. Han anser i stället att det är andra
ageranden som är viktiga, främst ser han då yrkesskicklighet, kvalitet, service
och leveranssäkerhet. Dessutom har leveranstiden betydelse, som för
Stenhuggeriet AB´s del är cirka 2 veckor sedan kyrkogårdsförvaltningen har
godkänt förslaget till gravvård. För andra företag är leveranstiden minst det
dubbla. Det är också viktigt, menar Tureson, att han uppfattas som seriös och
att hans etiska och moraliska hållning uppfattas som trovärdig. Han vill absolut
inte uppfattas som den som säljer ”vad som helst till vilket pris som helst”. Han
har i stället som måtto att kunderna skall känna sig tillfreds med köpet av
gravvård och att de inte skall ångra sig efteråt för att de köpt en alltför dyr
gravsten. Tureson menar att det är mycket viktigt att inte såra kunder och
menar därför att de personliga kontakterna med kunderna är viktiga. Dessa
relationer är särskilt betydelsefulla eftersom Håkan Tureson är starkt, lokalt
förankrad med sin verksamhet. De presumtiva kunderna ”vet vem Håkan är”
och han känner i sin tur nästan alla kunder personligen, varför de sociala och
personliga relationerna till kunderna är mer påtagliga och viktiga för
Stenhuggeriet AB än för andra stenhuggerier. Denna geografiska närhet till
kunder menar Håkan Tureson är viktig för rekryteringen av nya kunder till
företaget, dessutom är detta något som är svårt att imitera för konkurrerande
stenhuggerier.

Ovanstående agerande menar Håkan Tureson utgör viktiga förklaringar till att
han har lyckats med att behålla och utveckla en efterfrågan på företaget
produkter. Likväl är han osäker på de egentliga skälen till att kunder i allt större
utsträckning söker sig till företaget för att köpa gravvårdar, all den stund som
marknaden är konstant och konkurrensen ökar allt mer. Han pekar därför på
ytterligare förklaringar och menar att han startade företaget och började med
tillverkning och försäljning av gravvårdar i rätt tid och därigenom hann bygga
upp en efterfrågan på företagets produkter och ett förtroende gentemot kunder
innan begravningsentreprenörerna hann reagera på detta.

9.5 Planeringen inom Stenhuggeriet AB

Den planering som förekommer i Stenhuggeriet AB rör både produktion och
företagets vidare utveckling. I själva produktionen noterar Tureson tider och
kostnader för förbrukningsmaterial när han tillverkar gravvårdar, för att
därigenom lättare kunna prissätta varorna och lättare kunna planera
produktionen av dessa. Det är nämligen mycket viktigt att tidmässigt kunna
planera tillverkning och uppsättning av gravvårdar samt utförande av
textkompletteringar, eftersom dessa arbeten är koncentrerade till en liten del
av året.

Eftersom Stenhuggeriet AB har ett smalt produktsortiment arbetar Håkan
Tureson aktivt med utvecklingen av Stenhuggeriet AB, när det till exempel



185

gäller förändring av befintliga produkter eller att ta upp nya produkter i
sortimentet samt utvidga verksamheten till nya geografiska marknader. I detta
arbete involverar han bland andra Tony Lindbäck samt bröder och en svåger
som också driver små företag. Turesons hustru är även hon en
diskussionspartner när det gäller utvidgning av produktsortimentet. Hon menar
att det är farligt att ”lägga alla ägg i en och samma korg”. Detta är Håkan
Tureson införstådd med och han vill också gärna differentiera
produktsortimentet. Hans ambition är emellertid att satsa på sådana produkter
som passar in i den nuvarande verksamheten, därför är han tveksam till att
börja tillverka till exempel bänkskivor, hållare till värmeljus eller stentavlor. Han
vill med andra ord, i stället satsa på gravvårdsartiklar. Dessutom vill han inte
förhasta sig utan i stället gå försiktigt fram i detta arbete. Denna planering
dokumenteras inte skriftligt.

1993 var Håkan Turesons målsättning med företaget att det skulle ge honom
en ordentlig lön. Dessutom ville han att det skulle kunna utgöra ett arv till
barnen, där de skulle kunna ha sin försörjning när de blir vuxna. Tureson hade
också ambitionen att verksamheten skulle växa så mycket att han kunde
anställa fler personer i företaget. En sådan expansion trodde han emellertid
skulle vara svår att åstadkomma med den hårda konkurrens som då rådde.
1995 har Tureson nått det första målet, han kan nämligen ta ut en heltidslön
från företaget. Den andra målsättningen, som var att ge  barnen en
försörjningsmöjlighet, har han släppt, eftersom de har fått andra intressen och
ambitioner. Däremot vill han gärna utveckla företaget så att han kan anställa
en person. Denna person skulle han då utbilda själv inom företaget och han
tror att det är möjligt att fördubbla omsättningen inom några år som en
nyanställning kräver.

9.6 Sammanfattning

Stenhuggeriet AB startades som ett deltidsföretag i Forsbyn 1986, av
kyrkogårdsvaktmästaren Håkan Tureson. Skälet till att han startade företaget
var framförallt att han hade ledsnat på sitt arbete som kyrkogårdsvaktmästare
samt att han hade visst intresse för, och viss utbildning i stenhuggeri.
Dessutom hade han en mentor och inspiratör i form av ägaren till Bysjöns
Stenhuggeri AB, Tony Lindbäck. Genom Lindbäck fick han stöd och goda råd
vid starten av verksamheten men även därefter. Dessutom har Tureson fått
utbildning vid Lindbäcks stenhuggeri och ekonomiskt stöd genom att han fick
sten av Tony Lindbäck som behövde betalas först när kunden i sin tur hade
slutfört betalningen till Stenhuggeriet AB. Håkan Tureson tillmäter Lindbäck
stort värde och menar till och med att det hade varit omöjligt att starta företaget
utan hans hjälp.

Företaget startades genom att Tureson gjorde textkompletteringar på befintliga
gravstenar i Forsbyns närmaste omgivning. Genom att starta verksamheten på
detta vis krävdes ett litet startkapital och ingen ytterligare utbildning för
Turesons del. Riskexponeringen var med andra ord mycket liten vid starten av
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företaget. Kunder till textkompletteringarna fick Tureson under det första
verksamhetsåret via kyrkogårdsvaktmästare i fem olika församlingar samt via
två begravningsentreprenörer. Därutöver annonserade han i det lokala
annonsbladet. Orsaken till att Håkan Tureson kontaktade och utnyttjade
kyrkogårdsvaktmästare och begravningsentreprenörer som ombud för sin
verksamhet, var att dessa var (och är) viktiga mellanhänder för stenhuggerier.
Initialt under etableringsfasen hade Tureson därmed en stark
distributionskanal för sin produkt. Att annonsera om textkompletteringar var
däremot ett brott mot den rådande kutymen i branschen.
Kyrkogårdsvaktmästarna hade Tureson som ombud för sin verksamhet endast
under ett år. Orsakerna till detta var att Tureson ansåg det oetiskt att utnyttja
dem i denna verksamhet, dessutom menar Tureson att de var dyra att utnyttja
som representanter för företaget.

Tillverkningen av nya gravvårdar började Håkan Tureson med 1989. Då hade
han investerat knappt 400 000 kronor i maskiner samt hyrt en verkstadslokal
som var lämplig för ändamålet. Han hade dessutom utbildat sig ytterligare hos
Stenhuggaren i Bysjön för att klara nystenstillverkningen. Kunder till gravvårdar
erhöll han initialt via säljbrev till dödsbon samt genom att annonsera i det
lokala annonsbladet. Enligt egen utsago hade han förmodligen haft lättare att
nå presumtiva kunder med sina produkter om han hade behållit
kyrkogårdsvaktmästarna som ombud för Stenhuggeriet AB. Nu är efterfrågan
emellertid stor på Stenhuggeriet AB´s produkter och efterfrågan ökar trots den
alltmer ökande konkurrensen. Detta förbryllar Håkan Tureson och han kan inte
förstå eller fullt ut förklara detta. Han tror emellertid att hans, som han själv
upplever det, moraliska hållning när det gäller försäljningen av gravvårdar och
hanteringen av relationer till representanter till dödsbon har stor betydelse för
detta. Merparten av kunderna till företaget kommer via ”mun-till-mun” metoden,
vilket innebära att gamla kunder rekommenderar nya att vända sig till
Stenhuggeriet AB.

Tillströmningen av kunder och därmed sammanhängande intäkter har
emellertid varit så långsam att det nästan tog 10 år innan innan Håkan Tureson
kunde ta ut en heltidslön från företaget. Bland annat av det skälet tycker han
själv att han har fått ”jobba mycket i motvind” under de år som han har drivit
företaget. Med den erfarenhet som han nu har, är Tureson därför tveksam till
om han skulle starta ett stenhuggeri om han stod i begrepp att starta ett nytt
företag.
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10. KUNDAGERANDEN I STENHUGGERIET AB

10.1 Inledning

Försäljningen av gravvårdsprodukter reglerades före 1992 av den så kallade
”fyra-veckorsregeln”, som förbjöd aktörer på marknaden att aktivt kontakta
presumtiva kunder inom fyra veckor efter ett inträffat dödsfall. Förbudet
tvingade därför stenhuggerier att använda sådana försäljnings- och
distributionskanaler som inte påverkades av denna regel. Traditionellt har
dessa utgjorts av kyrkogårdsvaktmästare och begravningsentreprenörer.
Dessa erbjöds att sälja gravvårdar och textkompletteringar mot en ekonomisk
ersättning som är utformad som en försäljningsprovision, vilken innebär att
förtjänsten blir större ju fler gravvårdar som försäljs. Det betyder att det är
viktigt för försäljningsombuden att ha tillgång till ett stort sortiment av produkter
och ett bra försäljningsmaterial, till exempel broschyrer, som de kan presentera
för potentiella kunder. Små stenhuggerier, som Stenhuggeriet AB, saknar ofta
både ett brett urval av gravvårdar och ett lämpligt försäljningsmaterial, vilket
har missgynnat dem vid rekrytering av försäljningsombud. Dessutom vill de
som redan agerar som försäljningsombud inte gärna överge ett stort och
välkänt stenhuggeri som medför en säker inkomst, för ett nytt och okänt.
Existensen av ”fyra-veckorsregeln” innebar därmed att Stenhuggeriet AB och
andra liknande företag hade svårigheter med att nå ut till presumtiva kunder
med sina produkter. På grund av att detta bröt flera företagsledare i mindre
stenhuggerier medvetet mot förbudet för att överhuvudtaget kunna sälja sina
produkter. Det fick till följd att Marknadsdomstolen blev tvungen att pröva
förbudet mot direktförsäljning, varvid den 1992 upphävde förbudet, och ersatte
det med en rekommendation mot direktreklam inom fyra veckor efter ett inträffat
dödsfall.

Under det första verksamhetsåret bröt även Tureson mot ”fyra-veckors regeln”.
Det gjorde han dels genom att annonsera i det lokala annonsbladet och dels
genom att skicka ut säljbrev till representanter för dödsbon. Därutöver använde
han både kyrkogårdsvaktmästare och begravningsentreprenörer som
försäljningsombud för verksamhetens initiala produkt, textkompletteringar. Det
första årets verksamhet visade emellertid att begravningsentreprenörer var den
bästa distributionskanalen, vilket fick till följd att Tureson slutade med att
använda kyrkogårdsvaktmästare som försäljningsombud. Direktreklam och
annonser i det lokala annonsbladet fortsatte han dock att använda.

Någon planerad och övergripande strategi för hur kundagerandet skall
utformas för Stenhuggeriet AB, har Tureson inte haft från början.
Kundagerandet har i stället långsamt vuxit fram och formats i interaktionen med
olika kunder under de år som verksamheten har bedrivits. När Tureson till
exempel slutade med att använda kyrkogårdsvaktmästare som
försäljningsombud för sitt företag var han inte medveten om hur det skulle
påverka möjligheterna att nå de presumtiva kunderna. I efterhand kan han
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konstatera att denna åtgärd utsatte företaget för stora påfrestningar och att det
förmodligen hade gått fortare att bygga upp företaget om han hade bibehållit
kyrkogårdsvaktmästarna som försäljningsombud. Trots detta anser han dock
att valet har varit lyckosamt, eftersom han därigenom tvingades att söka nya
och delvis andra vägar för kundagerandet. Det innebar att han byggde upp ett
förtroende hos kunder genom att göra bra arbeten samt låta kunderna komma
in i tillverkningsprocessen så tidigt som möjligt. Tureson har också strävat efter
att stå för en moralisk och etisk hållning som inte är rådande överallt i
branschen. Han menar till exempel att begravningsentreprenörer är omslutna
av ett rykte som icke alltigenom trovärdiga vid försäljning av gravvårdar. Håkan
Tureson har till följd av detta ansträngt sig för att vara ärlig i denna situation,
vilket har visat sig vara lyckosamt. Han tror till exempel att många kunder
kommer till Stenhuggeriet AB via ett ”mun-till-mun” förfarande, där ryktet om
hans yrkesskicklighet och goda affärsmetoder innebär att han upplevs som en
bra leverantör.

Om Tureson enbart hade använt sig av ombud för försäljningen av gravvårdar
hade han förmodligen inte byggt upp det goda anseende som han i dag har på
den lokala marknad som han betjänar. Då hade Stenhuggeriet AB i stället varit
ett stenhuggeri bland många andra, vars produkter hade förmedlats av andra
aktörer. Genom sitt sätt att agera har han nu givit sitt företag ett ansikte som
gynnar verksamheten, vilket i sin tur innebär att kunder med förtroende vänder
sig till Stenhuggeriet AB.

Tidigare, i kapitel 3, diskuterades att kundageranden kan klassificeras som
antingen skapande eller som underhållande. De typer av kundageranden som
Stenhuggeriet AB har utnyttjat visas i nedanstående tabell, där kan vi också se
att Stenhuggeriet AB använt tre skapande kundageranden.
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Tabell 10.1. Innehåll i Stenhuggeriet AB´s kundageranden

Typ av kundagerande Kund Innehåll i kundagerande
a 1:1. rör befintlig efterfrågan, det
vill säga underhållande
kundagerande

ej aktuellt ej aktuellt

a 1:2. rör ny efterfrågan, det vill
säga skapande kundagerande

 ej aktuellt ej aktuellt

a 2. för leverantören gammal kund
som bearbetas med för leverantören
gammal produkt

ej aktuellt ej aktuellt

c 2. för leverantören ny kund som
bearbetas med för leverantören
gammal produkt

”enskilda kunder” säljbrev, annonser, försäljnings-
ombud

b 1. för leverantören gammal kund
som efterfrågar för leverantören ny
produkt

ej aktuellt ej aktuellt

c 1. för leverantören ny kund som
efterfrågar av leverantören gammal
produkt

”enskilda kunder” ”mun-till-mun”-förfarande, kunskap,
erfarenhet, service, pris,
leveranssäkerhet, moralisk hållning,
goda affärsmetoder,   närhet, lokal
anknytning, kundanpassning,
interaktion

d 1. för leverantören ny kund som
efterfrågar för leverantören ny
produkt

”enskilda kunder” ”mun-till-mun”- förfarande, lokal
anknytning

Diskussionen av underhållande kundagerande som förs i kapitel 3 innebär att
ett leverantörsföretag måste vårda befintliga kundrelationer för att kunderna
även fortsättningsvis skall köpa företagets produkter. Detta görs bland annat
genom att anpassa sig efter olika kundkrav. För Stenhuggeriet AB är det inte
möjligt, eftersom företaget inte har fasta kunder som stadigvarande köper
företagets produkter. Det betyder också att underhållande kundagerande av
den typ som diskuteras i kapitel 3 inte förekommer hos Stenhuggeriet AB.

Vi kan emellertid konstatera att Håkan Tureson medvetet försöker bygga upp
förtroendefulla relationer till de kunder som köper produkter från företaget. Det
gör han bland annat genom att ingående diskutera gravvårdarnas utformning
med dem, vilket innebär att kunderna får möjligheter att komma in tidigt i
tillverkningsprocessen för att därigenom kunna påverka utseendet på just den
gravvård som han (hon) skall köpa. Tureson har också strävat efter en moralisk
hållning i sin verksamhet, vilken bland annat har inneburit att han inte vill sälja
gravvårdar direkt efter ett inträffat dödsfall. Han vill i stället att de presumtiva
kunderna väntar med köp av gravstenar så att det blir ett ur kundernas
synvinkel så bra köp som möjligt.

Turesons strävan är med andra ord att de som har köpt en gravvård eller en
textkomplettering hos Stenhuggeriet AB skall vara så nöjda med detta, att de
gärna rekommenderar andra att göra samma sak. Agerandet riktar sig därmed
både mot befintliga kunder och potentiella kunder. Kundagerandets syfte är
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därför att upprätthålla en stabil efterfrågan på företagets produkter utan att
företaget för den skull har fasta kunder. Vi kan därmed konstatera att det
beskrivna kundagerandet har vissa likheter med det underhållande
kundagerande (a 1:1), som har diskuterats tidigare i kapitel 3, men att det har
formats av den produkt som tillverkas i och försäljs av Stenhuggeriet AB.

Under den tid som Håkan Tureson har bedrivit verksamhet i Stenhuggeriet AB
har tre typer av skapande kundageranden (c 1, c 2 och d 1) använts. Detta
betyder att det antingen är för Stenhuggeriet AB nya kunder som kontaktar
företaget eller att nya kunder bearbetas, för att köpa gravvårdar eller
textkompletteringar. Tureson använder sig därmed av två passiva (c 1 och d 1)
och ett aktivt skapande kundagerande (c 2). Han menar dock att det
kundagerande som genererar de största intäkterna, är det som innebär att nya
kunder efterfrågar gamla produkter (c 1). Troligen betyder detta att de
presumtiva kundernas kunskaper om Turesons yrkesskicklighet och goda
affärsmoral skapar merparten av företagets kundkontakter och därigenom de
största intäkterna. Det kundagerande (c 2) som karakteriseras som aktivt har
emellertid också det betydelse för Stenhuggeriet AB, eftersom det bland annat
inrymmer de försäljningsaktiviteter som Tureson riktar mot presumtiva kunder i
form av försäljningsbrev och annonser. Kundagerandet (d 1), som innebär att
en ny kund efterfrågade en för Tureson ny produkt, har endast förekommit en
gång under den tid som Stenhuggeriet AB har existerat. Denna händelse fick
emellertid stor betydelse för företagets vidare utveckling, eftersom den innebar
starten för tillverkning av nya gravvårdar.

De övriga kundageranden som redovisas i tabell 10.1 utnyttjas inte av
Stenhuggeriet AB.

10.2 Kundageranden knutna till olika typsituationer

En diskussion av kundagerandets koppling till olika typsituationer förs i kapitel
3. Där diskuteras bland annat att kraven på kundageranden varierar i olika
typsituationer. I uppfinnarsituationen ställs det till exempel krav på att det
säljande företaget skall agera självständigt och utåtriktat för att därigenom
kunna etablera lönsamma reltioner till olika kunder.

Under de första åren av Stenhuggeriet AB´s verksamhet agerade Håkan
Tureson uteslutande inom de ramar som uppfinnarsituationen ställer upp. Det
betyder att han initialt nyttjade ett kundagerande (c 2) som riktade sig till
potentiella kunder via användandet av annonser och säljbrev samt olika
försäljningsombud. Tureson koncentrerade sig således inledningsvis på ett
enda kundagerande. Detta kundagerande kompletterades senare med att för
Tureson nya kunder vände sig till honom via ett ”mun-till-mun” förfarande (c 1),
för att köpa den produkt som han försålde.
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Figur 10.1. Kundageranden fördelade på olika typsituationer i Stenhuggeriet
Anm.: En grov pil visar varifrån initiativet till ett kundagerande kommer medan en tunn pil
illustrarar motpartens reaktion

I problemlösningssituationen initieras olika utvecklingsprojekt genom att
presumtiva kunder kontaktar leverantörsföretag för att lösa problem eller
utveckla nya produkter. Detta som ur ett leverantörsperspektiv kan uppfattas
som ett skapande och passivt kundagerande bör i stället ses som frukten av ett
långsiktigt arbete i Stenhuggeriet AB, där företaget succesivt har kvalificerat
sig som en duglig leverantör av både produkter och kunnande. När kunder i
problemlösningssituationen vänder sig till ett företag, gör de inte detta
slumpmässigt. De baserar i stället valet på en god kunskap om leverantörens
duglighet, vilket är en kunskap som de kan tillägna sig på olika sätt, bland
annat via andra kunder, det vill säga genom ”mun-till-mun” metoden. När det
gäller Stenhuggeriet AB har ett kundagerande (d 1) som har anknytning till
problemlösningssituationen använts en gång. Detta tillfälle infann sig när en
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presumtiv kund vände sig till Håkan Tureson med en förfrågan om att få en
gravvård tillverkad. Vid denna tidpunkt utförde Stenhuggeriet AB enbart
textkompletteringar, varför Tureson tvekade, men beslutade sig ändå för att
tillverka gravstenen. Den kund som vände sig till Stenhuggeriet AB gjorde
emellertid inte detta slumpmässigt, utan hade förvissat sig om Håkan Tureson
duglighet med hjälp av tidigare kunders kunskaper och erfarenheter av honom
som stenhuggare.

Idealsituationen kan ses som slutpunkten i företags strävan att bli etablerat och
därmed nå en långsiktig överlevnad. Stenhuggeriet AB befinner sig i
idealsituationen, vilken i sig har en sådan karaktär att sex typer av skapande
kundageranden är möjliga att använda. Vi kan dock konstatera att endast två
typer (c 1 och c 2) har använts. Av dessa har det agerande som innebär att
presumtiva och nya kunder kontaktar Stenhuggeriet AB (c 1) stor betydelse.
Orsaken till detta är förmodligen att Stenhuggeriet AB har ett sådant gott rykte
bland potentiella kunder att de gärna vänder sig till Håkan Tureson för att köpa
gravvårdar eller textkompletteringar. Ryktbarheten har nåtts genom att Tureson
medvetet har strävat efter att bygga upp nära relationer till kunder på den
geografiska marknad som han betjänar. Detta kundagerande avviker därmed
förmodligen från de som används av andra tillverkare och försäljare i
branschen, vilka ofta strävar efter snabba avslut och tillverkning av
standardiserade produkter. Håkan Turesons kundagerande som bygger på ett
nära samarbete och nära relationer till sina kunder är en stor konkurrensfördel,
som är svår att kopiera för konkurrenter. Samtidigt kan detta sätt att agera mot
kunder ses som en del av det andra kundagerandet (c 2) som utnyttjas i
Stenhuggeriet, eftersom det på ett indirekt sätt, via ”mun-till-mun” metoden,
lockar nya kunder till företaget. För att lyckas med detta sänder Håkan Tureson
även säljbrev till dödsbon samtidigt som han annonserar i det lokala
annonsbladet.

Håkan Turesons åstundan är sålunda att de kunder som anlitar honom, alltid
skall vara så tillfreds med sina köp av gavvårdar eller textkompletteringar, att
de rekommenderar Stenhuggeriet AB till nya kunder. Det skapande
kundagerande (c 1) som används i Stenhuggeriet AB syftar såldedes till att
upprätthålla en stabil, eller ökande, efterfrågan på företagets produkter, utan
att det för den skull finns fasta kunder. Det agerande som används har därför
utformats utifrån detta faktum, vilket betyder att Tureson arbetar i nära kontakt
med de kunder som för tillfället finns i företaget och som har gjort beställningar.
Det leder till att han succesivt tar reda på vilka behov kunderna har, vilka han
därefter försöker tillfredställa genom ett interaktivt och nära samarbete.
Turesons moraliska hållning i de affärer som han gör och de affärsmetoder
som han använder måste därför anses utgöra en mycket viktig del av detta
kundagerande.

För Stenhuggeriet AB har två typer av skapande kundageranden (c 1 och c 2)
varit dominerande under företagets hitills varande existens. Förutom de
utåtriktade ageranden som annonser och säljbrev innebär har Håkan Tureson
lagt sig vinn om att de kunder som anlitar honom också skall vara nöjda
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kunder. Detta är Turesons huvudinriktning vad gäller kundageranden, vars
syfte är att locka kunder till företaget via ett ”mun-till-mun” förfarande. Håkan
Tureson har med andra ord använt ett mycket koncentrerat kundageranden
som har visast sig vara lyckosamt.

10.3 Kundageranden knutna till Stenhuggeriet AB´s utvecklingsförlopp

Att företag genomlöper utvecklingsförlopp och att de kan använda olika typer
av kundageranden beroende på var de finns i detta förlopp, har diskuterats i
kapitel 2. Stenhuggeriet AB har passerat både den kreativa fasen samt
etableringsfasen och befinner sig därför i driftsfasen med sin verksamhet.
Under den tid som företaget har existerat har endast tre olika typer av
skapande kundageranden använts (c 1, c 2 och d 1), vilka fördelar sig på de
olika faserna av utvecklingsförloppet som figur 10.2 visar. Skapande
kundageranden kan därmed observeras både under etableringsfasen och
uppfinnarfasen.

Kundageranden kan också bindas till olika typsituationer i utvecklingsförloppet.
För Stenhuggeriet associerar vi skapande kundageranden framförallt med
uppfinnarsituationen. Endast vid ett tillfälle kan ett skapande kundagerande (d
1) knytas till problemlösningssituationen, vilket skedde när en presumtiv kund
ville ha en ny gravvård tillverkad. I övrigt kan inget kundagerande knytas till
denna typsituation, som däremed är tom på kundageranden under driftsfasen.
De kundageranden som används i Stenhuggeriet kan därmed knytas till gamla
produkter och kan karaktäriseras som dels passiva och kundinitierade (c 1)
samt dels som aktiva och leverantörsorienterade (c 2).

Stenhuggeriet har inga fasta kunder varför vi kan konstatera att de skapande
kundageranden som har använts kan kopplas till fem olika omständigheter där
syftet har varit att knyta ”enskilda kunder” till företaget.
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uppfinnar- problemlösnings      uppfinnar-             problemlösnings-
situationen          situationen        situationen i         situationen i

idealsituationen
      idealsituationen  idealsituationen

skapande   skapande              skapande               skapande
underhållande
                kundagerande    kundagerande             kundagerande
kundagerande

etableringsfas driftsfas

Figur 10.2. Kundageranden för Stenhuggeriet AB. Fördelat på typsituationer
samt utvecklingsförloppets olika faser. (K=kund; S=Stenhuggeriet)

Etableringsfasen rymmer två olika typsituationer, uppfinnar- respektive
problemlösningssituationen, och de kundageranden som kommer till
användning i dessa situationer har olika innehåll och utseende. Således
karaktäriseras uppfinnarsituationen av att det är aktiva och utåtriktade
kundageranden som används, medan det typiska för
problemlösningssituationen är att presumtiva kunder kontaktar tänkbara
leverantörer. De skapande kundageranden som användes av Stenhuggeriet
AB under etableringsfasen kan framförallt associeras till uppfinnarsituationen,
se figur 10.2. Denna situation kännetecknades initialt nämligen av att kunder
bearbetades med hjälp av ett skapande kundagerande (c 2), vars syfte var att
erhålla arbeten med textkompletteringar till företaget. Detta kundagerande
innebar att Håkan Tureson, annonserade, sände ut säljbrev till dödsbon samt
utnyttjade begravningsentreprenörer och kyrkogårdsvaktmästare som
försäljningsombud för företagets enda produkt, textkompletteringar. Senare
under etableringsfasen började även nya kunder vända sig till Stenhuggeriet
AB med förfrågningar om att få köpa textkompletteringar (c 1).

Vad gäller tillverkning av nya gravstenar har Håkan Tureson ända sedan
starten av företaget, haft en ambition att göra med detta. Han dröjde emellertid
med beslutet eftersom han först ville lära känna branschen och lära sig mer av
hantverket. Under etableringsfasen fick dock Tureson möjlighet att testa sina
kunskaper vad gäller tillverkning av gravvårdar, eftersom en ny kund vände sig
till Stenhuggeriet AB för att få en sådan, tillverkad (d 1). Tureson åtog sig
arbetet med gravvården som kunden sedan blev mycket nöjd med. Detta
kundagerande, som kan knytas till problemlösningssituationen, har emellertid
använts endast vid detta tillfälle. Händelsen och kundagerandet fick dock stor

 K  K  S  K  S  K  S  K  S S
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betydelse för Stenhuggeriet AB´s vidare utveckling, eftersom Håkan Tureson
därefter, beslutade sig för att tillverka nya gravvårdar i företaget.

I driftsfasen kan företag använda kundageranden som är hänförliga till alla
typsituationer. För Stenhuggeriet AB utmärks emellertid driftsfasen av att
endast två typer av skapande kundageranden har kommit till användning. Det
ena (c 1) innebär att nya kunder efterfrågar företagets produkter medan det
andra (c 2) betyder att Stenhuggeriet AB aktivt bearbetar nya kunder med hjälp
av bland annat annonser och säljbrev. För Stenhuggeriet AB är det viktigt att
båda dessa kundageranden understöds av en goodwillskapande verksamhet,
vars syfte är att få gamla kunder att rekommendera nya kunder att göra inköp
hos Stenhuggeriet AB. De skapande kundageranden som kan kopplas till
Stenhuggeriets verksamhet är därmed båda av den arten att de syftar till att
sälja gamla produkter, gravvårdar eller textkompletteringar, till nya ”enskilda
kunder”. I Stenhuggeriet AB nyttjas inte något underhållande kundagerande i
driftsfasen, eftersom företaget inte har några fasta kunder.

10. 4 Företagsledaren och dennes betydelse för kundagerandet i
Stenhuggeriet AB

Val av och utformning av kundagerande styrs i små företag i stor utsträckning
av dess företagsledare. Dessa val påverkas i sin tur av olika bakomliggande
faktorer, till exempel utbildning och tidigare erfarenhet. Håkan Tureson hade
låg teoretisk utbildning men lång erfarenhet som kyrkogårdsvaktmästare och
försäljningsombud av gravvårdprodukter, vid företagsstarten 1986.

Genom det kombinerade arbetet som kyrkogårdsvaktmästare och
försäljningsombud lärde sig Tureson att sälja textkompletteringar och
gravvårdar, samt förstå de mekanismer som styr kunder vid köp av
gravvårdsprodukter. För att ytterligare vidga sitt kunnande om gravvårdar samt
textutformning på dessa, brukade han också studera befintliga gravstenar och
dessas utformning på begravningsplatsen i Forsbyn och på andra gravplatser.
På detta sätt ökades Håkan Turesons kunskaper succesivt om den bransch
som han senare kom att starta sitt företag i. Dessutom utökades hans
kunskaper om både produkter och kunder. Ytterligare insikter i stenhuggeri
tillägnade sig Tureson genom att han utbildade sig i textkomplettering inför
starten av företaget 1986. Som en förberedelse för tillverkning av nya
gravvårdar utbildade han sig även i textsättning under 8 veckor vintern 1989.
Därutöver har han haft Tony Lindbäck som mentor, under de år som han har
drivit företaget. Detta har inneburit att Tureson ”gått i ständig lära hos
Lindbäck”, och att han på det viset fått lära sig en del ”tjuvknep” som är nyttiga
att kunna men som är svåra att komma på själv.

Under tiden som kyrkogårdsvaktmästare och försäljningsombud insåg Håkan
Tureson att det var viktigt att kombinera ett aktivt och utåtriktat handlande med
god kännedom om den aktuella produkten, när han skulle hjälpa presumtiva
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kunder att välja gravvårdar eller textkompletteringar. Denna kunskap har han
därefter burit med sig till det egna företaget.

Ifall företagsledare är marknads- eller produktionsorienterade har tidigare, i
kapitel 2, beskrivits som betydelsefulla omständigheter för förståelsen av
dennes kundagerande. I det följande beskrivs företagsledaren i Stenhuggeriet
AB utifrån detta synsätt.

Genom att studera företagsledarens bedömning av viktiga framgångsfaktorer
för Stenhuggeriet AB, se figur 10.3, kan vi få anvisningar om hans orientering.
Håkan Tureson anger därvid att både anpassningen till olika kundkrav och att
företaget har haft en framgångsrik försäljningsorganisation måste betraktas
som betydelsefulla omständigheter i sammanhanget. Kundanpassningen och
försäljningsorganisationen är nära förbundna med varandra, eftersom Tureson
är noga med att förse kunden med det som denne verkligen vill ha. Han lägger
ner mycket tid och omsorg i detta arbete och kanske har detta också varit den
enskilt viktigaste förklaringen till att Håkan Tureson har lyckats så bra som han
har gjort med företaget. Utöver detta menar han att satsningen på redan känd
verksamhet har varit betydelsefull för företagets överlevnad och utveckling.
Detta är en satsning som har skett i två steg, där det första innebar att
verksamheten började med textkompletteringar som Tureson behärskade. Det
andra steget innebar att tillverkning av gravvårdar påbörjades 1989, när han
hade lärt känna branschen och utvecklat sitt kunnande i stenhuggeri.

         instämmer helt       tar helt
avstånd

5 4 3 2 1

vi har anpassat oss efter kundernas krav
vi har satsat på det vi är bra på
vi har haft en framgångsrik försäljningsorganisation
vi har stått långt fram i teknisk utveckling
vi har planerat mer än andra företag
företagsledningen har varit framsynt
vi har haft en framgångsrik marknadsplanering
vi har haft litet mer tur än andra i branschen
vi har bättre utnyttjat service från konsulter,
branschorganisationer, utvecklingsfond odyl

Figur 10.3. Företagsledarens bedömning av olika framgångsfaktorers
betydelse för Stenhuggeriet AB

Eftersom Stenhuggeriet AB saknar fasta kunder, beroende på den mycket
speciella typ av produkter som tillverkas, riktar företaget i stället försäljningen
mot olika och ”enskilda kunder”. De kundageranden som används i
Stenhuggeriet AB har formats av detta, varför en bärande del i kundagerandet
går ut på att bygga upp en god renommé kring företaget så att företaget
omgärdas av nöjda kunder. På detta sätt vill han få gamla kunder att
rekommendera nya att vända sig till Stenhuggeriet AB.
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Därefter kan vi i figur 10.4, studera Håkan Turesons uppfattning om vilka
faktorer som han anser som viktiga respektive oviktiga för företagsledare. Vi
finner genast tre som han bedömer som mer betydelsefulla än andra, nämligen
förmågan att förstå kunder och deras krav, produktionskunnande samt
produktkännedom. Därefter pekar han på ytterligare fyra viktiga förhållanden
för den som skall leda ett företag, nämligen kreativitet, självständighet,
ansvarsfullhet och marknadskunnande.

instämmer helt tar helt avstån
5      4      3      2      1

”förmåga att ta folk”-kunder
produktionskunnande
produktkännedom
kreativitet
självständighet
ansvarsfullhet
marknadskunnande
mångsidigt kunnande
tekniskt kunnande
”förmåga att ta folk”-egen personal
egen utbildningsnivå
kunskap om kunder
kunskap om konkurrenter

Figur 10.4. Faktorer som är viktiga respektive oviktiga för företagsledare, enligt
Stenhuggeriet AB´s företagsledare

Håkan Tureson anser således att det är viktigt för en företagsledare att förstå
olika kunders krav samt att anpassa verksamheten efter detta. Tureson har
tagit detta ad notam, eftersom han alltid är mycket noggrann med att ta reda på
hur kunderna vill ha gravvårdarna utformade och försöka följa deras
intentioner. För att kunna fullfölja detta agerande, menar Tureson att det är
viktigt att besitta ett bra produktionskunnande och en god produktkännedom.
Detta avspeglas bland annat i hans vilja att satsa på det som han är bra på,
vilket innebar att han först inriktade sig på textkompletteringar och först därefter
började tillverka nya gravvårdar i företaget. Denna inriktning återges också i
hans tankar om företagets fortsatta utveckling, som innebär att han vill gå
framåt med små steg och finna produkter som passar den nuvarande
verksamheten och hans nuvarande kunnande, det vill säga olika typer av
gravvårdsartiklar.

Ur den ovanstående beskrivningen kan vi ana att företagsledaren i
Stenhuggeriet AB, gärna placerar den egna tillverkningen i centrum, vilket
betyder att han agerar produktionsorienterat. Därutöver agerar han även aktivt
och medvetet gentemot både gamla och nya kunder, vilket måste
karakteriseras som ett marknadsorienterat kundagerande. Detta betyder att
kundagerandet i Stenhuggeriet AB både har en passiv och aktiv dimension, där
den passiva skall ses som ett resultat av den aktiva. Den aktiva dimensionen
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avspeglas i hans agerande gentemot kunder som innebär att han månar om
dem och verkligen ser till att de väljer sådana produkter som ur deras synvinkel
är de bästa. Dessutom är han mycket noggrann med att det som tillverkas inte
reklameras, eftersom det ger företaget en dålig renommé. Den passiva
dimensionen betyder att kunder vänder sig till Stenhuggeriet AB på
rekommendationer från nöjda kunder som köpt produkter som tillverkats av
Stenhuggeriet AB.

Kreativitet, självständighet liksom ansvarsfullhet och marknadskunnande är
faktorer som Håkan Tureson också tillskriver ett stort värde för företagsledare.
Sin egen kreativitet använder han när han skall hjälpa kunder att hitta bra
lösningar vad gäller utformning av gravvårdar. Ofta har kunderna med sig egna
ritningar eller förslag på hur en gravvård skall se ut. Håkan Tureson måste då
använda sin kunskap och kreativitet för att omvandla kundens önskemål till en
produkt som är möjlig att tillverka. Tureson har också visat stor självständighet
eftersom han har brutit med den gängse branschlogiken, se avsnitt 3.2 och
10.5, när han startade företaget.

Håkan Tureson visar dock upp en dålig kunskap om kunder och konkurrenter.
Han har till exempel mycket bristfällig kännedom om varför kunder väljer att
köpa gravvårdar från Stenhuggeriet AB. Tureson tror sig veta skälen till detta
men han har aldrig försökt ta reda på dem. Inte heller vet han vilken effekt de
säljbrev som han skickar ut, har. Han förmodar att merparten av kunderna
kommer via ett ”mun-till-mun” förfarande och han tror att de andra aktiviteterna
är av mindre betydelse. Kunskapen om konkurrenter är också dålig, eftersom
han aldrig gör systematiska konkurrentstudier. Den kunskap som han har om
konkurrenter sträcker sig till att han vet ungefär vilka priser som konkurrenterna
tar för sina produkter och att han vet hur deras gravvårdar ser ut.

10.5 Konkurrensen och branschlogiken samt dessas betydelse för
kundagerandet i Stenhuggeriet AB

En besvärande omständighet vid distributionen av Stenhuggeriet AB´s
produkter har varit den så kallade ”fyraveckors-regeln”. Denna regel tvingade
stenhuggerierna att använda sig av försäljningsombud för att nå ut med
gravvårdsprodukter till sina kunder. Distributionssättet upplevdes av många
mindre stenhuggerier som ett stort hinder eftersom ombuden hellre ville arbeta
tillsammans med stora stenhuggerier i stället för små, bland annat beroende på
att de kunde erbjuda bättre ekonomiska villkor. ”Fyraveckors-regeln”
upphävdes emellertid av Marknadsdomstolen 1992, men respekterades trots
allt av många företag även efter detta år. 1994 formulerades därför en
bindande överenskommelse mellan Gravvårdsfirmornas Riksorganisation
(GRO) och Konsumentverket, som innebar att ”fyraveckors-regeln” blev
tvingande för de företag som tillhörde GRO. För de företag, däribland
Stenhuggeriet AB, som inte organiseras i GRO gäller dock regeln inte. I och
med detta har de möjliga sätten att kontakta potentiella kunder ökat för de
företag som står utanför GRO.  Detta har i sin tur medfört att de tidigare icke
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accepterade metoderna i allt större utsträckning används, och alltmer
accepteras av företag i branschen. De svårigheter som fanns vad gäller
distributionen av gravvådsprodukter kan därmed till viss del knytas till
förekomsten av den nämnda ”fyraveckors-regeln”. Problemen kan också ses
som ett uttryck för befintliga företags vilja att skydda den egna verksamheten
genom att hålla fast vid regeln.

Marknadsdomstolens undanröjande av ”fyraveckors-regeln” kan jämföras med
de avregleringar som har skett på andra marknader. Beslutet innebar nämligen
att ett stort hinder för små stenhuggerier att komma i kontakt med preseumtiva
kunder undanröjdes. Detta medförde också att många nya aktörer dök på
marknaden varför många företrädare för gravvårdsbranschen nu både talar om
överetablering av stenhuggerier och överkapacitet vad gäller tillverkning av
gravvårdar. Bland annat som en följd av detta har försäljningen av gravvårdar
tagit sig allt aggresivare former, vilket har inneburit att det numer sker
direktförsäljning av gravvårdar och textkompletteringar från stenhuggerier.
Dessa företag använder sig då bland annat av telefonförsäljning och
direktadresserad reklam, som tidigare var förbjudna och därmed oanvända.

Som ett resultat av detta har konkurrensen ökat. Framförallt har
konkurrenssituationen förändrats i och med den etablering av nya
stenindustrier som skett under den senaste 10-årsperioden. Enbart i Länet har
det startats sex nya stenhuggerier som har inriktat sin verksamhet mot
gravvårdsprodukter. Då skall det märkas att detta har skett på en marknad som
inte expanderar. Håkan Tureson upplever således att konkurrensen mellan
stenhuggerier och andra som säljer gravvårdar samt textkompletteringar har
ökat kraftigt. För Stenhuggeriet AB har denna situation varit besvärande.
Tureson har till exempel inte kunnat ta ut en heltidslön från företaget förrän
1994, trots att han från år 1990 inte haft någon annan sysselsättning än den i
Stenhuggeriet AB. Den ökade konkurrensen har dessutom medfört att han inte
har kunnat fullföja sin marknadsstrategi, det vill säga den ringformiga
spridningen av företagets produkter som han hade planerat, se figur 9.2 i
kapitel 9. Därutöver menar han att den ökade konkurrensen har medfört att han
tappat en stor del av arbetena med textkompletteringar. Trots den starka
konkurrensen vill Tureson inte sänka priserna på gravvårdar för att därigenom
locka till sig kunder. Ett skäl till detta är att Stenhuggeriet AB inte skulle klara
av att priskonkurrera med de stora leverantörerna av gravvårdar. Dessa kan
nämligen mycket väl sänka priset på den lokala marknad som Stenhuggeriet
AB betjänar, och samtidigt behålla de högre priserna på andra geografiska
marknader. På det sättet skulle Håkan Tureson konkurrera ut sig själv, vilket
inte ligger i hans intresse.

Den konkurrens som Stenhuggeriet AB har varit utsatt för kan därmed härledas
till två källor, där den ena var befintliga företag som med hjälp av ”fyraveckors-
regeln” kunde utestänga nya stenhuggerier från att nå kontakt med presumtiva
kunder. Medan den andra består av nya stenhuggerier som tillverkar
gravvårdsprodukter och på den avreglerade marknaden söker nå samma
kunder som Stenhuggeriet AB. Konkurrensen har inneburit att Håkan Tureson
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har varit tvungen att söka andra vägar för att nå kunder än vad som har varit
vanligt i branschen.

Redan från starten av företaget använde Tureson således ett kundagerande
som innebar att han annonserade i det lokala annonsbladet samt gjorde
direktutskick till dödsbon med erbjudande om textkompletteringar, samtidigt
som han använde försäljningsombud. Detta bröt mot den rådande
branschlogiken som endast förutskickade ett förhållandevis enkelt agerande
med hjälp av försäljningsombud. Därefter har kundagerandet succesivt
utvecklats men inte som en följd av en planerad verksamhet, utan mer spontant
och oplanerat via kontakter med olika kunder. Det således utvecklade
kundagerandet innebär att Håkan Tureson arbetar interaktivt och mycket nära
de kunder som köper produkter från Stenhuggeriet AB. Han gör detta genom
att alltid anstränga sig för att kunderna skall bli nöjda, och då gäller detta inte
bara den slutliga produkten, utan hela den process som löper från det att han
sänder ut ett säljbrev till dess att gravvården är monterad på gravplatsen. En
bärande del i denna process är att kunderna själva får uttrycka sina önskemål
om hur gravvårdarna skall utformas och därefter får de i samverkan med Håkan
Tureson forma den slutliga produkten. Detta uppfattas förmodligen som positivt
av kunderna eftersom en gravvård av de flesta anses som någonting mycket
personligt, som man gärna vill sätta en egen prägel på. Det kundagerande som
Tureson därmed uppvisar är troligtvis unikt i branschen och svårt att kopiera för
de företag som säljer gravvårdar via försäljningsombud. När försäljningen sker
via ombud blir tillverkaren anonym och den enda som kunden träffar i
köpsituationen är försäljningsombudet. Dessa ombud har emellertid inte
samma kunskap och erfarenhet av tillverkning som Tureson har, varför de inte
heller kan ge samma råd eller samma förslag till lösningar som han kan.
Därigenom måste detta kundagerande uppfattas som en stor konkurrensfördel
för Stenhuggeriet AB.

Konkurrensen har haft stor betydelse för det kundagerande som används i
Stenhuggeriet AB. Håkan Turesons kreativitet och förmåga att anpassa sig
efter kundernas krav, liksom hans förmåga att se möjligheter i den pressade
situation som företaget har varit utsatt för har haft stort värde för utformningen
av kundagerandet. Möjligheten att kunna agera självständigt och inte vara
beroende av försäljningsombud vid kontakter med kunder har också varit
viktigt. Det har nämligen inneburit att Håkan Tureson har haft möjlighet att
utforma ett eget och personligt kundagerande och att han kan bearbeta de
presumtiva kunderna inom samma tidsrymd som ombuden för de
konkurrerande stenhuggerierna kan.

Förutom ovanstående svårigheter finns det ett flertal stenhuggerier som
utnyttjar ny teknik för att tillverka gravvårdar och textkompletteringar. Genom
att göra på detta sätt kan  produkterna tillverkas billigare till priset av att de
standardiseras. Håkan Tureson tror emellertid inte att hotet från dessa
produkter och från de företag som tillverkar dessa blir så kännbart för
Stenhuggeriet AB´s del. Tureson ser nämligen ingen möjlighet att helt ersätta
hantverket med datorstödd produktion. Han anser att det alltid finns arbeten
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som måste utföras manuellt och att de stenarbeten som görs manuellt får en
mer personlig prägel som gör dem attraktiva intressanta att köpa för kunder. På
grund av detta vill han behålla hantverket som en viktig del av Stenhuggeriet
AB´s image och därför strävar han inte efter att datorisera produktionen. En
satsning på en utvecklad produktionsteknik skulle dessutom kräva utbildning
som han inte har råd att skaffa sig.

10.6 Olika bindningar mellan Stenhuggeriet AB och dess kunder

De bindningar som finns mellan Stenhuggeriet AB och dess kunder är svaga.
Kunderna gör mycket sällan återköp och det finns ingen stor enskild kund som
köper företagets produkter. All försäljning sker till enskilda kunder, vilket
innebär att varje gravvård och varje textkomplettering tillför Stenhuggeriet AB
en ny kund. Till Begravningsentreprenören AB finns däremot en stark bindning,
genom att detta företag har förmedlat arbeten med textkompletteringar till
Stenhuggeriet AB sedan starten av företaget.
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11. AVSLUTANDE ANALYS OCH DISKUSSION

Ur diskussionen av kundageranden i kapitel 3, kan vi härleda både skapande
och underhållande kundageranden. Vi kan också konstatera att det existerar
fyra olika typsituationer, varav det är tre, problemlösnings-, uppfinnar- och
idealsituationen som den föreliggande studien fokuserar. I kapitel 5, 7 och 9
redovisas resultaten från tre fallstudier.  I direkt anslutning till varje
fallbeskrivning, det vill säga i kapitel 6, 8 och 10 diskuteras och analyseras
kundageranden specifikt för respektive fallföretag.

I detta kapitel besvaras de båda forskningsfrågorna, det vill säga  vilka
kundageranden som små tillverkande företag använder samt varför de tar sig
olika former i denna typ av företag.

11.1 De studerade företagen

Små tillverkande företag har ofta sitt ursprung i företagsledares tidigare
anställning, Colleran (1985), när han (hon) inser att det är lika genomförbart att
sköta tillverkning av en viss produkt i ett eget företag som att göra detta som
anställd. Andra orsaker kan vara missnöje med den aktuella arbetssituationen
eller att den presumtive företagsledaren får en direkt förfrågan från ett företag
om att utveckla och tillverka en detalj av något slag, för detta företags räkning.
Det är vanligt att tillverkande företag startar sin verksamhet som avknoppningar
till befintliga företag. Det är också vanligt att de som startar tillverkande företag
är hantverksskickliga och tekniskt kunniga, Kinsey (1987). Företagsledare i
levebrödsorienterade företag är dessutom ofta lågutbildade, Vesper i Cooper
(1979).

De företag som är föremål för den föreliggande studien är alla framsprungna ur
respektive företagsledares tidigare erfarenhet och yrkesutövning. Detta betyder
emellertid inte att vi kan betrakta alla tre som avknoppningar från något
befintligt företag. Endast  Svets & Mek AB är en avknoppning. Det hade initialt
stora kunder som svarade för en stor del av intäkterna. För Sadelmakeriet och
Stenhuggeriet AB var situationerna annorlunda. Företagsledaren i
Sadelmakeriet hade tidigare ägt och lett ett liknande företag under sex år, vilket
innebar att han hade erfarenhet av att driva ett företag när han startade det
nya. Han hade emellertid inledningsvis endast ett fåtal, små kunder samt en
påbörjad relation till en stor kund. Stenhuggeriet AB´s företagsledare hade
aldrig tidigare haft ett eget företag när han startade sin verksamhet. Han hade
heller inte någon egen yrkesmässig erfarenhet från den aktuella verksamheten
som stenhuggare. Den enda erfarenhet han hade var att han som
kyrkogårdsvaktmästare varit med om att förmedla gravstenar till olika dödsbon
som försäljningsombud, och att han haft tillfälle att studera gravstenar ”på
plats” på olika begravningsplatser. Dessutom hade han utbildat sig till
stenhuggare på sin fritid under flera års tid. Ett av skälen till att han startade



206

företaget var otillfredställelse med det tidigare arbetet som
kyrkogårsvaktmästare.

Tabell 11.1. Olika karaktäristika för de studerade företagen

Svets & Mek AB Sadelmakeriet Stenhuggeriet AB
egen erfarenhet från
branschen

egen erfarenhet från
branschen

egen, begränsad, erfarenhet
från branschen

ej drivit eget företag tidigare drivit eget företag tidigare ej drivit eget företag tidigare
låg utbildning hos företags-
ledare

låg utbildning hos företags-
ledare

låg utbildning hos företags-
ledare

enkla produkter både enkla och mer
komplexa produkter

enkla produkter

låg tekniknivå låg tekniknivå låg tekniknivå
stora kunder initialt ingen stor kund initialt ingen stor kund initialt

De tre studerade företagsledarna har alla låg utbildning, ingen av dem har till
exempel genomgått en gymnasial utbildning. Den använda tekniknivån i
företagen är också den låg. Produkterna som de tre studerade företagen
tillverkar är relativt enkla, även om de gjutformar som Svets & Mek AB
framställer kräver kunskap och förståelse för den process i vilken
kundföretagen använder formarna. Bland de produkter som Sadelmakeriet
tillverkar finns både sådana som kräver stor kunskap och stor yrkesskicklighet
för att de skall vara möjliga att tillverka, liksom sådana som inte kräver denna
kunskap. Stenhuggeriet AB´s enda produkt, gravstenar, är lätta att tillverka,
antingen på traditionellt sätt för hand eller med hjälp av modern teknik.

11.2 Vilka kundageranden används?

11.2.1 Inledning

I en konkurrensutsatt värld är det viktigt att företag, inte minst de små och
tillverkande, finner kunder som köper företagets produkter. För att företag skall
vara lyckosamma i detta nyttjar de kundageranden, som kan sägas vara
aktiviteter som främjar affärsrelationer mellan små tillverkande företag och dess
kunder. Det empiriska materialet tyder på att kundagerande också är ett
begrepp som innefattar många olika aktiviteter och att det är ett begrepp som
har vida gränser, alltifrån att köpa en annonsplats på ”gula sidorna” i
telefonkatalogen till att bygga upp personliga relationer till representanter för
köpande företag eller ”enskilda kunder” med hjälp av ett interaktionsinspirerat
arbetssätt.

Dessutom gäller det för företagsledare att vara lyhörda för olika kundkrav och
ha förmågan att anpassa verksamheten till dessa, vilket företagsledarna för
Svets & Mek AB och Stenhuggeriet AB har gjort. I huvudsak kan vi därför
beskriva kundageranden som interaktionsinspirerade, där personliga kontakter
och förtroendebaserade kundrelationer är viktiga. Om relationerna mellan
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säljande och köpande företag är kännetecknade av misstroende och brist på
anpassningsvilja (eller förmåga), som till exempel gäller för Sadelmakeriets
relation till Garveriet, försvåras eller till och med omöjliggörs affärsrelationen
mellan företagen. Företagsledarens förmåga att knyta kontakter med kunder,
samt att behålla dessa, för att gynna företagets långsiktiga överlevnad är
därmed viktig.

För små tillverkande företag är kundagerande således ett innehållsligt
omfattande begrepp som består av olika komponenter, som dessutom antingen
säljande eller köpande företag kan initiera. Sadelmakeriet kan stå som exempel
för båda dessa möjligheter. Det första fallet är nämligen möjligt att illustrera
med hjälp av Sadelmakeriets ansträngningar att via säljbrev få sveriges
golfklubbar som kunder och det andra av Möbelfabrikens förfrågan om att att
Oscar Nilsson skulle fläta plymåer av läderstrips till en fåtölj. Förutom att det är
möjligt att initiera kundagerande på olika sätt kan det också vara påverkat av
var i utvecklingsförloppet som företag befinner sig eller vara beroende av
vilken typsituation som är aktuell. Detta betyder att kundagerande är en
komplex handling, som oftast en person, företagsledaren, hanterar.

Vid driften av små tillverkande företag förefaller det som om företagsledare ofta
fångar tillfälliga möjligheter mer eller mindre i flykten, till synes intuitivt och
oplanerat. Vi kan i detta sammanhang minnas när Håkan Tureson vid
Stenhuggeriet AB började med gravvårdstillverkningen. Detta gjorde han till
synes oplanerat efter en förfrågan från en enda kund. Tureson hade emellertid
under lång tid planerat att starta en sådan tillverkning, planeringen var
emellertid varken skriftlig  eller dokumenterad på annat sätt. Planeringen var
således inte formaliserad i något dokument utan den hade i stället formats och
bevarats som en ”mental bild” hos Tureson, som sedan blev till verklighet vid
en för honom lämplig tidpunkt. Ett liknande handlingssätt använde
företagsledaren för Svets & Mek AB både när Betongfabriken och
Verkstadsföretaget inlemmades som kunder till företaget. Företagsledaren för
Svets & Mek AB har också avstått från att kontakta presumtiva kunder som
kräver mer avancerad teknik än vad de själva har, eftersom ett sådant
närmande dels skulle kräva ytterligare maskininvesteringar och dels ytterligare
utbildning av de tre delägarna. Även detta är ett exempel på en planering som
för Svets & Meks del inte är dokumenterad utan enbart finns som en ”mental
bild” hos företagsledaren.

Resultatet av denna planering kan bli ett till synes intuitivt och oplanerat
handlande som har stora likheter med det som Mintzberg (1978) kallar
framväxande strategier. Det innebär att företagsledarna och även delägarna
planerar sina verksamheter, dock inte i formaliserad form, utan efter händelser
som succesivt uppenbarar sig och formar sig efter den kännedom om
kompetenser och tänkbara vägar till utveckling av företagen som finns.
Planeringsstilen påverkar dessutom kundageranden på så sätt att nyttjandet av
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skapande och passiva kundageranden är vanliga och betydelsefulla för de
studerade företagen framför allt under driftsfasen och i idealsituationen.

11.2.2 Kundageranden knutna till olika faser av ett utvecklingsförlopp

En viktig utgångspunkt i den föreliggande studien har varit företags
utvecklingsförlopp som olika författare har försökt fånga i modellform. Här har
en modell som är baserad på Landström (1987) använts, den består av tre
faser, en kreativ, en etablerings- och en driftsfas. Denna modell, liksom andra
liknande modeller, antyder att företag genomlöper en succesiv utveckling, där
kundageranden under etableringsfasen är av sådan art att de bara är möjliga
att använda där och inte under driftsfasen. När ett företag är etablerat och
befinner sig i driftsfasen nyttjar det således, enligt detta tänkande,
kundageranden som endast passar för denna fas och inte för andra stadier av
utvecklingsförloppet. I begreppet driftsfas finns därmed implicit en förståelse för
att företag då framför allt har etablerade kundrelationer, vilka företagsledare
har byggt upp under etableringsfasen.

Etableringsfasen skall därför, enligt Hammarqvist m fl (1987), innehålla
kundageranden som syftar till att bygga upp varaktiga kundrelationer. Den
använda strategin i denna situation är enkel, nämligen att sälja en eller ett fåtal
produkter på en lokal marknad. Företag av denna typ har ofta en lokal
förankring enligt Curran & Blackburn (1994), varför personliga kontakter och
förtroendebaserade relationer är vanliga, och utgör viktiga ingredienser i
kundagerandet, Hill & Blois (1989). Dessutom baserar sig val av produkter i
små tillverkande företag ofta på erfarenheter och kunnande från tidigare
anställningar, varför skapande och aktiva kundageranden ofta är riktade mot
kunder som är kända sedan tidigare, enligt Tyebjee (1983).

Initialt, det vill säga under etableringsfasen tillverkade och sålde de tre
studerade företagen endast ett fåtal produkter till lokalt förankrade kunder. De
personliga kontakterna till företag från tidigare anställningar var viktiga för
Svets & Mek AB när kundrelationer till de första kunderna, Gjuteriet,
Pappersbruket och Plastfabriken byggdes upp. För Stenhuggeriet AB och
Sadelmakeriet var situationen annorlunda, eftersom företagsledarna till dessa
företag inte hade samma personliga kontakter till presumtiva kunder. Trots
denna olikhet har företagsledarna i fallstudieföretagen använt sig av skapande
och aktiva kundageranden under etableringsfasen för att bygga upp relationer
till nya kunder. Skapande och passiva kundageranden har under
etableringsfasen varit av mindre betydelse för de studerade företagen, utom för
Stenhuggeriet AB vars produktion av gravvårdar initierades via ett sådant
kundagerande som är hänförligt till problemlösningssituationen.
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Tabell 11.2. Skapande kundageranden under etableringsfasen
Företag Uppfinnarsituationen Problemlösningssituationen
Svets & Mek AB skapande-aktivt (a 2; c 2) skapande-passivt (d 1)
Sadelmakeriet skapande-aktivt (c 2) skapande-passivt (b 1)
Stenhuggeriet AB skapande-aktivt (c 2)

skapande-passivt (c 1)
skapande-passivt (d 1)

För Svets & Mek AB och Stenhuggeriet AB var viktiga argument gentemot
presumtiva kunder under etableringsfasen att upprätthålla en ”lagom kvalitet”,
att hålla konkurrenskraftiga priser, att hålla hög leveranssäkerhet och att
anpassa tillverkningen efter olika kundkrav. Företagsledaren i Sadelmakeriet
prioriterade däremot redan under etableringsfasen hög kvalitet på de produkter
som Sadelmakeriet tillverkade, samtidigt som han signalerade att han inte
gärna kompromissade om detta och därigenom inte gärna anpassade
tillverkningen efter olika kundkrav.

Driftsfasen innebär att företag sysslar med löpande kommersiell verksamhet,
vilket ofta sker under en lång tid. Det betyder att kundageranden i ett företag
kan variera beroende på driftsfasens tidsutdräkt. Olika författare, till exempel
Tyebjee m fl (1983) och Carson (1985), diskuterar detta och menar  att det är
tänkbart att använda olika typer av kundageranden, beroende på var i
driftsfasen som företag befinner sig. Bland de studerade företagen kan vi
konstatera att det i den tidiga driftsfasen skedde en försäljning till en
begränsad kundkrets, där viktiga inslag i kundagerandet var kvalitet, funktion
och leveranssäkerhet. Även personliga kontakter och ”mun-till-mun” metoden
var viktiga.

Senare under driftsfasen när företag har vuxit blir det nödvändigt att använda
fler komponenter i skapande kundageranden, vilket innebär att också kraven
på företagsledares komptenser ökar. Vi kan emellertid konstatera att detta är
något som inte har skett i de studerade företagen. De skapande
kundageranden som därmed har varit mest betydelsefulla för de studerade
företagen under driftsfasen har varit de passiva, se tabell 11.3, vilket betyder
att kunder kontaktar leverantörsföretagen framför allt via ett ”mun-till-mun”
förfarande. Företagens rykte som goda tillverkare av sina respektive produkter
spelar därmed en stor roll för rekrytering av nya kunder till respektive företag.
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Tabell 11.3. Skapande kundagerande under driftsfasen
Företag Uppfinnarsituationen Problemlösningssituation

en
i idealsituationen i idealsituationen

Svets & Mek AB skapande-passivt (c 1) skapande-passivt (b 1; d 1)
Sadelmakeriet skapande-aktivt (a 2; c 2)

skapande-passivt (c 1)
skapande-passivt (b 1; d 1)

Stenhuggeriet skapande-passivt (c 1)
skapande-aktivt (c 2)

-
-

Vi kan således konstatera att de studerade företagen under etableringsfasen
framför allt använde sig av sådana aktiva och utåtriktade kundageranden som
är möjliga att knyta till uppfinnarsituationen. När företagen därefter lämnade
etableringsfasen för driftsfasen började företagen i större utsträckning att
använda skapande och passiva kundageranden. Under driftsfasen har
företagen med andra ord till stor del förlitat sig på att presumtiva kunder skall
kontakta dem för att få olika produkter tillverkade. Detta har skett antingen
genom att gamla kunder har egen kunskap om leverantörsföretaget eller att
nya kunder har fått kunskap om leverantörsföretaget via ett ”mun-till-mun”
förfarande. Förutom dessa skapande kundageranden nyttjar Sadelmakeriet och
Svets & Mek AB också underhållande kundageranden.

Tabell 11.4. Kundagerandets innehåll i etableringsfasen respektive driftsfasen
för de studerade företagen

Under etableringsfasen Under driftsfasen
Viktiga
kundageranden

skapande-aktiva
kundageranden

skapande-passiva
kundageranden och under-
hållande kundageranden

Mindre viktiga
kundageranden

skapande-passiva
kundageranden

skapande-aktiva
kundageranden

11.2.3 Kundageranden knutna till olika typsituationer

I diskussionen av utvecklingsförlopp är det vanligt att se förflyttningen mellan
olika faser som linjär, vilket betyder att företag genomlöper en fas för att
därefter gå in i nästa. Ett enskilt företag befinner sig med detta synsätt i
etableringsfasen, med därtill hörande kundageranden, endast en gång under
ett företags utvecklingsförlopp. Diskussionen av typsituationer vidgar detta
synsätt. Tydligast blir detta om vi studerar idealsituationen, som är knuten till
driftsfasen i företags utvecklingsförlopp. För detta ändamål kan vi studera
tabell 11.5, vars innehåll är ett resultat av diskussionerna i kapitel 6, 8 och 10
av de studerade företagens kundageranden. I tabellen kan vi bland annat se
att företagen, i idealsituationen, nyttjade sådana kundageranden som är
hänförliga till uppfinnar- respektive problemlösningssituationen. Vi kan också
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se att de studerade företagen har använt sig av alla kundageranden, förutom
ett a 1:2, som diskuterades i kapitel 3.

Tabell 11.5. Använda kundageranden i fallstudieföretagen, fördelat på
typsituationer

Kundagerande Typsituation Företag Kunder
skapande-aktivt
(a 2)

uppfinnarsituationen
idealsituationen

Svets & Mek
Sadelmakeriet

Gjuteriet; Pappersbruket
Garveriet

skapande-aktivt
(c 2)

uppfinnarsituationen

idealsituationen

Svets & Mek
Sadelmakeriet
Stenhuggeriet
Sadelmakeriet
Stenhuggeriet

Plastfabriken
Garveriet; ”Enskilda kunder”
”Enskilda kunder”
”Enskilda kunder”
”Enskilda kunder”

skapande-passivt
(a 1:2)

uppfinnarsituationen
idealsituationen

-
-

-
-

skapande-passivt
(c 1)

uppfinnarsituationen
idealsituationen

Stenhuggeriet
Svets & Mek
Sadelmakeriet
Stenhuggeriet

”Enskilda kunder”
Betongfabriken
Länsarbetsnämnder
”Enskilda kunder”

skapande-passivt
(b 1)

problemlösningssituationen
idealsituationen

Sadelmakeriet
Svets & Mek
Sadelmakeriet

”Enskilda kunder”
Gjutbord
Garveriet

skapande-passivt
(d 1)

problemlösningssituationen

idealsituationen

Svets & Mek
Stenhuggeriet
Svets & Mek
Sadelmakeriet

Centralförrådet
”Enskilda kunder”
Verkstadsföretaget
”Enskilda kunder”; Möbel-
fabriken

underhållande
(a 1:1)

idealsituationen Svets & Mek

Sadelmakeriet

Gjuteriet; Pappersbruket;
Betongfabriken; Verkstadsfö-
retaget
Garveriet

Enligt diskussionen i kapitel 3 ställs det det där krav på att det är viktigt att
främst använda skapande och aktiva kundageranden i uppfinnarsituationen,
vilket de tre fallstudieföretagen Svets & Mek AB, Sadelmakeriet och
Stenhuggeriet också har gjort. Genom dessa ageranden har de studerade
företagen knutit viktiga kunder till respektive företag. För Svets & Mek AB´s del
var det Betonggjuteriet och för Sadelmakeriet var det Garveriet som
bearbetades av företagsledarna i uppfinnarsituationen. När det gäller
Stenhuggeriet AB påbörjade Tureson sin bearbetning av ”enskilda kunder” i
denna situation, en aktivitet som han sedan har fortsatt med och fomat till en
strategi för kundagerandet i Stenhuggeriet AB. I uppfinnarsituationen kom även
skapande och passiva kundageranden till användning när de tre studerade
företagen byggde upp kundrelationer, men de kundrelationerna var av mindre
ekonomisk betydelse.

Det som kännetecknar skapande kundageranden är att de syftar till att skapa
och bygga upp nya kundrelationer samt att de kan vara både aktiva och
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passiva. De passiva är initierade av kunder medan aktiva är initierade av
leverantörer.

Skapande  och aktiva kundageranden i uppfinnarsituationen skiljer sig åt,
bland annat beroende på om det är gamla eller nya kunder som är en av
parterna förutom leverantörsföretaget, se figur 11.1 Gamla kunder har ofta en
egen erfarenhet av företagsledaren i leverantörsföretaget och detta företags
kompetenser, vilket var fallet när Betongfabriken kom med en förfrågan om att
utveckla och tillverka gjutbord i samarbete med Svets & Mek AB. Valet av
Svets & Mek AB baserades vid detta tillfälle på Betongfabrikens goda
erfarenhet av detta företags tillverkning av gjutformar. Den viktiga
komponenten i kundagerandet är i detta fall att kunden redan känner till
leverantörens kompetens, och direkt via egen erfarenhet kan värdera och välja
eller förkasta leverantörsföretaget.

Figur 11.1. Strukturen hos skapande kundageranden i uppfinnarsituationen

Kundagerandets utformning förändras till en del när företag skall tillverka och
sälja produkter till nya kunder. Det innebär bland annat att kundagerandet får
inslag av mer formell karaktär, vilket innebär att företagsledare till exempel
använder annonser och säljbrev för att få kontakt med presumtiva kunder. Nya
kunder, exempelvis de som köper gravvårdar från Stenhuggeriet, saknar
emellertid en egen erfarenhet av leverantörsföretaget. Det betyder att nya
kunder måste bygga upp denna erfarenhet, vilket kan ske på två olika sätt,
antingen via kvalificering, eller via”mun-till-mun” metoden. Kunder kan
emellertid även acceptera leverantören direkt utan den nödvändiga egna
erfarenheten av leverantören. Kvalificering  innebär att det är möjligt att bygga
upp varaktiga kundrelationer genom att visa vad företaget ”går för”, där kunder

                        gamla
kunder

                      med egen erfarenhet

                                 direkt

   aktiva  kvalificering           utan egen erfarenhet       nya
kunder
skapande kundageranden

”mun-till-mun”     utan egen erfarenhet         nya
kunder

direkt         utan egen erfarenhet         nya
kunder

                                        utan egen erfarenhet
nya kunder

                                ”mun-till-mun”
      passiva
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har möjlighet att testa det nya företagets produkter och kompetenser. Om
leverantörsföretaget sköter de ålagda arbetsuppgifterna på ett tillfredställande
sätt kan de därefter få möjlighet att pröva andra. Detta skedde bland annat när
Svets & Mek AB via mindre provleveranser till Verkstadsföretaget och
Betongfabriken genomgick en succesiv kvalificering där Svets & Mek AB´s
delägare fick visa sin kompetens. ”Mun-till-mun” metoden innebär att
presumtiva kunder på ett indirekt sätt, via andra kunders erfarenhet erhåller
kunskap om leverantörsföretag. Detta är ett viktigt och vanligt innehåll i
skapande kundageranden som bland andra Stenhuggeriet AB är beroende av
och medvetet ”underblåser” genom att alltid tillfredställa de befintliga kunderna,
så att dessa i sin tur rekommenderar Stenhuggeriet AB till andra presumtiva
kunder. Därutöver kan en kund även acceptera en leverantör, direkt utan egen
erfarenhet om den aktuella leverantören. Detta förfarande använder en del av
Sadelmakeriets kunder men det förefaller dock vara av mycket begränsad
omfattning.

När det gäller skapande och passiva kundageranden i uppfinnarsituationen,
kan initiativ komma antingen från gamla eller nya kunder. Detta betyder att vi
här kan beskriva två olika strukturer av kundageranden, figur 11.1 När en
gammal kund kontaktar en leverantör sker detta direkt via egen erfarenhet om
leverantören, vilket till exempel sker när Garveriet vänder sig till Sadelmakeriet
för att få en produkt tillverkad. Nya kunder kontaktar en presumtiv leverantör
genom att tidigare kunder har rekommenderat denne, vilket betyder att detta
sker indirekt via ett ”mun-till-mun”  förfarande.

Till problemlösningssituationen kan vi knyta sådana kundageranden som är
initierade av kunder och därför är möjliga att karaktärisera som passiva ur
leverantörsföretagets synvinkel, figur 11.2. Kundernas efterfrågan baseras på
kunskaper om leverantörers kompetenser, direkt via egna erfarenheter eller
indirekt via andras erfarenheter det vill säga med hjälp av ett ”mun-till-mun”
förfarande. De kundageranden som är typiska för problemlösningssituationen
har emellertid varit av liten betydelse för två av de studerade företagen. För det
tredje, Stenhuggeriet AB är situationen annorlunda, eftersom
gravvårdstillverkningen startade som ett resultat av ett passivt kundagerande i
problemlösningssituationen, där den presumtive kunden kontaktade
Stenhuggeriet på inrådan av en gammal kund, det vill säga via ett ”mun-till-
mun” förfarande. Verksamheten i Stenhuggeriet AB ändrade därefter
väsentligen karaktär och det kan förefalla som om företagsledarens beslut att
starta tillverkningen av gravvårdar var oplanerad och ad hoc inspirerad. Så var
dock inte fallet, han hade i stället under lång tid haft som målsättning att starta
en sådan tillverkning. Planeringen för denna verksamhet fanns emellertid
enbart som en ”mental bild” hos företagsledaren, varför det inte fanns någon
skriftlig dokumentation. När chansen till att tillverka en gravvård dök upp tog
han den.
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Stenhuggeriet AB har inga fasta kunder som stadigvarande köper företagets
produkter, därför använder företaget ett skapande kundagerande som syftar till
att upprätthålla en stabil eller ökande efterfrågan på företagets produkter.
Syftet med detta kundagerande, som riktas mot ”enskilda kunder” är inte i
första hand att dessa kunder skall göra nya inköp, utan vara så nöjda att de
rekommenderar andra kunder att göra inköp hos leverantörsföretaget, via ett
”mun-till-mun” förfarande.

Figur 11.2. Strukturen hos skapande kundagerande i problemlösnings-
situationen

Diskussionen av kundageranden i uppfinnar- respektive
problemlösningssituationen visar att det finns både aktiva och passiva
skapande kundageranden. Vi kan dessutom se att dessa kan ha olika struktur,
se figurerna 11.1 och 11.2. När till exempel en gammal kund kontaktar en
leverantör för att förmå denne att tillverka en produkt, är kundens egen
erfarenhet av leverantören viktig. Det förefaller också som om denna
erfarenhet är betydelsefull, oavsett om vi studerar aktiva eller passiva
skapande kundageranden eller om vi studerar skapande kundageranden som
kan hänföras till uppfinnar- eller problemlösningssituationen. Detta avviker från
den modelldiskussion som fördes i kapitel 3. Där antyddes nämligen att vi
kunde urskilja tre olika typer (a 2, a 1:2 och b 1) av skapande kundageranden
med i sig olika strukturer, när gamla kunder kontaktar ett leverantörsföretag.
Utifrån det empiriska materialet kan vi nu i stället konstatera att strukturen, det
vill säga att det i detta fall är den egna erfarenheten som är viktig när gamla
kunder kontaktar och väljer en leverantör. Om produkten är gammal eller ny,
om kundagerandet är aktivt eller passivt eller vilken typsituation som är aktuell
har ingen betydelse för strukturen i de kundageranden som rör gamla kunder.
Vi kan med andra ord konstatera följande:

när gamla kunder skall välja en leverantör är den egna 
erfarenheten av leverantören den avgörande faktorn.

När det gäller att rekrytera nya kunder till leverantörsföretag pekar
modelldiskussionen i kapitel 3 ut tre möjliga skapande kundageranden (c 1, d 1
och c 2), vilka vi också kan återfinna i det empiriska materialet. Vi kan

                      gamla
kunder

                          med egen erfarenhet
direkt

skapande kundagerande
 passiva

                       ”mun-till-mun”
    utan egen erfarenhet

                           nya
kunder
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emellertid även här notera att det empiriska materialet antyder en skillnad i
kundagerandets struktur som beror på om kundagerandet är aktivt eller
passivt. I skapande och passiva kundageranden (c 1 och d 1) är ”mun-till-mun”
förfarandet viktigt. Vi kan således konstatera att:

när nya kunder efterfrågar gamla eller nya produkter är ”mun-
till-mun” förfarandet den avgörande faktorn.

Det aktiva och skapande kundagerandet (c 2), där leverantörer bearbetar nya
kunder i akt och mening att dessa skall köpa nya produkter är hänförlig till
uppfinnarsituationen. Det empiriska materialet visar att vi också kan urskilja
olika strukturer i detta kundagerande nämligen, ”mun-till-mun” förfarande,
kvalificering samt att välja en leverantör direkt utan egen erfarenhet. ”Mun-till-
mun” förfarandet förefaller att vara det vanligaste sättet för de studerade
företagen att erhålla nya kunder. Kvalificering används i speciella situationer
när kunder inte har någon egen erfarenhet av leverantören men vill bygga upp
den inför ett eventuellt engagemang av leverantören. Att engagera en
leverantör utan att i förväg ha någon egen erfarenhet av denne förekommer
sällan bland de studerade företagen. Här kan vi konstatera att:

när nya kunder bearbetas av en leverantör är de avgörande 
faktorerna i första hand kvalificering och ”mun-till-mun” 
metoden, medan val direkt utan egna erfarenheter har 
mindre betydelse.

Som vi tidigare har sett är ett kännetecken för idealsituationen att de skapande
kundageranden som är möjliga att använda i uppfinnar- och
problemlösningssituationerna, också är möjliga att använda i idealsituationen.
De studerade företagen har emellertid framför allt nyttjat skapande passiva
kundageranden i idealsituationen, se tabellerna 11.5 och 11.6, och detta
kundagerande har därmed fått stor betydelse när de studerade företagen har
varit i drift en tid och blivit kända för en mindre kundkrets. Det betyder i sin tur
att kunders kunskaper om leverantörsföretagen antingen har erhållits indirekt
via ett ”mun-till-mun” förfarande eller direkt via den egna erfarenheten. Både
för Svets & Mek AB och Stenhuggeriet AB har detta varit medvetna val.
Företagsledaren i Svets & Mek AB satsar i första hand på gamla kunder via
underhållande kundagerande, eftersom han inte vill att företaget skall växa och
inte heller vill ta till sig ny teknik. Detta har fått till följd att skapande och aktiva
kundageranden har blivit oviktiga när företaget nådde idealsituationen. För
Stenhuggeriet AB är skapande och passiva kundageranden ett livsvillkor.
Företagsledaren har nämligen insett att det bästa sättet att sprida kunskapen
om Stenhuggeriet AB´s produkter till nya kunder är att göra detta via gamla
kunder, det vill säga via ett ”mun-till-mun” förfarande. Därigenom har skapande
och aktiva kundageranden blivit ointressanta även för detta företag i
idealsituationen.
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Syftet med underhållande kundageranden är att i idealsituationen verka för att
befintliga kunder även fortsättningsvis skall köpa det levererande företagets
produkter. I den föreliggande studien finns ett företag som har en tydlig
verksamhet med denna inriktning, vilket är Svets & Mek AB. Det innebär att
företagsledaren i detta företag försöker tillfredställa alla krav som dessa kunder
har, genom att till exempel alltid vara tillgänglig och alltid ”ställa upp”, vilket kan
kallas ett betjänande förfaringssätt, figur 11.3. Den viktigaste faktorn i detta
kundagerande är därmed hur leverantörsföretaget betjänar sina kunder.

Figur 11.3. Strukturen hos underhållande kundagerande

Som sammanfattning på avsnittet kan det nu vara lämpligt att visa vilka
kundageranden som de tre studerade företagen har använt, tabell 11.6. Då kan
vi först konstatera att fallstudieföretagen har använt alla kundageranden,
förutom ett (a 1:2), som modelldiskussionen behandlade. Vi kan också notera
att det är möjligt att knyta kundageranden till olika typsituationer. Det innebär
att vi kan associera skapande och aktiva kundageranden med
uppfinnarsituationen, och att vi kan förbinda  skapande och passiva
kundageranden med både uppfinnar- och problemlösningssituationen. Vi kan
också notera att fallstudieföretagen har varit mer benägna att nyttja skapande
och aktiva kundagerande under etableringsfasen än vad de har varit under
driftsfasen. Ett annat konstaterande som kan göras är att det inte är nödvändigt
att företag använder underhållande kundagerande i driftsfasen, vilket gäller för
Stenhuggeriet AB som saknar fasta kunder.

gamla och befintliga kunder

                  betjänande

underhållande kundagerande
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Tabell 11.6. Sammanfattning av använda kundageranden bland de studerade
företagen

Kundagerande Typsituation Struktur Kunder Företag
skapande-aktivt
(a 2)

uppfinnarsituationen

idealsituationen

direkt via egen
erfarenhet
direkt via egen
erfarenhet

gamla

gamla

Svets & Mek

Sadelmakeriet

skapande-aktivt
(c 2)

uppfinnarsituationen

uppfinnarsituationen
uppfinnarsituationen

idealsituationen
idealsituationen
idealsituationen

kvalificering

”mun-till-mun”
direkt utan egen
erfarenhet
kvalificering
”mun-till-mun”
direkt utan egen
erfarenhet

nya

nya
nya

nya
nya
nya

Svets & Mek;
Sadelmakeriet;

Stenhuggeriet
Sadelmakeriet

-
Stenhuggeriet
Sadelmakeriet

skapande-passivt
(a 1:2)

uppfinnarsituationen
idealsituationen

-
-

-
-

-
-

skapande-passivt
(c 1)

uppfinnarsituationen
idealsituationen

”mun-till-mun”
”mun-till-mun”

nya
nya

Stenhuggeriet
Svets & Mek;
Sadelmakeriet;
Stenhuggeriet

skapande-passivt
(b 1)

problemlösningssituationen

idealsituationen

direkt via egen erfa-
renhet
direkt via egen erfa-
renhet

gamla

gamla

Sadelmakeriet

Svets & Mek;
Sadelmakeriet

skapande-passivt
(d 1)

problemlösningssituationen

idealsituationen

”mun-till-mun”
(kvalificering)
”mun-till-mun”

nya

nya

Stenhuggeriet;
Svets & Mek
Svets & Mek;
Sadelmakeriet

underhållande
(a 1:1)

idealsituationen betjänande gamla och
befintliga

Svets & Mek;
Sadelmakeriet

Den strukturering av kundageranden som är genomförd, se figurerna 11.1, 11.2
och 11.3, har tillfört sådan kunskap så att vi därigenom kan erhålla en bättre
förståelse för olika kundagerandens väsen. Vi kan till exempel se att ett antal
kundageranden som redovisades i den tidigare modelldiskussionen nu är
möjliga att sammanföra till tre kategorier. Således kan två skapande
kundageranden (a 2 och b 1) utgöra grunden för en kategori som berör gamla
kunder. Två skapande kundageranden (c 1 och d 1) kan bilda en annan
kategori som påverkar nya företag. Slutligen kan ytterligare en grupp av
skapande kundageranden (c 2) bildas som också den berör nya företag. Den
tredje kategorin berör emellertid skapande och aktiva kundageranden till
skillnad från den andra som berör passiva.

Struktureringen av kundageranden och indelningen i kategorier innebär
emellertid inte att antalet kundageranden i modellen skall reduceras. Vi kan i
stället konstatera att kundageranden existerar och att de finns i den omfattning



218

som har diskuterats i tidigare avsnitt. Struktureringens innebörd är därför att ge
en större förståelse för vad som är viktigt i olika kundageranden och inte att ge
underlag för en minskning av antalet kundageranden.

11.3 Vad påverkar kundageranden?

11.3.1.Företagsledaren

Företagsledare har en viktig uppgift att fylla när det gäller utformning och
användning av kundageranden. Att han (hon) har denna betydelse i små
tillverkande har tidigare diskuterats av bland andra Adizes (1986), Bamberger
(1986), Flamholz (1986) samt Cunningham & Lischeron (1990). De menar
tämligen samstämmigt att företagsledarrollen ser olika ut beroende på var i
utvecklingsförloppet som företag befinner sig. Med den nu utvidgade synen på
utvecklingsförlopp blir denna tanke emellertid inte helt entydig. Det är nämligen
inte alls säkert att de företagsledare, och som driver företag som till exempel
befinner sig i driftsfasen alltid ”ser” eller bör ”se” likadana ut. Det är nämligen
inte enbart det faktum att företag befinner sig i driftsfasen som avgör detta.
Även typsituationer, typer av kundageranden och antal kundageranden har
betydelse. Vi kan exempelvis jämföra företagsledare i företag som befinner sig i
driftsfasen som huvudsakligen arbetar med underhållande kundageranden med
sådana som arbetar med kundageranden som emanerar ur problemlösnings-
eller uppfinnarsituationerna med varandra. På dessa tre typer av
företagsledare ställs det mycket olika krav. Den som skall underhålla en
kundrelation i en underleverantörssituation befinner sig till exempel i en helt
annan situation än den som aktivt måste agera för att kunna sälja egna
produkter i uppfinnarsituationen.

Resultaten från fallstudierna tyder också på detta. Företaget Svets & Mek AB´s
verksamhet är exempelvis till största delen baserad på underleveranser till ett
fåtal stora kunder. Företagsledarens uppgift blir därmed att sköta kontakterna
med dessa kunder, och se till så att de är nöjda med de produkter som
levereras. Företagsledaren i Stenhuggeriet AB har medvetet, och
framgångsrikt, satsat på ett fåtal kundageranden, där de passiva intager en
nyckelroll. Han har nämligen insett betydelsen av att gamla kunder
rekommenderar nya att vända sig till företaget för att köpa gravvårdsprodukter.
Sadelmakeriet har en helt annan sits som innebär att näst intill alla typer av
kundageranden används, vilket ställer andra krav på företagsledaren, jämfört
med företagsledarna i de två andra studerade företagen.

Många författare, till exempel Flamholtz (1986), menar att det är
entreprenöriella företagsledare som är nödvändiga i företag som befinner sig i
en tidig fas av utvecklingsförloppet medan ett professionellt och mer
formaliserat ledarskap är nödvändigt ju längre som förloppet fortskrider. På
olika sätt varierar därmed innehållet i ledarskapet under utvecklingsförloppets
olika faser. Det som känntecknar det entreprenöriella ledarskapet är kreativitet,
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nyskapande och risktagande, och the Stratos Group (1990) menar i samklang
med detta att den ”banbrytande” företagsledartypen kan är den viktiga
företagsledartypen i en tidig fas av utvecklingsförloppet. Denna typ av
företagsledare prioriterar kundageranden som till exempel kännetecknas av
kreativitet, nyskapande och personliga kontakter, vilket är skilt från de
kundageranden som professionella företagsledare använder. I anslutning till
denna diskussion har också betydelsen av marknads- eller
produktionsorientering hos företagsledare dryftats i tidigare avnitt. Enligt detta
resonemang är marknadsorienterade företagsledare att föredraga för små
tillverkande företag, Sweeny (1972), Murray (1979) och Möller m fl (1987),
eftersom mycket av kundagerandet skall bygga upp nya och varaktiga
kundrelationer.

Det empiriska materialet parat med tankarna på typsituationer och
kundageranden som är knutna till dessa, ger måhända inte fullt stöd för
ovanstående begrundanden. Detta beror på att det entreprenöriella eller
professionella ledarskapet förmodligen inte på något enkelt sätt är knutet till
utvecklingsförloppets olika faser. Ett entreprenöriellt ledarskap, som bland
annat innebär kreativitet, nyskapande och risktagande, kan nämligen vara väl
så viktigt i idealsituationen som i någon annan av de beskrivna typsituationerna
eller i de olika faserna av utvecklingsförloppet. Skälet till detta är att
ledarskapets utformning mer är beroende av problem som skall lösas, än av att
ett företag befinner sig i en viss fas av ett utvecklingsförlopp. Det nödvändiga
ledarskapet är därmed beroende av den situation som företag befinner sig i.
Detta kräver en typ av kundagerande, som i sin tur erfordrar olika kunskaper
och erfarenheter hos företagsledare.

Att tala om entreprenöriella och marknadsorienterade företagsledare i detta
sammanhang är därför inte helt tillfredställande, vi måste i stället förstå
betydelsen av att företagsledare behärskar de olika typerna av kundageranden
som förekommer, på rätt sätt och att detta kan vara viktigare än att till exempel
klassificeras som entreprenöriell och marknadsorienterad. Som tidigare nämnts
förfogar  företagsledare över totalt sju olika typer av kundageranden. Att i ett
företag nyttja dessa på ett ur företagets synvinkel lyckosamt sätt är därmed ett
betydelsefullt förfarande som ställer stora krav på företagsledare. Det är därför
tveksamt att i detta sammanhang enbart tala om kreativitet, nyskapande och
risktagande som kännetecken på en lämplig företagsledare för små tillverkande
företag, eftersom det inte är säkert att företagsledare i denna typ av företag
måste vara entreprenöriella, se Hendry m fl (1995). Företagsledare ställs i
stället inför olika situationer som i sin tur ställer olika krav på denne. De företag
som befinner sig i problemlösningssituationen måste till exempel nyttja helt
andra kundageranden än de som befinner sig i uppfinnarsituationen. Vi kan då
konstatera att problemlösningssituationen kännetecknas av passiva
kundageranden medan det i uppfinnarsituationen framför allt existerar aktiva
kundageranden. Samtidigt som idealsituationen kan innehålla alla
kundageranden. Detta betyder att företagsledare i vissa situationer måste
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uppvisa ett både entreprenöriellt och marknadsorienterat beteende.  Det är
emellertid möjligt att detta inte alltid är en tillräcklig eller ens nödvändig
förutsättning för att rätt kundagerande kommer till användning i den studerade
typen av företag.

Bland de studerade företagen har Svets & Mek AB nyttjat en mindre del av de
kundageranden som vore möjliga att använda. De kundageranden som har
använts kan främst karaktäriseras som passiva. Detta betyder att det utifrån
denna användning av kundageranden kan vara svårt att klassificera
företagsledaren som entreprenöriell eller professionell. Möjligen skulle
företagsledaren, med the Stratos Group´s (1990) vokabulär, kunna benämnas
som den ”vanemässige” företagsledaren, som betyder att han är försiktig och
inte tar onödiga risker utan gärna arbetar med både gamla kunder och gamla
produkter. Den hållning som företagsledaren har intagit gentemot kunder, kan
troligen till en del förklaras av att enbart han vill nyttja kundageranden som
passade den egna kompetensen.

I motsats till Svets & Mek AB har företagsledaren i Sadelmakeriet nyttjat så gott
som alla typer av kundageranden som är möjliga, i ett näst intill desperat
letande efter kunder, även om de kundageranden som är mest betydelsefulla
för företaget kan klassificeras som passiva. Förmodligen har splittringen på
dessa olika kundageranden varit till men för företaget, eftersom
företagsledaren inte till fullo behärskar alla kundageranden. Företagsledaren i
Sadelmakeriet är därmed svårare att kategorisera utifrån de diskussioner av
företagsledare som förts i kapitel 2.5, än vad företagsledaren i Svets & Mek AB
är. Det är svårt att placera in honom i någon av de tidigare diskuterade
kategoriseringarna och kanske kan vi säga att han mer styrs av konstnärliga
ambitioner i sin roll som företagsledare än av en vilja till att styra ett
kommersiellt fungerande företag.

Det som framför allt kännetecknar företagsledaren i Stenhuggeriet AB är dels
hans nytänkande när det gäller att nå kunder via säljbrev och dels hans
medvetna sätt att vårda befintliga kunder för att de i sin tur skall rekommendera
andra, presumtiva, att vända sig till Stenhuggeriet AB för att köpa gravvårdar
eller textkompletteringar. I detta arbete har han endast använt ett fåtal av de
kundageranden som är möjliga att nyttja, och fram för allt är det de passiva
som är viktiga. Företagsledaren har framför allt varit entreprenöriell när det
gäller att finna nya vägar för att nå presumtiva kunder. Han har varit både
dynamisk och kreativ i detta avseende, vilket innebär att han kan klassificeras
som en ”banbrytande” företagsledare, om vi anknyter till The Stratos Group´s
(1990) terminologi.

Företagsledare har med andra ord en central roll, när det gäller
kundageranden, eftersom de skall kunna förstå kundernas behov och
dessutom nyttja och behärska rätt kundagerande i rätt situation. Detta är en
svår uppgift som dessutom måste balanseras mot den rådande konkurrensen
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och den rådande branschlogiken. Det är vanligt att knyta företagsledarroller
och krav på dennes kompetens till olika faser av företags utvecklingsförlopp.
Detta är emellertid inte helt till fyllest eftersom vi också måste ta hänsyn till att
kraven på företagsledare måste utgå från de krav som olika typsituationer
ställer. Att säga att företagsledare skall vara entreprenöriella eller
marknadsorienterade i en viss situation eller under viss fas av ett
utvecklingsförlopp är inte heller tillräckligt. Företagsledare är till exempel inte
antingen marknads- eller produktionsorienterade, de kan i stället ofta hänföras
till båda dessa kategoriseringar. Det nödvändiga ledarskapet är därför
situationsberoende, och medför att företagsledare är beroende av olika
kompetenser för att kunna agera på rätt sätt. I detta sammanhang är det också
viktigt och nödvändigt att konstatera att kundageranden bara utgör en del av
företags totala verksamhet och att företagsledare också skall kunna behärska
andra aktiviteter. Det innebär att kraven på företagsledare, i olika avseenden,
ökar när företag växer och att alla företagsledare därför inte kan eller vill svara
upp mot dessa ökade krav. Andra skäl till detta kan vara att förtetagsledare inte
behärskar den rådande konkurrensen eller branschlogiken.

11.3.2 Konkurrens och branschlogik

Den konkurrens och branschlogik som omsluter företag innebär att insatser
från företagsledares sida vad gäller nödvändiga kundageranden varierar
mellan olika företag. I en starkt konkurrensutsatt omvärld med en tydlig
branschlogik är förmodligen erforderliga kundageranden väsentligen
annorlunda än för företag som möter en svag konkurrens och en otydlig
branschlogik. De olika konkurrenssituationer som därmed kan bli uppenbara
för företagsledare, innebär att företag måste nyttja olika kundageranden för att
kunna parera konkurrensen på ett godtagbart sätt, och därigenom överleva.
Om det lilla företaget inte kan bemöta konkurrensen på ett riktigt sätt kan
nämligen hela företagets existens sättas på spel. Att kunna avgöra
konkurrensens styrka samt förstå varifrån den emanerar och kunna bemöta
den, är därför mycket viktigt för små tillverkande företag.

När det det gäller branschlogiken kan företag anpassa sig till den rådande
branschlogiken och därvid arbeta utifrån de regler som denna ställer. Ett
alternativ till detta är att inte arbeta utifrån den rådande branschlogiken utan i
stället erbjuda kunder helt nya marknadslösningar, som bryter med det
traditionella mönstret. I båda fallen är dock kunskap om och förståelse för hur
branschlogiken fungerar viktig. Det är till exempel inte möjligt att medvetet
arbeta mot den rådande logiken utan att veta hur den fungerar och utan att
veta hur arbetet i det lilla företaget därvidlag skall tillgå. Det är med andra ord
nödvändigt att i denna situation veta var de svaga punkterna i den rådande
branschlogiken finns och noggrannt planera efter detta. Att använda någon
form av ”trial-and-error” metod är troligen dömt att misslyckas, eftersom redan
befintliga företag är starka och med relativ lätthet kan motverka det lilla
företagets försök till brott mot branschlogiken.
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Att nyttja den förhärskande branschlogiken kräver således kunskap om denna,
vilket i sin tur kräver förståelse för de spelregler och de verktyg som står till
förfogande för företag i den aktuella branschen. Genom att delägarna till Svets
& Mek AB har varit verksamma under lång tid i den aktuella branschen, dels
som anställda och dels som ägare till ett företag har de lärt sig hur
branschlogiken ser ut, vilket har varit en stor fördel för detta företag. Denna
kunskap har även företagsledaren i Stenhuggeriet AB tillägnat sig. Har det lilla
företaget däremot dålig egen kunskap om de handlingsregler som existerar får
företaget svårt att överleva. Detta kan exemplifieras med hjälp av
Sadelmakeriet, där företagsledaren har en ofullkomlig kunskap om den
rådande branschlogiken trots att han verkat i branschen under många år.

Vi kan således påvisa att det finns olika sätt att möta branschlogiken, det är
nämligen möjligt att ”arbeta med” eller ”mot” de rådande handlingsreglerna i en
bransch, figur 11.4. Denna distinktion gör det möjligt att identifiera
konformister, innovatörer och förlorare som alla möter branschlogiken på olika
sätt. Konformisterna ansluter sig till rådande handlingsregler, medan varken
innovatörer eller förlorare gör detta. Innovatörerna vet hur logiken fungerar och
handlar därefter genom att medvetet bryta mot den, för att vinna ekonomiska
fördelar. Förlorarna bryter mot branschlogiken utan att vara medvetna om dess
funktion genom att använda olika ”trial-and-error” metoder, vilket gör att dessa
företag inte är lyckosamma.
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Figur 11.4. Branschlogikens konsekvenser

Företagsledaren i Svets & Mek AB kan karaktäriseras som konformist och
ledare för ett företag som startades som en avknoppning från ett befintligt
företag, där alla tre delägare tidigare var anställda. I sådana situationer är det
mycket vanligt att företagsbildaren uppmuntras av den tidigare arbetsgivarens
kunder, Colleran (1985), samt att företagbildaren förlitar sig på de nätverk som
han (hon) har byggt upp under tidigare anställningar, Tyzoon m fl (1983). För
Svets & Mek AB var situationen mycket lik den nu beskrivna eftersom det var
den tidigare arbetsgivarens kunder som tilldrog sig uppmärksamheten initialt.
Representanter för de presumtiva kundföretagen ansåg dem som mycket
kompetenta och skickliga yrkesmän, varför de direkt fick arbeten inom ramen
för det nya företaget. Detta innebar att de började tillverka samma produkter
som de tidigare gjorde hos den tidigare arbetsgivaren. Innebörden av detta var
att företagsledaren helt accepterade kundernas krav på bland annat
servicenivå och produktkvalitet. Detta innebar i sin tur att företaget inte
presterade några egna lösningar på olika problem utan anpassade
verksamheten till de krav som kunderna hade, det vill säga rättade sig helt
efter den rådande branschlogiken.

Garveriet och Sadelmakeriet startade sina respektive verksamheter samtidigt.
Den rådande branschlogiken är tämligen diffus och de handlingsregler som
styr förhållandet mellan företag i denna bransch är därför oklara. Detta har i
relationen mellan Garveriet och Sadelmakeriet ersatts av Lundins krav på
handlingsregler som bland annat har inneburit att det framför allt är hans
kvalitets- och produktkrav som skall gälla. Eftersom Oscar Nilsson också har
en stark egen uppfattning om vilka handlingsregler som bör gälla och vilken typ
av produkter som han vill tillverka och sälja har detta inneburit att det har
uppstått en konflikt mellan de två företagen som bland annat berör vilka
produkter som skall tillverkas och saluföras. Konflikten har medfört att
Garveriet har anställt en egen hantverkare, vilket i sin tur har inneburit att

                konformister (Svets & Mek AB)

                 ”arbeta med”

branschlogik innovatörer (Stenhuggeriet AB)

               ”arbeta mot”

förlorare (Sadelmakeriet)
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Sadelmakeriet har fått allt färre beställningar från Garveriet. Därigenom har
den tidigare svaga konkurrensen ersatts av en allt starkare, som kommer från
den tidigare stora kunden Garveriet. Sadelmakeriets företagsledare kan därför
klassificeras som förlorare eftersom Oscar Nilsson arbetar mot de
handlingsregler som finns samtidigt som han inte förstår hur de ser ut och än
mindre förstår betydelsen av dessa.

Företagsledaren i Stenhuggeriet AB har medvetet och framgångsrikt brutit mot
den rådande branschlogiken, för att nå olika kunder. Detta ställer dock krav på
att företagsledaren skall förstå de handlingsregler som finns i branschen för att
rätt kunna hantera de problem som kan uppstå när företaget avviker från
branschlogiken. Denna kunskap om branschlogik tillägnade sig
företagsledaren bland annat under tiden som anställd. Därutöver bedrev han
verksamheten i Stenhuggeriet AB i begränsad omfattning under de första fyra
åren. Detta gjorde han bland annat för att lära sig hur företagen i branschen
agerade och vilka handlingsregler som existerade. Inför starten av företaget
hade han således en begränsad kunskap om branschlogiken som han sedan
utvecklade innan han startade tillverkningen av gravvårdar. Företagsledaren
kan därför klassificeras som innovatör.

Hur branschlogiken möts har som visats stor betydelse för företags utveckling
och fortlevnad. Företagsledare måste därmed rätt förstå och rätt möta de
handlingsregler som finns i en bransch, i annat fall riskeras företags fortlevnad.
Synen på branschlogik och hur denna möts påverkar också använda
kundageranden. Konformisten använder således gärna skapande och passiva
kundageranden och förlitar sig på att företaget och dess kompetenser redan är
kända av kundföretag vid kontakter med dessa. Konformisten intager
följaktligen en mycket försiktig hållning gentemot befintliga och presumtiva
kunder och gärna anpassar han (hon) verksamheten efter kunders olika krav,
utan att i första hand presentera egna lösningar. Innovatören är aktiv vid sina
kontakter med kunder och vill gärna ha och ta initiativet i kundrelationer. Han
(hon) är också orädd och bryter med den gängse branschlogiken för att få
möjlighet att utnyttja sådana aktiva och utåtriktade kundageranden som är
nödvändiga. Förloraren kan, som tidigare nämnts, inte förstå hur de rådande
handlingsreglerna fungerar. Därigenom blir använda kundageranden felaktiga
med ty åtföljande problem.

En annan faktor som har betydelse för vilken typ av kundagerande som bör
användas är den rådande konkurrensen och vi kan då konstatera att det sätt
som företagsledare möter branschlogiken också förefaller påverka sättet att
möta befintlig konkurrens. Det företag som i studien ”arbetar med”
branschlogiken och därmed kan identifieras som konformist, Svets & Mek AB,
har nyttjat sådana passiva kundageranden, där det är viktigt att hålla rätt pris,
att hålla avtalade leveranstider, att hålla ”lagom” produktkvalitet samt att hålla
en hög servicenivå gentemot befintliga kunder. Det förefaller därmed troligt att
konformisten väljer att anpassa verksamheten efter kundernas krav för att på
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det sättet hålla konkurrensen stången, vilket väl stämmer överens med
konformistens arbetssätt.

Den av företagsledaren upplevda svaga konkurrensen kan därigenom ses som
ett resultat av ett skickligt kundagerande från företagsledarens sida, som
innebär att agerandet på ett effektivt sätt håller potentiella kunder på avstånd.
Porter (1983) diskuterar och beskriver arten av konkurrens och nämner
därvidlag fem olika konkurrenskrafter, som i sin tur kan styra kundageranden i
små tillverkande företag. För Svets & Mek AB är det framför allt köparens
förhandlingsstyrka som har haft betydelse för kundagerandets utseende. De
två största kunderna har en mycket stark position vad gäller upphandling av
underleveranser, vilket har tvingat Svets & Mek AB till en anpassning av
verksamheten till dessas krav. Detta kan också tolkas som att företagsledaren
har förstått den rådande branschlogiken och har anpassat företagets
verksamhet efter denna.

Förloraren möter branschlogiken utan att vara medveten om dess funktion. Det
betyder att sådana företag har svårt att överleva, eftersom de hela tiden får
söka sig fram till lösningar utan att egentligen vara varse om de arbetar på rätt
sätt. När det gäller sättet att möta konkurrensen görs detta på ett likartat sätt.
Sadelmakeriet som har klassificerats som förlorare, har visat en bristande
känsla för ställda kundkrav och dessutom visat svårigheter att använda rätt
kundagerande i rätt situation. Detta förhållande har medfört att företagets
produkter har ersatts av de som tillverkas av Garveriet. Därigenom har
Garveriet blivit den största konkurrenten till Sadelmakeriet från att tidigare ha
varit den största kunden. Konkurrenssituationen har därmed förändrats så att
företagsledaren nu upplever en stark konkurrens från att tidigare ha upplevt
den som svag. Med Porters (1983) terminologi kan vi därmed säga att ett latent
substitutionshot har verkställts. Detta har medfört att den ekonomiska
situationen för företaget har försämrats och att hela verksamheten i och med
detta äventyras.

De företag som klassificeras som innovatörer möter branschlogiken genom att
medvetet ”arbeta mot” den för att därigenom vinna ekonomiska fördelar. De
sätt som Stenhuggeriet AB, som i den föreliggande studien har klassificerats
som innovatör, använder sig av för att möta de handlingsregler som gäller i
branschen avspeglas också i de ageranden som har använts för att möta
rådande konkurrens. Företagsledaren har använt sig av aktiva kundageranden
samtidigt som han har inriktat sig på att skapa en ökad efterfrågan genom att
arbeta i nära kontakt med de kunder som för tillfället finns i företaget. Han har
därigenom lyckats bygga upp en god renommé på den lokala marknad som
han betjänar. Detta är en konkurrensfördel som de stenhuggerier som tar hjälp
av försäljningsombud har svårigheter att bemästra, eftersom företagsledaren
verkar lokalt med sitt företag och därigenom kan ta hand om de problem som
uppstår direkt och på ett personligt sätt. De konkurrenskrafter som
Stenhuggeriet AB framför allt har påverkats av är nyetableringar samt rivalitet
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mellan befintliga företag. Med hjälp av kunskap och skickliga kundageranden
har emellertid företagsledaren lyckats parera dessa hot.

11.3.3 Företagsledarens, branschlogikens och konkurrensens betydelse
för kundageranden

Konkurrens och branschlogik är betydelsefulla faktorer för vilka
kundageranden som små tillverkande företag använder. Kundageranden har
dessutom betydelse för företags utveckling, i så måtto att det är viktigt att
använda rätt kundagerande vid rätt tillfälle. Om kunder har starka
förhandlingspositioner, som i fallen Svets & Mek AB och Sadelmakeriet, är det
viktigt för leverantörsföretagen att inse detta och nyttja sådana kundageranden
som ger utrymme för att tillfredställa uppställda kundkrav. Utifrån Porters
(1983) diskussion av konkurrenskrafter är det sålunda möjligt att härleda en
anpassning till kundkrav till köparnas starka förhandlingsstyrka. Anpassningar
kan därför ses som ett under rådande omständigheter effektivt kundagerande
som i den föreliggande studien har inneburit att den konkurrens som Svets &
Mek möter upplevs som svag. Det motsatta förhållandet gäller för
Sadelmakeriet. Det är också möjligt att bryta med den gängse branschlogiken,
som Stenhuggeriet AB har gjort, för att på det sättet skapa möjligheter för att
bygga upp kundrelationer. I detta fall är emellertid kraven på att
företagsledaren har kunskap om de handlingsregler som exitsterar större, vilket
är viktigt för att därigenom använda rätt kundageranden så att inte företagets
existens hotas.

Vi kan således konstatera att det är betydelsefullt för företagsledare i små
företag att känna till den rådande branschlogiken, oavsett om tanken är att
bryta med den eller att nyttja den till sin egen fördel. Företagsledare måste
därför använda branschlogiken som en utgångspunkt, och anpassa de
kundageranden som används efter denna. Kunskap om branschlogik kan
erhållas via egna erfarenheter eller genom generösa och samarbetsvilliga
kunder. Att en ny leverantör känner till de förhärskande handlingsreglerna i en
bransch kan testas av den presumtive kunden via kvalificering. Detta innebär
att kunden prövar det lilla tillverkande företaget via olika typer av
arbetsuppgifter, för att succesivt kunna inlemma det i den ordinarie
verksamheten om kvalificeringen utfaller till belåtenhet. Ett företag kan
emellertid också bryta med den traditionella branschlogiken men då måste
erbjudandet till presumtiva kunder vara mycket fördelaktigt och lockande för att
det skall accepteras. Kunskap om branschlogiken, det vill säga rådande
handlingsregler, är förmodligen mycket betydelsefull för hur små tillverkande
företag utformar sina respektive kundageranden och hur lyckosamma dessa
blir. Det är till och med möjligt att denna kunskap är mer betydelsefull än vad
kunskapen om den rådande konkurrensen är.

11.4 Avslutande kommentarer
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Det förefaller som om de tre studerade företagen ”slog sig till ro” när en viss
intjänandeförmåga hade nåtts, vilket betyder att företagsledarna nöjde sig med
att företagen hade nått en sådan omfattning att ägarna fick en dräglig utkomst
från den bedrivna verksamheten. De kundageranden som används under
driftsfasen har därmed inte haft som syfte att expandera respektive
verksamhet, utan har i stället varit ämnade att stabilisera företagen och få dem
att ge en rimlig avkastning till ägarna. Detta kan vara ett kännetecken på
levebrödsorienterade företag, som tillika utgör ett urvalskriterium för valet av
fallstudieföretag till den föreliggande studien. I motsats till
levebrödsorienterade företag kan vi  ställa tillväxtorienterade. Beroende på
företags inriktning skiljer sig förmodligen kundageranden i driftsfasen åt. En
möjlig skillnad när det gäller användandet av kundageranden mellan
tillväxtorienterade och levebrödsorienterade företag, är att de först nämnda
företagen använder aktiva och utåtriktade kundageranden i mycket större
utsträckning, än vad de levebrödsorienterade gör. Detta får förmodligen till följd
att de tillväxtorienterade företagen kännetecknas av många avbrutna och
ofullbordade kundkontakter, som beror på att dessa företag aktivt och
kontinuerligt söker nya kunder. Dessa propåer till att bygga upp kundrelationer
fullföljs emellertid inte alltid, eftersom de tilltänkta kunderna inte är intresserade
eller att leverantörsföretaget som tog initiativ till kontakten inser att den
tilltänkta kunden inte är intressant.
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12. FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING

I genomgången av tidigare forskning visades att det finns få studier som behandlar
kundageranden i små tillverkande företag. Kundageranden är situationsspecifika och
knutna till olika typsituationer, vilket reser många frågeställningar som till en del har
besvarats i den föreliggande studien. Många frågor återstår dock att besvara.

12.1 Företagsledare versus omgivning

Företags omgivning har stor betydelse för dess utveckling eftersom den interna
verksamheten till stor del är avhängig de villkor och ramar som omgivningen ställer upp.
Att betrakta företag som öppna system är därmed naturligt. För sin existens och för att
nå uppsatta mål är företag beroende av olika resurser från omgivningen, till exempel
råvaror, arbetskraft och kapital. Omgivningen utövar följdaktligen ett inflytande på
företag och det är därför viktigt för företagsledare att känna till omgivningens olika
element och karaktäristika. Detta är nödvändigt för att göra det möjligt att reglera
företags utbyte med miljön, så att önskemålen från företagens intressenter kan
tillgodoses så bra som möjligt. Samspelet med omgivningen är emellertid inte bara en
förutsättning för att företag skall kunna uppnå sitt syfte, de medför även att företag
utsätts för störningar som försvårar eller i värsta fall förhindrar ett tillgodoseende av
intressenternas krav och därmed driften av företag.

Störningar från omgivningen når ständigt företag. Vissa störningar får större
genomslagskraft än andra, antingen på grund av att de påverkar större delar av
företagssystemet eller därför att de är svårare att förutse. Störningarna kan vara av
såväl interna som externa typer. För att företag skall kunna överleva och kanske växa
måste företag kunna kontrollera och anpassa sig till dessa störningar, se till exempel
Lawrence & Lorsch (1967). Lyckosamma anpassningar till den omgivande miljön kan
således vara en viktig faktor för tillväxt, på samma sätt som mindre lyckade
anpassningar kan vara ett hinder för tillväxt.

Branschlogik och konkurrens tillhör en del av företags omgivning. I den föreliggande
studien har anpassningar till den rådande branschlogiken diskuterats som en del av
företags kundageranden. Därvid redovisas tre olika typer av företagsledare,
”konformister”, ”innovatörer” och ”förlorare” som alla möter branschlogik och konkurrens
på olika sätt. Det är till och med möjligt att handlingsmönstret avspeglar ett allmänt
förhållningssätt hos företagsledare när det gäller att möta olika omgivningsfaktorer. Till
exempel är det troligt att den företagsledare som klassificeras som ”innovatör” har
betydligt större möjligheter att skapa ett livskraftigt och växande företag än vad
”förloraren” har.

Detta betyder att företagsledares sätt att möta den osäkerhet och de störningar som
finns i omgivningen bland annat påverkar tillväxten hos små företag. De sätt som
företagsledare i små företag möter omgivningens krav har därmed troligen stor
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betydelse för företags fortlevnad. Det kanske till och med är så att företagsledarens
agerande i detta avseende är mer betydelsefullt än den eller de produkter som skall
saluföras, och kanske är det lättare att förbättra en produkt än en företagsledare! Det
vore med andra ord intressant att studera om tillväxten av små företag påverkas av om
det är ”konformister”, ”innovatörer” eller ”förlorare” som leder företag.

12.2 Externa expansionshinder

Sådant som hindrar företags tillväxt kan kallas expansionshinder och de som primärt
kan sökas utanför företag kan kallas externa expansionshinder. Studier över externa
expansionhinder förefaller att vara av  liten omfattning. Däremot finns studier över
etableringshinder, till exempel Bain (1965) och Yip (1982).

Bain (1965) diskuterade begreppet ”condition of entry” och menade att bland annat nya
företag kan konkurreras ut av befintliga genom de gamla företagens prissättning. Bains
tankar berörde emellertid endast nya företag. Yip (1982) utvidgade begreppet
etableringshinder till att även omfatta etablerade företag såsom varande potentiella
etablerare. Yip (1982) menar således att även befintliga företag som träder in på helt
nya marknader kan betraktas som nyetablerare men att dessa har andra och kanske
bättre möjligheter att bemästra de etableringshinder som existerar.

Det är därför rimligt att antaga att företag samtidigt kan vara både etablerade och
nyetablerade, eftersom företagsamheten är en fortlöpande process, där företag växelvis
värnar befintliga kunder eller söker nya kunder. Detta illustreras i den föreliggande
studien av idealsituationen där företag både kan verka för att behålla befintliga kunder
via underhållande kundageranden, och genom skapande kundageranden verka för att
bygga upp nya kundrelationer. De nya kundrelationerna kan etableras såväl inom
befintliga produktprogram som nya eller inom samma geografiska marknader eller nya. I
dessa situationer är det både möjligt och troligt att företag möter olika hinder som
försvårar etableringen av nya kundrelationer och därmed också tillväxten av företag. Att
införliva befintliga företag i diskussionen av etableringshinder är därför intressant
samtidigt som synen på etableringshinder vidgas. Med detta synsätt inses även att
etableringshinder och externa expansionshinder kan ses som snarlika fenomen, där
företag kan hindras i sin expansion av sådana skäl som totalkostnaders storlek,
produktdifferentiering och skalfördelar hos andra företag. Expansionshinder behöver
dock inte vara detsamma som etableringshinder men det är sannolikt att skillnaden dem
emellan mer är fråga om en gradskillnad än  en artskillnad.

Små företag verkar ofta på små lokala marknader, där de kan bygga upp ”lokala
monopol” bland annat genom en specifik kunskap om de kunder som betjänas, jämför
Stenhuggeriet AB i den föreliggande studien. Ett litet företag kan därför  fungera väl på
en lokala marknad, en marknad som är för liten för stora företag. Detta betyder att det
lilla företaget därigenom håller sig utanför de stora företagens aktionsfält. Om det lilla
företaget försöker expandera och därigenom ”stör” det stora kommer expansionshinder
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att resas. Att studera förekomsten och utseendet av externa expansionshinder är därför
ett intressant forskningsområde.

12.3 Kundagerandets avknoppning

Vi kan konstatera att kundageranden är ett innehållsligt omfattande begrepp som består
av olika komponenter. Initialt i små tillverkande företag är dessa komponenter
integrerade i ett och samma agerande, kundagerande. I figur 12.1 illustreras detta av
den ring som innehåller komponenterna A, B, C och D.

A

BC

D

A

BC
D

A

B

C
D

A
B

C
D

t il l vä xt

Figur 12.1. Kundagerandets avknoppning

Allt eftersom företag växer måste komponenter i kundagerandet brytas ut därför att en
enda person, företagsledaren, inte kan hantera alla faktorer när företaget har blivit
större, se till exempel Churchill & Lewis (1983). Uppsplittringen av komponenterna sker
för att det skall vara möjligt att styra företaget, men denna uppdelning följs också av
förändringar i befogenheter. Detta betyder att företagsledaren måste släppa kontrollen
över olika delar av företagets skötsel till någon annan person, vilket i sin tur kan
innebära problem för honom (henne). Det kan till exempel innebära problem att han
(hon) inte längre tycker sig ha kontroll över företaget. Dessutom måste han (hon)
samordna sin egen verksamhet med andra personer. Ju mer företaget växer desto
större blir uppdelningen i företaget vad gäller de nu nämnda komponenterna och desto
större blir samordningsproblemen.

Detta betyder i sin tur att de små företagen har ”allt integrerat” i företagsledaren, det vill
säga ”all the resorces-management, technical and financial lies within himself”, Birley
(1982/83, s. 85). Det som kännetecknar de studerade företagen är just detta, nämligen
att företagsledare kontrollerar sina respektive verksamheter men att de gör detta utan
formaliserade och dokumenterade handlingsregler. De sköter företagen och dess
aktiviteter med hjälp av den kunskap och den erfarenhet som de har tillägnat sig som
anställda och som ägare till egna företag. Ledarskapet som dessa företagsledare
representerar innebär att de inte har delegerat några arbetsuppgifter till någon annan
person, vilket i sin tur betyder att varken kundagerandet eller någon annan aktivitet
ännu har börjat splittras upp som figur 12.1 visar.
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Kundageranden beskrivs i denna studie som en sammansatt handling som allt efter
som företag växer delas upp i allt mindre beståndsdelar. Vi kan kalla detta för
kundagerandets avknoppningar. Detta skeende bör studeras och därvidlag kan olika
frågor ställas: Vilken komponent avknoppas först och vad avknoppas därefter? Till vem
avknoppas den? Varför avknoppas denna del? och så vidare.

12.4 Kundagerande som tillväxtbefrämjande faktor

En viktig förutsättning för små företags långsiktiga överlevnad är att de gör sig synliga
gentemot olika kunder, för att därigenom finna avsättning för sina produkter. Detta görs
med hjälp av olika kundageranden som kan skilja sig åt, bland annat beroende på
företags storlek samt den situation som företag befinner sig i. Företags kundageranden
är därutöver beroende av konkurrens, branschlogik samt den typ av produkter som
tillverkas.

Hur företag bygger upp kundrelationer och arbetar för att bevara dessa är väl studerat
för stora företag. För små företag är studier av detta ämnesområde inte alls lika
omfattande. Små företag kan dessutom kategoriseras på olika sätt, där ett innebär att
de delas in i sådana som växer och sådana som inte växer, det vill säga
levebrödsorienterade och tillväxtorienterade företag. Denna distinktion föranleder frågor
som rör faktorer som påverkar företags tillväxt. En sådan faktor kan vara de
kundageranden som används av såväl levebrödsorieterade som tillväxtorienterade
företag. Det är nämligen mycket troligt att det föreligger väsentliga skillnader mellan
dessa två typer av företag, när det gäller att bygga upp eller bevara kundrelationer.

Att studera vilka kundageranden som används av små företag, samt om det föreligger
några skillnader i detta avseende mellan levebrödsorienterade och tillväxtorienterade
företag är därför av vitalt intresse, för att öka kunskapen om varför vissa företag växer
men inte andra.

12.5 Ytterligare förslag till fortsatt forskning

Med tanke på att det är mycket betydelsefullt för den studerade typen av företag att
agera på rätt sätt gentemot nya och gamla kunder behövs det fler studier som ökar den
teoretiska förståelsen för problemområdet men också sådana som kan vara till hjälp för
företagsledare i små tillverkande företag. Många företagsledare arbetar intuitivt och på
ett sätt som de tror kan vara rätt. Det är ett beteende som kan jämställas med en ”trial-
and-error” metod vilken kan vara ödesdiger att använda. Med tanke på detta vore det
önskvärt med ytterligare forskning kring kundageranden som kan användas i ett
normativt syfte, till exempel vid utbildning av företagsledare.

Den modell som har använts har visat att kundageranden kan vara ett fruktbartsätt att
beskriva de små företagens agerande vad gäller att bygga upp nya kundrelationer, via
skapande kundageranden och behålla kundrelationer med hjälp av underhållande
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kundageranden. Det vore emellertid intressant att testa modellen i en större population,
liksom att testa den i andra typer av företag, till exempel tjänsteföretag. Likaså vore det
intressant att pröva modellens giltighet i andra branscher och gentemot andra
produktslag än de som varit föremål för den föreliggande studien.

Forskning kring företagsledare i små företag har i stor utsträckning fokuserats till
vilka krav som skall ställas på företagsledare utifrån den fas av utvecklingsförloppet
som är aktuell. Att i stället studera den roll som företagsledare skall ha och de
kunskaper som är nödvändiga för företagsledare om vi tar hänsyn till typsituationer
och därmed förbundna kundageranden är både nödvändigt och intressant.

Att ytterligare studera branschlogikens utseende och betydelse för små och
tillverkande företags kundageranden och övriga handlingsmönster är också ett
område som bör studeras ytterligare. I detta sammanhang bör även konkurrensens
och branschlogikens betydelser för små tillverkande företag klarläggas.

Slutligen kan ett nytt forskningsområde anvisas som berör om det är kundageranden
som påverkar företags tillväxt, eller om det är företagsstorleken som påverkar
kundageranden. Finns det med andra ord en koppling mellan kundageranden, dess
förändring och företags tillväxt?





235

ENGLISH SUMMARY

Background

An important prerequisite for the long-term survival of manufacturing firms is that they
succeed in making themselves visible to different customers, thereby finding a market
for their products. In large companies both specialised and formalised work methods
are used for this purpose. This means that in this category of firms there is often an
assembled competence enabling conscious, and above all planned efforts aimed at
both existing and potential customers. This work method, however, probably has no
correspondence in small firms. For these firms the accumulation of customer relations is
done apparently intuitively and unplanned through successive processes, where the
interaction between persons in the companies involved is important. Karlqvist (1990)
discusses this and considers that simple business transactions between two companies
often give rise to more and more complex business relations, in which personal
relations and personal contacts are of great importance. This implicates conditions
where it is probable that the build-up of customer relations in small manufacturing firms
is often based on personal relations and personal contacts between individuals in
selling and buying companies. Their knowledge, experience and ways of interacting
with one another are interwoven in different proportions in a process that can be
described as trial-and-error, where failure leads to new experience that enriches
continued co-operation, according to Sweeney (1972). Relations are often woven into
dense networks in which products are manufactured in close supplier-customer co-
operation.

In my opinion, the work methods used by small manufacturing firms are thereby
probably not comparable with the activities utilised by large manufacturing firms to
acquire customers. In the present study the term custom-oriented action is used to
denote activities performed to build up new, or to maintain existing relations between
small manufacturing firms and their customers, in order that suppliers thereby should
find a market for their products.

Frame of reference

In Chapter 2 the theoretical frame of reference is discussed, and it is asserted among
other things that companies must find buyers for their products to survive in the long
run. To achieve this, there must be some kind of relation between the buying and
selling company. The nature of this relation can vary, and its development can be
characterised as a process or interplay between the selling company and its customers.
The interplay can for example consist of an offer from the selling company which is
evaluated by the buying firm, and re-formulated by the seller, after which it is evaluated
again and so on, until it is accepted or rejected by the buyer. This means that the
custom-oriented action is part of a process where representatives both of the selling
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company and its customers are participants. Among these participants, the manager of
the selling company is a central character, as his personality, experience and
knowledge are significant factors, (Bamberger, 1986). It is also important that the
manager can distinguish the environmental factors that are important for the company,
thereby to be able to handle the customer relations in a correct way, (Möller et al.,
1987).

To understand custom-oriented actions it is important to realise that they represent just
one among many development processes in company. Others may be decisions about
the company’s geographical location, considerations to do with financing company
operations, or choice of manufacturing methods and machinery. During development
processes, companies act in many different contexts and ways, each of them important
for the company’s survival. The development process can thereby be seen as a function
of the company’s different actions, including custom-oriented actions. The company’s
development process is therefore important to describe.

Companies´ development process

Companies’ development processes are complicated events that many writers, for
example Hult and Odéen (1986), Carson (1986) and Landström (1987) have attempted
to capture in model form. Our conception of companies’ development is often
formalised, not seldom in the shape of a life cycle or chain of developments. The
conception that companies have a life of their own, that can be fitted into a life-cycle
leads one to think of a deterministic process. However, a company’s actions are not
decided by any hereditary disposition, and therefore do not show any cycles or phases
that can be calculated beforehand; which is why the concept of companies being born,
living their life and then dying, is debatable, see Rhenman (1969). Notwithstanding, a
company’s development can still, for different reasons, be divided into phases, but this
is not dependent on the fact that companies have a life of their own and show
predictable phases due to this. Instead, companies’ development and thereby
contiguous life cycles can be explained with the help of environmental factors, such as
trade conditions, competition, credit restrictions, supply of raw materials and demand,
or with the help of conditions within the company, such as the manager’s knowledge
and experience, the personnel’s knowledge and the operational organisation.

The company’s development can therefore be described in the form of a development
process in three phases: a creative phase, a setting-up phase and an operational
phase, see figure 1. The creative phase comprises the process that precedes a firm’s
establishment and can be characterised as a process ”from concept to company”.

It should however be pointed out that it is the individual, the prospective company
founder, who is in focus during the creative phase, as at this time, no company exists in
the true sense. The company exists purely as a mental picture in the mind of its
prospective founder. It is not until a company has actually been founded and
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established that we can retrospectively see it as a company and place it in the creative
phase. This in turn means that it is not until the transition
from the creative to the setting-up phase, i.e. at point A in figure 1, that the company is
started, and it is set up during the second phase, the setting-up phase.

A B

             creative phase       setting-up phase        operational phase

Figure 1. Companies’ development process. Source: Landström (1987, p 7)

The setting-up phase comprises such activities as commercialising a new product,
which means that the company founder must contact potential customers, organise
production and distribution etc. By point B the company is set up, which means that
customers define the company as existing. Then begins the operational phase, i.e. the
ongoing commercial activities.

The different activities and sub-processes contained in the development process can in
themselves contain their own goals, means and resources. Such a goal can be to
create and maintain stable customer relations in order to more easily find a market for
the company’s products.

Means of achieving these goals for small manufacturing companies could be strategic
planning and marketing. Regarding small manufacturing firms, however, it is not
probable that customer relations are built up via formalised marketing. It is more likely
to happen through informal, personal contacts in social networks, Colleran (1985) and
Hill and Blois (1989). Strategic planning can be seen as an overall pattern of action
whose purpose is to point out the direction for the company, but it is not probable that
strategic planning in its most pronounced form exists among small manufacturing firms,
Bamberger (1982) and Sexton and Van Auken (1985). It is more feasible that strategic
planning takes the form of evolving strategies, Mintzberg (1978). This means that
strategies gradually evolve and are formed by the different possibilities that become
apparent in the different companies.

Custom-oriented actions can thereby be regarded either as the aid used to carry out a
strategy, or as the source whence, and with whose help evolving strategies are formed.
Strategic planning, like custom-oriented actions, must therefore be seen as part of the
development process companies go through, see Robinson et al. (1984) among others.
In this work, the manager plays a central role, through the importance of his/her
personality, knowledge, education and experience, Bamberger (1986).

Strategic planning in small manufacturing firms
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Strategies should be seen as a product of strategic planning processes and can
therefore be briefly described as expressing the means available for a company to be
able to achieve different goals. In small companies, strategic planning is not normally
as distinct and well-documented as in large companies. With the help of Mintzberg’s
(1978) discussion on different types of strategies, we can determine that there are both
planned and evolving strategies. This view of strategic planning that Mintzberg
champions, i.e. that there are ”visible” and ”invisible” strategies facilitates
understanding of strategic planning in small companies.

It is probable that evolving strategies are the most common in small companies. That
means that managers in this type of firm plan the firm’s activities on the basis of
successive events and possibilities, which is a planning style that can be perceived as
both informal and intuitive, and which is indeed characterised as such by many authors.
Written plans of future activities are therefore unusual, and the strategic planning can
therefore appear both unplanned and informal. The strategic planning in this type of
company, in other words, is not as formalised and distinct as in large companies, Jones
(1982). It is instead formed by managers in such a way that their goals and visions rub
off on the company’s actions. However, this need not necessarily be done in the form of
written documentation, but may well be done in a less formalised way.

So for small manufacturing firms, the manager is of great importance for the strategic
work that is performed. Among other things, the manager’s values, education and
experience are important for the goals that are set up in the firm, and for how the
strategic planning is formed. Many authors, e.g. Bamberger (1983) and O’Farrel and
Hitchins (1988), consider that the manager’s goals can be equated with the company’s,
which in turn means that the manager’s importance is of a high magnitude regarding
strategic planning and company development. One problem in small companies, with
their limited resources and managers often working in a short-term perspective with
different tasks of an operative nature, is however to get time over for forward strategic
thinking, which according to many authors, e.g. Keats and Pearson (1988), is important.

We have earlier been able to determine that companies go through a development
process, and that the content of strategic planning varies depending on which phase
the company is in. During the creative phase, the strategic work is concentrated to
analysis and thinking which facilitates and promotes a company start-up, where much of
the work performed can be characterised as mental activity by the company founder.
The work done during the setting-up phase is principally aimed at getting customers to
accept the company and its products by buying them. The management often works
with this, apparently informally and intuitively, but with the pronounced purpose of
getting the company accepted by the customers, and therefore considered as
established. The majority of both small and large companies are in the operational
phase for a long time. The strategic planning during this phase, therefore, can take
many different forms. In small companies, the strategic planning could be characterised
as informal, intuitive and evolving, that is to say, strategies are formed as and when
possibilities arise.
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We can also assert that strategic planning, like custom-oriented action, is part of
companies’ development process.
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Custom-oriented action in small manufacturing firms

Small manufacturing firms need a steady demand for the goods produced. The
companies and their products must therefore be made visible to different customers, in
order to gain access to the existing demand. As small manufacturing firms have few
customers and often have a local base, confidence-based relations are an important
part of custom-oriented action, Colleran (1985) and Hill and Blois (1989). The
establishment of customer relations is a gradual process, where business contacts are
usually between individuals in the selling and buying companies.

Custom-oriented action can appear differently depending on where in the development
process companies are, see e.g. Carson (1985). In the setting-up phase it is important
to create necessary contacts with potential customers to enable profit-making sales to
them. To a company, the operational phase means a continuing commercial activity, but
it also means that new customer relations are built up. Most companies are in an
operational phase for a long time, which means that custom-oriented actions in this
phase can vary considerably. Some companies manufacture a small number of
products that they sell to a small number of customers for the whole of the operational
phase, which leads to simple, uncomplicated custom-oriented action. Other companies
extend their customer base, or change it continuously during the operational phase.
This implicates that custom-oriented action takes other forms and probably becomes
more complex than if the same customers had been served.

Small manufacturing firms need to build up relations with customers and other
organisations in the company’s environment. This means that personal networks, i.e.
the interaction between individuals in different organisations, are important. The
manager’s personal ability to establish relations with different parties in the company’s
environment is important and even crucial to small companies’ survival.

As the manager is very important, Keel and Roure (1990), for how custom-oriented
action is performed and for what its result will be, the manager’s education, experience
and personality are of great importance for custom-oriented action. It is extremely
unusual for a small company to have a fully developed and professional marketing
department. It is more usual for the first ”tottering steps” onto the market to be taken
with the help of contacts from previous employment, with the help of customers who are
acquaintances in some other connection on a local market.

Custom-oriented action can thereby be said to be an important step in the development
process of a small company, which puts demands on the manager of the selling
company to actively work with building up relations with parties in other companies or to
be sensitive to different customer demands. The manager in other words is of great
importance for small companies’ development, see Dun and Badstreet (1978), Tate
(1975), Broom et al (1983) and Keely and Roure (1990).
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The manager´s role in small manufactoring firms

We can draw some conclusions from what has been said above. One conclusion is that
the manager is of great importance for the small company’s development. Another is
that different demands are put on the manager, depending on where in the development
process each company is.

We can also state that the manager’s work directed towards customers should not
simply be linked to the setting-up phase. In certain cases the manager plays an
important role far earlier, for example when it comes to developing products in
accordance with customers’ wishes. It therefore seems probable that the manager’s
duties in the company change with its transition between the different phases in its
development process. One of the reasons for this is probably that the manager of the
small firm has a relatively good picture of the activities and that this overview is made
more difficult and perhaps disappears if the company grows. When a company grows,
the manager must also delegate certain functions and perhaps hand over parts of the
decision-making to other persons in the company. He/she must thereby to an increasing
degree rely on, and base decisions on, other people’s suggestions. In other words,
decision-making changes character. In small companies one person, the manager, can
dominate activities in a way that is not possible in larger companies. In large
companies, the manager’s freedom of action is limited by the parameters set up in the
shape of different plans. In the small company, these plans are often absent and
activities are performed apparently on an intuitive and ad hoc basis, giving the manager
plenty of leeway. In smaller companies, the manager probably also has more influence
over goal formulation processes, as small companies do not contain subgroups or
organisational units that could formulate their own goals, which would have to be
harmonised into an overriding goal for the company. The manager’s goal is then often
identical with the small company’s goal, Bamberger (1983) and O’Farrel and Hitchens
(1988).

We can also distinguish entrepreneurial and professional leadership, and Flamholtz
(1986) among others considers that leadership in the early stages of a company’s
development process is characterised by entrepreneurial leadership. In the companies
characterised by this leadership it is usual to make informal decisions, there is a lack of
formal planning, and the organisation is informal, with an indistinct division of
responsibilities. When evolution progresses, however, the routines and tasks are
formalised, which is why the manager’s commitment to the firm also changes, becoming
formal and distinct. The fact that the manager’s work methods change as the
development process progresses means among other things that custom-oriented
action and strategic planning often appear different depending on which development
phase the firm is in.
This means that custom-oriented action and small companies’ strategic planning are
often characterised by entrepreneurial leadership. This leads to custom-oriented action
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characterised by personal relations linked to individuals in the selling and buying
companies. In the selling company it is the manager who answers for establishing
contacts and relations with different customers. Customer relations are often linked to
customers who are already known, for example customers of a former employer. In
other words, the manager’s personal qualities and social skills are important. In the
same way, the business leader’s creativity and ability to formulate a work method from
an evolving strategy are important.

If the manager is market- or product-oriented is also important for which expression the
custom-oriented action takes on. The market-oriented business leader is flexible and
can handle change; furthermore he/she is interested in customers and their needs, and
in external efficiency. The market-oriented business leader is then identified by such
characteristics as are well in keeping with the notion of someone running a firm in an
early phase of a firm’s development process.

Competition and business logic

How custom-oriented action is manifested also depends on the competition existing
between companies. Competition can be described as a contest or rivalry between
different companies. In this contest companies compete for customers, whereby
products are adapted to customers’ demands at the same time as the products are
refined. Porter (1983) considers that there are five competitive forces on existing
markets, namely the threat of newly established firms, the threat of substitution, buyers’
and suppliers’ bargaining strength and rivalry between existing firms. The described
competitive forces decide how strong the competition in a sector is. The strength of
competition and small companies’ ability to tackle it are of great importance for the
companies’ survival. The strength and type of competition also control the companies’
action towards customers. Therefore it is interesting to be able to determine the
strength of this competition. However, competition is not easily measured; although it
can be described in different ways.

One way to describe competition is in terms of the number of products and firms on the
market. This can mean that the market that consists of small competing firms and where
there are many products has a different competitive situation than a market consisting
of large companies producing few products. Depending on the different competitive
situations that can exist, small companies must act in different ways to be able to
establish customer relations.

Business logic consists of unwritten rules, which set up a framework for companies’
mode of action and possibilities for custom-oriented actions. Sloan Jr. (1950, p 58)
describes business logic thus ”there is a logical way of doing business in accordance
with the facts and circumstances of an industry… ”. This means that it is important for
managers of small businesses among other things to understand business logic to be
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able to run profitable firms in a given sector. It is important to understand business logic
either to adapt to it or to break with it, thereby creating ”something new”.

There is however no generally accepted definition of business logic. Karlöf (1994, p
101) considers however that it is possible ”to understand the key factors giving
companies in the sector sustainable profitability” via business logic. Small companies
must then work either with or against the existing business logic. To work against
business logic means coming up with completely new market solutions. For those
companies that choose to follow business logic, the consequence is that the company
accepts the existing rules and adapts to them. In both cases, however, knowledge
about and comprehension of how this logic works in the sector are important. It is not
possible to work against business logic without knowing how it works or without
knowing how work contrary to current business logic is to be formed. There must be
knowledge of the weak points and activities must be carefully planned in accordance
with this. Forms of ”trial-and-error method”, where firms progress more or less aimlessly
is not a viable alternative, because the parties already existing on the market are often
strong through the knowledge they possess. Going with the system also demands
knowledge about the prevailing logic, namely, and understanding of the rules of the
game and the tools available. This can be achieved either through knowledge already
possessed or through knowledgeable or generous partners.

Model, aim of the study and research questions

Selling the manufacturing company’s products presupposes different custom-oriented
actions. Two factors are of great importance for these actions – namely the existence of
customers and products or the absence of customers and products. The factors have
been assembled in figure 2 as a four-field table which in turn represents four different
typical situation types: the ideal situation, the problem-solving situation, the inventor
situation and the dream situation.

Depending on the situation type, we may speak of different custom-oriented actions,
namely maintaining and creative custom-oriented actions. Maintaining custom-oriented
action (a 1:1) is valid when the ideal situation has been achieved and there are one or
more customers steadily buying the supplier firm’s product(s); in the other fields we are
dealing with creative custom-oriented action. Maintaining custom-oriented action means
behaviour striving to maintain already established customer relations. Creative custom-
oriented action refers to creating and building up new customer relations.

In chapter 3, a problem-solving situation is depicted, containing two different types of
custom-oriented action (b 1 and d 1). These types of custom-oriented action are
initiated by the customer and can be described as more passive, from the supplier’s
viewpoint, than other custom-oriented action. The inventor situation contains four
different kinds of custom-oriented action (a 1:2, a 2, c 1 and c 2) which are
characterised as being based on products known to the supplier company. Two of these
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kinds of custom-oriented action are initiated by the supplier company and two by the
customer company. In the ideal situation all the kinds of custom-oriented action
reported thus far can occur, as illustrated in

h a s customer

does not
h a ve
customer

  customer  suppli er
       c 1; a  1:2

       a  2; c 2 inventor
 si t ua t i on

drea m si t ua t i on

c 1; a  1:2 a  1:1

   i dea l
  si t ua t ion

 suppl i er
 b 1 d 1 ;

 problem-solv ing
 si tua t ion

  c 1; a  1:2
  customer
 b 1; d  1

  suppli er          cust omer
     a  2; c 2

h a s product does not  h a ve product

Figure 2. Custom-oriented action’s interrelation
Note: a bold arrow illustrates from where the initiative is coming, and a thin arrow indicates the reaction
of the counterpart

The present study deals with custom-oriented action toward small manufacturing
companies. Generally, the aim is to increase understanding of custom-oriented action,
by describing and analysing such activities as are used to create and build up new
relations, or to maintain already existing relations between small manufacturing firms
and their customers, in order for the supplier firms to find a market for their products.

To be more precise, the research questions of this study are:
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- ”What custom-oriented action is used when small manufacturing firms seek customers
for their products?”

- ”Why does custom-oriented action manifest itself in different forms in small
manufacturing firms?”

Concerning the first issue, the purpose is to discuss which type of custom-oriented
action is used and whether it follows a pattern; also, whether it is possible to refer
certain custom-oriented actions to the different types of situation and to the identified
phases of a company’s development process.

Concerning the second issue, the purpose is to discuss what influences custom-
oriented action, focusing on the role of the manager and the types of situation. But the
competitive situation and the logical way of doing business are also encompassed by
this discussion.

Research approach

I understand reality to be subjective and a social construction whereby it is influenced
by and dependent on different parties, which in turn means that there are many different
views on the true nature of reality. This implicates that I take a viewpoint in which
knowledge that develops becomes individual-oriented, in that it refers to how different
parties or groups of parties perceive, interpret and act in the reality they help to create,
Arbnor and Bjerke (1994). My research approach can then be said to be close to the
view of a participant, Burell and Morgan (1985) and Arnor and Bjerke (1994).

The present study, however, has elements of the system viewpoint with its belief in the
perception of components in a certain system as being mutually interdependent. In the
view of reality adopted by this viewpoint it is not possible to achieve a higher
explanatory value by producing more and more causes for an occurring phenomenon. It
is rather the internal relation between the parts of the system that gives explanations, at
the same time as reality is seen as objective.

With the help of the participant viewpoint and the system viewpoint, the environmental
reality can be observed in different ways, which precludes a combination of the two
research approaches. There are however authors, e.g. Melin (1977), Liljegren (1988)
Waluszewski (1991) and Persson (1995) who advocate a participant-oriented system
viewpoint. A prerequisite for this argumentation is however that the presupposition of an
objective reality be abandoned in the system viewpoint. This combined viewpoint, the
participant-oriented system viewpoint, thereby implicates that an individual is part of a
system that influences him/her, but which he/she can also influence. The viewpoint
means that there is a system correspondence in the social systems that also
emphasises that reality is a social construction.



246

The present study, which deals with custom-oriented action toward small manufacturing
companies, is of such a character that the participants’ notion of this procedure is of
focal interest. The research questions therefore encompass firstly a query that will
spotlight what custom-oriented actions are used, as well as what they look like, and
secondly a query that will clarify why custom-oriented action takes on different forms. In
other words, the study will describe custom-oriented action in small manufacturing
companies, and thereby lead to increased understanding of why this has a certain
appearance. This description will be historical by nature, and must therefore be
reconstructed.

The choice of case studies as a method of study comes therefore naturally, both in view
of the study’s purpose and in view of the fact that the study’s approach is that of the
participant-oriented system viewpoint. In a case study, there is a possibility to come
close to the object of study and so achieve an understanding of the content and value
of custom-oriented action.

The study is designed as a retrospective investigation with the pronounced aim of
describing custom-oriented action in different phases of the development process. This
means it is important that the companies can be considered as belonging to the
operational phase, enabling a reconstruction of custom-oriented action during different
phases of the studied company’s development process. Different situation types were
also dealt with in the problem discussion, where the ideal situation is one where we find
companies with a market for their products. This means that it is also desirable, for
"reconstructional reasons”, that the studied firms should be in the ideal situation. From
the preliminary study performed, Nilsson (1992), the three case-study companies have
been selected so as to represent both the ideal situation and the operational phase.

In order to perform the present study, personal interviews were carried out on different
occasions with managers in the three studied companies. Additionally, interviews were
held with representatives, usually the managers, of the customer company. The
endeavour of the study was to give as many-facetted a picture as possible of custom-
oriented action used, which is why interviews were also conducted with parties not
linked to the supplier or customer company, but active in the companies’ environment.

A total of 35 persons were therefore interviewed for a total of 73 hours. The interviews
in the three main studies were conducted during the period between November 1993
and April 1997, and took altogether 63 hours. Storey (1995) considers ten years to be a
suitable study time span for retrospective studies of small companies. In the present
study, the time studied is from the start-up of each firm in 1985 or 1986 up until the time
of the last interview, which means that the studied time period is just over ten years.

The case studies
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In the present study, three bread-and-butter firms have been selected as objects for
investigation. The reasons for this choice are several. Firstly, this type of firm has rarely
been studied, especially from the angle of custom-oriented action. Secondly, this type
of firm and its customers is easier to overview and summarise than larger, growth-
oriented firms are. Thirdly, this type of firm seems to use a type of custom-oriented
action that I at least was curious about.

The case-study companies were selected so that they differed in some respects, while
they were similar in others. The three companies are classified as manufacturing
companies that started their activities in 1985 or 1986, and they are all located in small
communities in the same county. The companies are also small, which is why company
size is not a differentiating factor. What differentiates them is instead their type of
activity. This means that the studied companies, despite being classified as
manufacturing, differ significantly as regards products, mode of production and
customers. That in turn probably means that the custom-oriented action used differs
between the three companies, making it interesting to study these companies. A further
reason for this selection has been to choose a company acting as sub-supplier and two
that develop, manufacture and sell their own products. This choice has been made with
a view to the fact that custom-oriented action can differ also due to this.

Analysis and conclusions

Custom-oriented action linked to different phases of a development process

An important starting-point in the present study is companies’ development process.
This model, like other similar models, suggests that companies’ go through a
successive development, wherein custom-oriented action in for example the setting-up
phase is of such a nature that it can only be used there, and not in the operational
phase. When a company is considered as established and is in the operational phase,
custom-oriented action is used, according to this model, action which is only suitable for
that phase and not for other stages in the development process. The term operational
phase therefore implies an understanding that the firm then above all has established
the customer relations which were built up in the setting-up phase, and which are now
to be maintained.

We can then determine that the studied companies, during the setting-up phase above
all, used such active and outgoing custom-oriented actions as can be linked to the
inventor situation. When the company later left the setting-up phase for the operational
phase, passive custom-oriented action began to be used to an increasing extent.
During the operational phase, on other words, the companies relied on potential
customers to contact them to get different products manufactured. This has occurred
either through known customers possessing knowledge about the supplier company, or
by unknown customers learning of the supplier company through the ”word of mouth”
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method. Besides these creative custom-oriented actions, maintaining custom-oriented
actions are used.

Table 1. The content of custom-oriented action in the setting-up phase and operational
phase respectively, for all three companies

During  setting-up phase During  operational phase
Important custom-oriented
actions

Active-creative custom-
oriented actions

Passive-creative custom-
oriented actions and
maintaining custom-oriented
actions

Less important custom-
oriented actions

Creative-passive custom-
oriented actions

Creative-active custom-
oriented actions
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Custom-oriented action linked to different situation types

Creative and active custom-oriented actions differ depending among other things on
whether old or new customers are one of the parties, besides the supplier company,
see figure 3. The important component in the custom-oriented action is in this case the
fact that the customer already knows of the supplier company’s competence, and
through own experience can evaluate and choose or reject the supplier company.

Figure 3. The structure of creative custom-oriented actions in the inventor situation

The form of custom-oriented action partly changes when companies are manufacturing
and selling product to new customers.  That means among other things that the custom-
oriented action is given more formalised characteristics, e.g. the business leader uses
advertisements and sales letters to get in touch with possible customers. New
customers, however, lack own experience of the supplier company. This means that
new customers must build up this experience, which can be done in two different ways;
either through qualification, or through the ”word of mouth” method. Customers can,
though, also accept the supplier directly without having the necessary experience of the
supplier. Qualification means that it is possible to build up lasting customer relations by
”showing what the company is made of”, i.e. giving the customer the opportunity to test
the new company’s products and competence.  If the supplier company performs its
allotted tasks in a satisfactory way, it can subsequently be given the opportunity to
attempt more tasks. The word of mouth method means that potential customers can
gain knowledge in an indirect way through the experiences of other customers. This is
an important and customary content in custom-oriented actions. In addition, a customer
can accept a supplier directly, without own experience of the supplier in question.
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In creative and passive custom-oriented actions in the inventor situation, the initiative
can come from either old or new customers. That means we can here describe two
different structures of custom-oriented actions, figure 3. When an old customer contacts
a supplier, this is done directly from own experience of the supplier. New customers
contact a potential supplier on previous customers’ recommendations, which means it is
indirect, through a ”word-of-mouth” method.

To the problem-solving situation we can link such custom-oriented actions as are
initiated by the customer, and can therefore be characterised as passive from the
supplier’s point of view, figure 4. The customers’ demand is based on knowledge of the
supplier’s competence, direct through own experiences or indirectly through others’
experiences, i.e. with the help of a ”word-of-mouth” method.

Figure 4. The structure of creative custom-oriented action in the problem-solving
situation

The discussion of custom-oriented actions in the inventor- and the problem-solving
situations shows that there are both active and passive creative custom-oriented
actions. We can also ascertain that they have different structures, see figures 3 and 4.

As seen previously, a characteristic of the ideal situation is that the creative custom-
oriented actions that are possible to use in the inventor- and problem-solving situations
can also be used in the ideal situation. The companies studied, however, have
principally used creative passive custom-oriented actions in the ideal situation, and this
custom-oriented action has become significant when the firms studied have been
operational for some time and become known to a small clientele. That in turn means
that customers’ knowledge of the firm has either been gained indirectly through a ”word-
of-mouth” method, or from own experience.

The purpose of maintaining custom-oriented actions in the ideal situation is to work
toward existing customers’ continuing to buy the supplier company’s products. That
means that business leaders try to satisfy all the customer’s demands, for example by
always being accessible, and always taking on jobs, which can be called service-
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oriented conduct, figure 5. The most important factor in this custom-oriented action is,
then, how the supplier company serves its customers.

Figure 5. The structure of maintaining custom-oriented actions

To summarise this section, it might now be appropriate to present which custom-
oriented actions the three case-study firms have used. We can then first note that the
case-study firms have used all the custom-oriented actions dealt with in the model
discussion, except one (a 1:2). We can also note that it is possible to link custom-
oriented actions to different situation types. That means we can associate creative and
active custom-oriented actions with the inventor situation, and that we can link creative
and passive custom-oriented actions to both the inventor- and problem-solving
situations. We can also observe that the case-study firms have been more inclined to
use creative and active custom-oriented actions during the setting-up phase than they
were during the operational phase. Another observation to be made is that it is not
necessary for a company to use maintaining custom-oriented actions during the
operational phase.

The structuring of custom-oriented actions that has been performed, see figures 3, 4
and 5, has added such knowledge as will impart better understanding of the nature of
different custom-oriented actions. We can see for example that a number of the custom-
oriented actions reported in the earlier model discussion can now be presented in three
categories. Thus, two creative custom-oriented actions (a 2 and b 1) can form the basis
for a category dealing with old customers. Two creative custom-oriented actions (c 1
and d 1) can form another category that applies to new companies. Finally, a further
group of creative custom-oriented actions (c 2) can be formed, also applying to new
companies. The third category however, applies to creative and active custom-oriented
actions, unlike the others, which apply to passive custom-oriented actions.

Structuring and categorisation of custom-oriented actions however, does not mean a
reduction in the number of custom-oriented actions in the model. Instead, we can state
that custom-oriented actions exist and that they are as extensive as discussed in
previous sections, which means that different situations are handled by small
manufacturing firms with the help of these custom-oriented actions. The significance of
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       service oriented

maintaining custom-oriented actions
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the structurisation is therefore to impart greater understanding of what is important in
different custom-oriented actions, not to provide a basis for reducing the number of
custom-oriented actions.
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The business leader

Business leaders play a central role when it comes to custom-oriented action, as they
must understand the customers to be served and besides that, correctly use and
command custom-oriented action in the right situation. This is a difficult task, which
besides must be balanced against the prevailing competition and the accepted logical
way of doing business. It is usual to link the managerial role and demands on his/her
skills with different phases of the company’s development process. This is however not
quite satisfactory, as we must also take into consideration the fact that demands must
be based on the requirements of the different situation types. Neither is it sufficient to
say that the business leader must adopt an entrepreneurial or market-oriented
approach in a certain situation or during a certain phase. For example, business
leaders are neither market- nor production-oriented – they can often be referred to both
of these categories. The necessary leadership is therefore situation-based, and leads to
management dependent on different skills to be able to act correctly. In this context it is
also important and necessary to state that custom-oriented action is only a small part of
a company’s total activities, and that business leaders must also manage other
activities. That means that the demands on managers, in different aspects, increase
when the company grows, and that all business leaders therefore cannot or do not wish
to live up to these increasing demands. Other reasons for this may be that the business
leader cannot handle the existing competition or business logic.

Competition and business logic

We can demonstrate that there are different ways of tackling business logic, for it is
possible to ”go with” or ”go against” the valid rules of conduct in a sector. This
distinction makes it possible to identify conformists, innovators and losers, who all
tackle business logic in different ways. The conformists follow the prevailing rules of
conduct, which neither the innovators or losers do. The innovators know how the logic
works and thereafter consciously defy it, to win economic advantages. The losers go
against business logic without being aware of its workings, by using different ”trial-and-
error” methods, which makes these companies unsuccessful.
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Figure 6. The consequences of business logic

How business logic is tackled is of great importance to companies’ development and
survival. The business leader must therefore correctly understand and tackle the rules
of conduct existing in business, otherwise the firm’s survival is at risk. The view of
business logic and how it should be handled also affects custom-oriented actions. The
conformist, then prefers to use passive and creative custom-oriented actions and relies
on the company and its competency already being known to the customer company
when contacting it. The conformist consequently adopts a very prudent manner toward
existing and potential customers, and will adapt activities to meet the customer’s
demands, without primarily presenting his/her own solutions. The innovator is active in
customer contacts and enjoys having the initiative in customer relations. He/she is also
unafraid and breaks with accepted business logic in order to use any active and
outgoing custom-oriented actions that may be necessary. The loser, as mentioned
earlier, cannot understand how existing rules of conduct work. Thereby the custom-
oriented actions used turn out wrong, with consequent problems.

We can then state that it is important for managers of small companies to know the
prevailing business logic, irrespective of whether the idea is to break with it or use it to
one’s own advantage. Therefore the business leader must use business logic as a
starting-point, and adapt the custom-oriented actions used to fit it. Knowledge about
business logic can be gained through experience or through generous and co-operative
customers. It is possible for a potential customer to test whether a new supplier knows
the prevailing rules of conduct in the sector through qualification. This means that the
customer tests the small manufacturing company through different types of tasks, to
successively incorporate it into ordinary activities if qualification works out satisfactorily.
A company may however break with traditional business logic, but in that case the offer
to potential customers must be very advantageous and attractive to be accepted.
Knowledge of business logic, i.e. prevailing rules of conduct, is probably very important
for how small manufacturing companies formulate their own custom-oriented action and
how successful they will be, cf. the discussion of conformists, innovators and losers. It
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is even possible that this knowledge is more significant than knowledge about the
prevailing competition is.

Another factor of import for which type of custom-oriented action should be used is the
prevailing competition, and here we can state that the way a business leader tackles
business logic also appears to influence the way of meeting existing competition. The
firm that in the study ”works with” business logic, and therefore can be identified as
conformist, Svets & Mek AB, has used such passive custom-oriented actions as the
right pricing, keeping to agreed delivery times, keeping a ”satisfactory” product quality
and adopting a high service standard toward existing customers. It would therefore
seem probable that the conformist chooses to adapt his activities to customers’
demands in order to meet the competition, which is well in line with the conformist’s
mode of operation.

The weak competition experienced by the manager can therefore be seen as a result of
skilful custom-oriented action on the part of the manager, meaning that acting in an
efficient manner keeps potential competitors at bay. Porter (1983) discusses and
describes the kind of competition and goes on to name five different competitive forces,
which in turn can control custom-oriented actions in small manufacturing companies.
For Svets & Mek AB it is above all the buyers’ negotiating strength that has had impact
on the nature of their custom-oriented action. The two largest customers are in a very
strong position regarding purchases of sub-deliveries, which has forced Svets & Mek to
adapt its activities to the customers’ demands. This can be interpreted as the manager’s
understanding of business logic and consequent adaptation of the company’s activities.

The loser meets business logic without being aware of its workings. That means that
such companies find it difficult to survive, as they must continuously find their way to
solutions without finding out whether they are doing things in the right way. When it
comes to meeting competition, things are done in the same way. Sadelmakeriet,
classed as losers, has shown a lack of sensitivity for expressed customer demands and
besides that, incapability of using the right custom-oriented action in the right situation.
This fact has led to the company’s products being replaced by those manufactured by
Garveriet. Garveriet has thereby become Sadelmakeriet’s biggest competitor, after
formerly being its biggest customer. The state of competition has then changed so that
the business leader sees strong competition where it was previously perceived as
weak. Using Porter’s (1983) terminology, we can thereby say that a latent substitution
threat has been carried out. This has meant that the company’s economic situation has
deteriorated, putting the entire business at risk.

The companies classified as innovators tackle business logic by consciously ”going
against” it thereby to win economic advantages. The ways used by Stenhuggeriet AB,
classed as an innovator in the present study, to tackle the rules of conduct prevailing in
its line of business are also reflected in the actions used to meet prevailing competition.
The management has used active custom-oriented actions while concentrating on
creating an increased demand, by working in close contact with those customers that
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for the moment are in the company. The manager has thereby succeeded in building up
a good reputation on the local market he serves. This is a competitive edge that is hard
to beat for stonemasonry firms that use the help of sales representatives, because the
manager works with his company on a local level, and therefore handles any problems
that occur directly and in a personal way. The competitive forces that have principally
influenced Stenhuggeriet AB are new firms and the rivalry between existing firms. With
the help of knowledge and skilful custom-oriented actions the manager has however
managed to ward off these threats.

Conclusion

It would appear as though the three studied firms have ”rested on their laurels” when a
certain profit level has been reached, which means the management was content with
the firms having reached a size where the owners got an acceptable living from the
pursued activities. The custom-oriented actions performed during the operational phase
have therefore not been aimed at expanding the activities, but have instead been meant
to stabilise the firms and get them to produce a reasonable profit for the owners. This
could be a characteristic of a bread-and-butter firm, which indeed was a selection
criterion in the choice of case-study firms for the present study. We can contrast the
bread-and-butter firms to growth-oriented firms. Depending on how the firms are
classed, the custom-oriented action differs in the operational phase. One possible
difference between growth-oriented and bread-and-butter firms regarding the use of
custom-oriented action is that the former use active and outgoing custom-oriented
action to a much larger degree than the bread-and-butter firms do. This probably leads
to growth-oriented firms being characterised by a surfeit of broken and incomplete
customer contacts, owing to these firms actively and continuously seeking new
customers. These moves to build up customer relations are not however always
followed up, as the possible customers are not interested, or the supplier company that
initiated the contact realises that the possible customer is not interesting.
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Förteckning över genomförda intervjuer

Fabriken AB
Vd, Johan Pettersson
styrelseledamot
tjänstemän vid länsstyrelse (2 st)
tjänsteman vid kommunen
idégivaren, Markus Sundvall

Total tid för intervjuer 6 timmar 30 minuter

Snickeriet HB

delägare Jan Andersson
delägare Lars Persson

Total tid för intervjuer 4 timmar

Svets & Mek AB

Sven Bergstedt, Vd, Svets & Mek AB. Personliga intervjuer 5 timmar 30
minuter. Telefonintervjuer 1 timme

Gunnar Bergman, delägare till Svets & Mek AB. Personlig intervju 2 timmar 15
minuter

Per Pettersson underhållschef vid Pappersbruket. Telefonintervju 30 minuter

Tony Hult verkstadschef vid Erssons Verkstad Personlig intervju 45 minuter

Uno Wikström verkstadsingenjör vid Pappersbruket. Personlig intervju 1 timme.
Telefonintervju 15 minuter.

Tor Larsson produktionsledare vid Plastföretaget. Telefonintervju 30 minuter

Jan Johansson inköpare vid Plastföretaget. Telefonintevju 15 minuter

Lars Svensson Vd i Verkstadsföretaget. Personlig intervju 1 timme 45 minuter.
Telefonintervju 15 minuter

Arne Lundberg chef för Gjuteriet. Personliga intervjuer 2 timmar 45 minuter.
Telefonintervju 30 minuter
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Tom Bergstedt produktionschef vid Betongfabriken AB. Telefonintervju 15
minuter

Holger Nyberg chef för Centralförrådet. Personlig intervju 45 minuter och
telefonintervju 15 minuter

Erik Åberg chef för Betongfabriken. Personlig 2 timmar

Total tid för intervjuer 20 timmar 30 minuter

Sadelmakeriet

Oscar Nilsson, ägare till Sadelmakeriet. Personliga intervjuer 15 timmar.
Telefonintervjuer 2 timmar.

Sigvard Eklund, Vd för Eklund Marketing. Telefonintervju 30 minuter.

Hans Granlund näringslivssekreterare Norråns. Telefonintervju 30 minuter.

Sten Lundberg Vd för Möbelfabriken. Telefonintervju 30 minuter.

Bo Lundmark, marknadschef på Norrå-Tidningen. Telefonintervju 30 minuter

Mats Lundin Vd för Garveriet. Personlig intervju 3 timmar 30 minuter.
Telefonintervju 30 minuter

Total tid för intervjuer 23 timmar

Stenhuggeriet AB

Tony Lindbäck ägare till Stenhuggaren i Bysjön. Telefonintervju 30 minuter

Roland Aronsson, Vd för Gravvårdsfabrikanternas försäljningsorganisation
(GRF), telefonintervju 45 minuter.

Håkan Tureson, ägare till Stenhuggeriet AB. Personliga intervjuer 11 timmar.
Telefonintervjuer 2 timmar.

Anders Backe, ägare till Gravsättningsföretaget AB. Personlig intervju 1 timme.
Telefonintervju 30 minuter.

Carin Wahren (Kappe), Konsumentverket Stockholm. Telefonintervju 30
minuter.
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Bengt Larsson, Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF). Telefonintervju
30 minuter.

Henry Oja, ägare till Begravningsentreprenören AB. Personlig intervju 1 timme.
Telefonintervjuer 45 minuter.

Irene Pettersson, Skattemyndigheten. Telefonintervju 15 minuter

Ylva Svensson näringslivssekreterare i Mörtvattnet. Telefonintervju 30 minuter.

Total tid för intervjuer 19 timmar 15 minuter



i

Bilaga 1

INTERVJUGUIDE FÖR FÖRETAGSLEDARE I LEVERANTÖRSFÖRETAG

Företagets verksamhet

- Vem startade företaget? Vem äger företaget? Omsättning? Antal anställda? Kunder?
Produkter? Produktion? Utveckling över tiden?

- Vilka är de viktigaste produkterna som tillverkas i företaget?
- Varför är dessa produkter viktiga?
- Antal olika produkter som tillverkas? Har detta förändrats?
- Standardiserade eller kundanpassade produkter?
- Få användningsområden eller många användningsområden av produkterna för kund?
- Marginell eller central betydelse för kund?
- Sker produktutveckling i företaget?
- Är produkterna substituerbara?
- Underleveranser, legotillverkning eller tillverkning av egna produkter?
- Låg eller hög styckkostnad?
- Vilka är de viktigaste kunderna?
- Varför är dessa viktiga?
- Vilka är de största kunderna?
- Har kundstrukturen förändrats? Hur?
- Var är kunderna geografiskt belägna?
- Fasta kunder eller inte fasta kunder? Förändring?
- Hur fördelas ansvar och befogenheter?
- Finns organisationsscheman?
- Vem gör vad?
- Har företaget någon affärsidé? Innehåll?

Planering

- Finns det en vilja till att företaget skall expandera?
- I vilken utsträckning ställer företaget upp mål för sin verksamhet?
- Hur formuleras målen?
- Varför driver du företaget? (tjäna pengar, skapa något bestående, andra skäl)
- Avstäms företagets produktutbud gentemot kundernas behov och konkurrenternas

utbud?
- Vem har hand om målformuleringsarbetet i företaget?
- Dokumenteras detta?
- Vem tar beslut om att tillverka en ny produkt? Vilket beslutsunderlag används för att ta

detta beslut Är underlaget skriftligt? Vem har utarbetat
- Vem tar beslut om att börja sälja till en ny kund? dito
- Vem tog beslut om att sälja till den största (omsättningsmässigt) kund ni för tillfället har
- Vem tog beslut om att sälja till den senaste (betydelsefulla) kunden?
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- Vad kännetecknar företagets planering på längre sikt? Förekommer denna planering?
Dokumenteras den? Vad omfattar den?

- Vad kännetecknar den kortsiktiga planeringen? Förekommer den? Dokumenteras
den? Vad omfattar den?

- Vilket värde har planeringen (lång och kort sikt)?
- Beskriv (berätta) hur den (strategiska) planeringen går till i företaget. Formaliserat icke

formaliserat?
- Vilka mål ställs upp i planeringen?

Företagsledaren

- Företagsledarens ålder, utbildning och erfarenhet?
- Arbetsuppgifter som företagsledare?
- Viktiga egenskaper och kunskaper hos företagsledare? Rangordna från 1-5 (viktigast)

mångsidigt kunnande
kreativitet
produktionskunnande
självständighet
ansvarsfullhet
tekniskt kunnande
produktkännedom
marknadskunnande
”förmåga att ta folk”, egen personal
”förmåga att ta folk”, kunder
egen utbildningsnivå
kunskap om konkurrenter
kunskap om kunder
annat

- Hur viktiga har följande faktorer varit för utvecklingen av företagets produkter?
Rangordna från 1 - 5 (viktigast)

tekniskt kunnande i företaget
andra kunskaper i företaget
uttryckta önskemål från kunder
upptäckta behov på marknaden
annat

- Viktiga faktorer för företags verksamhet och fortlevnad?  Rangordna från 1-5
(viktigast)

produkten
produktionen
nuvarande kunder
potentiella kunder
marknadsföring
produktivitet (”göra rätt saker”)
effektivitet (”göra saker rätt”)
rationaliseringar
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kostnadskalkylering
kostnadskontroll
teknisk kontroll
strategisk planering
anpassnings- och innovationsförmåga
flexibilitet och handlingsförmåga
förmåga att handskas med förändringar

- Vad är viktigt att ha kännedom om i företaget?
- Var är fokus i företaget? (teknik/produktion vs kundkrav)
- Vad arbetar du helst med? Personliga eller ”formaliserade” kontakter

Kundagerande

- Hur erhålls nya kunder? och hur har befintliga kunder erhållits?
- Vilka medel och resurser finns till förfogande för att skaffa nya kunder?
- Vilka medel och resurser finns till förfogande för att behålla befintliga kunder?
- Vem säljer företagets produkter?
- Vem kontrollerar anbud?
- Vem förhandlar med kunder? (gamla och nya)
- Vem har ni kontakt med i kundföretagen?
- Hur fastsälls priser och produktionsvolymer?
- Görs marknadsundersökningar?
- Görs konkurrentanalyser?
- Vilken information används när kundrelationer skall byggas upp?
- Viktiga konkurrensmedel?
- Hur ofta sker möten med kunder?
- Vem tar initiativ till möten med kunder?
- Vilken betydelse har kundkontakterna för företagets verksamhet?
- Hur ofta sker möten med konkurrenter?
- Hur ofta sker möten med andra lokala företagsledare?
- Sker samverkan med andra företag?
- Utnyttjas extern företagsservice? Vad?
- Hur och när erhölls företagets första kund? andra kund osv? Finns de kvar?
- Hur har dessa behållits?
- Har ni förlorat någon viktig kund? Hur? Varför? När?
- Hur togs första kundkontakterna? (kundorderstyrt, leverantörsstyrt, missnöje,

expansion, nyköp, återköp, rutinköp)
- Hur tas kundkontakter i dag?
- Hur underhålls kundrelationer?
- Vad innehåller kundrelationerna? (ekonomiskt/juridiskt, tekniskt/tidsmässigt,

socialt/kunskapsmässigt)
- Vilka krav ställer kunder?
- Träffar ni kunder personligen och diskuterar samarbete, gemensamma problem och

dess lösning?
- Vilka utvecklingsmöjligheter ser du i era kundrelationer?
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- Hur betydelsefull är turen/slumpen för att erhålla kunder?
- Är personliga kontakter med presumtiva kunder viktiga för att erhålla nya kunder?
- Är personliga kontakter viktiga för att behålla kunder?
- Ange viktiga framgångsfaktorer för ditt företag. Rangordna ditt företag, skala 1-5

(viktigast)
vi har smidigare, snabbare eller bättre anpassat oss till kundkrav
vi har satsat på det vi är bra på och inte satsat på oprövade områden
vi har stått långt fram i den tekniska utvecklingen
vi har lagt ner mer arbete på att planera vår verksamhet än vad andra 
har gjort
företagsledningen har varit framsynt
vi har haft litet mer tur än andra i branschen
vi har haft en framgångsrik försäljningsorganisation
vi har haft en framgångsrik marknadsplanering
vi har bättre utnyttjat service från konsulter, branschorganisationer, 
utvecklingsfond odyl än andra

- Var och till vem vill du sälja företagets produkter?
- Företagets konkurrensfördel? Vad är företaget särskilt bra på? Särskilt dåligt på?

Position
- Hur ser omgivningsfaktorer ut?

kunder, antal, storlek, geografisk hemvist
största kund
kundbehovens karaktär
produkternas betydelse för kunderna
bransch- och marknadstillväxt
konkurrenter, antal, storlek, geografisk hemvist
största konkurrent
konkurrerande produkter, substitut

- Hur upplevs konkurrensen? Förändring?
- Hur påverkar konkurrensen företagets utveckling?
- Hur många konkurrenter har företaget?
- Varifrån kommer konkurrensen? Lokala små eller lokala stora företag osv?
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Bilaga 2

INTERVJUGUIDE FÖR FÖRETAGSLEDARE I KUNDFÖRETAG, exemplifieras med
frågor till Betongfabriken

Frågor avseende Betongfabrikens  verksamhet

1. Vem äger företaget? Omsättning? Antal anställda? Kunder? Produktion? Produkter?
Utveckling över tiden?

2. Vad köps av Svets & Mek? Är produkterna konjunkturkänsliga? Utseende och
användning? Andel av produktionskostnad? Antal per år av produkten (produkterna)?
Annat material? Kommer något nytt? Är produkterna enkla eller svåra att tillverka?
Kundanpassad eller standardprodukt? Vem sätter priset på produkterna?

Frågor avseende Svets & Mek

3. Finns det många leverantörer av produkterna (konkurrensen hård)? Vilka, lokala
små-stora; regionala små-stora; nationella små-stora; utländska? När togs första
kontakten mellan Svets & Mek och er? Hur lång tid mellan första kontakt och första
leverans? När blev Svets & Mek leverantör? Hur kom sig detta? Hur fick ni kännedom
om Svets & Mek? Andra företagare? Slump? Tog Svets & Mek kontakt (vem?)? Eller
kontaktade ni Svets & Mek (vem?)? Missnöje-expansion? Vem var den förre
leverantören? På vilka premisser antogs Svets & Mek som leverantör? Pris, kvalitet,
leveranssäkerhet, service, yrkesskicklighet? Provleveranser först? Var Svets & Mek
eller dess delägare kända sedan tidigare? Har det fysiska avståndet någon betydelse?
Viktigaste orsaken (orsakerna) till att Svets & Mek blev leverantör? Kontaktade du
någon annan (t ex företagare innan du accepterade Svets & Mek som leverantör?

4. Varför är Svets & Mek kvar som leverantör? Pris, leveranssäkerhet, kvalitet, service?
Testas Svets & Meks priser mm genom att bjuda in andra leverantörer? Tillverka
produkterna själv? Dagliga kontakter med Svets & Mek? På vems initiativ? Vad
avhandlas i dessa kontakter? Enkla problem - svåra problem? Träffas ni personligen
och diskuterar samarbete, gemensamma problem och dess lösning? Har detta
förändrats? Vill du att det skall förändras? Vilka utvecklingsmöjligheter ser du i denna
relation? Vem (vilka) pratar ni med i leverantörsföretaget?

5. Vilka krav ställer ni i dag på Svets & Mek, för att de skall få vara kvar som
leverantör? Kvalitetssäkring (ISO 9000)? Kan det vara något som blir krav? Kommer
andra krav att förändras? T ex när dina kunder kräver garantier på produkter?

6. Gör Svets & Mek andra jobb eller tillverkar de andra produkter åt er?

7. Vilka styrkor och svagheter Svets & Mek som leverantör av gjutformar?
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8. Hur upplevs Svets & Mek som leverantör? De upplevs som om de är: mångsidigt
kunniga; kreativa; dynamiska; produktionskunniga; självständiga; ansvarsfulla; tekniskt
kunniga;  produktkunniga; marknadskunniga.

Bindningar

9. a) Ekonomisk/juridisk samordning. Avtal eller skriftliga övernskommelser? Hur ser
dessa ut? Innehåll? Hur länge är ni bundna av dessa avtal? Vad händer vid avtalsbrott?
Har ni bundit er till vissa mängder eller priser i avtalen? Förändringar under årens lopp?
Gör ni upp muntliga avtal (vid sidan av de skriftliga)?

   b) Tekn/tidsmässig samordning. Har Svets & Mek förändrat/anpassat produkterna
efter era krav? Diskuterar ni val av produktionsutrustning med Svets & Mek? Ger Svets
& Mek (eller ni) er förslag om nya tillämpningar eller nya produkter? Har detta
förändrats under årens lopp?

   c) Social/kunskapsmässig samordning. Gäller samtalen ni för med Svets & Mek
enbart ”affärer”? Umgås ni och någon från Svets & Mek utanför arbetet? Vet du något
om ägarnas till Svets & Meks familjer eller fritidsintressen?
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Bilaga 3

EXEMPEL PÅ KOMPLETTERANDE FRÅGOR, som exemplifieras med frågor till
Stenhuggeriet AB

1. Vem startade företaget, ägare då och nu, färändringar?
2. Ägarens erfarenhet från branschen?
3. Hur har du fått lokalen? Varför ny lokal?
4. Kundkontakter vid starten och sedan? Vem kom först?
          Begravningsentreprenören i Älvåkra, när-hur-varför-vad sålde du dit?
          Begravningsentreprenören i Mörtvattnet, när-hur-varför-vad sålde du dit?
5. Levererar du allt eller bara delar?
6. Konkurrensen hård-svag? har den förändrats? vilka är konkurrenterna?
7. Vad uppskattar kunder hos dig? Leveranssäkerhet, leveranstider, priser eller annat?
8. Har den geografiska närheten till kunder betydelse?
9. Första jobb var ingravering, hur-vem-varför-omfattning?
10. Hur började du med tillverkning av gravvårdar? Vem-var-när-hur?
11. Har du utökat produksortimentet ytterligare nu?
12. Vilka är dina kunder? Privatpersoner-begravningsentreprenörer?
Omsättningsfördelning på dessa nu och tidigare?
13. Omsättning startår och därefter?
14. Varför startade du företaget? Just då? Tänkt på detta länge?
15. Maskininköp, inköp av verktyg? När och utgift?
16. Hur var det att bedriva denna verksamhet jämfört med att vara anställd?
17. Har kunden ritningar på hur gravstenar eller ingraveringar skall se ut? eller är det
standard?
18. Broschyrmaterial, räkenskaper, annat skriftligt material?
19. Hur lång tid tar ett jobb? Jämför detta med konkurrenter. Leveranstid? Diskussioner
med kunder under tillverkningen? Tidspress?
20. Beskriv hur du får en kund. Begravningsentreprenör? Kyrkogårdsvaktmästare?
Annonser? Broschyrer? Mun-till-mun? Annat? Vad är viktigast?
21. Jobbar du för hand eller maskinellt? Jämför konkurrenter
22. Hur fördelar sig försäljningen på olika kunder?
23. Är dina produkter lika bra som dina konkurrenters?
24. Produktionskapacitet, hur många stenar kan du tillverka? Flaskhalsar?
25. Vad är viktiga konkurrensfaktorer?

service, pris, kvalitet, ”att ställa upp”, personliga relationer, 
yrkesskicklighet, närhet till kunder, annat?

26. Utgör gravvårdar en stor del av begravningsentreprenörernas omsättning?
27. Gör du produktkalkyler? Vad kostar en sten att tillverka? Försäljningspris?
28. Kundorderstyrd produktion?
29. Har du avtal med någon begravningsentreprenör (eller liknande)? Skriftliga/muntliga
avtal? Vad omfattar avtalen i så fall?
30. Håller du kontroll på konkurrenter och priser? Konkurrenternas priser osv
31. Planering? Långsiktiga mål? Vilka? Skriftligt eller ”i huvudet”?
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s. 114 Under etableringsfasen.. för att nå lönsamma

kundrelationer.
Under etableringsfasen kan .. nå kundrelationer.

s. 122 I figur 6.5 står BG skall stå G
s. 132 Till Nordbanken... där Norbankens Till Nordbanken... där Nordbankens
s. 155 För att möjliggöra ..lönsamma relationer För att möjliggöra .. relationer
s. 170 Eftersom en ... omsätter försäljningen av nya

gravvårdar i Sverige 20-30 miljoner kronor...
Eftersom en ... omsätter försäljningen av nya
gravvårdar i Sverige 200-300 miljoner kronor...

s. 219 Det som kännetecknar ....företagsledartypen
kan är..

Det som kännetecknar ....företagsledartypen är..




