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Abstract 
 

Good relationships are of great importance to establish long and healthy customer 

relations. This is particularly important in the industrial market, where a customer 

connection usually lasts over decades. The question is how companies can create such 

strong bonds towards their customer, which is what we intend to answer in this paper. We 

will also discuss the different persons who are involved in the relationship and why they 

are involved. Our intention is to demonstrate the different roles that can be found in a 

relationship. We used ten different characteristics to describe customer relations. The ten 

different characteristics are complexity, dependency, power, confidence/trust, 

commitment, closeness, stability, sustainability, adaption and knowledge/experience.  

 

We did a single case study at SCA packaging Sweden AB, division Förpackningsservice. 

They manufacture, develop and advertise packaging. We conducted interviews with all 

the vendors, their assistants and the department manager. Our aim is not to draw any 

generalized conclusions our goal is rather to gain a wider understanding of the reality and 

describe how a company works with their customer relations. 

 

The result that we conducted shows that many of these characteristics were used as a tool 

to gain trust. Our study shows that confidence/trust is the most important ingredient in 

SCA packaging Sweden AB, division Förpackningsservice customer relations. Our study 

shows that there are disadvantages of confidence. The study also shows the stakeholders 

different roles in the relationship, which has not previously been discussed in any greater 

extent. We have found six different groups in the company that either have a direct or an 

indirect effect on the relationship towards the customer. These six groups are the vendors, 

the vendors’ assistants, the department manager, Designcenter, the inventory staff and 

other internal personnel and the external actors. 
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II 

Sammanfattning 
 
Goda relationer är av stor vikt för att kunna knyta långa och hälsosamma kundkontakter. 

Detta är särskilt viktigt på den industriella marknaden, där kontakterna vanligtvis varar 

över decennier. Frågan är då hur företag kan skapa dessa starka band gentemot sina 

kunder och vilka personer som bär ansvar för att detta skall inträffa, vilket är något som 

vi ämnar besvara i denna studie. Vi har dessutom presenterat vilka personer som är 

involverade i relationerna och vad dessa gör. För att redogöra hur en kundrelation kan se 

ut har vi redovisat tio egenskaper som kännetecknar relationen. De tio egenskaperna är 

komplexitet, beroende, makt, förtroende/tillit, engagemang, närhet, stabilitet, 

långsiktighet, anpassningar och kunskap/erfarenhet. 

 

Vi har genom ett kvalitativt tillvägagångssätt genomfört en fallstudie på SCA packaging 

Sweden AB, division Förpackningsservice i Värnamo. De tillverkar, utvecklar och 

marknadsför förpackningar. Vi utförde djupintervjuer med samtliga säljare, innesäljare 

samt regionchefen på avdelningen. Vi ämnar inte med vår studie att dra några generella 

slutsatser utan vår avsikt är istället att få en ökad förståelse över hur verkligheten ser ut 

och hur ett industriellt företag arbetar med sina kundrelationer, därmed gjorde vi en 

single case study.   

 

De resultat vi fick fram var att flertalet relationsegenskaper användes mestadels som 

redskap för att frambringa förtroende, vilket vår studie visar är den centrala egenskapen i 

Förpackningsservice kundrelationer. Den främsta anledningen till att de har fler 

involverade i en kundrelation är den breda kunskapen som komplexiteten medför.  

Beroende är något som alltid förekommer i en affärsuppgörelse men företaget använder 

sig inte utav varken beroende eller makt för att förföra presumtiva kunder, istället gör de 

detta genom att skapa förtroende och genom att påvisa sina kunskaper. Tilliten skapar de 

genom att engagera sig i sina kunder exempelvis genom att anpassa sig till kundens krav. 

Vår studie visar även på att det finns nackdelar med förtroende. Vi har även funnit sex 

olika grupperingar på vilka olika roller befattningshavarna har på det säljande företaget 

vilket i tidigare forskning inte tagits upp i särskilt stor utsträckning. Dessa sex grupper är 

säljarna, innesäljarna, regionchefen, Designcenter, lagerpersonal och övrig intern 

personal samt de yttre aktörerna.  
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Förord 
 
 

Vi vill tacka alla våra informanter från SCA packaging Sweden AB, division 

Förpackningsservice för att ni har delat med er av era erfarenheter och låtit oss ta del utav 

er vardag. Utan er och era insiktsfulla åsikter hade inte denna uppsats varit möjlig. 

 

Vi vill dessutom rikta ett stort tack till vår handledare Daniel Hjelmgren för hans 

vägledning och kloka ord. Utan hans kunskap och expertis hade det varit svårt att avgöra 

vilken väg vi skulle vandra vid de vägskäl vi stötte på.  

 

Till sist vill vi även passa på att tacka alla andra som har stöttat oss under processens 

gång. 

 

Borås den 30 maj 2011 
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Det är ett fint ord, kundrelation. Det är något man ska värna om. 

Likt ett förhållande. En relation man ska vara med i, i både ur och skur. 

Respondent 5 
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1 Inledning 

 

Vi inleder vår studie med att presentera en övergripande bild av relationer för att sedan 

gå in mer på djupet. Detta kapitel innefattar bakgrund, problemdiskussion, 

forskningsfrågor, syftet med studien samt avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Enligt svenska akademins ordbok innebär en relation följande;  

 

förhållandet att en person har förbindelse l. bekantskap. l. 

kontakt av ngt slag med en annan person. […] ofta med 

särskild tanke på den fördel man kan ha av att äga en 

sådan förbindelse
1
 

 

Gummesson (2002, s. 22) skriver att vi är omgivna av relationer, han nämner bland 

annat; familj, vänner, förlovning, äktenskap och skilsmässa som olika typer av relationer. 

Han skriver vidare att äktenskap även används som en metafor för relationen som finns 

mellan företag. Att det finns relationer mellan företag är även något som Axelsson och 

Agndal (2005, s. 281) tar upp. Dessa relationer kan ha olika karaktär men alla skapas de 

genom interaktion och uppstår ur samspel mellan företag. Författarna skriver vidare att 

sådana relationer ofta håller över decennier. Under denna tid utvecklas relationen till ett 

stabilt förhållande. Detta innebär att i leverantörsförbindelsen anpassar sig kund och 

leverantör gentemot varandra över tiden. Relationer på den industriella marknaden leder 

därför till att fokus inte enbart ligger på pris och produkt utan även på matchande system. 

Dessa system kan exemplifieras utöver personkemi såsom garantier, service, rutiner och 

kvalitetskontroller, vilka alla kan bidra till längre relationer. Leverantörs- och 

kundsamspelet ter sig som olika typer av problemlösningsprocesser, antingen som 

samspels- eller som interaktionsprocesser (Axelsson & Agndal 2005, ss. 276- 277).  

 

Att företag skapar relationer mellan varandra beror enligt Hunt, Arnett och Madhavaram 

(2006) på konkurrensfördelar. Hunt och Derozier (2004) skriver att för att uppnå 

konkurrensfördelar måste företag identifiera, utveckla och vårda sina kundrelationer. 

Gummesson (2002, s. 23) skriver att relationer i affärslivet alltid varit det centrala i 

praktiken dock har forskare, utbildare och läroboksförfattare inte varit medvetna om detta 

tidigare. Enligt Gummesson (2002, s. 23) har de nu börjat inse att exempelvis handeln 

mellan goda vänner, globala etniska nätverk samt trohet mot lokala butiker också är 

centrala egenskaper inom marknadsföringen. Han menar på att relationer utgör grunden i 

all marknadsföring. Ford, Gadde, Håkansson, Lundgren, Snehota, Turnbull och Wilson 

(1998, s. 60) skriver att relationer i många situationer förmodligen är den mest värdefulla 

tillgången i ett företag. Ett fåtal relationer bidrar ofta till majoriteten av företagets 

försäljningsintäkter och upphandlingsutgifter (Gadde, Huemer & Håkansson 2003). 

                                                 
1
 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ (tillgänglig 2011-02-22) 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
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Gummesson (1994) menar att relationen mellan partner bör vara av win-win karaktär, det 

vill säga att båda parter skall få ut någonting utav relationen. 

1.2 Problemdiskussion 

 

Gummesson (2002, s. 37) skriver att i flertalet studier som behandlat relationer har 

åtskilliga egenskaper påvisats. Relationer kan bland annat inneha egenskaper såsom 

komplexitet, beroende, makt, förtroende, engagemang, närhet, stabilitet, långsiktighet, 

anpassningar, samt kunskap och erfarenhet. Författaren skriver att det går att kategorisera 

dessa relationsegenskaper då egenskaperna är intressanta i sig själva, emellertid bör de 

inte delas upp när de skall användas som underlag eftersom det då är viktigt att få en 

helhetsbild (Gummesson 2002, s. 43). 

Cousins och Stanwix (2001) menar att relationsegenskaper är svårdefinierade begrepp 

och att många som använder sig av termerna inte har samma åsikt om vad de olika 

begreppen symboliserar. Vilket innebär att företag troligtvis ser olika på, till exempel 

begreppet tillit, beroende på hur de definierar begreppet och därmed jobbar de även 

sannolikt på olika sätt med att skapa exempelvis förtroende hos kunden. Det finns, enligt 

Gummesson (2002, ss. 18-20), stora variationer i kundrelationer. Författaren nämner fem 

olika företag och hur de olika kundrelationerna ter sig. Författaren skriver att det i vissa 

företag är den personliga kundrelationen som är i centrum. 

Enligt Morgan och Hunt (1994) är tilliten en viktig aspekt när de kommer till relationer 

eftersom parterna, i författarnas undersökning, anser att förtroende och engagemang är 

grundstenar för att relationen skall kunna utvecklas och frodas. Ford et al. (1998, s. 28) 

skriver att förtroende har olika nivåer men att dessa kan skifta. Parterna i en relation kan 

vara helt öppna i förbindelsen men det kan även hända att de sviker den andra parten och 

är otrogen. Gummesson (2002) skriver att om en relation är av betydelse och företaget är 

beroende av relationen är det viktigt att engagera sig gentemot den andra parten. Detta 

görs för att se till så att relationen fungerar som den skall eftersom det finns nackdelar 

med beroenden, ett exempel på en sådan nackdel skulle kunna vara ifall leveransen är 

försenad eftersom att hela produktionen då kan avstanna (Gummesson 2002, s.38). 

Författaren skriver vidare att närheten till kunden skapar en trygghet och att det är av vikt 

att företaget befinner sig på platsen där de ämnar göra affärer (Gummesson 2002, s. 41). 

Att relationen är av långsiktig karaktär är nödvändigt eftersom relationen blir mer 

effektiv när parterna lärt sig hantera och utnyttja relationen mer intensivt (Gummesson 

2002, s. 40). Något som kan leda till att relationen blir av långsiktig art är ömsesidiga 

anpassningar enligt Schmidt, Tyler och Brennan (2007). Håkansson och Snehota (1995) 

skriver att anpassningar, av olika slag, är av stor vikt för att relationer skall fungera 

mellan företag. Schmidt, Tyler och Brennan (2007) skriver vidare att anpassningar ofta 

leder till att en tillit utvecklas mellan de involverade parterna. Ford et al. (1998) skriver 

att sättet en relation utvecklas på och hur interaktionen mellan de involverade ter sig är 

starkt förknippat med vad parterna lär sig om varandra, det vill säga att de lär sig 

varandras olika styrkor och svagheter. Genom att parterna lär känna varandra ökar de sin 

kunskap om den andra parten vilket leder till att osäkerheterna minskar (Ford et al. 1998, 

s. 26).  
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Enligt flertalet författare, bland annat Webster och Wind (1972), är det inte enbart 

säljaren som har en interaktion med köparen utan det finns även andra involverade, 

exempelvis de som har den dagliga kontakten med kunderna. Artikelförfattarna skriver 

att de involverade även har olika roller samt att dessa skiljer sig från företag till företag. 

De beskriver fem olika roller utifrån kundens synvinkel, de berör alltså inte det säljande 

företagets syn på saken. Det finns inte mycket tidigare forskning som tar upp 

befattningshavarnas roller på det säljande företaget i interaktionen med kunden, därför 

ämnar vi i denna studie skapa en inblick i hur det kan te sig i ett säljande företag.  
 

Då teori och annan vetenskaplig litteratur endast behandlar en del av verkligheten är det 

av stor vikt att komplettera med den kunskap som praktiken ger (Gummesson 2002, s. 

26). Författaren skriver vidare att denna kunskap kan integreras med forskning vilket 

leder till en mer dynamiskt utveckling. Individens förståelse är en grund för ökad 

förståelse för marknadsföringen i helhet menar Gummesson (2002).  

 

För att få denna förståelse har vi dykt ner i SCA packaging Sweden AB, division 

Förpackningsservice som är ett, delvis processtillverkande, företag inom industrin. De 

beskriver själva sitt affärsområde som ”totala förpackningslösningar”. SCA Packaging 

Sweden AB tillhör SCA-koncernen. De utvecklar, marknadsför och tillverkar 

förpackningar, främst av wellpapp. De hade år 2010 sammanlagt omkring 750 anställda 

och en omsättning på cirka 1 708 miljoner kronor. SCA packaging Sweden AB har sitt 

huvudkontor i hjärtat av Småland, närmare bestämt i Värnamo. Företaget har fyra 

divisioner vilka är Wellförpackningar, Förpackningsservice, Cellplast samt Display. 

Division Förpackningsservice finns idag på fem orter och har 42 anställda på kontoret i 

Värnamo. Deras största kundgrupp är inom tillverkningsindustrin och de har omkring 790 

köpande kunder i dagsläget
2
.   

 

                                                 
2
 Dahn Johansson Försäljningschef SCA packaging, division Förpackningsservice, personligt möte den 28 

februari 2011. 
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1.3 Problemformuleringar 

 

Vi vill i vår studie utveckla en ökad förståelse för hur kundrelationer kan te sig i ett 

industriellt företag och ämnar göra detta med hjälp av SCA packaging Sweden AB, 

division Förpackningsservice. Nedan följer de frågor som vi ämnar besvara; 

 

1. Vilka olika egenskaper kan förekomma i en kundrelation och hur kan ett 

industriellt företag uppnå dessa? 

 

2. Vilka befattningshavare kan medverka i en kundrelation och vilka roller har de? 

1.4 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka på vilket sätt ett företag kan arbeta med sina 

kundrelationer samt vilken roll olika befattningshavare har i kundrelationen. Målet är att 

ge en detaljerad och djupgående bild av hur relationer kan hanteras i ett industriellt 

företag.  

1.5 Avgränsningar  

 

Vi bestämde oss för att studera relationernas egenskaper ur företagets perspektiv och vi 

tog således inte hänsyn till kundernas syn på relationer. Att undersöka 

relationsegenskaperna ur kundernas perspektiv valdes bort dels på grund av tidsaspekter, 

då varje säljare har hundratals kunder, och dels på grund av accessmöjligheter.  
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2 Metod 

 

Vi börjar detta kapitel med att ge en förklaring till varför ett kvalitativt tillvägagångssätt 

samt en fallstudie valdes. Sedan presenteras vårt urval, val av intervjuteknik samt 

studiens validitet. 

 

2.1 Litteratursökning 

 

Uppsatsarbetet påbörjades med en litteratursökning på Högskolan i Borås bibliotek. Den 

litteratur som samlades in behandlade i första hand Business to Business (B2B), 

industriell marknadsföring samt kundrelationer. I de böcker som ansågs vara av relevans 

för undersökningen togs referenser ur källförteckningen. Många referenser återkom vid 

flertalet tillfällen och betraktades därför vara av stor vikt. Nyare eller mer specifik 

litteratur har sökts via bibliotekets sökmotor samsök, där flertalet artikeldatabaser finns 

samlade. Vi har även använt oss utav en del andrahandsreferenser, vilket gjordes i de fall 

referensen var ålderdomlig för att påvisa att referensen fortfarande var aktuell. Några av 

de vanligaste sökorden som använts är; relationship, relationship marketing, business to 

business, industrial marketing, buyer-seller, stakeholder, roles. Sökorden har använts var 

för sig samt i olika kombinationer.  

2.2 Forskningsstrategi 

 

Då vi ville ta reda på anledningen till varför Förpackningsservice arbetar som de gör med 

sina kundrelationer genomfördes en kvalitativ studie. En kvalitativ studie innebär att 

tonvikten läggs vid hur en individ tolkar och uppfattar verkligheten till skillnad från en 

kvantitativ studie där fokus ligger på kvantifiering när det gäller insamling och analys av 

data, det vill säga att tyngden i en kvalitativ studie ligger på ord istället för siffror 

(Bryman 2002, s. 35). Författaren skriver att då ett enskilt fall studeras med en kvalitativ 

forskningsstrategi blir undersökningsdesignen en fallstudie (ibid, s. 73).  

  

En fallstudie innebär att studera ett enskilt fall från en särskild plats, det kan exempelvis 

röra sig om en organisation eller ett geografiskt område (Bryman 2002, ss. 64-65). Enligt 

Yin (2009) skall en fallstudie uppfylla tre kriterier; (1) En fallstudie skall genomföras då 

frågan är ställd på så vis att den svarar på hur eller varför något sker, (2) en fallstudie 

skall även göras vid händelser som sker i dagsläget och (3) där undersökaren har liten 

eller ingen tillsyn över händelsen (Yin 2009, ss. 8-9). Författaren skriver att en fallstudie 

används i många olika situationer för att bidra med kunskap om bland annat enskilda, 

organisatoriska och sociala företeelser (ibid, s. 4).  

 

Då vår studie är belagd på endast ett företag är det en så kallad single case study. En 

single caste study är alltså när studien genomförs på ett specifikt företag vilket innebär att 

resultaten inte kan jämföras med andra liknande fall. Denna typ av studie kan utmana, 

utvidga eller bekräfta en befintlig teori (Yin 2009, s. 47). Fördelen med att göra en single 
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case study är att det är lättare att gå in mer ingående. Även om vi hade undersökt 

ytterligare ett eller två företag hade vi inte kunnat dra några generella samband som i 

praktiken hade vara applicerbara på andra företag (Bryman 2002, s. 67). Författaren 

skriver att det inte handlar om att uppnå sådana generaliserbara samband utan att det 

snarare rör sig om hur tillförlitliga de teoretiska påståendena är som dras utifrån studiens 

resultat (Mitchell 1983; Yin 1984 se Bryman 2002, s. 68)  

 

Denna fallstudie har vuxit fram genom systematisk kombinering (systematic combining) 

vilket Dubois och Gadde (2002) beskriver som en process där teorietisk referensram 

kombineras med fältarbete och fallstudier. Detta skedde i vårt fall då den teoretiska 

referensramen kombinerades med empiri från Förpackningsservice. I artikeln diskuterar 

författarna systematisk kombinering som två processer. Dessa processer går ut på att 

matcha teori och verklighet samt att hantera dirigering och omdirigering. Båda 

processerna påverkar samt påverkas av fyra olika faktorer. Dessa faktorer är; vilka teorier 

som finns tillängliga, vad som sker i verkligheten, den gradvis utvecklade fallstudien 

samt den teoretiska referensramen.  

 

 

 
Figur 1. Systematisk kombinering (Dobuis & Gadde 2002, s. 555). 

 

Figur 1 visar de fyra viktigaste delarna som leder till de två processer som systematisk 

kombinering består av. Hur processerna utvecklas beror på den teoretiska referensramen 

och den pågående fallstudien. Det huvudsakliga målet i systematisk kombinering är att 

ställa teorin mot verkligheten (Dubois & Gadde 2002). Vi har i vår studie använt oss utav 

de teorier som fanns tillgängliga för att bland annat sammanställa en intervjuguide vilket 

resulterade i att den teoretiska referensramen påverkade den insamlade empirin.  

2.3 Urval  

 

Eftersom en av författarna bakom denna uppsats genomförde sin praktik på företaget 

hade vi redan goda kontakter på SCA packaging Sweden AB, division 

Förpackningsservice samt även viss tillgång till företagsdata. Detta medförde att vi i ett 
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tidigt skede hade god access och att det redan fanns ett förtroende i relationen mellan 

företaget och oss skribenter. Efter att vi hade varit i kontakt med regionchefen på 

Förpackningsservice, fick vi även fastställt att vi hade full access till det vi behövde för 

att genomföra studien. Vi fick även tillåtelse att intervjua alla inom de olika 

befattningshavargrupperna.  

 

Vi genomförde djupintervjuer med de olika befattningshavarna på SCA packaging 

Sweden AB, division Förpackningsservice. Eftersom vi ämnade genomföra en fallstudie 

på ett specifikt företag var detta det främsta tillvägagångssättet då vi kunde gå in mer 

djupgående i våra intervjufrågor. Vi intervjuade samtliga elva inom de 

befattningshavargrupperna som har kundkontakt på företaget. Vi vände oss framförallt 

till säljarna men även regionchefen och innesäljarna intervjuades för att inte missa någon 

viktig information då alla dessa personer har kontakt med kunderna även om det är 

säljarna som har den främsta kundkontakten. Vi lade omkring två veckor på själva 

intervjuerna, eftersom vi ville ge respondenterna en möjlighet att välja vilken tid som 

passade dem bäst för att de på så vis inte skulle behöva känna någon stress under själva 

intervjuerna samt för att vi inte skulle gå miste om någon respondents åsikter rörande 

ämnet på grund utav att denne inte hade tid att deltaga i studien. 

2.4 Datainsamlingsteknik 

 

Genom att vi använde oss utav semistrukturerade intervjuer fick respondenterna större 

frihet att svara mer utförligt och ge oss mer uppriktiga svar än vad en enkät troligtvis 

hade genererat. Nackdelen med intervjuer, jämfört med enkäter, är den tid samt kostnad 

dessa uppnår (Bryman 2002, s. 146). För att undvika dessa problem gav vi 

respondenterna ett brett spann rörande tiden för intervjun. Kostnaden var inget problem i 

detta fall då det endast var elva respondenter som var aktuella för studien. När vi använde 

oss utav intervjuer fick vi dessutom tillfälle att komma med följdfrågor och på så vis 

kunde vi fördjupa oss ytterligare i det som informanten ansåg vara av relevans. Att låta 

respondenterna tala mer fritt och att vi får tillfälle att komma med följdfrågor på det som 

sägs är något som både Bryman (2002, s. 301) och Yin (2009, s. 107) tar upp. 

 

Djupintervjuerna genomfördes på ett semistrukturerat vis, vilket resulterade i att det blev 

en iterativ process. Ett iterativt tillvägagångssätt innebär att det finns ett samspel mellan 

datainsamling och analys. Att använda sig av denna metod betyder att analysen påbörjas 

innan all data är insamlad vilket leder till att nästa steg i datainsamlingsprocessen 

påverkas (Bryman 2002, s. 373). Glaser (1978) säger att fördelarna med ett iterativt 

tillvägagångssätt är att den insamlade data inte tvingas passa in i redan fastställda 

kategorier utan menar på att kategorierna istället skall utvecklas utifrån den insamlade 

datan (se Dubois & Gadde 2002). Fördelen i vårt fall var att vi kunde anpassa våra frågor 

inför kommande intervju baserat på tidigare informanters svar.  

 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 164) beskriver sex olika kvalitetskriterier för en 

semistrukturerad intervju, dessa är att (1) svaren bör vara relevanta, välbärgade, specifika 

och instinktiva (2) det skall vara korta frågor och långa svar (3) intervjuaren skall följa 

upp samt klargöra innebörden av relevanta aspekter från svaren (4) det som sägs under 
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hela intervjun skall reflekteras över (5) intervjuaren skall försöka styra sina tolkningar 

från svaren och (6) intervjun är självförklarande, vilket innebär att den inte behöver 

någon ytterligare förklaring. 

 

Nackdelen med intervjuer överlag är intervjuareffekten som Bryman (2002) tar upp. Han 

skriver att flertalet undersökningar har visat på faktorer som rör intervjuaren och 

informanten och att dessa kan ha en inverkan på de svar som lämnas från informanten 

(Bryman 2002, s. 140; Kvale & Brinkmann 2009, s. 171). Ett exempel är de ledande 

frågor som intervjuaren kan ställa. Ett annat exempel är att intervjuaren använder sig utav 

en viss yrkesjargong vilket kan leda till att informanten missförstår frågan (Bryman 2002, 

ss. 166-168). Detta har vi försökt att undvika genom att se över våra frågor en extra gång, 

för att försäkra oss om att de inte var ledande, och genom att vi använde oss utav ett 

vardagligt språk. En annan nackdel med intervjuer är att informanter svarar på ett sätt 

som är socialt önskvärt, det vill säga att de svarar på ett sätt som enligt deras uppfattning 

är vad som är önskvärt utav intervjuaren. Ett svar som upplevs vara socialt önskvärt 

tenderar att väljas frekventare än ett mindre passande svar (ibid. s. 141). 

 

Inför intervjuerna sammanställde vi, och använde oss utav, en intervjuguide med ett antal 

frågor som vi ville få besvarade. Vi lät även informanterna, till viss del, styra intervjun så 

att vi sedan kunde urskilja vad de ansåg vara av relevans. Genom att vi gav dem 

möjligheten att tala mer fritt märkte vi således vad de ville lägga fokus på och därefter 

kunde vi avgöra vilka aspekter de ansåg vara viktiga i en relation. Dessutom fick vi 

möjlighet att komma med följdfrågor om något var oklart eller om vi ville få reda på mer. 

Eftersom vi använde oss utav en semistrukturerad intervju fick vi chansen att styra 

samtalet och fick på så vis in fler aspekter än vad vi eventuellt hade fått från en 

ostrukturerad intervju, där risken finns att informanterna väljer att inte ta upp saker på 

grund av att de tror att det inte ligger i studiens intresse. För att inte missa något som 

informanterna sade, på grund av brus eller liknande, använde vi oss utav två diktafoner 

med bra ljudkvalitet för att spela in samtalet. Vi deltog båda på samtliga intervjuer för att 

reducera risken för missförstånd. Vi genomförde samtliga intervjuer på 

Förpackningsservice kontor, eftersom vi ville underlätta processen för våra informanter 

och dessutom undvika utomstående brus.  

 

För att kunna genomföra en djupare analys utifrån våra intervjuer transkriberade vi 

samtliga intervjuer. En transkribering innebär att transformera den muntliga 

konversationen till en skriftlig text (Kvale & Brinkmann 2009, s. 178). Poland (2003) 

genomförde en studie gällande transkriberingar och fann fyra problem som kan uppstå 

vid transkriberingar av intervjuer. Dessa fyra behandlar olika misstag och missförstånd 

som kan uppstå när det muntliga samtalet skrivs ner på papper. Det kan vara svårt att tyda 

när en mening börjar och när den slutar eftersom en konversation flyter på naturligt. 

Exempelvis kan ett kommatecken på fel plats ändra innebörden av det som sades och kan 

således få det att låta som att informanten syftade på någonting annat. Ett annat problem 

är att det blir svårt för läsaren att tolka när informanter bland annat citerar vad någon 

annan har sagt till denne. Svaret kan missleda ifall den som transkriberar glömmer att 

göra citationstecken. Det tredje problemet behandlar när transkriberaren skall spola fram 

och tillbaka på diktafonen, det kan hända att ord faller bort om transkriberingen inte tar 
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vid exakt där den avbröts. Det kan även hända att ett liknande ord används istället på 

grund av att transkriberaren hört fel (Poland 2003, s. 270). 

 

För att undvika dessa problem påbörjades transkriberingen i samband med att den första 

intervjun var avslutad och kom därefter att fortgå parallellt med de resterande 

intervjuerna för att samtalet skulle vara färskt i minnet. Vi lyssnade även igenom alla 

inspelningar en extra gång när vi hade gått igenom samtliga intervjuer. Detta gjordes 

framförallt för att minska risken för problem nummer tre då vi många gånger spolade 

fram och tillbaka. Eftersom vi båda lyssnade och läste igenom alla intervjuer minskade vi 

även risken att fel ord användes samt såg till att citationstecken användes på ett korrekt 

sätt. Kvale och Brinkmann (2009, s. 180) skriver att de skribenter som själva 

transkriberar sina intervjuer redan till en viss grad har en bild utav hur konversationen såg 

ut och kan vid transkriberingen blicka tillbaka på intervjun samt redan under 

transkriberingen påbörja analysen.  

2.5 Validitet 

 

Validitet handlar bland annat om trovärdighet, det vill säga hur bra undersökningen 

överensstämmer med verkligheten (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund 2001, s. 

309). Vi ämnade studera de bakomliggande faktorer och processer som påverkar hur 

SCA packaging Sweden AB, division Förpackningsservice, behandlar sina kunder. 

Eftersom vi studerat ett verkligt fall får studien därmed belägg för en stark validitet 

(ibid). Vi intervjuade alla säljare, innesäljare samt regionchefen på företaget och 

uppnådde en mättnad i svaren då vi märkte att dessa så småningom började generera 

likartade svar. Vilket enligt Christensen et al. (2001, ss. 309-310) även visar på att 

respondenternas insamlade svar har en hög tillförlitlighet. Vi har i vår studie använt oss 

utav både kurslitteratur, vetenskapliga artiklar samt annan akademisk litteratur som berör 

det valda ämnet, denna fördelning gjordes med omsorg för att höja validiteten ytterligare. 

  

Det finns en del författare, exempelvis Bryman (2002) och Easton (1995), som anser att 

en fallstudie med en single case study inte är det bästa tillvägagångssättet. De anser 

istället att en så kallad multiple case study är att föredra, som till skillnad från en single 

case study, studerar flera fall. Dubois och Gadde (2002) menar att detta är ett föråldrat 

synsätt från en tid då specifika situationer sågs som en svaghet. De skriver vidare att det 

finns brister med en multiple case study och refererar till Easton (2000, s. 214) som 

skriver att genom att studera fler fall får studien mer bredd men mindre djup. Om målet 

med studien är att jämföra variabler kan en multiple case study med fördel användas men 

om målet är att analysera oberoende variabler i komplexa strukturer skall det göras på ett 

djupare plan (Dubois & Gadde 2002). Eftersom målet med vår studie var att analysera 

snarare än att jämföra variabler valdes en single case study som tillvägagångssätt.    

 

Bryman (2002, s. 67) skriver exempelvis att det inte går att uppnå extern validitet eller 

generaliserbarhet med hjälp av en fallstudie, vilket beror på att ett specifikt företag inte 

kan vara representativt för andra företag. Yin (2009, s. 43) skriver att kritiken gällande en 

svag extern validitet enbart grundar sig i en så kallad survey studie där målet är att 

generalisera urvalet till ett större sammanhang. En survey studie grundar sig i numerisk 
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generalisation medan en fallstudie förlitar sig på analytisk generalisering (Yin 2009, s. 

43; Dubois & Gadde 2002). Dubois och Gadde (2002) skriver att det naturliga valet 

skulle kunna tänkas vara att välja att göra en fallstudie med flertalet företag men 

emellertid är det lämpligare att endast studera ett specifikt företag när målet är att gå in 

mer på djupet, exempelvis när oberoende variabler undersöks. Yin (2009, s. 15) skriver 

att en fallstudie är generaliserbar i teorin. Han skriver att målet med en fallstudie är att 

utvidga en teori och inte att räkna ut olika frekvenser.  En single case study kan utgöra ett 

exempel på ett betydelsefullt bidrag till vidare utveckling av teorin. Denna typ av studie 

kan på så vis vara till hjälp för att rikta framtida undersökningar (ibid, s. 47).   

 

Bryman (2002, s. 260) skriver att eftersom kvalitativ forskning vanligtvis handlar om att 

studera en liten grupp av individer som har en eller flera gemensamma nämnare, vilket 

ger studien djup snarare än bredd, tenderar resultaten att fokusera på det kontextuellt 

unika och på meningen hos, eller betydelse av, den aspekt av den sociala verklighet som 

studerats. I denna studie uppnåddes detta djup då semistrukturerade djupintervjuer 

genomfördes med säljarna, innesäljarna samt regionchefen på Förpackningsservice och 

fokus låg på det kontextuellt unika i deras kundrelationer. Bryman (2002, s. 260) skriver 

även att Guba och Lincoln (1985) menar på att en fyllig redogörelse tillåter andra 

personer att själva bedöma hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö med 

hjälp av den databas som studien har presenterat.  

 

Den kvalitativa forskaren strävar efter att uppnå en förståelse av beteenden, värderingar 

samt åsikter i termer av den kontext i vilken undersökningen genomförs (Bryman 2002, s. 

273). I denna studie ville vi få en ökad förståelse för hur företagets kundrelationer ter sig 

och vilka aspekter som ligger bakom deras relationer. I intervjuerna frågade vi därför 

säljarna, innesäljarna samt regionchefen om deras tidigare erfarenheter och om deras 

egna åsikter rörande kundrelationer. 

 

Bryman (2002, s. 270) skriver att kritikerna menar att kvalitativa forskningsresultat är 

svåra att generalisera utöver den situation de är tagna ifrån. De personer som intervjuas i 

en kvalitativ studie kan inte vara representativa för en population då en fallstudie inte 

utgör ett stickprov som dragits från en känd population. Detta är något vi är väl medvetna 

om och målet med studien var inte att kunna representera en hel population utan istället 

att lägga fram hur detta specifika företag arbetar, och att göra detta med så fyllig data 

som möjligt. Bryman (2002, ss. 270-271) skriver vidare att resultaten ifrån den 

kvalitativa undersökningen skall generaliseras till teori och inte till populationer. Mitchell 

(1983) skriver att den bindande kraften i det teoretiska tänkandet är det avgörande när 

generaliserbarheten från en kvalitativ studies resultat skall bedömas (se Bryman 2002, s. 

271). Med detta menas att det är kvaliteten på de teoretiska slutsatserna som formulerats, 

med tanke på de kvalitativa data som samlats in, som är det viktigaste kriteriet när det 

kommer till att uppfylla generaliserbarhet.  

 

För att minimera risken för intervjuareffekt hade vi hela tiden intervjuareffekten i 

bakhuvudet för att inte påverka informantens svar. Bryman (2002) skriver att det inte går 

att vara säker på hur vanligt förekommande dessa effekter är. Författaren skriver 

exempelvis att det socialt önskvärda svaret kan begränsas genom att intervjuaren håller 
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en viss distans till informanten samt att inte visa hur informantens svar bedöms (Bryman 

2002, s. 142). Bryman (2002, s. 146) skriver att studier rörande intervjuareffekten inte har 

visat på några strikta mönster, gällande olika egenskaper hos intervjuaren, som medför 

skevheter i informanternas svar. För att få ut mesta möjliga av intervjun och minska 

intervjuareffekten använde vi oss utav Kvale och Brinkmann (2009, ss. 166-167) lista 

som behandlar tio kriterier för hur en intervjuare bör agera, utöver dessa tio finns 

ytterligare två som Bryman (2002, s. 306) har lagt till (se bilaga 2). 
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3 Teoretisk referensram  

 

Vi kommer i denna del att presentera några egenskaper som kan hittas i olika relationer 

samt vilka roller de involverade i en kundrelation besitter. Först redovisas de olika 

egenskaperna vilka följs utav en beskrivning av befattningshavarnas olika roller. 

 

3.1 Relationers kännetecken  

 

Det är många författare som tar upp olika egenskaper som kan hittas i kundrelationer, 

exempelvis nämner Gummesson (2002, ss. 37-43) ett antal generella egenskaper. Han 

skriver att det med hjälp av dessa generella egenskaper går att klassificera och jämföra 

olika relationer, samt även definiera olika relationstyper. Nedan kommer vi att beskriva 

följande egenskaper; komplexitet, beroende, makt, förtroende/tillit, engagemang, närhet, 

stabilitet, långsiktighet, anpassningar och kunskap/erfarenhet. Gadde och Håkansson 

(1998, s. 94) poängterar att relationsegenskaper är helheter som egentligen inte bör delas 

upp eftersom de alla hänger samman. Många väljer ändock att dela upp dessa egenskaper 

av pedagogiska skäl, vilket även Gadde och Håkansson (1998) själva valt att göra. 

3.1.1 Komplexitet 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Kontaktmönster i en mer avancerad leverantörsförbindelse (Gadde & Håkansson 1998, s. 

95).  

 

Figur 2 behandlar leverantörsförbindelse av en mer avancerad art. Figuren beskriver hur 

komplext ett företags förbindelser kan vara i form av antalet inblandade personer (Gadde 

& Håkansson 1998, s. 95). 

 

Gadde och Håkansson (1998, s. 96) skriver att komplexiteten i en leverantörsrelation kan 

bero på två saker, kopplingens komplexitet och komplexiteten av beroenden till andra 

relationer. Den första aspekten som behandlar kopplingen av relationer kan ses ur tre 

perspektiv, dessa är; tekniska, organisatoriska och sociala perspektiv. Vilket i sin tur 

medför att olika problem kan uppstå, såsom kommunikations- samt 

koordineringsproblem. Författarna nämner även att ekonomiska problem kan uppstå. 



 

- 13 - 

 

Dessa typer av problem kan uppkomma när fler befattningshavare blir delaktiga i 

förbindelsen. Axelsson och Agndal (2005, s. 278) skriver att komplexiteten i utbytet 

mellan leverantör och kund vanligtvis kräver ett mer välutvecklat samspel. Komplexitet 

handlar om omfattningen av de personer som är involverade i en enskild förbindelse 

(Gadde & Håkansson 1998, s. 94). Axelsson och Agndal (2005) skriver att det ställs olika 

krav på de personer som är inblandade och att detta beror på komplexiteten. Författarna 

skriver vidare att ett enkelt utbyte hanteras i en enkel kundförbindelse medan en mer 

komplex förbindelse kräver ett mer välutvecklat samspel både mellan företagen men även 

inom respektive företag (Axelsson & Agndal 2005, s. 278). Alla relationer med fler 

involverade i måste tas hänsyn till när det bestäms vad som skall göras i en enskild 

relation (Ford et al. 1998, s. 182). Ett exempel på den andra aspekten, beroenden till 

andra relationer, kan vara att en problemlösning för en relation i sin tur kan bidra till en 

mängd olika följdproblem för en annan relation (Gadde & Håkansson 1998, s. 96).  

3.1.2 Beroende 

 

Beroende kan definieras som ett företags behov av att upprätthålla en relation med någon 

annan för att uppnå sitt mål (Frazer 1983 se Jena, Guin & Dash 2011). Flertalet studier 

visar på att beroenden är en avgörande faktor när det kommer till företags strategiska 

beslut (Jena, Guin & Dash 2011).  Beroende har visat sig vara, i likhet med förtroende, en 

bestämningsfaktor för köpare i en relation snarare än en konsekvens av förbindelsen 

(Jena, Guin & Dash 2011). Sezen och Yilmaz (2007) menar att det krävs både beroende 

och tillit för att en relation skall uppstå.  

Enligt Berry och Parasuraman (1991) skiljer sig beroende åt på tre olika nivåer. Den 

första nivån behandlar priset och här lockar företag ofta till sig kunder med hjälp av 

prisaspekter, men när konkurrenterna pressar sina priser avtar således även detta 

beroende. Den andra nivån innebär en fördjupning i relationen. På denna nivå är det alltså 

inte enbart priset som skapat en relation, här har även en kommunikation med kunden 

uppstått. På den tredje, och sista, nivån finns även en strukturell del i relationen som till 

exempel kan innebära att parterna kopplat samman resurser i ett leveranssystem (Berry & 

Parasuraman 1991, ss. 136-142). 

En undersökning som gjordes av Bonner och Calantone (2005) visar en mer negativ sida 

med att skapa relationer baserat på beroenden. De skriver att fastän beroende kan främja 

en relation behöver det nödvändigtvis inte innebära att relationen blir lönsam. 

Artikelförfattarna skriver vidare att företag därmed skall lägga fokus på att få gynnsamma 

kognitiva förfoganden istället för att skapa beroende som håller köparna kvar (Bonner & 

Calantone 2005). 

Gadde och Håkansson (1998) skriver att för större företag är de viktigaste 

leverantörsförbindelserna de som är volymtunga. Därför blir dessa alltid av stor betydelse 

ur ekonomiska aspekter, för båda parter i relationen, och menar på att något som är 

betydelsefullt för båda skapar beroende (Gadde & Håkansson 1998, ss. 102-103). Med 

beroenden följer också makt och det är av vikt att hantera en relation med hänsyn till 

både beroenden och makt (ibid, s. 93). 
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3.1.3 Makt 

 

Det är sällsynt att båda parter har lika stor makt i en relation, det vill säga att relationen är 

helt symmetrisk. Makten kan däremot alternera mellan de olika parterna beroende på hur 

marknadssituationen ser ut. Axelsson och Agndal (2005, s. 343) skriver att den part som 

har en starkare position än sin motpart även har större möjlighet att få sin vilja igenom. 

En asymmetrisk relation kan ses som orättvis vilket kan innebära att den svagare parten 

drar sig ur när denne får ett bättre alternativ (Gummesson 2002, s. 39). Gadde och 

Håkansson (1998) skriver att makt även kan skifta beroende på konjunkturläget. Det är då 

viktigt att tänka på att inte missbruka sin makt eftersom detta snabbt kan skifta och 

företaget bör istället se till att skapa ett förtroende innan ett marknadsskifte sker (Gadde 

& Håkansson 1998, ss. 104-105).  

 

Fördelen med att ha makten i relationen är att företaget blir mäktigare och förstärker sin 

position. Det negativa med makt är att om den utnyttjas kan makten tänkas förbruka både 

resurser och missbruka det förtroendet som finns hos övriga aktörer (Axelsson & Agndal 

2005, s. 346). Författarna skriver vidare att makten kan förändras över tid på grund av att 

resurser som är viktiga att kontrollera under en viss period kan vara obetydliga vid ett 

annat tillfälle (ibid, s. 247).  

3.1.4 Förtroende/Tillit 

 

Flertalet studier bland annat från Morgan och Hunt (1994) visar att förtroende är en av de 

absolut viktigaste egenskaperna när det kommer till relationer. Industrial Marketing and 

Purchasing Group (IMP-gruppen)
3
 menar på att förtroende är en central egenskap 

(Morgan & Hunt 1994). Gadde och Håkansson (1998, s. 105) skriver att det återfinns 

osäkerhet i alla affärsuppgörelser. De skriver vidare att det är nästintill omöjligt att skriva 

formella kontrakt som täcker upp alla tänkbara problem som kan uppstå i en framtida 

affärsuppgörelse. Författarna menar på att det därför är förbindelsen i sig själv som måste 

vara till grund för att skapa trygghet. De skriver vidare att förtroende är något som skapas 

över tid och att det är vanligt att parterna testar varandra i början för att kunna känna sig 

trygga när det sedan är dags att inleda mer omfattande transaktioner. Även Selnes (1996) 

menar att köparens förtroende växer medan relationen utvecklas. Det är viktigt att inte 

enbart lära känna sin partner väl utan att även underlätta dennes inlärningsprocess i 

möjligaste mån för att öka det ömsesidiga förtroendet (Gadde & Håkansson 1998, s. 106).  

Styrkan i en relation anses ofta vara baserad på tillit och att det därför är av stor vikt att 

parterna kan lita på varandra fullt ut (Gummesson 2002, s. 38; Axelsson & Agndal 2005, 

s. 283) Ett sätt att skapa förtroende på är genom att frambringa olika sociala tillfällen där 

parterna kan träffas och lära känna varandra (Gadde & Håkansson 1998, s. 106). 

Författarna skriver att parterna, genom att lära känna varandra och förstå varandras 

                                                 
3
 IMP-gruppen grundades år 1976 utav forskare från fem Europeiska länder. Deras första gemensamma 

arbete heter International Industrial Marketing and Purchasing: An interaction Approach och baseras på 

vikten av att både forskare och chefer förstår interaktionen som sker mellan aktiva köpare och säljare i 

långsiktiga affärsrelationer. IMP-gruppen har sedan dess släppt flertalet studier om affärsrelationer och 

även inom andra nätverk, inom vilka de opererar (Ford et al. 1998, s. VIII). 
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problem, ökar den ömsesidiga förståelsen för varandra. Även förståelsen för varför 

exempelvis leveranser måste levereras i tid och att produkterna måste hålla hög kvalitet 

blir tydligare om parterna har god kännedom om varandras verksamhet (Gadde & 

Håkansson 1998, s. 106).  

Morgan och Hunt (1994) skriver att förtroende, tillsammans med engagemang, är 

centrala egenskaper för en lyckad relation på grund utav att dessa egenskaper uppmuntrar 

till tre aspekter, nämligen (1) att jobba med att bevara relationen genom att samarbeta 

med den andra parten (2) att undvika tilltalande kortsiktiga alternativ gentemot fördelarna 

med långsiktiga samarbeten (3) att se eventuella högriskstaganden som en 

försiktighetsåtgärd då den andra parten troligtvis inte kommer att agera opportunistiskt.  

3.1.5 Engagemang  

 

Morgan och Hunt (1994) definierar engagemang som ett utbyte mellan parter som tror på 

att den pågående relationen är så pass viktig att den motiverar till maximala insatser från 

motparten för att upprätthålla den befintliga relationen. Artikelförfattarna skriver vidare 

att flertalet litteratur som behandlar relationer visar på att parterna ser engagemang som 

den främsta egenskapen på grund av att parterna dels vill uppnå värdefullt resultat för sig 

själva och dels strävar efter att upprätthålla och utveckla relationen. 

Anderson och Weitz (1992) skriver att gemensamt engagemang inom de olika 

distributionskanalerna kan leda till ett förbättrat samarbete för att tillgodose 

konsumentens önskemål, vilket leder till en ökad lönsamhet för alla inblandade parter. 

Chenet, Dagger och O´Sullivan (2010) skriver att servicekvalitet och tillit påverkar hur 

ett företag differentierar sig på marknaden samt att differentieringen i sin tur påverkar 

engagemang och slutligen kundnöjdhet. Distributörer i ett engagerat förhållande har 

lättare åtkomst till kundernas önskemål vad gäller produkter och har därmed ökade 

möjligheter till att differentiera sig från andra distributörer på marknaden (Anderson & 

Weitz 1992). Artikelförfattarna skriver även att tillverkare i ett engagerat förhållande 

erhåller större access till marknadsinformation och att de därför lättare kan utveckla 

produkter samt samla fler distributörer för lansering av nya produkter, därmed stärker de 

slutanvändarnas lojalitet och minskar distributörernas vilja att främja konkurrerande 

varumärken. 

Gadde, Huemer och Håkansson (2003) skriver även de att det föreligger goda skäl för ett 

företag att engagera sig i sina kunder. För att kunna utnyttja ett annat företags resurser till 

fullo är det av stor vikt att relationen utvecklas. Ju mer en kund är involverad i 

interaktionen med företaget desto mer ökar relationens potentiella värde (ibid).  

3.1.6 Närhet 

 

Gadde och Håkansson (1998, s. 54) skriver att det är av stor vikt att skapa närhet till sin 

kund då detta leder till att parterna i förbindelsen kan ta hjälp av varandra med olika 

lösningar på problem som kan uppkomma. Genom att skapa närhet till en annan part 

skapas medvetet ett beroende till varandra. Fördelarna med att skapa hög grad av närhet 
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är bland annat för att kunna göra tekniska anpassningar på bytesprodukter samt hitta 

logistiklösningar som genererar till effektivisering av flödet (ibid).  

Enligt Håkansson och Snehota (1995) kan en högre grad av närhet finnas i tre 

dimensioner. Den första dimensionen behandlar sammanlänkade aktiviteter som sker i 

båda företagen, det kan bland annat handla om en sammanlänkning av produktions- och 

distributionsaktiviteter såsom matchande leverantörstider. Den andra dimensionen 

handlar om de resurskopplingar som kan hittas mellan parterna. En av kopplingarna är att 

leverantören ansvarar för att det sker en produktutveckling, att företaget tillsammans med 

kunden skapar nya produkter. Den sista dimensionen beskriver relationen som finns 

mellan de personer som företräder företagen, både det köpande och det säljande. Utifrån 

den sista dimensionen går det att hitta ytterligare två fördelningar inom den personliga 

interaktionen som sker. Den första behandlar hur många individer som är involverade i 

interaktionen mellan företagen. Den andra beskriver djupet i de olika relationerna som 

främst baseras på olika sociala aspekter (Håkansson & Snehota 1995). Gummesson 

(2002, s. 41) skriver att närhet skapar trygghet samt att somliga relationer, mellan säljare 

och köpare, kan bli mycket personliga då de träffas ofta och ibland även umgås privat. 

3.1.7 Stabilitet 

 

Gadde och Håkansson (1998) menar att det finns två strategiska dimensioner i 

leverantörsförbindelsen. Dessa två dimensioner handlar om graden av närhet och graden 

av stabilitet. Enligt Gadde och Håkansson (1998) utmärks nästan alltid nära relationer av 

stabilitet. De menar att närhet tar tid att uppnå i en relation och när detta gjorts präglas 

den därmed även av en hög grad av stabilitet. En hög grad av stabilitet är därför, mer eller 

mindre, alltid förekommande i en nära relation, däremot kan en hög grad av stabilitet 

även finnas i en relation med låg grad av närhet (Gadde & Håkansson 1998, s. 57). 

Författarna skriver att genom att involvera leverantörerna i utvecklingsprocessen skapas 

bindningar som medför både stabilitet och trygghet. De menar att genom att ha en hög 

grad av närhet i relationerna frambringas en trygghet och när parterna tillsammans 

utvecklar särskilda system skapas en viss säkerhet. 
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3.1.8 Långsiktighet 

 

Relationer på en industrimarknad har visat sig vara av en långsiktig relationskaraktär 

(Gadde & Mattsson 1987). Detta kan bland annat bero på att de anpassningar företagen 

gjort tar tid att utarbeta (Gadde & Håkansson 1998, s. 99). En annan anledning är att när 

parterna tidigare har samarbetat har de införskaffat sig erfarenhet om varandra, vilket kan 

leda till att framtida affärshändelser mellan parterna sker smidigare (Axelsson & Agndal 

2005, s. 282). Gadde och Håkansson (1998, s. 99) menar att relationer som är av mer 

omfattande art vanligtvis har tiotals år på nacken vilket även är något som Axelsson och 

Agndal (2005, s. 281) nämner. Enligt Gummesson (2002, s. 40) är långsiktighet i 

relationerna en av stöttepelarna i relationsmarknadsföring och menar på att en lång 

relation tenderar att bli effektivare för alla parter. Ibland kan det dock vara befogat att 

bryta en relation av olika anledningar men ingen relation skall behöva upphöra på grund 

av slarv eller ointresse. Bonner och Calantone (2004) menar att det är allt vanligare att 

företag ser sina kunder som tillgångar, som behöver tas om hand över lång tid. Guin och 

Dash (2011) skriver att relationens kontinuitet speglar kundens intentioner. 

En nackdel med att ha långsiktiga relationer är bland annat att den historik som finns 

mellan parterna påverkar samspelet som sker idag. Det finns även vissa förväntningar på 

interaktionen som ibland kan vara svåra att upprätthålla (Gadde & Håkansson 1998, s. 

99).  

Ganesans (1994) studie visar på att förtroende är en av de viktigaste aspekterna när det 

kommer till skapande av långsiktiga relationer. Studien visar även att beroende är en 

annan faktor som spelar in (Ganesan 1994; Bonner & Calantone 2004). Jackson (1985) 

skriver att det kan föreligga ekonomiska aspekter, vilka kan innebära en stor risk för 

kunden vid ett leverantörsbyte, som gör att kunden stannar kvar hos företaget över en 

lång tid. 

3.1.9 Anpassningar 

 

Enligt Håkansson och Snehota (1995) krävs det att företag anpassar sig gentemot 

varandra för att relationen skall fungera. Gadde och Håkansson (1998) skriver att olika 

varianter av anpassningar är en metod för att kunna hantera komplexiteten som finns i en 

förbindelse, men anpassningarna leder även till att relationen i sig själv blir mer komplex. 

Författarna menar att anpassningar innebär att varje enskild leverantör hanteras på ett 

unikt sätt (Gadde & Håkansson 1998, s. 97). Anpassningar har således en central roll i 

fungerande företagsrelationer (Brennan, Turnbull & Wilson 2003). Eftersom det ofta är 

en liten del av leverantörerna och/eller kunderna som står för större delen av intäkterna 

hos företag inom B2B så är individuella anpassningar av stor vikt för att kunna erhålla en 

konkurrenskraftig fördel (Turnbull, Ford & Cunningham 1996).  

 

Schmidt, Tyler och Brennan (2007) skriver att relationer mellan ett företag och dess 

viktigaste kunder tenderar att vara av både nära, komplex och långsiktig art och att 

relationerna även baseras på betydande ömsesidiga anpassningar från båda parter. 

Författarna skriver vidare att det enligt litteraturen finns flertalet olika anledningar till 

varför företag väljer att anpassa sig. Gadde och Håkansson (1998) tar upp att det finns två 
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betydande orsaker till varför företag genomför anpassningar, dessa kan antingen vara 

baserade på att anpassningen ger lägre totalkostnader eller att leverantörer prioriteras på 

bekostnad av andra, mindre viktiga, leverantörer. Detta stödjer även Brennan (1998) som 

säger att viljan att anpassa sig varierar beroende på hur viktig relationen är för företaget 

(se Schmidt, Tyler & Brennan 2007). Johansson och Mattson (1988, s. 290) menar 

däremot att företag anpassar sig till varandra för att stärka banden mellan varandra medan 

Ford et al. (1998, s. 27) påstår att ett företag, med hjälp av anpassningar, vill signalera 

trovärdighet till sina företagspartner. 

 

Schmidt, Tyler och Brennan (2007) menar att anpassningar ofta leder till att relationen 

utvecklar vissa specifika tillgångar, såsom personliga relationer och tillit. Författarna 

skriver vidare att ett företag bör försöka jämföra kostnaderna gentemot dessa fördelar för 

att lättare kunna ta ett beslut i huruvida de skall göra anpassningar eller ej. Gadde och 

Håkansson (1998) skriver att det finns många olika typer av anpassningar, dessa kan 

delas upp i tre olika kategorier; tekniska, kunskapsmässiga samt administrativa. 

Författarna skriver att de tekniska anpassningarna handlar om att det inom den 

industriella marknaden ofta finns både krav och möjligheter vad gäller teknik. Det kan 

exempelvis handla om materialanpassningar, logistiklösningar eller anpassningar rörande 

komponenter och utrustningar. Kunskapsmässiga anpassningar handlar om att köparens 

och leverantörens kunskaper tillsammans kan leda till positiva utvecklingsmöjligheter. 

Den sista typen av anpassning, det vill säga den administrativa, handlar om anpassningar 

i leverans-, planerings-, samt kommunikationssystem (Gadde & Håkansson 1998, ss. 97-

98). 

3.1.10  Kunskap/Erfarenhet 

 

En relation utgörs i vanliga fall av ett ekonomiskt utbyte och innehållet kan exempelvis 

utgöras av överföring av kunskap och information, vilket ofta är den bakomliggande 

orsaken till att allianser bildas mellan företag (Gummesson 2002, s. 42). Enligt Wagner 

och Boutellier (2002) är den gemensamma kunskapsutvecklingen av stor vikt i alla 

strategiska partnerskap när relationen är i sin utvecklingsfas. Kunder bör närma sig sina 

leverantörer genom att integrera dem i produktutvecklingen, vilket bör ske så tidigt och i 

så stor omfattning som möjligt då leverantören ofta vet vad som kan förbättras i form av 

tekniska termer. Wagner och Boutellier (2002) skriver vidare att detta är av fördel av två 

anledningar, först och främst så kan det bidra till lägre kostnader för kunden, genom att 

dra nytta av leverantörens tidigare erfarenheter slipper kunden göra några misstag själv 

utan kan direkt uppnå det mest lönsamma resultatet. Den andra aspekten baseras på att 

leverantörerna ofta har breda kontaktnät och därmed erhåller goda kontakter på 

marknaden, vilket i sin tur leder till att leverantören kan erbjuda kunden bättre alternativ 

för att optimera produktutvecklingen. Detta fungerar särskilt bra om leverantören har 

stort ansvar när det gäller utvecklingsfasen i produktionen (ibid). 

3.2 Hur egenskaperna bildar en helhet 

 

Gadde och Håkansson (1998, s. 91) skriver att varje transaktion är unik. Enligt författarna 

kan en transaktion utgöra antingen ett gemensamt utvecklingsprojekt, ett test av nya 
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produkter eller omförhandlingar av ett kontrakt. Hur dessa olika transaktioner skall 

hanteras kan dels bero på hur komplex relationen är i sig själv eller dels på hur parters 

gemensamma historia ser ut, de kanske har samarbetat tidigare vilket har resulterat i en 

förbindelse. Hur transaktionerna hanteras beror på vad som kännetecknar den tidigare 

historien, om det finns tillit mellan parterna hanteras transaktionen på ett sätt jämfört med 

hur den hade behandlats om förtroendet inte hade funnits i relationen. Förtroende skapas 

enligt Gummesson (2002, s. 41) av närhet. Gadde och Håkansson (1998) säger att det tar 

tid att åstadkomma närhet i en relation och att när detta väl har uppnåtts kännetecknas 

relationen även av en hög grad av stabilitet. Chenet, Dagger och O´Sullivan (2010) 

skriver att bland annat tilliten påverkar engagemanget. Engagerade parter har även större 

möjligheter att differentiera sig på marknaden genom att göra anpassningar gentemot 

kundernas önskemål menar Anderson och Weitz (1992). 

 

En betydande faktor i långsiktiga relationer är de anpassningar som görs mellan parter. 

Anpassningar kan frambringa både makt och beroenden, de kan även möjliggöra 

effektiviseringar. Anpassningarna kan ske i olika utsträckningar och kan handla om 

tekniska, administrativa, kunskapsmässiga och/eller finansiella frågor (Gadde & 

Håkansson 1998, s. 93). Gummesson (2002, s. 43) skriver att generella egenskaper kan 

fungera som förankringar för bedömningar av relationerna. Författaren skriver vidare att 

egenskaperna i sig själva inte kan fungera som underlag utan att de måste läggas in i ett 

sammanhang.   

 

Axelsson och Agndal (2005, s. 278) skriver att det ställs krav på personer som är 

involverade i relationen och att detta beror på komplexiteten. Ford et al. (1998, s. 182) 

skriver att alla inblandade i en kundrelation behöver tas hänsyn till när beslut skall göras i 

relationen. Detta leder in oss på befattningshavarnas roller.  

3.3 Befattningshavarnas olika roller 

 

Om en produkt är enkel är det vanligtvis en säljare och en köpare inblandade i 

interaktionen men om produkten är av det mer komplexa slaget behöver fler 

befattningshavare vara involverade, från båda parter (Axelsson & Agndal 2005, s. 285). 

Det är vanligt förekommande att de involverades deltagande varierar under de olika 

faserna av interaktionen. Detta sker eftersom intensiteten varierar mellan företagen då de 

är beroende av de frågor som är viktiga just då och kräver snabba lösningar. De problem 

som uppstår är vanligtvis enkla att åtgärda men det händer emellertid att problemen som 

uppstår är mer krävande och att det behövs större insatser från båda parter. Det kan även 

vara så att andra aktörer, såsom leverantörens leverantör, behöver hjälpa till för att hitta 

en lösning på problemet (Axelsson & Agndal 2005, s. 277).   

 

Företag och organisationer inom industrin har ofta uppmanats att noggrant analysera 

köpbeteendet hos sina kunder för att sedan bygga sina strategier utifrån denna analys 

(Webster & Wind 1972). Artikelförfattarna skriver att det i regel är många involverade i 

en industriell köpprocess och att det råder ett komplext samspel mellan dessa personer. 

Det råder även ett komplext samspel mellan de individuella och de organisatoriska målen 

(ibid).  
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Ford et al. (1998, s. 78) skriver att det finns två olika ömsesidiga beroenden mellan de 

olika aktörerna i respektive företag. Det första beroendet handlar om beroende till 

motpartens kunskap i specifika områden, det kan exempelvis röra sig om information 

rörande produkten eller goda råd. Den andra behandlar individuella och gemensamma 

beslutstaganden. Författarna skriver att det är vanligt förekommande att företag går från 

att leverantören säger ett pris till att företagen tillsammans kommer överens, baserat på 

kostnadsinformationen från leverantören och vad parterna beaktar som vinning. De 

gemensamma projekten, som företagen tillsammans utför, etableras för att utveckla nya 

produkter eller tjänster samt att inkorporera detta i kundens eget erbjudande.   

 

Webster och Wind (1972) poängterar att köpbeteendet är ett individuellt beteende som 

skiljer sig från företag till företag och från relation till relation. Marknadsföringen sköts i 

regel av den enskilde försäljaren och inte av organisationen. Det kan bland annat vara 

säljarens personlighet, motivation eller kunskap som påverkar köparens beslut. 

Artikelförfattarna skriver vidare att i vissa enstaka fall kan köparen låta personliga 

egenskaper vara avgörande vid ett köpbeslut. Detta sker vanligtvis när alla andra 

erbjudanden är likvärdiga, den sociala biten blir då avgörande (Webster & Wind 1972).  

 

De involverade i relationen mellan företag är oftast specialister inom bland annat 

produktion, marknad och sälj (Ford et al. 1998, s. 159). Deras samspel är av vikt för att 

säkerställa lämplig information som strömmar mellan företagen och för att minska de 

osäkerheter som kan finnas, vid exempelvis transaktioner, hos företagen under 

samarbetets gång (ibid).  

 

The Buying Center är ett uttryck som används när fler befattningshavare från det köpande 

företagets organisation medverkar i besluts- och köpprocessen (Axelsson & Agndal 2005, 

s. 371; Webster & Wind 1972, s. 77). Ibland förekommer det att en person har flera roller 

eller att flertalet personer har en och samma roll under denna process (Webster & Wind 

1972, s. 80). Webster och Wind (1972, ss. 78-80) skriver att det finns fem olika roller 

inom the Buying Center. Dessa fem olika roller är användarna, påverkarna, köparna, 

beslutstagarna och dörrvakterna (gatekeepers).  

 

Användarna är de personer som använder sig utav produkten eller tjänsten och i många 

fall är det potentiella användare som från början inleder köpprocessen eller kommer med 

specifika köpkrav. De kan även påverka framtida köp genom att antingen vägra arbeta 

med vissa material från särskilda leverantörer eller genom att påpeka det behov som 

materialet uppfyller. Påverkarna har stort inflytande på beslutsprocessen indirekt eller på 

ett direkt sätt genom att tillhandahålla information och kriterier för att granska köpet. De 

är i synnerhet viktiga när det gäller att utveckla produkter då de bland annat har stor 

kunskap om den utrustning som används, vilket är av stor fördel. Alla inblandade i en 

relation ur det köpande företagets organisation kan ses som påverkare. Köparna i en 

organisation är de som har behörighet att välja leverantör samt inrätta villkoren för köpet. 

Vilka personer som har rollen som köpare varierar bland annat beroende på företagets 

storlek. På ett litet företag kan VD:n vara den som även förfogar över inköpen. En utav 

de uppgifter som en köpare har är att förhandla med säljaren.  

 



 

- 21 - 

 

Beslutstagarna har antingen en informell eller en formell auktoritet när det kommer till 

beslut om den slutliga leverantören. Det är i praktiken svårt att bedöma vem som 

egentligen är den slutgiltiga beslutstagaren. De personer som besitter rollen som 

beslutstagare har ibland även en övre gräns i vilka finansiella åtaganden de kan ta på sig 

för att ledningen eller VD:n på företaget skall göra den slutgiltiga bedömningen i större 

affärer. Dörrvakterna (Gatekeepers) är en grupp vars roll innebär att de kontrollerar flödet 

av information från andra. Ett exempel på vad denna roll innebär är att köparna på 

företaget ansvarar för att upprätthålla en god relation till företagets säljare samt 

potentiella säljare. Dörrvakten, som i detta fall är köparen, har befogenhet att tillåta eller 

neka säljaren att ta kontakt med exempelvis produktutvecklaren. Teknologerna på 

företaget kan även innefatta rollen som dörrvakt, likaså assistenterna på företaget. 

Dörrvakterna har störst påverkan när det gäller identifiering av olika köpalternativ.  

 

Ford et al. (1998, ss. 105-106) beskriver chefernas roll i interaktionen. Författarna skriver 

att de högst uppsatta cheferna i någorlunda komplexa företag inte kan hålla reda på alla 

interaktioner som sker mellan företaget och kunderna. Mellancheferna är oftast närmare 

problemen och därför är det naturligt att de identifierar samt kommer med lösningar som 

de tycker passar för den specifika situationen.  
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4 Precisering av forskningsfrågor 

 

Nedan följer ett förtydligande kring de frågor vår studie ämnar besvara.  

 

 

Efter att ha diskuterat teorin kring de olika relationsegenskaperna samt 

befattningshavarnas roller vill vi precisera våra forskningsfrågor. De första nio frågorna 

behandlar de tio olika egenskaperna. De två sista berör de olika befattningshavarnas 

roller. Forskningsfrågorna preciseras för att med hjälp av teorin kunna besvara våra två 

problemformuleringar, Vi ämnar således besvara alla dessa elva forskningsfrågor för att 

kunna uppfylla studiens mål och ge läsaren en detaljerad och djupgående bild av hur 

relationer kan hanteras i ett industriellt företag. Utifrån vår teoretiska referensram 

formuleras därmed följande forskningsfrågor; 

 

1. Vilka är fördelarna med breda kontaktytor? 

2. Vilka beroenden kan finnas mellan olika företag? 

3. I hur stor utsträckning används makt? 

4. Vilka är fördelarna med förtroende och hur kan företaget skapa denna tillit hos 

kunden? 

5. Vilka är fördelarna med engagemang och hur kan företaget öka kundens 

engagemang? 

6. Hur kan företaget närma sig kunden och vilka är fördelarna med denna närhet? 

7. Vilka är fördelarna med långsiktiga relationer och hur kan företaget arbeta för att 

uppnå den här typen av relation? 

8. Vilka är fördelarna med anpassningar och hur genomförs dessa? 

9. Vilken betydelse har företagets kunskap och erfarenhet i utvecklingen av 

långvariga affärsrelationer? 

10. Vilka olika befattningshavargrupper brukar involveras från det säljande företagets 

sida och hur påverkar de relationen? 

11. Vilka har en direkt och vilka har en indirekt kontakt med kunden? 
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5 Hur Förpackningsservice arbetar med kundrelationer  

 

I denna del presenteras respondenternas svar från intervjuerna. Först redogörs svaren 

angående de olika egenskaperna sedan behandlas informanternas svar gällande 

befattningshavarnas olika roller.  

 

5.1 Samtal med de anställda 

 

Vi intervjuade regionchefen, säljarna och innesäljarna på SCA packaging Sweden AB, 

division Förpackningsservice. Vi har valt att anonymisera våra informanter för att vi ville 

att våra informanter skulle känna sig trygga under intervjun och kunna tala fritt kring 

ämnet. Vi kommer att kalla varje informant för ”R” då de från början var våra 

respondenter. Varje R följs utav ett nummer, exempelvis den första informanten som vi 

kallar för R1. Regionchefen räknade vi som en utav säljarna. Följande informanter var 

därmed säljare på Förpackningsservice; R1, R5, R7, R8, R9 samt R10 och följande 

informanter var innesäljare; R2, R3 R4, R6, samt R11.  

5.1.1 När fler är med i bilden 

 

Enligt R1 har SCA packaging Sweden AB, division Förpackningsservice ibland större, 

mer komplexa, projekt där inköpsmönster och besparingar skall till för kunden. I dessa 

fall finns ett behov av att få med sig hela företagsledningen hos kunden. Detta innebär 

vanligtvis fler möten, samt många processer, som skall genomföras innan företaget väljer 

strategi. R1 pekade även på utmaningarna som är att det blir svårare när det är så många 

olika avdelningar från företaget som är involverade, det innebär mer jobb när ”förändra 

avdelning för avdelning” skall ske. Exempelvis berättar R11 för oss att de har, för deras 

största kund, sålt in hela sitt sortiment. Det vill säga att samtliga SCA packaging enheter 

levererar varor till denna kund. R11 säger att anledningen till att detta gjorts är bredden 

av kunskap och menar att de tar kunskapen från den enhet som kan det bäst. Flertalet 

informanter, bland annat R7 och R10, nämner Designcenter som en utav de enheter som 

vanligen involveras i kundrelationerna.  

 

R9 säger att de personer som Förpackningsservice väljer att ha med i sin kundrelation 

oftast är specialister på ett specifikt område. R9 menar att fördelen med att ha flera 

involverade är att kompetensen blir högre med tanke på de olika specialisterna inom varje 

område som hjälper till med sin kunskap. R4 pratar om vissa beroenden som kan finnas i 

komplexa relationer. Det kan till exempel röra sig om en leverantör som behöver följa 

med ut till kunden för att visa, samt förklara, sina specifika produkter. Informanten menar 

att det är av stor vikt att kunden får träffa personer med denna spetskompetens. R4 säger 

att det även kan finnas nackdelar med att ta med leverantören ut till kunden. Vid ett 

tillfälle tog leverantören över kunden men informanten påpekar att detta är något som 

enbart inträffar vid enstaka tillfällen, eftersom det anses vara tabu inom branschen. R4 

säger att från det att ordern kommer in till att produkten levereras till kund, utgör alla 
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inblandade parter en viktig del i kundrelationen. R4 menar vidare att det därför är av stor 

vikt att alla i ledet känner delaktighet och tar ansvar.  

 

Enligt R8 är fördelen med att vara många i relationen att de får olika infallsvinklar, detta 

var även något som R7 nämnde. R11 säger att det varken uppkommer så mycket 

kommunikationsproblem eller missförstånd som det skulle kunna tänkas göra när det är 

fler inblandade. R11 menar att det handlar om att vara tydlig från början och ifall något 

missförstånd ändå uppstår är det av vikt att reda ut detta med kunden men informanten 

tillägger att detta sällan sker. R6 säger att kommunikationen oftast fungerar väldigt bra 

men att det kan falla mellan stolarna och att missförstånd kan uppstå. Detta är något som 

kan ske även internt vilket, enligt informanten, beror på att företaget är så pass stort. R1 

nämner i intervjun att det kan vara av fördel att få fler involverade eftersom alla får en 

chans att säga sitt. R1 pratar även om ”lagspel” och menar då på att alla i kedjan måste ha 

samma ansvarskänsla för att kunden skall bli nöjd. R9 nämner ett problem med att fler är 

involverade vilket är att det blir svårt att fokusera på målet när alla drar åt olika håll, detta 

är något R2 håller med om och säger att det lätt kan bli rörigt om det blir för många 

inblandade. I övrigt ser R2 inga större nackdelar med att det är fler involverade i en 

relation. En nackdel som R7 poängterar är när ”fel” personer är involverade och syftar på 

att aktörerna ofta inte är lika engagerade när för många är inblandade. Bland annat R4 

och R8 talar om att det råder brist på transporter inom vissa områden, vilket kan leda till 

förseningar ut mot kunden vilket i sin tur kan skada kundrelationen.  

 

R5 pratar om vikten av att involvera fler i en relation eftersom personer inom de olika 

befattningshavargrupperna har olika syn på saker. R5 säger att SCA packaging Sweden 

AB, division Förpackningsservice gärna vill involvera både marknaden och produktionen 

i kundens företag. Informanten pratar vidare om vikten av att ha en strukturerad ordning 

och ett tydligt tillvägagångssätt när fler är involverade för att få ut så mycket som möjligt 

utav relationen. R5 säger att en företagshierarki är väsentlig för att inte alla skall kunna 

tycka och tänka som de vill. R5 menar att affären aldrig kommer att komma till avslut om 

alla har bestämmanderätt, vilket även är något som R6 tar upp. R5 säger att det är av 

fördel för Förpackningsservice att ha fler involverade så att de lättare kan avgöra om en 

strategi är bra eller dålig för tillverkningsprocessen av emballaget. R3 säger att det 

förutom en säljare från SCA packaging Sweden AB, division Förpackningsservice även 

kan vara en säljare från divisionen Wellförpackningar samt en säljare från säljplast som 

medverkar i relationen. R11 berättar att Förpackningsservice sedan ett år tillbaka har 

arbetat med ett projekt vid namn LEAN. Enligt R11 är LEAN en tanke, en vision om att 

arbeta med förbättringar för att bli effektivare och spara tid. LEAN-projektet är främst till 

för att motsvara kundens förväntningar men även för interna ändamål, de försöker hitta 

flöden som de kan effektivisera och göra ännu bättre. Tanken är att inte bara tillgodose 

kundens önskemål utan även att överträffa kundens förväntningar. I LEAN-teamet ingår 

regionchefen för säljarna, regionchefen för produktionen och specialprodukterna, 

planeringschefen, produktionschefen, arbetsledaren ute på lagret samt en innesäljare. 

Målet är att alla anställda skall vara involverade i LEAN, säger R11. 
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5.1.2 Olika beroenden och maktfördelningar 

 

R3 och R4 nämner att det finns ett starkt beroende till deras leverantörer, finns det inga 

leverantörer som kan serva Förpackningsservice så kan inte affären fullföljas. Har inte 

företagets leverantörer hämtat godset så kommer inte heller produkten att levereras ut till 

kunden i tid. R3 berättar att det inte är ovanligt med sådana yttre faktorer som påverkar 

relationerna.  

 

R2 talar om fördjupade relationer där informanten har lärt känna kunden och har full 

fokus på denne. R2 menar att om informanten själv skulle vara borta, på grund av 

sjukdom eller liknande, måste någon annan ta vid och syftar då på att relationen kan bli 

lidande eftersom den nya personen troligtvis inte vet hur kunden vill ha det eftersom 

denne inte känner kunden på samma vis. Den nya personen måste fråga runt och gå några 

extra varv innan denne vet exakt vad som skall göras och vad kunden förväntar sig. R2 

säger att fördelen är att kunden får rätt service när informanten själv är på plats. R2 

berättar vidare att relationen kan vara stark men beroende av en enskild person i 

företaget, om exempelvis leverantören har en stark koppling till inköparen kan hela 

relationen gå i stöpet om kunden byter ut inköparen. R2 talar även om beroenden som 

kan finnas inom koncernen och säger att de måste beställa material från en annan enhet 

inom SCA varpå det ibland kan det ta längre tid att få materialet än väntat. Detta påverkar 

även SCA packaging Sweden AB, divison Förpackningsservice kunder, då deras utlovade 

leveranstid kommer att förskjutas. För att kunna tillgodose en kunds specifika önskemål 

brukar R8 ta hjälp av sitt kontaktnät runtomkring, det vill säga om företaget inte kan lösa 

det på egen hand.  

 

På frågan varför en kund är viktig även om den inte handlar särskilt ofta hos företaget 

svarar R7 att det beror på antalet som köps, det vill säga att det köpande företaget är 

volymtunga och att de därför är en viktig kund. R5 talar om att det alltid finns ett behov 

mellan företag och kund och syftar på att företaget behöver kunden som konsument samt 

att kunden är i behov av företaget för den produkt företaget erbjuder. R5 nämner att 

kunden är en del i deras arbete och att de behövs i SCA packaging Sweden AB, division 

Förpackningsservice affärssystem. R5 säger att det inte spelar någon roll om det är en 

stor eller liten kund och menar på att ”de drar sitt strå till stacken”. 

 

Några utav informanterna bland annat R3, R7 och R8 säger att det företaget kan erbjuda 

som inte konkurrenterna kan är deras helhetskoncept i och med att de även har egen 

tillverkning, vilket inte alla deras konkurrenter har. R3 och R7 menar att det går mycket 

fortare för kunden att få sina varor från företaget eftersom de kan erbjuda detta 

helhetskoncept. På frågan ifall Förpackningsservice i sig själva har något unikt att 

erbjuda kunden som inte deras konkurrenter har svarar R2 och R8 nekande. Däremot 

säger R2 att de är specialiserade på små upplagor och att de produktionsmässigt kan 

tillverka 25 lådor till kunden redan följande dag, men att det förmodligen finns fler på 

marknaden som kan erbjuda sina kunder detta. R9 berättar att företaget har en maskin 

som är till för endast en kund men att informanten ifråga inte var särskilt insatt i detta. R5 
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säger att om de tar på sig ”SCA-hatten” så är de ganska unika i och med att de kan banta 

ganska många leverantörer för kunden.  

5.1.3 Tilltron till varandra 

 

När informanterna svarar på frågan om vad en kundrelation innebär nämner strax över 

hälften utav informanterna, förutom R2, R3, R6 och R9, att det bland annat handlar om 

att kunden har ett förtroende för SCA packaging Sweden AB, division 

Förpackningsservice och känner en trygghet i att handla hos dem. Nästintill alla 

informanter nämner dock egenskapen förtroende som en viktig del i kundrelationen 

någon gång under intervjun.  

 

På frågan hur de gör för att skapa förtroende svarar R1, R5, R6, R7 och R11 att ärlighet 

och att stå för det som utlovas är viktigt. Har företaget gjort ett misstag är det av vikt att 

vara ärlig mot kunden istället för att komma med lögner. R11 förklarar vidare att 

förtroende uppkommer genom att vara ärlig och öppen. Informanten menar även att 

personkemi är en viktig del i förtroendet, eftersom parterna vet var de har varandra och 

har en öppen dialog. Detta är även något som R7 belyser, informanten säger att det finns 

kunder som R7 inte besöker lika frekvent på grund av personkemin, att det helt enkelt 

inte fungerar. R6 säger att det är lättare att komma nära vissa personer. Informanten 

förklarar vidare att vissa säljare har öar i andras säljdistrikt för att personkemin inte 

stämde mellan den första säljaren och kunden. R3 och R9 menar att förtroende skapas 

genom personliga möten och genom att finnas till för kunden samt att inte förlöjliga deras 

åsikter utan istället visa förståelse och lyssna till deras önskemål. Även R5 talar om 

betydelsen av att inte dra nytta utav kundens trovärdighet eller köpmönster utan att 

istället ha respekt och visa förståelse för kunden. R5 trycker dessutom på vikten av att 

värna om kunden så att de skall se företaget som en resurs. R8 och R9 säger att 

förtroende skapas genom kunskap, att det är viktigt att ha bred kunskap om de produkter 

som säljs.  

 

På frågan vad trygghet innebär svarar R11 säkra leveranser, att kunden får det som 

förväntas samt att kunden får varorna i tid. Att varan levereras i rätt tid är något som R2 

instämmer med. Informanten säger att god service skapar trygghet och att det är av stor 

vikt att leverantören är pålitlig. R1 talar om att hos SCA packaging Sweden AB, division 

Förpackningsservice levereras produkterna vanligtvis en till två dagar efter det att ordern 

är lagd. R1 säger dessutom att allt kan fås vid en beställning eftersom företaget är relativt 

breda i sitt sortiment. R1 säger att de på detta sätt underlättar för kunden och ger 

mervärde. R1 berättar även att deras kunder är medvetna om företagets snabba leveranser 

och ackurata leveranstider. Enligt R1 så är det betydelsefullt att ringa om det lovats, även 

om ett besked inte kan utlämnas vid den bestämda tiden måste detta meddelas till kunden. 

R1 berättar att om ett emballage tar skada eller om leveransen inte fungerar som den skall 

är det viktigt att stå för detta, förklara samt vara ärlig och öppen. Även om det inte var 

informanten som låg bakom felet är det dennes trovärdighet som tärs. R1 menar vidare att 

kunder uppskattar pålitlighet och att de tider som sagts följs. Om jobbet sköts på detta vis 

kommer kunderna så småningom inse att de kan lita på denna person, R1 säger vidare att 

det är i detta skede en trovärdighet uppstår hos kunden. R3 yttrar att det är av stor vikt att 
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återkomma till kunden, att det som lovats hålls och att kunden får snabba besked. R3 

nämner även att saker och ting skall följas upp så att kunden känner att ett intresse finns 

även efter offerten. 

 

Företaget har olika aktiviteter för sina kunder. De har bland annat den årliga 

golfturneringen där företagets kunder får deltaga tillsammans med de anställda. På frågan 

om anledningen till att de spelar golf med sina kunder svarar R8 att de gör det dels för att 

det är kul och dels för att det även pratas om andra saker utöver jobb. Detta är någonting 

R9 också menar på och säger att det är trevligt att lära känna kunden på ett annat plan. 

Informanten menar att relationen på så vis blir starkare och att det uppstår en samhörighet 

mellan parterna. R10 håller med de ovanstående men lägger även till att det är av stor 

vikt med aktiviteter eftersom det blir lättare att förstå varandra desto mer parterna lära 

känna varandra. R7 är något kritisk till att företaget anordnar denna typ av aktivitet och 

menar på att när det kommer en ny ledning spelar det ingen roll hur många 

golfturneringar företaget deltagit på men R7 säger även att ”en del köper ju sådant”.  

 

R4 anser att det kan vara bra att även prata lite mer allmänt med sina kunder eftersom 

detta bygger upp en slags förtroenderelation. Enligt R4 kan förtroende gå förlorat om 

exempelvis priserna reduceras alltför mycket, R4 menar på att kunden då får ett intryck 

av att informanten från början haft alldeles för stora påslag på priserna vilket kan göra 

kunden misstänksam. R4 menar att det istället är bättre att förklara för kunden att de höga 

priserna beror på att produkterna håller en väldigt hög kvalitet. R5 berättar om att 

förtroende i vissa fall kan leda till något negativt, att det blir en kund som får betala för 

ganska många andra på grund av att han är trogen i det tysta. R5 säger att den som gör sin 

röst hörd kanske lättare får en rabatterad prissättning medan den trogne kunden får betala 

för det.  

 

R5 anser att förtroende handlar om att vara sig själv, att inte fara med osanning och att 

lyssna på kunden och ge kunden det denne vill ha, med andra ord handlar det om att leva 

upp till kundens förväntningar. R5 säger vidare att det är av vikt att kunden känner sig 

accepterad utav företaget. R4 säger att det är viktigt att visa kunden att de bryr sig och 

enligt R5 är det av betydelse att kunden känner sig som en del i företaget. Med detta 

menar R5 att kunden skall känna att denne bidrar till företagets framgångar samtidigt som 

kunden i sin tur känner sig uppskattad av Förpackningsservice. R5 säger att 

kundrelationer är som vanliga relationer där det måste finnas förståelse mellan parterna, i 

tid och otid. 

5.1.4 Att visa engagemang 

 

På frågan hur informanterna gör för att engagera sina kunder, svarar R11 ”genom att visa 

intresse” detta gör informanten genom att besöka kunden, ringa, presentera nyheter som 

kan vara av relevans för kunden samt att vara närvarande så att kunden känner att denne 

kan ringa företaget närsomhelst. R2 säger att målet är att serva kunden så att de blir 

nöjda, sedan om det innebär daglig kontakt eller kontakt en gång i veckan beror på vad 

kunden efterfrågar. R9:s svar på samma fråga är att informanten jobbar tillsammans med 

kunden. Detta eftersom R9 vill att kunden skall vara lika engagerad i projektet som 
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informanten själv är. Ett annat sätt som flertalet informanten nämner är att, tillsammans 

med kunden, komma på nya produktlösningar. R8 nämner att det bland annat är viktigt 

att tänka kreativt.  

 

R11 anser att det är viktigt att informera kunderna eftersom det kan innebära besparingar 

för kunden och får kunden att tänka i andra banor. Informanten säger vidare att det är av 

vikt att kunden vet vad Förpackningsservice gör och varför men även hur det ser ut 

organisatoriskt och att de vet hur produktionen ser ut och dylikt ”jag tror att det är 

vinning i det, när vi förstår varandra helt”. Detta spår är även R1 inne på som menar att 

det är bra för kunden att veta hur SCA packaging Sweden AB, division 

Förpackningsservice tänker samtidigt som det är av vikt att säljaren ser hur det ser ut i 

kundens företag, sedan får parterna slå ihop det och se till att det fungerar. R5 berättar att 

de brukar bjuda in sina kunder för att visa dem runt på avdelningen, ibland åker de även 

ut till andra enheter för att ge kunden en rundtur även där. R8 tycker att det är viktigt att 

ge ut information till kunderna så att kunden ser att de engagerar sig. R6 berättar att SCA 

packagings huvudkontor har vanan att skicka ut information till alla kunder. Det kan 

exempelvis röra sig om korta filmer om olika nyheter från företaget, således behöver inte 

R6 informera kunderna personligen. Informanten anser att det är viktigt att kunden är 

involverad i vad som sker på företaget.  

 

R8 förklarar att anledningen till att de spelar golf är för att de vill att kunderna skall 

känna sig utvalda och känna att företaget bryr sig om dem. R4 berättar om deras 

förpackningsguide som de gärna delar ut till kunderna. Utöver dessa så är det, enligt 

informanten, säljarnas kundbesök som engagerar kunderna. R4 säger dessutom att de 

ringer till kunderna för att kolla av när de inte har köpt något på länge. Bland annat R5 

talar om att de har minimässor där de visar upp sina produkter. Förpackningsservice 

involverar även sina återförsäljare i somliga kundbesök samt bjuder in kunderna till 

diverse aktiviteter, berättar R5. 

 

R7 säger att det är viktigt att kunden inte bara ser vad en låda i form av höjd, bredd och 

djup kostar utan att de inser vikten av att deras produkt även klarar transporten. Enligt R7 

poängterar kunden ofta att det enbart handlar om priset på en brun låda. Informanten 

nämner även att det är väldigt noga att lyssna på vad kunden har för projekt på gång 

under den kommande tiden. R10 yttrar att det blir svårt att få några avslut på affären om 

kunden inte är engagerad. Informanten säger vidare att det gäller att få kunderna 

engagerade och att hela tiden arbeta med kunderna. R5 berättar att företaget skickar ut 

julpaket till kunden och även att de gör besök och tar lite fika eller en bit mat för att ”bara 

stämma av”.  R5 säger att det handlar om att vara kreativ i förpackningsbiten och att det 

gäller att tänka till om det skulle ske något oväntat, exempelvis om priserna skenar. R1 

säger att en större kund, som handlar för många miljoner, vanligtvis kräver mer utav 

säljaren än vad en mindre kund gör. Sedan fortsätter R1 med att berätta att det ligger lika 

mycket i kundens som i företagets intresse att alla involverade är engagerade och att de 

två parterna måste tala med varandra för att kunna förstå varandra. 

 

Ett exempel som R7 berättar för oss handlar om hur informanten hade gjort hela jobbet. 

Informanten hade gjort prover, provpackat varorna och även jobbat på helger för att 
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tillfredställa kunden men när informanten hörde av sig till kunden sade denne att det var 

för dyrt, innan en prisdiskussion ägt rum. Denna kundrelation avslutades eftersom R7 

kände sig illa behandlad utav kunden. R7 talar sedan om en annan liknande gång då 

informantens engagemang bidrog till att affären gick i hamn. Efter att ha jämfört dessa 

två scenarier avslutar R7 med att peka på att det ”har med relationer att göra”.  

5.1.5 Närheten till kunderna 

 

Många utav informanterna, bland annat R8, nämner Designcenter som en viktig del i 

processen. Har en kund något nytt projekt på gång brukar säljaren, tillsammans med 

Designcenter, hjälpa kunden att konstruera de nya produkterna. R7 berättar att SCA 

packaging Sweden AB, division Förpackningsservice vid ett tillfälle utvecklade 

produkter tillsammans med Designcenter och en kund för att denne hade en mängd 

reklamationer på sina varor, vilket berodde på att varorna inte klarade transporten. Vid 

uppföljningen sade kunden att de inte längre hade några reklamationer varpå chefen på 

det köpande företaget hade sagt ”då har vi bra emballage”. 

 

R1 talar om ett webbsystem som SCA packaging Sweden AB, division 

Förpackningsservice byggt upp tillsammans med kunden. Webbsystemet fungerar som en 

bank med produkter där de har lagt upp alla produkter som kunden köper, kunden har i 

sin tur en egen inloggning som exempelvis kan användas om de vill gå in och titta på hur 

många produkter som ligger på en pall eller se vilket pris de betalar för produkten. R1 

säger att kunden kan nå all information om alla artiklar i det här webbsystemet och att 

Förpackningsservice utformade systemet för att tillmötesgå kundens specifika önskemål.  

 

På frågan ifall kunderna tenderar att stanna kvar längre när de tillsammans utvecklar 

produkter svarar bland annat R1, R7 och R9 jakande. R10 säger att det beror på ifall 

kunden känner ett förtroende för dem. R8 säger att det skiljer sig från fall till fall och att 

informanten inte kunnat se något tydligt mönster. När det gäller golfturneringarna säger 

R5 att de som bjuds in är de personer som någon i företaget kommit lite närmare, de 

kanske har suttit och småpratat med kunden och fått reda på att denne har ett golfintresse. 

 

R3, som är innesäljare, följer ibland med säljaren ut på kundbesök. R3 säger att detta 

främst beror på att det finns ett intresse hos informanten själv att träffa kunderna. R3 

föredrar att ha personlig kontakt med kunderna för att det uppstår en bättre relation 

mellan parterna om de träffats öga mot öga och menar att parterna kommer ett steg 

närmare varandra vid dessa personliga möten. Enligt R3 är det mycket svårare att komma 

kunderna nära över telefon än vad det är vid personliga möten. R3 påpekar att olika 

kunder vill ha olika typer av kontakt, vissa vill ha mycket personlig kontakt medan 

somliga enbart vill ha kontakt via mail. R3 tror att det är lättare när personkemin klaffar 

men anser att det är viktigt att kunna läsa av kunderna och se till att relationen fungerar.  

 

Enligt R2 knyts även personliga kontakter, inte så att personerna umgås privat men att de 

lär känna varandra och ibland pratar om annat utöver jobb. Enligt R2 är det viktigaste att 

känna av kunden samt att alltid ta sig tid för kunden. R2 talar om att det är vanligt att en 

tätare kontakt förekommer med dem som köper mycket och att det kanske sker mer eller 
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mindre daglig kontakt med somliga kunder. R8 ser inget behov av att umgås på fritiden 

med sina kunder. De brukar spela golf tillsammans, men informanten poängterar att det 

är med jobbet. Dessa golftillfällen brukar anordnas för att de skall prata med kunden om 

fler saker än bara affärer, vilket är något som R6 anser vara viktigt eftersom en annan typ 

av relation uppstår. Utöver dessa enstaka tillfällen umgås inte heller R6 med sina kunder 

på fritiden. R11 svarar också nekande på frågan ifall informanten umgås privat med sina 

kunder. R5 tror att bristen i den sociala biten kan bero på avståndet, då informantens 

kunder befinner sig på ett relativt långt geografiskt avstånd från företaget. R2 talar om 

geografiska avstånd om menar på att dennes kunder har en fördel då dessa är nära 

belägna. Det har hänt att kunderna själva kommit in för att hämta sina varor, berättar R2. 

Informanten påpekar att detta både minskar transportkostnaderna och förkortar 

leveranstiderna för kunderna. R10 umgås däremot även privat med vissa kunder och det 

är något som informanten anser vara av stor vikt. Informanten menar att detta är viktigt 

eftersom relationen tas till ett annat, mer avslappnat, plan när parterna umgås privat. R10 

förklarar vidare att ju bättre kännedom om varandra desto lättare är det att förstå 

varandra. R9 påpekar att vissa kundrelationer är nästan som vänskapsrelationer i och med 

att relationen är så pass stark. Informanten umgås inte privat med någon idag men det 

finns planer på att göra detta i framtiden. På frågan ifall informanterna tror att en 

vänskapsrelation underlättar vid en affär blev svaret ofta jakande. Detta beror enligt R9 

på att det köpande företaget värdesätter de personer de arbetar med. R5 anser att det är 

viktigt att parterna träffas, även utanför ramarna, för att stärka relationen och komma 

varandra närmare.  

 

R7 säger att det gäller att ha kundrelationen på ”rätt nivå” och tillägger att när det 

köpande företaget byter chef spelar relationerna, som sedan tidigare finns, inte längre 

någon roll. Senare under intervjun berättar informanten att denne ibland ställt sig 

frågande till varför de tappar kunder och säger att det kan bero på att kunderna deltagit på 

aktiviteter som andra företag ordnat, som exempel tar R7 bland annat upp golftävlingar, 

kräftskivor och femkamper. R7 inskjuter med att dessa aktiviteter leder till att kunderna 

är dem trogna, men enbart tills det kommer en ny ledning i det köpande företaget. R5 

menar att en relation inte är någonting som bara bryts över en natt utan att det är 

någonting som växer med tiden. 

 

5.1.6 Långa och stabila kundrelationer 

 

På frågan om en kund tenderar att stanna längre som kund när de utvecklat produkter 

tillsammans med företaget svarade R1 att om kunden en gång gjort den processen och fått 

detta att fungera så sitter företaget vanligtvis ganska säkert, såvida att de i övrigt sköter 

sina kort rätt. R3 menar att relationernas livslängd kan bero på vilket sätt 

Förpackningsservice väljer att tillmötesgå kundernas krav, och att kraven kan variera 

väldigt mycket från kund till kund. R2 berättar att företaget fanns ute i Bor tidigare, i en 

annan verksamhet som blev uppköpt av SCA, och att flera av deras nuvarande kunder 

sannolikt följt med redan från den tiden. R7 anser att det gäller att växa tillsammans med 

kunden. R2 menar att alla kunder är lika viktiga eftersom att ”den lilla kunden kan ju bli 

en storkund”. R7 säger att fördelen med att ha en kund under en lång period är att det så 
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småningom känns naturligt för kunden. En annan fördel informanten nämner är när det 

byts folk i organisationen hos kundföretaget. R7 säger att trots att det är nya människor 

på företaget har de ringt Förpackningsservice eftersom det fungerat bra tidigare. Detta är 

dock ingenting som R1 håller med om och säger att om den nya inköparen ”…sätter sig i 

stolen och kopierar det som företrädaren gjorde då är man inte lyckad” och menar att det, 

för den nya inköparen, handlar om att hitta någonting nytt. En nackdel som R7 ser är när 

företag enbart ringer för att få gå på fotboll eller ishockey, då de vet att 

Förpackningsservice erhåller matchbiljetter från olika klubbar. Fördelarna som R4 kan se 

med långa relationer är att säljaren bland annat lär känna sina kunders produkter och 

behov och på så sätt får de reda på vad deras kunder vill ha, ifall det är pris eller kvalitet 

som kunden eftersöker. R5 säger att fördelen med långa relationer är att parterna har 

någonting tillsammans samt att kunden vet att leverantören har skött sina åtaganden 

under alla dessa år.   

 

R9 yttrar att informanten har bättre relation till vissa kunder eftersom relationen pågått 

under längre tid. På frågan om varför och vilka kunder som R9 har en bättre relation till 

svarar informanten ”för jag har varit ute hos dem och det blir så när man kontinuerligt är 

ute och jobbar…”. R8 tycker att fördelen är att parterna lär känna varandra men 

poängterar att de inte blir mer än affärskontakter. R11 berättar att det är lättare att jobba 

med befintliga kunder, än med nya, eftersom de byggt en nära relation och att parterna 

känner att det är en ömsesidig relation. R10 säger att det är bra med långvariga relationer 

eftersom det är lättare att förstå varandra och säger att det är långsiktiga relationer som 

informanten strävar efter. R7 anser att det byggs upp ett förtroende och hoppas att kunden 

känner likadant.  

 

Några nackdelar som R5, och några av de andra informanterna, nämner är att kunder som 

varit trogna under en längre tid tenderar att sluta göra sin röst hörd. R5 menar att den som 

gör sin röst hörd kanske får fler rabatterade prissättningar än den tysta, trogna kunden. 

Enligt R5 är det lätt att tänka ”Han handlar, så där kan du lägga på vad du vill för han är 

köptrogen” men det är viktigt att ha respekt för kunderna så att inte den trogne kunden får 

betala dyrt. R9 säger att informanten försöker ha mer kontakt med de kunder som köper 

mindre jämfört med de kunder som köper mer eftersom informanten vill att de kunderna 

som köper mindre skall köpa mer. De andra kunderna har informanten i dagsläget redan 

en bra budget ifrån.  

 

Enligt R8 är anledningen till att många kunder stannar kvar hos företaget att 

Förpackningsservice sätter kunden i fokus och att de kan ge kunden den service som 

kunden efterfrågar. Informanten poängterar att alla kunder är lika mycket värda, vare sig 

det är den största eller den minsta kunden så skall de få samma service. R5 anser att 

golfturneringarna och andra liknande aktiviteter är av betydelse eftersom de stärker 

parternas samarbeten, vilket kan resultera i en lång och trogen relation.  

 

R6 anser att de relationer som är långvariga leder till att parterna kommer varandra 

närmare. Både R3 och R6 säger att en långsiktig relation tenderar leda till att fler 

produkter säljs. Enligt R3 genereras merförsäljning på grund av att säljaren vet hur den 

skall gå tillväga. R4 berättar att flera av Förpackningsservice kunder har funnits i 
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företaget i säkerligen 15 år. R4 tror att detta beror på att deras kunder har varit nöjda, att 

de fått bra service samt att företaget har bra kundfokus. Enligt R4 försöker företaget serva 

sina kunder till det yttersta både när det gäller leveranser och kvalitet. R4 belyser att det 

något högre priset beror på den höga kvaliteten som SCA packaging Sweden AB, 

division Förpackningsservice erbjuder alla sina kunder.  

 

R5 förväntar sig att kunden skall fortsätta köpa för att de har de produkter som kunden 

behöver. R5 säger att så länge de har de produkterna så fortsätter kunden säkert att köpa 

av dem. R5 anser även att i långa relationer får företaget en sista chans, skulle det 

däremot vara en kortvarig relation skulle kunden förmodligen byta leverantör så fort 

något billigare alternativ dök upp, utan att ifrågasätta detta. R5 syftar på att det, i långa 

relationer, finns ett affärsmannaskap och även om den inte finns nedskriven så finns 

överenskommelsen att kunden hör av sig om något annat skulle dyka upp. R5 talar även 

om att efter långa relationer vågar kunderna återkomma efter att de provat en ny 

leverantör, om det skulle vissa sig att det samarbetet inte fungerade som förväntat.  

5.1.7 Anpassningar gentemot kunderna 

 

På frågan gällande tillvägagångssättet vid speciella önskemål från kundens sida, svarar 

R5, R9 och R10 att de försöker lösa det så gott det går. R11 säger att det är viktigt att 

motsvara kundens krav. R9 förklarar att de har kunder som kräver att produkterna inte 

innehåller vissa kemikalier, exempelvis om de skall till kärnkraftverken, och att detta är 

något som måste tas hänsyn till och anpassas utefter. R7 berättar om en kund som i sista 

stund sa att de inte fick använda träpallar utan att det istället skulle vara wellpallar, då var 

det bara att ordna det säger R7. På samma fråga säger R4 att informanten själv brukar 

göra allt i dennes makt för att få tag på det kunden är intresserad av.   

 

R9 säger att ifall det inte går att lösa exakt som kunden ville ha det från början, försöker 

de hitta ett annat sätt att lösa det på så att kunden ändå blir nöjd. Informanterna nämner 

Designcenter som de brukar ta hjälp av för att uppfylla kundens behov på bästa möjliga 

sätt. R7 säger att ”vi måste ställa upp” men tillägger ”till viss gräns, de får ju inte 

överdriva…” eftersom en överdrift skulle kunna innebära konsekvenser för resterande 

produktion, vilket är något som R1 instämmer i. R3 brukar försöka läsa av kunderna för 

att göra processen så som de vill ha den. Enligt R3 brukar de kunna uppfylla de flesta 

utav kundernas önskemål, är de något de inte vanligtvis säljer så brukar de ändå lösa det 

för kunden, exempelvis genom att ta hjälp av en extern leverantör. Det viktigaste är att 

kunden blir nöjd och skall ha möjligheten att handla utav en och samma leverantör. 

 

För att en relation inte skall gå i stöpet om en kund byter leverantör är det viktigt att 

försöka möta upp den nya inköparens önskemål och krav. R1 säger att den lilla kunden är 

lika viktig som den stora kunden men att den stora kunden vanligtvis kräver mer arbete 

utav R1. Informanten säger att denne inte kan påverka mer hos den lilla kunden eftersom 

kunden inte har behov utav mer, medan en storkund som handlar för många miljoner 

behöver mer tid ifrån säljaren. R1 påpekar att det vanligtvis är mellan fem och tio kunder 

som kräver större engagemang och att arbetsdelningen brukar fördela sig rätt naturligt. 
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R2 instämmer och säger att ”…visst lägger man kanske lite större krut på de här stora 

kunderna”.  

 

R2 försöker ge kunden den service som denne förväntar sig och att det gäller att anpassa 

sig efter situationen, om exempelvis kunden vill ha snabba svar så måste kunden få 

snabba svar. R2 brukar försöka ”fixa och dona internt” för att kunna tillgodose kundens 

önskemål. R2:s kunder ligger i närområdet vilket betyder att om problem uppstår brukar 

de kunna lösas, om exempelvis en kund behöver betala för en extratransport finns istället 

möjligheten att kunden själv åker in och hämtar varorna. R2 säger att de alltid försöker 

hålla en hög servicenivå. Enligt R2 kan även situationer behöva läsas av, kunden kanske i 

vanliga fall är väldigt pratglad i telefon men om kunden låter stressad kan det vara bra att 

hålla samtalet kort och ta småpratet någon annan gång. R2 berättar att det är av vikt att 

känna av tillfällena och att det i slutändan alltid handlar om att kunden skall bli nöjd.  

 

R10 menar på att när anpassningar från företagets sida genomförs och är till kundens 

belåtenhet samt uppfyller alla kundkrav kommer kunden att stanna hos företaget. R11 

säger att när de exempelvis jobbar med LEAN tittar de bland annat på hur 

Förpackningsservice egna flöden ser ut för att kunna se över vad de kan göra för att 

tillgodose att kunden får sitt gods i rätt tid.  

 

På frågan ifall informanten delar in kunderna i olika grupperingar svarar R10 nekande 

och säger att det mer handlar om vilka krav kunden har och att informanten, oavsett 

storlek på företaget, försöker uppfylla de krav som ställs ifrån kunden. R11 säger att 

informanten arbetar olika gentemot olika företag och att arbetssättet beror på hurdan 

kunden är. Informanten förklarar vidare att det inte handlar om att vara mindre trevlig 

mot någon kund utan att det enbart är baserat på vilka krav kunden har. Även R3 arbetar 

på olika sätt gentemot olika kunder, vilket informanten förklarar har att göra med 

kundens personlighet samt hur kunden vill att informanten skall jobba. Enligt R3 arbetar 

säljarna inom SCA packaging Sweden AB, division Förpackningsservice på olika sätt, 

R3 säger att ”det kan nog vara väldigt olika och individuellt hur man gör där”. 

 

R2 och R5 berättar att säljarna arbetar mycket med Bestpack vilket innebär att det inte 

bara är slutprodukten som räknas utan även allt runt omkring, att det till exempel skall bli 

lättare och snabbare för kunden att packa sina varor.  

5.1.8 Förpackningsservice kunskap och erfarenheter 

 

R8 förklarar att tack vare företagets erfarenheter i branschen kan de hjälpa kunderna att 

utveckla ännu bättre produkter. R8 förklarar hur insnöade vissa kunder kan vara och hur 

kunderna får en ”aha-upplevelse” när Förpackningsservice hjälper dem att genomföra 

ändringar och se saker på ett nytt sätt. R8 vill ge kunderna dessa ”aha-upplevelser” 

eftersom informanten då känner att denne lyckats samtidigt som detta leder till att 

kundens förtroende ökar. R5 berättar att de besitter en hel del kunskap om marknaden 

och att de försöker förmedla denna till kunderna så att de också kan vara uppdaterade. R5 

menar på att sådant kan hjälpa kunderna i besparingar eller ge dem en möjlighet att göra 

något på ett annat sätt. R8 anser att det är av vikt att tänka utanför boxen.  
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Enligt informanterna jobbar SCA packaging Sweden AB, division Förpackningsservice 

med att hjälpa kunden att hitta den bästa lösningen för deras specifika fall. R3 säger att 

det är lättare att komma med idéer när de vet vem kunden är. Enligt R5 är det viktigt att 

lyssna på kunden för att kunna ge kunden det denne efterfrågar. R4 berättar att kunden får 

allra bäst service när en person med spetskompetens följer med ut. Detta beror enligt R4 

på att de snabbare kan se vad som behöver göras och hur det genomförs på bästa sätt. 

Även R5 talar om att de vill involvera så många som möjligt för att kunna ge kunden 

bästa service. R5 säger att i och med att Förpackningsservice tillhör ett så pass stort bolag 

besitter företaget en så pass bred kunskap när fler enheter har möjlighet att gå in och titta 

på kundernas olika behov. R7 berättar hur informanten gick tillväga när kunden behövde 

packa stolar. R7 beskrev situationen som att så fort förpackningen fick en stöt stack 

stolbenen ut ur kartongen vilket ledde till att benen tog skada. Detta löste informanten 

genom att lägga in extra låda längst ner i förpackningen, således fick benen mer distans 

till kartongens botten vilket resulterade i att stolarna klarade transporten. 

 

När R9 skulle etablera nya affärskontakter tryckte informanten bland annat på den breda 

kompetens som finns inom företaget och att kunden på så vis kunde spara pengar samt 

förenkla sin verksamhet. R9 säger att kunderna oftast stannar kvar på företaget tack vare 

bland annat Designcenters kunnande. R11 är inne på samma spår och menar att det inte 

bara är kunskapen från säljsidan som är av vikt utan även att företaget har en stor och 

bred kunskap internt. Enligt R11 leder detta till att kunderna känner sig trygga i att jobba 

med SCA packaging Sweden AB, division Förpackningsservice. R6 nämner att 

informanten brukar ta hjälp av en produktspecialist på företaget vars uppgift är att hålla 

koll på de olika produkter som finns på marknaden och som på så vis har bra kännedom 

om produkterna och kan företagssortiment bra. R11 förklarar att anledningen till att det 

förekommer kundrelationer med fler involverade är på grund av kunskapen som erhålls 

när antalet delaktiga är större. Informanten säger att ”…då tar vi kunnandet från de som 

är bäst och tar med oss det ner till kunden och presenterar SCA”. Detta är någonting som 

flertalet informanter håller med R11 om, bland annat R10 som avslutar med att säga att 

”…man känner sig betydligt säkrare då”. R2 tycker att fördelen med att vara många 

involverade från det egna företaget är att informanten har många att rådfråga, exempelvis 

på produktionen, om det är något denne själv kanske inte har lika bra koll på.  

5.2 De involverade från Förpackningsservice 

 

Under intervjuernas gång framgick olika arbetsuppgifter bland de anställda på 

Förpackningsservice. Säljarnas huvudsakliga arbetsuppgifter är att ansvara för försäljning 

samt försäljningsutveckling i sitt geografiska område. Detta innebär att det är de som har 

den huvudsakliga kontakten utåt mot kunden. Kundkontakten kan antingen ske via 

telefon, mail eller personliga möten, så kallade säljbesök. Säljarna på 

Förpackningsservice kan ses som sin egen chef då de tar de flesta besluten på egen hand. 

Givetvis finns det vissa riktlinjer och normer inom företaget som måste följas, dessutom 

har de en budget som skall uppnås.  Enligt R3 är det säljaren som tar den första kontakten 

med kunden och gör säljbesök, därefter tar innesäljarna vid och tar hand om det 

administrativa och eventuellt ringer upp kunden om de har fler frågor. Innesäljarnas 
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främsta arbetsuppgifter är att hantera orderregistreringar, skriva offerter och annat 

administrativt, som exempelvis ta fram prisförslag. De har även mycket telefon och 

mailkontakt med kunderna. Innesäljarna jobbar under varsin säljare för att underlätta 

deras dagliga arbete. De har vanligtvis inte någon kontakt öga mot öga med kunderna 

men i vissa situationer kan det förekomma, vanligtvis i säljarens sällskap.  

 

Regionchefen beskriver sina arbetsuppgifter som att leda och fördela arbetet, att nå de 

uppsatta budgettalen, jobba med förebyggande säkerhetsarbete och ha målsamtal med 

personalen. Han fungerar även som säljare åt ett smärre antal kunder. Regionchefen vill 

ha kvar dessa kunder för att kunna skapa sig en övergripande bild av hur marknaderna ser 

ut. Regionchefens kunder är därför spridda på de olika marknader som SCA packaging 

Sweden AB, division Förpackningsservice arbetar mot.  

5.2.1 De som är delaktiga i kundrelationerna 

 

På frågan vilka personer som brukar vara involverade i en kundrelation svarar R10 att det 

vanligtvis är säljaren, innesäljaren samt produktionen. Enligt bland annat R2, R3 och R4 

är det säljaren, innesäljaren och ibland även en leverantör som är involverade i en 

kundrelation. R10 tillägger att informanten har mycket kontakt med produktionen ute i 

fabriken och att även lagret brukar vara involverade. Lagerpersonalens uppgift är att 

skicka prover och se till så att godset skickas ut till kunden. R10 säger att de även får 

mycket hjälp ifrån kalkylavdelningen, vilka tar fram kalkylerna som informanten sedan 

använder för att sätta priser. Även R5 tar upp detta och säger att om det är en 

”produktionsgrej” så blandas beredningen in där en kalkyl räknas, vilken slutligen går till 

innesäljaren som offererar kunden.  

 

Enligt R10 är det enbart säljaren och innesäljaren som har kundkontakt. R1 säger att det 

från kundens sida oftast är användaren av materialet, inköpsorganisationen samt 

marknadsavdelningen som är involverade i en relation och att det från försäljningens sida 

vanligtvis är säljaren. R1 säger att även chauffören är en viktig del i kedjan eftersom 

denna person måste hitta rätt samt leverera rätt låda till rätt kund. Utöver ovanstående 

säger R6 att även Designcenter brukar involveras. R11 berättar att säljaren och 

innesäljaren är delaktiga men lägger sedan till ”…sen när vi sålt det till kunden så börjar 

ju jobbet internt”. Informanten syftar då på att både lageroperatör, arbetsledare på lager, 

kalkyl- och orderberedning, planering samt de olika cheferna involveras i relationen.  

 

Enligt R7 är det, i medelstora företag, vanligen inköparen som säljaren har den första 

kontakten med. Enligt R7 ser inköparen mer till slutköpet medan lagerpersonalen har mer 

kännedom om de problem som kan uppstå. R7 säger att det beror på att det är på lagret 

som själva problemen återfinns. R9 nämner att i mindre företag kanske till och med VD:n 

eller lagerchefen är delaktig i relationen. Enligt R9 är innesäljaren involverad på en del 

områden dessutom kan även konstruktör, grafiker samt andra leverantörer finnas med i 

relationen.  

 

Enligt R7 är anledningen till att fler än vanligt varit involverade i en relation att nya 

produkter har tagits fram. Informanten vill att fler skall vara med för att kunna se hela 
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kedjan och menar på att produktionen ser det på ett sätt medan en person från en annan 

del i företaget ser det på ett annat sätt. Efter att ha involverat fler i en relation säger R7 att 

”…sen såg man värdet av att alla fick vara med”. R9 säger att det internt kan vara fler 

involverade när de skall göra en konstruktion. Informanten tydliggör detta med ett 

exempel, där cellplasten behövde en wellkonstruktion, och lägger sedan till att när de 

arbetar inom koncernen kan fler än vanligt vara involverade. R6 och R10 nämner att 

Designcenter brukar involveras och R10 förklarar att Designcenter involveras när lådorna 

är av en mer avancerad karaktär. När Förpackningsservice inte har det som behövs i sin 

byggnad brukar de vända sig till de andra SCA enheterna, enligt R10. R1 berättar att det 

handlar om ett lagspel från deras sida, det måste fungera i alla led och alla måste ta sitt 

ansvar för att kunden skall bli nöjd. R8 säger att marknaden är involverade när kunden 

vill ha tryck på lådan. R5 säger, vilket även R7 var inne på tidigare, att marknaden har sin 

syn och produktion och lager har sin. Av denna anledning kanske de i framtiden även 

involverar marknaden när de skall träffa lagerpersonalen, något som SCA vill att de skall 

jobba med, enligt R5. Även R5 tar upp att de gärna tar med både grafiker, konstruktörer 

och säljare när de skall träffa kunden, dels för att visa på Förpackningsservice bredd och 

dels för att kunna svara på kundens alla frågor. Enligt R5 kan de ibland även agera som 

logistikcenter, vilket innebär att de inte har någon personlig kontakt med kunden utan att 

deras främsta uppgift då är att köpa in och fakturera produkten till kunden.  

 

R8 berättar att det i de säljdistrikt informanten har hand om finns många småföretag och 

att VD:n brukar vara både VD, marknadsförare och allting annat. R5 säger att aktörerna 

hos de olika kunderna varierar men att de i dagsläget mestadels möter inköpare eller 

lagerchef, alternativt då inköpare tillika lagerchef. R5 säger att deras roller beror på 

storleken på företaget. R5 möter den som ”har ett beslutande grej om produktion och 

produkt”. Enligt R5 är det ofta produktanvändaren som har rätten att köpa in det, vilket 

medför att denne även har ett budgetansvar. R5 berättar att de ofta möter lagerinköpare 

och de på golvet, alltså de som använder sig utav produkten, de som har rätten att tycka 

till om emballaget. 

 

R11 berättar att de har ett projekt där flera team från de olika SCA enheterna ingår. 

Vilket beror på att det är en storkund. De har sålt in hela SCA packagings koncept till 

kunden och samtliga enheter levererar wellpapp, band, plast samt alla de resterande 

produkterna. R11 berättar att de tar med sig den person med mest kunnande inom det 

berörda området när de åker ut till kunden för att representera företaget.   
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6 Diskussion 

 

I denna del diskuteras det verkliga fallet tillsammans med vår teoretiska referensram. 

Här presenteras dessutom de olika relationsegenskaperna samt befattningshavarnas 

olika roller. Vi gör en analys genom att med hjälp av vår teoretiska referensram granska 

empirin för att sedan komma fram till våra slutsatser. 

 

6.1 De tio egenskaperna 

 

I vår teoretiska referensram har vi beskrivit tio olika egenskaper som kan tänkas 

återfinnas i en kundrelation. Utifrån dessa tio egenskaper diskuteras här hur företaget 

arbetar med sina kundrelationer. 

6.1.1 Komplexitet 

 

Gadde och Håkansson (1998) skriver att komplexiteten i relationer kan medföra olika 

problem, bland annat kan kommunikations- samt koordineringsproblem uppstå när fler är 

inblandade. Vår undersökning visade på att SCA packaging Sweden AB, division 

Förpackningsservice inte har dessa problem i någon större omfattning. Enligt 

informanterna är kommunikationsproblem något som kan uppstå men de undviker dessa 

genom att vara tydliga från början samt reda ut eventuella missförstånd med kunden. Det 

kan även ske missförstånd i kommunikationen internt. Studien visar på att, trots deras 

förebyggande åtgärder, kan kommunikationsproblem ändå uppstå vilket beror på det 

stora antalet inblandade personer som återfinns i en komplex relation. Den mänskliga 

faktorn kommer alltid att kvarstå och ju fler involverade det är i en relation desto större 

risk är det att någonting faller mellan stolarna. Enligt flertalet av informanterna är 

fördelen med att ha fler involverade den breddade kompetensen. Förpackningsservice 

väljer ofta att ha med specialister med spetskompetens i kundrelationerna för att kunna 

plocka kunskapen från de som kan tillgodose kundens önskemål bäst.  

 

Axelsson och Agndal (2005, s. 278) skriver att det finns olika krav på de involverade 

vilket beror på relationens komplexitet. R1 tog upp lagspel och syftade till att alla 

involverade måste ha samma ansvarskänsla. Även om de ställs olika krav på de 

involverade så är det av vikt att alla känner lika mycket ansvar gentemot kunden 

poängterade R1. Vi anser att detta kan vara svårt att kontrollera, då företaget inte kan 

styra över vilken ansvarskänsla de involverade i processen känner. Axelsson och Agndal 

(2005, ss. 45-46) belyser vikten av intern marknadsföring när de skriver att hela 

organisationen måste genomsyras av marknadsföringstänkandet och att det är av stor vikt 

att alla i organisationen strävar åt samma håll. Författarna skriver vidare att detta kan ske 

då företagets mål och vision lyckas kommuniceras ut till medarbetarna på ett gediget sätt. 

Då vi enbart intervjuade säljsidan är vi begränsade när det kommer till att dra några 

generella slutsatser om hur det faktiskt föreligger i dagsläget. Vi anser dock att det är av 
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vikt att alla i ledet är medvetna om det ansvar de bär på och vad misstag i deras roll kan 

leda till. 

6.1.2 Beroende och makt 

 

Förpackningsservice erbjuder i dagsläget inte kunderna någonting som deras 

konkurrenter inte kan erbjuda även om de säger sig vara unika i och med att de har hela 

SCA koncernen i ryggen. Av denna anledning har Förpackningsservice ingen egentlig 

makt över kunderna utan dessa kan byta leverantör om företaget inte lever upp till 

kundens förväntningar. Sezen och Yilmaz (2007) menar att för att en relation skall uppstå 

krävs det bland annat beroende. Eftersom Förpackningsservice inte kan skapa beroende 

baserat på makt får de istället hitta andra faktorer som håller kvar kunderna, vilket vi 

anser är av fördel då makt ofta kan ses som något negativt ur den andra partens 

synvinkel. Detta tror vi ökar förtroendet samt skapar hälsosammare relationer eftersom 

kunden inte tas för givet.  

 

R7 berättar om en särskild kund och säger att detta köpande företag, som inte handlar ofta 

ändå är en viktig kund på grund av sina stora köpvolymer. Detta är någonting som även 

Gadde och Håkansson (1998) tar upp, de menar att det för stora företag är viktigt med 

volymtunga kunder ur ekonomiska aspekter. Detta medför beroenden mellan parter 

eftersom relationen är betydelsefull ur bådas synvinkel. Att Gadde och Håkanssons 

(1998) teori är riktig och att Förpackningsservice ser sådana kunder som viktiga är 

ganska självklart då det handlar om stora summor pengar. Dock kan det tilläggas att de 

som handlar ofta men i mindre volymer kan dra in lika mycket pengar till företaget och 

därmed är även de viktiga för företaget. Flertalet utav våra informanter poängterar att alla 

deras kunder är lika viktiga och menar på att även den lilla kunden kan växa och bli en 

storkund. 

6.1.3 Förtroende/tillit 

 

Strax över hälften av informanterna svarar att en kundrelation innebär att kunden har 

förtroende för Förpackningsservice samt att de känner sig trygga i affärsuppgörelser med 

företaget. Enligt Gadde och Håkansson (2008, s. 105) är detta en viktig aspekt då det 

finns osäkerheter i alla transaktioner. En utav informanterna nämner att god service 

skapar trygghet, med god service menar informanten att tider följs. Informanten nämner 

att det exempelvis är viktigt att ha tillförlitliga leveranstider, att ringa om det lovats och 

även ge snabba besked. Vi instämmer med informanten och anser att det som utlovas 

måste hållas för att ett förtroende skall kunna byggas upp, vilket egentligen är en 

självklarhet även i andra sammanhang. Förtroende tar tid att skapa eftersom det som sagts 

måste bevisas och det som lovats måste levas upp till, vilket även är något som Gadde 

och Håkansson (1998, s. 105) tar upp när de skriver att företag ofta testar varandra i 

början av en relation.  

 

Personkemi anses vara en viktig del i förtroendet enligt en del utav informanterna 

eftersom parterna har en mer öppen dialog när de lärt känna varandra. R6 säger att 

somliga säljare har små öar i andra säljares distrikt vilket beror på att personkemin inte 
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stämde mellan den första säljaren och kunden. Detta visar på vikten av att förstå varandra 

och prata samma språk i interaktionen. Vår studie påvisar således att det inte alltid 

behöver bero på företaget utan att det kan räcka med att byta kontaktperson för att 

relationen skall fortgå. Gadde och Håkansson (1998, s. 106) skriver att förtroende kan 

skapas genom olika sociala tillfällen där parterna kan umgås och lära känna varandra. 

Flera informanter nämner att förtroende skapas genom sådana personliga möten samt att 

det är av vikt att inte förlöjliga kundens åsikter utan lyssna på dem och visa förståelse för 

deras önskemål. Två utav informanterna menar på att det är kunskap som leder till 

förtroende. Detta kan tolkas ur två perspektiv, först ser vi säljarens kunskap om 

produkten och marknaden som förtroendeingivande eftersom kunden får förtroende när 

denne märker att säljaren vet vad den talar om. Det andra perspektivet handlar om hur väl 

säljaren känner kunden vilket kan resultera i att kunden känner sig uppmärksammad och 

betydelsefull. Det kan exempelvis röra sig om att säljaren kommer med lösningsförslag 

baserat på tidigare historik mellan dem. R11 säger att förtroende uppkommer då parterna 

är ärliga och öppna mot varandra. Enligt ytterligare en informant kan även lite mer 

allmänt prat leda till förtroende. Vi instämmer med informanten eftersom vi anser att 

allmänt prat kan tyda på att det finns en trygghet i den andra person och att de ser på 

relationen som en vänskapsrelation. 

 

Det finns även negativa aspekter med förtroende enligt R5 som menar på att en tyst 

trogen kund kan få betala mer än den som gör sin röst hörd. Vilket kan tänkas bero på att 

den trogna kunden tas för givet, medan den högljudda blir hörsammad. Morgan och Hunt 

(1994) nämner ingenting om nackdelarna med förtroende vilket vi anser vara av vikt då 

det faktiskt föreligger nackdelar, vilket denna studie även påvisar. Informanterna talar 

mycket om att uppskatta kunderna och att denne skall känna sig som en bidragande del 

till företagets framgångar. Utifrån informanternas svar och med tanke på att relationer 

inom B2B ofta håller över decennier anser vi att det är av stor vikt att inte ta någon kund 

för givet. Kunder som företag har haft över decennier blir automatiskt oerhört viktiga 

eftersom det skapats ett beroende över tiden. En sådan relation utgör en fast inkomstkälla 

för företaget vilken kan vara omständigt att ersätta om företaget inte räknat med att 

förlora denna kund. 

6.1.4 Engagemang 

 

Anderson och Weitz (1992) skriver att företag i ett engagerat förhållande bland annat har 

lättare att utveckla produkter tillsammans. Flertalet utav våra informanter säger att de 

kommer på nya produktlösningar i samarbete med kunderna för att engagera dem. 

Genom att Förpackningsservice tidigt utvecklar produkter tillsammans med kunderna kan 

det tänkas leda till att det blir lättare att komma på nya produktlösningar i framtiden 

vilket stödjer Anderson och Weitz (1992) teori. Genom att parterna visar engagemang 

över en längre tid lär de dessutom känna varandra väl. Det är lättare att tillfredsställa den 

andra parten när de är på samma nivå och vet vad den andra eftersöker.  

 

Enligt Anderson och Weitz (1992) kan ett gemensamt engagemang leda till ett förbättrat 

samarbete för att tillgodose kundernas önskemål vilket i sin tur bidrar till en ökad 

lönsamhet för parterna. Detta är något som en utav informanterna tar upp som säger att de 
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informerar kunderna eftersom det kan leda till besparingar för kunden samtidigt som de 

kan få kunden att tänka i andra banor. En utav informanterna nämner vikten av att lyssna 

på kundernas planer för framtida projekt, så att de i framtiden kan tillmötesgå kundernas 

önskemål. Fördelen för företaget att göra dessa besparingar för kunden är att det skulle 

kunna tänkas skapa tillit. Företaget visar på detta sätt för kunden att de månar om 

kundens verksamhet och att de vill att kunden skall hitta den mest givande lösningen.  

 

En intressant företeelse som en utav informanterna tog upp var hur engagemang kan löna 

sig men även vara obetydligt för vissa kunder. Informanten hade i två liknande fall gjort 

hela jobbet, det vill säga att denne bland annat hade gjort prover samt provpackat 

varorna. I det ena fallet fick informanten jobbet då kunden menade på att informanten 

hade visat på stort engagemang. I det andra fallet fick informanten höra att produkten var 

för dyr för kunden, innan en prisdiskussion hade inletts. Detta visar på att engagemang 

kan vara en bidragande faktor men att det kanske inte alltid är den viktigaste aspekten. 

Att enbart förlita sig till engagemang, utan att det sedan tidigare finns en relation till 

kunden, är som studien visar inte alltid lönsamt. Det viktiga är således att ha en relation 

till kunden, engagemang kan däremot vara en bidragande faktor till att en relation 

uppnås. I en relation behövs fler egenskaper återfinnas, vilket exempelvis Morgan och 

Hunt (1994) visar på när de skriver att engagemang tillsammans med förtroende skapar 

långvariga relationer.  

 

Förpackningsservice engagerar sina kunder främst genom kundbesök men de bjuder även 

in sina kunder till rundturer på avdelningen samt till de andra SCA enheterna. SCA 

packagings huvudkontor skickar även ut information samt nyhetsflöden till samtliga 

kunder. De ordnar dessutom diverse aktiviteter såsom minimässor, fisketävlingar och 

golfturneringar. Gadde, Huemer och Håkansson (2003) skriver att ju mer en kund är 

involverad i interaktionen med företaget desto mer ökar relationens potentiella värde. De 

flesta utav informanterna anser att dessa aktiviteter är trevliga eftersom de under dessa får 

en chans att lära känna deras kunder på ett annat plan och menar att relationen på så vis 

blir starkare samt att en samhörighet uppstår. Dock håller inte alla informanter med. En 

utav informanterna ställer sig kritisk till att företaget lägger tid på att anordna sådana 

gemensamma aktiviteter. Informanten säger att när det köpande företaget byter ledning 

spelar det ingen roll hur många golfturneringar de deltagit i. De kunder 

Förpackningsservice tappat tror informanten ändock kan bero på liknande kundaktiviteter 

hos konkurrenterna. Informanten menar på är att det inte är värt att ödsla tid på dessa utan 

att de istället bör satsa på kundbesöken.  

 

R8 påpekar att det är de större kunderna som bjuds in till dessa aktiviteter samt de kunder 

som de sedan tidigare har en relation till, där de vet att ett golfintresse föreligger. Det 

handlar enligt informanten inte om antalet företag som bjuds in till dessa aktiviteter utan 

mer om vilken potential kundrelationen har eftersom Gadde, Huemer och Håkansson 

(2003) påpekar att relationens potentiella värde ökar ju mer kunden är involverad i 

interaktionen med företaget. Enligt R8 talas det inte enbart om allmänna saker under 

dessa aktiviteter utan det kan även komma upp affärsrelaterade ämnen, vilket kan leda till 

framtida transaktioner. Axelsson och Agndal (2005, s. 277) skriver att i ett 

konkurrensutsatt företag lönar det sig inte att umgås enbart för nöjes skull. Vi anser ändå 
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att det kan vara av fördel att ha en vänskapsrelation eftersom Förpackningsservice inte 

har någon egentlig makt över sina kunder. Genom vänskapsrelationer känner parterna en 

samhörighet vilket även en utav våra informanter påpekar. Denna studie stärker Morgan 

och Hunts (1994)  teori om att engagemang är viktigt då studien visar på att bristande 

engagemang kan leda till att relationer bryts. Även R7, som är negativt inställd till dessa 

sociala aktiviteter, påtalar att dessa kan vara avgörande huruvida en kund väljer att stanna 

i relationen eller ej. Här är det tydligt att det sociala har en stor betydelse när det gäller att 

ta nästa steg i relationen. Detta är även någonting Webster och Wind (1972) tar upp då de 

skriver att den sociala biten är avgörande när andra erbjudanden är likvärdiga. Även R7 

är inne på samma spår och menar på att det ”har med relationer att göra” om en 

affärstransaktion blir av eller inte. Hur interaktionen ter sig mellan parterna har mycket 

med personkemin mellan dessa att göra, vilket denna studie påvisar.  

6.1.5 Närhet och stabilitet 

 

Förpackningsservice har tillsammans med en utav sina största kunder utvecklat ett 

webbsystem för att tillmötesgå kundens önskemål. Den här typen av resurskoppling tas 

upp i den andra, utav de tre dimensioner som Håkansson och Snehota (1995) beskriver. 

Webbsystemet kan ses som ett beroende eftersom det genererar flödeseffektivitet vilket 

även Gadde och Håkansson (1998, s. 54) tar upp som en viktig fördel med att ha en hög 

grad av närhet. Webbsystemet skulle kunna ses som en maktfaktor från företagets sida, 

det kan finnas konkurrenter som också skulle kunna utveckla liknande system men frågan 

är om de är villiga att gå den extra milen. Detta visar på stort engagemang från 

Förpackningsservice sida vilket är av stor vikt. Nackdelen med detta webbsystem är att 

ifall kunden ändå avslutar relationen har företaget lagt ner mycket tid, pengar och 

resurser, både på att skapa systemet och för att underhålla det.  

 

Nästintill alla informanter svarade nekande på frågan ifall de umgicks privat med 

kunderna eftersom de inte ser något behov av att göra det. Det geografiska avståndet kan 

vara en bidragande faktor till varför de inte umgås privat, vilket även några utav våra 

informanter menar. R5 är en utav de som tar upp avståndet och säger att informanten 

själv inte träffar sina kunder privat emellertid säger R5 att det har skett vid enstaka fall.  

 

Gadde och Håkansson (1998, s. 54) säger att fördelarna med en hög grad av närhet är att 

kunna hitta logistiklösningar som effektiviserar flödet för kunden. Detta visar även vår 

studie på då en informant säger att en kund som är nära belägen geografiskt har vissa 

fördelar, exempelvis att kunden själv kan hämta sina varor vilket leder till minskade 

transportkostnader samt förkortade leveranstider. R10 umgås med sina kunder även 

utanför arbetet och anser att detta är av vikt då relationen tas till ett mer avslappnat plan. 

En annan utav våra informanter säger att vissa relationer liknar en vänskapsrelation 

eftersom relationen är så pass stark. Informanten i fråga umgås inte med kunderna privat i 

dagsläget men har planer på att göra detta i framtiden. Enligt de flesta utav våra 

informanter underlättar en vänskapsrelation med kunden vid en affärsuppgörelse. Detta 

finner vi väldigt intressant eftersom de flesta svarade nekande på frågan ifall de umgås 

privat med sina kunder. Detta kan tänkas bero på de olika regler och krav som en anställd 

ändå har på sig, vilka kan tära på vänskapsbanden i svåra situationer. Vi kan tänka oss att 
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det kan vara svårt att avgöra ifall vänskapen eller det professionella jaget skall komma 

först i vissa situationer, exempelvis vid prishöjningar. 

 

R7 menar att det är viktigt att ha rätt avstånd i relationen till kunden och poängterar att 

relationen inte längre spelar någon roll när det köpande företaget byter ledning. 

Informanten säger emellertid vid ett annat tillfälle i intervjun att trots att det byts folk har 

kunden ringt Förpackningsservice eftersom det fungerat bra tidigare. Detta är dock 

någonting som R1 säger emot och menar på att den nyanställde måste komma med 

någonting nytt och har press på sig att hitta bättre lösningar. Enligt Jackson (1985) kan 

det föreligga ekonomiska aspekter som leder till att kunden stannar kvar på grund av 

riskerna som finns vid ett leverantörsbyte. R5 säger att i långvariga relationer får 

företaget en sista chans om ett annat alternativ skulle dyka upp för kunden. Informanten 

menar på att det finns ett affärsmannaskap och en överenskommelse att kunden hör av sig 

ifall detta händer. Detta kan tolkas som att långa relationer i sig själva kan generera 

långsiktighet, eftersom det innebär att företaget får en andra chans.  

6.1.6 Långsiktighet 

 

Industriella relationer av en mer omfattande art tenderar att hålla i decennier (Gadde & 

Mattsson 1987; Gadde & Håkansson 1998, s. 99; Axelsson & Agndal 2005, s. 281). Detta 

framgick även tydligt i vår studie då företaget har haft flertalet kunder i över 15 år. Vi 

hade dessutom en informant som har haft vissa kunder i över 30 år. Förpackningsservice 

försöker uppnå långsiktiga relationer genom att sätta kunden i fokus, ge kunden den 

service som efterfrågas och överträffa kundens förväntningar. De försöker serva sina 

kunder på bästa möjliga sätt både när det gäller kvalitet och leveranser. R9 försöker ha 

tätare kontakt med de kunder som köper mindre eftersom informanten anser att denne 

redan har en bra budget ifrån de kunder som köper ofta. Vi anser att detta är ett relativt 

bra förhållningssätt dock finns det nackdelar som måste undvikas med detta synsätt, 

risken är att de kunder som handlar mer tas för givet och glöms bort. Därav är det av stor 

vikt att även uppmärksamma dessa kunder. 

6.1.7 Anpassningar 

 

Enligt Gadde och Håkansson (1998, s. 97) innebär olika anpassningar att samtliga 

leverantörer hanteras på ett unikt sätt. De grupperingar som finns på Förpackningsservice 

är baserade på kundkraven, de har exempelvis en kund som har väldigt specifika krav 

gällande kemikalier i produkterna eftersom dessa skall till ett kärnkraftverk. En utav våra 

informanter berättar även om ett annat fall där det köpande företaget krävde mer 

miljövänliga alternativ vilket Förpackningsservice fick rätta sig efter. Flera utav 

informanterna säger att om det inte finns möjlighet att lösa problemet exakt som kunden 

ville ha det från början försöker de hitta alternativa lösningar. Flertalet informanter 

nämner Designcenter som ett hjälpmedel för att uppfylla kundens önskemål på bästa sätt. 

R2 säger att det handlar om att anpassa sig efter vad kunden vill ha och R3 säger att det 

viktigaste är att kunden blir nöjd. Olika författare har olika syn på hur anpassningar bör 

användas, Förpackningsservice har samma syn som Johansson och Mattsson (1988, s. 

290) som menar att företag anpassar sig gentemot varandra för att stärka banden som 
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finns mellan dem. Flera av informanterna nämner LEAN-projektet som ett sätt att se över 

vilka anpassningar som är lämpligast för kunden. Eftersom Förpackningsservice 

produkter inte är unika i sig själva, jämfört med deras konkurrenters, är det av fördel för 

företaget att skapa unika relationer vilket de gör med hjälp av olika anpassningar.  

 

En utav informanterna tar upp att de kan hjälpa kunderna att utveckla samt förbättra 

produkter tack vare Förpackningsservice erfarenhet i branschen. Enligt Wagner och 

Boutellier (2002) är det viktigt att kunder närmar sig sina leverantörer genom att 

integrera dem i produktutvecklingen på detta sätt. Författarna menar på att detta bör ske i 

stor omfattning eftersom leverantören har kunskapen som kan förbättra produkten i form 

av tekniska termer. Detta syftar även en utav informanterna på som förklarar hur vissa 

kunder kan vara begränsade i sin tankegång när det gäller produktlösningar. Enligt 

informanten är det inte sällsynt att de får en smärre ”aha-upplevelse” när 

Förpackningsservice kommer med förbättringsförslag. Vi anser att dessa ”aha-

upplevelser” är till fördel för företaget på grund av att deras kunder förlitar sig till 

Förpackningsservice och att de hjälper kunden att hitta de bästa lösningarna. Dessutom 

kan ”aha-upplevelsen” vara ett tecken på att kunden får någonting utöver dennes 

förväntningar. 

6.1.8 Kunskap/erfarenhet 

 

Wagner och Boutellier (2002) skriver att en utav fördelarna är att kunskap och erfarenhet 

bidrar till lägre kostnader för kunden då denne själv slipper begå misstagen eftersom 

företagen redan befunnit sig i liknande situationer. Enligt R5 besitter företaget en hel del 

marknadskunskap som de försöker förmedla till kunderna för att hjälpa dem i sina 

besparingar eller ge kunderna ett nytt synsätt. R9 berättar om när denne skulle skapa nya 

kontakter och att informanten då tryckte på dessa egenskaper och menade på att den 

breda kompetensen som finns inom företaget leder till att kunden både kan spara pengar 

samt förenkla sin verksamhet. Wagner och Boutellier (2002) skriver om två aspekter, den 

första aspekten handlar om ekonomiska besparingar medan den andra aspekten behandlar 

den breda kontaktytan som leverantörerna besitter, vilken kan leda till att leverantören 

har bättre alternativ att erbjuda sina kunder. Studien visar att även Förpackningsservice 

jobbar på liknande sätt när de använder sig utav sina kontaktnät för att se över 

alternativen för att kunna leva upp till kundens förväntningar. R5 säger att företaget 

besitter en bred kunskap då de har flera enheter som har möjlighet att gå in för att 

uppfylla kundens behov. R4 anser att kunden får bäst hjälp när folk med spetskompetens 

följer med ut. Vilket även R11 menar på som förklarar att när det är fler involverade i 

relationerna så är det för att uppnå den breda kunskap som behövs för att kunna 

tillmötesgå kundens krav. I studien framgick det tydligt att kunskap är en viktig faktor för 

att uppnå förtroende. Detta är någonting vi instämmer med, då vi anser att det är viktigt 

att ha kunskap om det som säljs för att kunna tillgodose kunden på bästa sätt och för att 

vinna kundens förtroende.  
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6.2 De anställdas olika roller 

 

Under intervjuernas gång fick vi en inblick i vilka som är involverade i 

Förpackningsservice kundrelationer. Då fler är inblandade i en relation är det av vikt att 

se vilka alla inblandade är och vad de har för betydelse för relationen. Vi har utgått från 

Förpackningsservice sida och deras sätt att se på relationen, men vi beskriver även de 

involverades roller från det köpande företaget eftersom dessa påverkar interaktionen 

mellan parterna. All information angående det köpande företaget har vi fått från 

intervjuerna med Förpackningsservice, vi har alltså inte vänt oss till deras kunder för att 

undersöka detta. 

6.2.1 Kundens del i relationen 

 

R1 säger att det från kundens sida oftast är användaren av materialet, 

inköpsorganisationen och marknadsavdelningen som är involverade i relationen. Flertalet 

informanter säger att det är kundens inköpare som säljaren har den första kontakten med. 

Detta ter sig inte konstigt eftersom Webster och Wind (1972, s. 78) säger att det är 

köparna som har behörigheten att välja leverantör. R9 berättar att lagerchefen eller till 

och med VD:n kan vara delaktiga i relationen i små företag, även R8 säger att VD:n kan 

handha flera roller. Detta är även något som Webster och Wind (1972, s. 78) tar upp då 

de skriver att VD:n på ett mindre företag även kan inta rollen som inköpare. Enligt 

Webster och Wind (1972, s. 80) kan fler befattningshavare inneha samma roller dessutom 

kan en befattningshavare anta fler än en roll i relationen. Även detta är något som vår 

studie påvisade då R5 talade om att produktanvändaren ofta har makten att köpa in 

varorna och därmed har de ett budgetansvar. Informanten nämnde att de oftast möter de 

som använder produkterna, exempelvis lagerpersonalen eller lagerinköparen. 

Informanten menar på att det är dessa personer som har rätten att tycka till om emballage 

vilket även stärker Webster och Winds (1972, s. 78) teori angående användarna som 

säger att det är dessa personer som inleder köpprocessen eller som ställer specifika 

köpkrav.  

 

Efter att ha tagit del utav intervjuerna har vi gjort bedömningen att det finns sex olika 

grupperingar i Förpackningsservice stab som kan vara en del i kundrelationerna. Det 

behöver emellertid inte alltid ingå någon person från varje grupp i en kundrelation, 

exempelvis är det i vissa fall enbart säljaren samt innesäljaren som deltar i interaktionen 

med kunden. De sex grupperna samt deras roller beskrivs nedan. 

6.2.2 Säljarens funktion i relationen 

 

Det är säljaren som ansvarar för den första kontakten med köparen. Denne ansvarar för 

försäljningen samt försäljningsutvecklingen. Den första kontakten sker antingen via 

telefon, mail eller kundbesök. Webster och Wind (1972) säger att det är säljarens 

personlighet, motivation eller kunskap som är den avgörande faktorn för kunden vid ett 

köpbeslut. Författarna menar att det därför är den enskilde säljaren som står för 

marknadsföringen av företaget. Vi håller med Webster och Wind då vi anser att eftersom 
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det enbart är säljaren som är i kontakt med kunden innan en relation inleds är det denne 

allena som representerar Förpackningsservice. Det är då av vikt att säljaren har ett 

oklanderligt uppförande och är påläst, exempelvis är det av stor vikt att ha kunskap om 

både produkten, marknaden och kunden för att kunna tillgodose kundens önskemål. Detta 

är även något som våra informanter säger och menar att det är viktigt att stå för det som 

sägs för att ett förtroende skall kunna byggas upp. 

6.2.3 Innesäljarens roll 

 

Innesäljare tar vid efter att säljaren har inlett relationen. Deras uppgifter är att sköta det 

administrativa såsom att göra orderregistreringar, offerter samt ta fram prisförslag. De har 

även mycket kontakt med kunder via telefon och mail. R3 säger att det är innesäljaren 

som har den vardagliga kontakten med kunden. Till skillnad från säljaren har innesäljaren 

emellertid vanligtvis ingen personlig kontakt, öga mot öga, med kunden. Trots att 

innesäljaren inte har personliga möten med kunden är de mycket viktiga internt för att allt 

det praktiska skall falla på plats. Vi anser att det är värt att poängtera vikten av 

innesäljarna då det är deras arbete som påverkar säljarnas arbete ut mot kunden. R2 

berättar att ifall kommunikationen brister mellan säljaren och innesäljaren kan det hända 

att den, enligt säljaren, högprioriterade kunden inte prioriteras lika högt utav innesäljaren 

vilket kan resultera i att det som säljaren lovat kunden inte kan uppfyllas.  

6.2.4 Mellanchefens bidrag till relationen 

 

Regionchefen skall leda och fördela arbetet, se till att de uppsatta budgettalen nås, jobba 

med förebyggande säkerhetsarbete samt ha målsamtal med de anställda. I 

Förpackningsservice har regionchefen själv valt att dessutom ha ett mindre antal kunder 

och agerar på så vis även som säljare. Vi anser att detta är någonting positivt då 

regionchefen lättare kan sätta sig in i olika situationer eftersom denne själv är ute på 

marknaden. Ford et al. (1998, s. 105) menar att mellancheferna oftast är närmare 

problemen än vad de högre cheferna är, vilket leder till att de lättare kan identifiera samt 

komma med lösningsförslag på dessa.   

6.2.5 Designcenters delaktighet  

 

Designcenter involveras när produkterna är av en mer avancerad art. På denna avdelning 

finns både grafiker och konstruktörer som kan hjälpa till med sin expertis vid särskilda 

efterfrågningar från kunden. Eftersom denna avdelning finns belägen i företaget 

underlättar detta och är tidsbesparande, vilket är av värde för kunden och påverkar 

relationen positivt. Designcenter är en viktig del i kundrelationen eftersom det garanterar 

kunden de bästa möjliga förpackningslösningarna. Enligt R9 tenderar kunden att stanna 

kvar i relationen när de inser vilken bred kompetens Designcenters besitter. 

6.2.6 Lagerpersonal och övrig intern personals del i relationen  

 

Lagerpersonalens roll på företaget är att tillverka produkter samt skicka ut prover till 

kunden och se till så att leveransen sköts så att kunden får sina produkter. De har den 
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främsta kunskapen om tillverkningsprocessen och vet vad som fungerar och inte. R2 

berättar att informanten förlitar sig till produktionen och deras kunskap, skulle 

exempelvis informanten råka vända på måtten så upptäcker de detta i produktionen på 

grund av deras långa erfarenhet. Även om lagerpersonalen inte har någon kontakt med 

kunden är deras arbete en avgörande faktor för huruvida kunden blir nöjd eller ej. Det är 

dessa personer som skapar produkten, som kunden använder sig utav, således är det även 

deras arbete som slutligen utvärderas utav kunden. Med andra ord är lagerpersonalen 

viktig för företaget eftersom relationen tärs om produkten är felkonstruerad. R10 säger att 

de även får mycket hjälp utav kalkyl- och orderberedningen. Deras roll innefattar att ta 

fram kalkyler.  

6.2.7 Yttre aktörer 

 

Förpackningsservice brukar involvera leverantörer i de fall de själva inte kan lösa 

kundens problem. Detta görs eftersom leverantören är specialiserad inom vissa specifika 

områden vilket bland annat R4 och R9 tog upp under intervjuerna. Dessa leverantörer är 

de som levererar produkter till Förpackningsservice, exempelvis tejp. 

Förpackningsservice har även en annan typ av leverantör med i relationen, det är denne 

som levererar Förpackningsservices produkter ut till kunden. När vi fortsättningsvis talar 

om de sistnämnda kommer vi att använda oss utav ordet transportör. Transportörerna har 

en viktig roll i relationen då även dessa kommer i kontakt med kunderna. Det är av vikt 

att leveranstiderna hålls för att förtroendet skall fortgå, vilket även är något som flera 

utav våra informanter poängterat.   
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7 Slutsatser 

 

I denna del presenteras studiens slutsatser angående relationsegenskaper samt de som är 

involverade från Förpackningsservice. Vi ger även förslag till vidare forskning. 

 

 

7.1 Kundrelationernas egenskaper och hur dessa uppnås 

 

En slutsats som vi kan dra från vår studie är att vissa egenskaper är viktigare än andra när 

det gäller att skapa kundrelationer. Vår studie har visat att förtroende spelar den centrala 

rollen i kundrelationen. Vi kan se att många av de andra egenskaperna används som 

hjälpmedel för att skapa förtroende mellan parterna. Förpackningsservice uppnår 

förtroende bland annat genom att hålla det som utlovas och ge kunden god service. Vår 

studie påvisar att det även förekommer nackdelar med förtroende, dessa nackdelar är att 

det finns en risk att det blir slentrian och att kunder då tas för givet. Det är viktigt att vara 

väl medveten om dessa nackdelar för att kunna förebygga dem. Vissa egenskaper 

behöver dessutom kombineras med andra, för att uppnå bästa resultat, för att de i sig 

själva inte klarar att ta relationen hela vägen. Ett exempel på detta är engagemang som 

tillsammans med förtroende genererar långa kundrelationer. 

 

Komplexitet återfinns i Förpackningsservice relationer eftersom de anser att de erhåller 

en bredare kunskap när fler är involverade i relationerna. Beroende och makt används 

inte lika utbrett i detta specifika företag, de vill inte skapa sina kundrelationer baserat på 

varken beroenden eller makt eftersom dessa egenskaper kan anses vara något negativt 

ifrån kundens sida. Beroende förekommer ändock i relationerna, då kunderna behöver 

emballage och företaget i sin tur behöver kunder. Detta beroende är dock inte oersättligt 

eftersom det finns konkurrenter som kan ta över företagets kunder, det finns även alltid 

nya kunder som är i behov av emballage. Vår studie visar på att relationer inte behöver 

byggas på vare sig beroende eller makt utan att det finns andra egenskaper som kan 

generera kundrelationer. Förpackningsservice engagerar sina kunder på olika sätt för att 

relationen skall bli starkare och fungera bättre i framtiden. En fördel med engagemang är 

att de lär känna varandra och lär sig varandras språk. De engagerar kunderna genom att 

göra saker tillsammans såsom arrangerade rundturer på företaget. 

 

Flertalet informanter ser sina kunder som vänner men säger att de inte umgås privat med 

dessa. Med andra ord är vänskap i detta fall en definitionsfråga. Studien visar att den 

geografiska närheten kan ha en betydande roll eftersom den medför vissa fördelar i 

relationen vilka genererar flödeseffektivitet för kunden. Vår studie påvisar att det är 

viktigt att lära känna kunderna på ett mer personligt plan eftersom relationen då blir 

starkare och en samhörighet uppstår mellan parterna. Detta uppnår företaget bland annat 

genom gemensamma aktiviteter, vilket deras årliga golfturnering är ett exempel på. Vi 

kan se från vår studie att Förpackningsservice har stabilitet i sina kundrelationer då vissa 

kunder har funnits i företaget i över 30 år. Dessa långa kundrelationer uppnår de genom 
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att växa med kunderna och genom att visa sin uppskattning för dessa, de är även noga 

med att det skall bli rätt redan från början.   

 

Förpackningsservice försöker uppnå långsiktiga relationer genom att sätta kunden i fokus 

och ge kunden det denne efterfrågar och gärna mer för att överträffa kundens 

förväntningar. Inom den industriella marknaden strävar företag vanligen efter sådana 

långsiktiga kundrelationer. Konkurrensen när det gäller låga priser är hård och av denna 

anledning har Förpackningsservice därför valt att generera långsiktiga relationer med 

hjälp av andra egenskaper. Några exempel på dessa egenskaper är engagemang, 

förtroende och anpassningar.  

 

De anpassningar företaget gör baseras på vad kunden efterfrågar samt vilka krav de 

ställer. Varje kund behandlas på så vis unikt. Detta görs för att kunden skall bli nöjd och 

med förhoppningen om att relationen skall bli lång. Studien påvisar att kunskap är en 

central egenskap när det kommer till att skapa förtroende. Företaget besitter både 

erfarenhet och stor kunskap då de funnits väldigt länge på marknaden. Genom att 

involvera de personer som har den specifika kunskapen som efterfrågas kan företaget 

tillfredställa kundens begär.  

7.2 Befattningshavarnas roller 

 

Många forskare och författare refererar till Webster och Wind (1972) när de skriver om 

olika befattningshavare och deras roller. Webster och Wind (1972) berör dock endast 

rollerna i the Buying Center och nämner ingenting om det säljande företagets olika roller 

i relationen. Från vår studie går det däremot att urskilja sex olika befattningshavargrupper 

från det säljande företagets sida, det vill säga från Förpackningsservice. Det är alltså 

personerna från dessa sex grupper som har någon form av kontakt med kunden, antingen 

direkt eller indirekt. Personer ur alla grupperna behöver dock inte alltid vara delaktiga i 

en affärsuppgörelse. Det kan exempelvis röra sig om emballage av standardmått och 

således behöver inte Designcenter involveras i interaktionen. Dessa 

befattningshavargrupper utgörs av säljare, innesäljare, regionchef, Designcenter, 

lagerpersonal och övrig intern personal samt andra yttre aktörer.  

 

Säljaren bär ansvaret för försäljningen samt för försäljningsutvecklingen. Säljarens roll i 

relationen till kunden innebär även att vara företagets ansikte utåt då det är säljaren som 

har den första kontakten med kunden. Innesäljaren involveras först efter att säljaren tagit 

det första steget. Innesäljarens roll innefattar den vardagliga kontakten med kunden, det 

är även de som handhar det administrativa i relationen. Regionchefens roll är, förutom att 

se till att budgettalen nås och jobba med förebyggande säkerhetsarbete även, att leda och 

fördela arbetet. Regionchefen på Förpackningsservice agerar även som säljare. 

Designcenters roll i relationen är att konstruera mer avancerade förpackningar 

tillsammans med säljaren och kunden. Designcenters delaktighet brukar tendera till att 

relationerna blir längre när kunderna får ta del av deras expertis. Lagerpersonalens roll är 

att ansvara för produkttillverkningen och övrig intern personal gör bland annat kalkyler. 

Deras roll i relationen gentemot kunden är således mer indirekt, men ändock oerhört 

viktig då även deras arbete granskas utav kunden. De yttre aktörerna som studien pekar 
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på är Förpackningsservice leverantörer samt produktspecialister, det vill säga experter 

inom olika specifika områden, men även transportörer. Transportörernas roll i 

kundrelationen är att leverera produkterna till Förpackningsservice kunder. Eftersom 

leveranstiderna är viktiga att hålla, vilket vår studie påvisar för att inte förtroendet skall 

avta, kan en transportör som inte tar sitt ansvar stjälpa en kundrelation.  

7.3 Några avslutande rader 

 

Som vi tog upp i början av denna uppsats skriver Gummesson (2002, s. 22) att vi är 

omgivna av relationer och att ordet äktenskap även används som en metafor för att 

beskriva relationen som finns mellan företag. Detta var även någonting vi lade märke till 

under intervjuerna då några utav våra informanter jämförde sina kundrelationer med ett 

förhållande. Bland annat sade R10 att en kundrelation innebär ett förtroende mellan 

säljare och inköpare. Informanten talade om ett givande och ett tagande av långsiktig art. 

R10 sade avslutningsvis att det kan liknas vid ett förhållande. Det är alltså lika viktigt för 

företag som för privatpersoner att vårda den relation de befinner sig i. 

7.4 Förslag till vidare forskning 

 

Vår studie undersöker endast relationer ur det säljande företagets perspektiv, det hade 

även varit intressant att studera detta ur kundens synvinkel eftersom andra egenskaper 

kanske då hade tagits upp. Kundens syn på relationer kanske inte är densamma som för 

det säljande företaget eftersom kunden kanske lägger fokus på andra aspekter i 

relationen. Det är viktigt för företag att veta vad kunden känner för att kunna få ut det 

mesta av relationen. 

 

I dagens litteratur beskrivs många av egenskapernas fördelar. Vi anser att det även skulle 

vara av vikt att ta reda på vilka nackdelar dessa egenskaper kan alstra. Då vår studie visar 

på att det exempelvis föreligger nackdelar med egenskapen förtroende kan det tänkas att 

det även förekommer nackdelar med flera utav de andra egenskaperna.  

 

I denna studie har vi undersökt de olika roller som de involverade har i kundrelationerna 

på Förpackningsservice. Då detta var en fallstudie och endast ett företag undersöktes har 

vi inte kunnat dra några generella slutsatser. Det hade varit intressant att göra en liknande 

studie på fler företag för att kunna hitta en mer generell modell över de involverade från 

det säljande företaget eftersom vi anser att detta är bristfälligt i dagsläget. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Syftet med vår studie är att vi vill ge en mer verklighetsnära och djupgående bild av hur 

relationer kan se ut i ett processtillverkande företag inom industrin.  

 

Bakgrunds info: 

 

1. Vilken region har du hand om? 

2. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

3. Hur många kunder har du i dagsläget? 

Frågor: 

1. Vilka personer brukar vara involverade i en kundrelation? Vilka roller har de? 

 

1.1 Har du vid något tillfälle haft en kundrelation där fler än vanligt varit 

involverade?  

 

1.2 Vilka var involverade och vad gjordes annorlunda?  

 

1.3 Hur fungerade det? Fördelar/nackdelar? 

 

2. Hur länge har du haft din äldsta kund?  

 

2.1 Varför tror du att denna relation hållit så länge? 

 

2.2 Hur gör du för att behålla en kund länge? (ex inaktiv)  

 

2.3 Vad tycker du är fördelarna/nackdelarna med att ha långsiktiga relationer? 

 

3. Delar du in kunderna i olika grupperingar och utifrån vilka variabler delar du i 

sådana fall upp kunderna? (storlek, geografi, etc.) 

4. Arbetar du på olika sätt gentemot olika kunder? 

 

4.1 Hur kommer det sig och på vilket sätt? 

 

4.2 Även när det gäller andra SCA bolag? 
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5. Hur stor fokus lägger du på att skaffa nya kunder jämfört med att vårda och stärka 

de relationer du redan har? Varför denna fördelning? 

6. Hur gör du för att engagera dina kunder? (ex utveckla produkter)  

 

6.1 Brukar du informera dina kunder om vad som sker på företaget? (exempelvis 

nya produkter, ny maskin eller nya lösningar) 

7. Hur gör du för att skapa förtroende? (personkemi, beteende, tester, tidigare 

prestationer) 

8. Har du kontakt med någon kund vid icke transaktionsperioder?  

 

9. Har det hänt att du blivit vän med någon av dina kunder? (umgås privat) 

10. Finns det några sammanlänkade aktiviteter mellan er och era kunder? (exempelvis 

maskiner, tjänster)  

 

11. Om kunden har specifika önskemål hur går du då tillväga? 

 

12. När ni utvecklar produkterna tillsammans med era kunder tenderar dessa då att 

stanna längre? 

 

13. Finns det några problem som du har märkt är vanligare än andra i en relation? 

 

13.1 Vilka är det? 

 

13.2 Hur gör du för att förebygga dessa?  

 

13.3 Har ni någon gång valt att avbryta en kundrelation? Hur kommer det sig? 

 

14. Erbjuder ni era kunder något som inte konkurrenterna gör? 

 

15. Har ni patent på något? (Maskin, tjänster, produkter) 

 

16.  Är ni specialiserade på någonting? (Jämfört med era konkurrenter) 

 

17. Vad innebär en kundrelation för dig? 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2: Kvales och Brinkmanns kravlista på intervjuaren 
 
Insatt den som intervjuar skall känna till intervjuns fokus i detalj. Intervjuaren kan föra 

en konversation om ämnet samt veta vilka frågor som är väsentliga för studien. 

Intervjuaren skall inte heller försöka överglänsa informanten med sin kunskap. 

 

Strukturerad intervjuaren börjar intervjun med att beskriva syftet. Inleder samt avrundar 

intervjun och frågar ifall respondenten har några frågor. 

 

Tydlig frågorna ställs på ett enkelt och begripligt sätt med ett vardagligt språk och inte 

använda sig utav yrkesmässigjargong.  

 

Ödmjuk intervjuaren skall låta intervjupersonen tala till punkt, tolererar tystnad och ger 

dem tid att tänka efter. Intervjuaren visar även att det är acceptabelt att svara på ett 

okonventionellt och produktivt vis.  

 

Sensitiv intervjuaren är intresseras av de som sägs och på vilket sätt respondenten pratar 

samt har en empatisk inställning. Intervjuaren skall även vara uppmärksam på det som 

inte sägs.  

 

Öppen det är av vikt att intervjuaren är flexibel under intervjuns gång samt att denne 

reagerar på det som är viktigt för den som intervjuas och är öppen för nya aspekter som 

kan framkomma från informanten och följa upp dessa.   

 

Styrande intervjuaren är väl medveten om vad denne vill få ut av intervjun och styr den i 

den riktning intervjuaren vill. 

 

Kritisk intervjuaren skall kunna ifrågasätta det som sägs ifall exempelvis respondenten 

säger emot sig själv. Detta för att testa reliabiliteten och validiteten av det som sägs. 

 

Kommer ihåg intervjuaren relaterar det som sägs och det som sagts tidigare. Kan be 

informanten att utveckla något som sagts tidigare.  

 

Tolkar intervjuaren skall klargöra och utveckla det som respondenten säger utan att 

påtvinga denne sina egna tolkningar Kvale och Brinkmann (2009, ss. 166-167). 

 

Bryman (2002, s. 306) lägger även till två andra kriterier; 

 

Balanserad intervjuaren säger varken för lite eller för mycket under intervjun. Detta 

eftersom respondenten antingen får ett intryck av att svaret är ”fel” eller blir passiv. 

 

Etiskt medveten intervjuaren ser till att respondenten är medveten om att svaren kommer 

att behandlar konfidentiellt och att intervjuaren är mottaglig för den etiska aspekten.  
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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