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Förord 
Detta examensarbete inom ämnet företagsekonomi, med marknadsföring som inriktning skrevs 
på Handelshögskolan vid Umeå universitet våren 2011. Vi vill med detta ta tillfället i akt och 
tacka de personer som har haft en betydande roll under detta projekts gång. 

Först och främst vill vi ge ett stort tack till vår fantastiska handledare Sofia Isberg som under 
denna tid ställt upp för oss genom hjälp, stöttning och en stor mångfald av goda idéer och goda 
råd! 

Vidare vill vi även tacka våra respondenter som trots deras hektiska scheman tog sig tid att 
medverka och bidra med intressanta synpunkter under utförandet av våra intervjuer. Ytterligare 
tack för att vi fick möjligheten att träffa er och få den goda insyn i er bransch, ni har verkligen 
bidragit med värdefull information och råd som har möjliggjort denna undersökning, tack! 

Avslutningsvis skulle vi även vilja tacka varandra för det hårda arbete vi har gjort under denna 
tid. Båda två förtjänar stort beröm för den tid och energi vi har lagt ner på denna uppsats och vi 
kan känna oss väldigt stolta över detta arbete. Vi kan även konstatera att denna uppsats har givit 
oss en mycket större kunskap inom den svenska byggbranschen och företaget som agerar inom 
denna. 

Vår förhoppning är att denna uppsats uppfattas som intressant och samtidigt inspirerar gentemot 
en fortsatt forskning inom ämnesområdet. 

Umeå, 20 maj 2011 
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Sammanfattning 
Inom den svenska byggbranschen anses pris ofta vara den faktor som har störst påverkan på 
fastighetsbolags val av entreprenör, vid fastighetsköp. Denna studie har som intresse av att se 
vilka andra faktorer som påverkar detta val. Studiens utförande görs inom Storstockholm.  
Under senare år har relationsmarknadsföring vuxit fram som ett centralt begrepp inom 
marknadsföringslitteraturen. Med relationsmarknadsföring menas alla marknadsrelaterade 
aktiviteter vilka ämnar bygga långvariga relationer. Inom relationsmarknadsföringen står begrepp 
som kundnöjdhet, kundlojalitet och tillit i centrum. 
Vi fokuserar i det teoretiska avsnittet specifikt på kundnöjdhet, samt hur de förväntningar som 
kundnöjdhet grundar sig på, formas och utvärderas. Det finns teoretiska bevis för att kundnöjdhet 
har en positiv inverkan på lojalitet och tillit. Detta samband är något som vi undersöker i denna 
studie. Lojaliteten påverkar relationen mellan säljare och köpare. Det finns samtidigt teorier som 
pekar på att kundnöjdhet, positivt påverkar tillit.  

Författarna till denna studie har fyra års akademisk erfarenhet vilken har legat till grund för att 
uppnå studiens syfte. Författarna har i denna studie valt att använda sig av en deduktiv ansats, 
där teorier om kundnöjdhet, kundlojalitet och tillit har undersökts med en kvalitativ studie i form 
av intervjuer.  

Denna kvalitativa, empiriska studien har genomförts hos bolag inom både privata och offentliga 
fastighetsbolag, med personer som är ansvariga för upphandling, projektutveckling och 
projektledning. Den empiriska studiens resultat har visat att kundnöjdhet, lojalitet och tillit har en 
stark påverkan på fastighetsbolags val av entreprenör.  Vidare visar resultaten också vilka 
faktorer som är avgörande när fastighetsbolagen ska välja en viss entreprenör inom den svenska 
byggbranschen. Resultaten från den empiriska studien jämförs sedan med de teorier som har 
presenterats i det teoretiska kapitlet, i ett analytiskt kapitel. 
Det analytiska kapitlet har som mål att analysera de resultat som den empiriska studien har 
medfört. Efteråt dras slutsatser utifrån det analytiska arbetet som har genomförts. Dessa 
slutsatser kommer vi sedan att koppla till studiens syfte och frågeställningen för att slutligen 
besvara den fråga som har genomsyrat hela vårt arbete.  
För att fullborda de slutsatser vi har tagit kommer vi även visa hur dessa slutsatser kan 
generaliseras, genom olika sanningskriterier.  
 

Nyckelord: Kundnöjdhet, Kundlojalitet, Tillit, Personlig kontakt, Byggbranschen, 
Fastighetsbolag, Byggentreprenör 



 
 

 

Abstract 
In the Swedish construction industry price is often considered to be the factor that has greatest 
impact on the real estate company selection of contractors. This study had an interested in seeing 
what other factors influence this choice. The empirical study is conducted in Stockholm, 
Sweden. 
 
In recent years, relationship marketing has emerged as a central concept in marketing literature. 
Relationship marketing refers to all market activities which aim to build long lasting 
relationships. Within the relationship marketing concept, the center pillars are customer 
satisfaction, customer loyalty and trust. 
 
In the theoretical section we specifically focus on customer satisfaction, and how the 
expectations of customer satisfaction is based, shaped and evaluated. There is theoretical 
evidence that customer satisfaction has a positive effect on loyalty and trust. This relationship is 
something that we investigate in this study. Loyalty affects the relationship between sellers and 
buyers. There are also theories that suggest that customer satisfaction has a positive affect on 
trust. 
 
The authors of this study have four-years of academic experience, which is used to achieve the 
purpose of the study. The authors of this study chose to use a deductive approach, in which 
theories of customer satisfaction, customer loyalty and trust have been investigated by a 
qualitative study in the form of interviews. 
 
This qualitative, empirical study was conducted among companies in both private and public real 
estate firms, the persons who were interviewed were responsible for procurement, project 
development and project management. The empirical study's results have shown that customer 
satisfaction, loyalty and trust have a strong impact on the real estate company's choice of a 
contractor. Furthermore, the results also identify other factors like, price and personal contact, 
that are crucial in real estate companies to choose a particular contractor within the Swedish 
construction industry. The results from the empirical study are then compared with the theories 
that have been presented in the theoretical chapter, in an analytic chapter. 
 
The analytical chapter aims to analyze the results of empirical study. Afterwards, conclusions 
were drawn from the analytical work carried out. These conclusions will then be connected to the 
purpose and issue to finally answer the question that has permeated all of our work. 
In order to complete the conclusions we have, we will also show how these findings can be 
generalized, by different truth criteria. 
 

Keywords: Customer satisfaction, Customer loyalty, Trust, Personal contact, Construction 
industry, Real estate firm, Contractor 
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1 Introduktion 
I detta kapitel ges en inblick i studiens omfattning. Vi ger en kort inblick i den svenska byggbranschen och beskriver 
det problem som vi har identifierat. Vidare resulterar detta problem i ett syfte och en frågeställning som kommer att 
genomsyra studien under arbetets gång. 

1.1 Bakgrund 
Den svenska byggnäringen har under lång tid varit en viktig del av det svenska näringslivet, detta 
tydliggörs av den stora andel som byggnäringen bidrar med i den svenska 
bruttonationalprodukten (BNP) (Sveriges Byggindustrier, 2011). Vidare utgörs en stor del av 
byggnäringen av kommunala bostadsbolag som investerar stora summor i nybyggnationer vilket 
genererar mer arbete för de många byggbolag som idag existerar inom denna näringsgren. Vi 
kommer att fokusera oss på en specifik bransch inom denna näringsgren, byggbranschen. 
Byggbranschen är väldigt komplex när det gäller köpprocessen. Det finns en väsentlig skillnad i 
privata och organisatoriska köpprocesser inom denna bransch. Enligt Johnston och Bonoma 
(1981, s. 143-144) inkluderar den organisatoriska köpprocessen flera personer inom företaget 
som tillsammans skall ansvara för att ett köp ska bli en vinnande affär för företaget, samtidigt 
visar författarna även att antalet personer inblandade i en köpprocess varierar beroende på hur 
rutinbaserad, komplex och viktig den tilltänkta affären är. Mot bakgrund av detta anser vi att ett 
byggnadsköp är ett beslut som är väldigt viktigt och dyrt för den köpande parten vilket som sagt 
påverkar antalet inblandade i köpprocessen men även leder till att fler åsikter finns att ta i 
beaktning vad gäller nöjdhet mot den produkt som har levererats av säljande part. 
 
Nybyggandet av bostäder i Sverige är starkt kopplat till offentlig upphandling, detta kommer sig 
av två anledningar. Först vill köparen ha ett så lågt pris som möjligt, samtidigt som processen ska 
vara öppen så att alla aktörer kan ha möjligheten att vinna det eventuella kontraktet. Enligt PWC 
Entreprenadbarometer har priset blivit allt viktigare, i valet av entreprenör, under de senaste tre 
åren (Ehrenborg, 2011, s. 2). Detta leder till att risken för korruption då ska vara så liten som 
möjligt (PWC Entreprenadbarometer, 2011). Men hur spelar kundnöjdhet och lojalitet in i en 
sådan marknad. Ifall vi ser till Michael Porters idag klassiska teori om marknadsstrategi, som 
pekar på att det finns två möjligheter för ett företag att ta på en marknad. Antingen så ska 
företaget ta en lågprisstrategi och på så sätt erbjuda det bästa priset eller så ska företaget erbjuda 
en annorlunda produkt, med adderat värde. Ifall vi tar dessa två olika strategier och applicerar 
dem på den svenska bostadsmarknaden, så tolkar vi det som att lågprisstrategin vore den som 
man skulle föredra eftersom bostadsbolagen maximerar sin vinst genom billiga projekt (Câlin 
Gurau, 2007, s. 370-372). Idag sker stora delar av upphandlingarna över så kallade E-
marknadsplatser. Charki och Josserand (2008, s. 176) hävdar E-marknadsplatser ofta är ett försök 
från köparen att skapa en perfekt, transparant marknadsplats. Samtidigt som E-marknadsplatser 
tillåter en mer rättvis konkurrens, då alla leverantörer har en möjlighet att konkurera. 
 
Detta anser vi vara väldigt likt principen av offentlig upphandling, som vill skapa en så 
transparent marknad som möjligt. Förutom de företag och myndigheter som berörs av lagen av 
offentlig upphandling så förekommer företag som inte berörs av denna lag, dessa företag arbetar 
med avsikt att sänka sina kostnader genom att välja den leverantör som erbjuder lägst pris. Detta 
kommer sig av att de produkter som byggindustrin levererar är tämligen okomplicerade och 
standardiserade.  
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Med standardiserade menar vi inte att alla produkter är sig lika, men att byggnader görs på 
samma sätt och att det är en hög grad av standardisering inom branschen. Detta visas genom 
olika kravspecifikationer, exempelvis, BF9K som skall reglera att kvalité, miljö och arbetsmiljö 
är standardiserat vid nybyggen (Byggbranschens kvalitetssystem, 2011). 
 
Enligt vår intervju med vice VD i BTH Bygg AB, upplevs den svenska byggbranschen som 
väldigt styrd av regler och lagar, samt att företag till största del konkurrerar genom pris. Detta 
påstående säger emot teorier inom kundrelationsforskningen, som pekar på att kundnöjdhet och 
servicekvalitet har en positiv inverkan på lönsamheten/vinst. Kamkura, Mittal, de Rosa och 
Mazzon (2002, s. 300 – 302) pekar på att upplevd servicekvalitet från kundernas sida har en 
positiv inverkan på kunders lojalitet gentemot det säljande bolaget. Vidare hävdar Kamkura et al. 
att den upplevda servicekvalitén har en positiv inverkan på lönsamheten. 
 
Anderson, Fornell och Lehman (1994, s. 55) hänvisar till att kundnöjdhet är den nöjdhet med en 
vara eller tjänst som uppstår över tid. Vidare hävdar författarna att kvalitet har en positiv 
inverkan på kundnöjdhet. Samtidigt hävdar de att kundnöjdhet har en positiv inverkan på 
företagets lönsamhet (Anderson et al, 1994, s. 61). Homburg, Koschate och Hoyer (2005, s. 88 – 
91) för ett liknande argument, sett till sambandet mellan kundnöjdhet och viljan att betala, där de 
hävdar att det finns ett olinjärt samband mellan kundnöjdhet och villighet att betala. Detta 
olinjära samband visar på att kunders vilja att betala ett högre pris ökar, då deras grad av 
kundnöjdhet ökar, gentemot företagets befintliga produkter eller tjänster (Homburg et al, 2005, s. 
93). Homburg et al. har bevisat att detta samband stämmer då privatpersoner köper från företag, 
alltså i en Business to Consumer kontext. Däremot är detta samband inte bevisat i transaktioner 
företag emellan, alltså i en Business to Business (B2B) kontext. Inom 
marknadsföringsforskningen har många forskare argumenterat för och emot att det är stora 
skillnader mellan B2C och B2B produkter, två forskare som menar att skillnaderna inte är så 
stora är Fern och Brown (1994). De hävdar att skillnaderna mellan konsumenters inköp och 
företags inte är speciellt stor. De menar att denna skillnad inte påverkar hur kunder förhåller sig 
till inköp, samt vad som bidrar till kundnöjdhet, kundlojalitet samt tillit. (Fern och Brown, 1994, 
s. 75 - 76). Denna forskning visar att preferenser hos kunden eller företaget bör vara likadana, 
vilket ger oss ett underlag att bygga upp vår teori och empiridel på tidigare forskning kring 
kundnöjdhet, kundlojalitet och tillit även om den är ur ett B2C perspektiv. 

1.2 Problembakgrund 
Vi är i denna uppsats intresserade av att undersöka varför ett företag väljer en specifik 
entreprenör inom den svenska byggbranschen. Vidare vill vi även undersöka om sambandet 
mellan dessa tre begrepp kan appliceras på ett specifikt företag och dess kunder inom den ovan 
nämnda marknaden. Vi vill även påpeka hur dessa begrepp förhåller sig i denna specifika 
marknad, eftersom det existerar specifika regler och lagar vad gäller upphandling och försäljning 
företag emellan. 
 
Om vi specifikt tittar inom marknadsföringslitteraturen vad gäller kundnöjdhet finns det flera 
forskare (Anderson och Sullivan, 1993; Oliver, 1980) som menar att det finns ett samband 
mellan hur väl kunders förväntningar på den vara eller tjänst kunden avser att införskaffa, 
motsvaras av den säljande parten. En stor del av litteraturen om kundnöjdhet tar sina 
utgångspunkter i det så kallade ”Disconfirmantion paradigm”.  
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Churchill och Surprenant (1982, s. 491 – 492) menar att i detta paradigm tar sina utgångspunkter 
i hur väl en kunds förväntningar uppfylls av en tjänst eller vara. 
Churchill och Surprenant menar att förväntningar kan (1) uppfyllas, när produkten eller tjänsten 
presterar som förväntat. (2) Inte uppfyllas, när produkten eller tjänsten inte presterar som 
förväntat, vilket leder till en negativ kundnöjdhet. (3) Uppfyllas över förväntningar, vilket sker 
när produkten eller tjänsten presterar bättre än förväntat.  
 
Glenn B. Voss, Andrea Godfrey och Kathleen Seiders (2010, s.111) påvisar att det finns ett starkt 
samband mellan kundnöjdhet och kundens tendens att återköpa varor eller tjänster från företaget. 
Vidare hävdar författarna att kundnöjdhet är en av de viktigaste faktorerna när det gäller att 
behålla en kund. Kundnöjdhet är en viktig faktor enligt Kamkura et. al (2002), där de menar att 
den har ett positivt inflytande på lönsamheten. Det är även påvisat att en hög grad av 
kundnöjdhet även är viktigt när det gäller att behålla en kund, vilket Homburg och Fürst (2005) 
argumenterar för. De menar att hanteringen av klagomål som riktas mot bolaget, kan vara en 
avgörande faktor ifall kunden åter kommer att köpa från bolaget. De menar att ifall bolaget 
hanterar klagomålet dåligt, kommer kundens lojalitet och kundnöjdhet att sjunka Samtidigt 
menar de att ifall klagomålet hanteras väl kommer kundnöjdheten att vara på en högre nivå än 
innan klagomålet uppstod.  
 
En annan viktig del som hänger tätt ihop med forskningen om kundnöjdhet samt den litteratur 
som finns inom denna gren är kundlojaliteten. Många forskare menar att kundlojaliteten är ett 
direkt resultat av en högre kundnöjdhet gentemot företaget. Roger Hallowell (1996, s. 28) skriver 
i sin artikel att detta samband kan ses utifrån två olika litteraturinriktningar, först genom Service 
Management litteraturen som visar att kundnöjdheten influerar kundlojaliteten genom att man 
via personliga åtgärder mot kunder, som exempelvis skräddarsydd service, bygger upp nöjdhet 
som sedan leder till lojalitet. Sedan genom marknadsföringslitteraturen där detta samband 
uppträder på så vis att kundnöjdheten påverkar kundlojaliteten genom att man som säljande part 
tillfredsställer kunden på så vis att nöjdheten övergår till lojalitet efter en tid, exempelvis genom 
genomgående snabba och bra leveranser av varor. Detta kopplas sedan samman med företagets 
ekonomiska vinst som enligt artikeln ökar med nöjda och lojala kunder. (Hallowell, 1996, s. 28).  
 
Detta påvisade samband stärks ytterligare Öyvind Helgesens (2006, s.259) artikel där författaren 
genom den undersökningen som är gjord i artikeln påvisar ett likadant, positivt, samband mellan 
kundnöjdhet och kundlojalitet, samt mellan kundlojalitet och ekonomisk vinst. Detta är något 
som vi också vill undersöka och applicera i ett B2B sammanhang, men i en bransch som är starkt 
förknippad med lagar och regler vad gäller val av säljare samt kunder. Att nöjda kunder hjälper 
företaget att uppnå ekonomisk framgång är något som verkar självklart, det finns dock 
vetenskaplig litteratur som påvisar att även nöjda kunder väljer att byta leverantör. Naumann, 
Williams och Khan (2009, s. 228) har i sin undersökning påvisatt att det finns en stor del nöjda 
eller väldigt nöjda kunder som väljer att byta leverantör inom B2B kundrelationer. Detta beror på 
exempelvis att kunderna hittar en billigare leverantör och då betyder inte en hög kundnöjdhet 
eller kundlojalitet ekonomisk framgång för det säljande företaget i alla situationer. Vidare menar 
även forskarna att det krävs ytterligare undersökningar i detta ämne. Detta för att man 
fullständigt ska kunna förstå vilka faktorer som verkligen är med och bygger upp kunders 
uppfattning av det säljande företaget när man talar om kundnöjdhet, kundlojalitet och tillit till sin 
handelspartner. (Naumann et al, 2009, s. 330). 
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En väldigt viktig beståndsdel i både kundnöjdhet och kundlojalitet är tillit. Newman, Lings och 
Lee (2005, s. 131) hävdar att tillit är en viktig beståndsdel när man inleder, utvecklar och 
bibehåller relationer över en längre tid.  
 
Hollyoake (2009, s.136) nämner att gemensamt samarbete i en B2B affärsrelation är av stor vikt. 
För att ett gynnsamt, fungerande och fruktsamt samarbete ska fungera är tillit vitalt. Då tillit 
existerar leder detta till att båda parter upplever nöjdhet med relationen. Vidare tar denna artikel 
upp en väldigt intressant poäng vad gäller tidigare forskning inom detta specifika ämne. 
Hollyoake (2009, s. 140) menar att tidigare undersökningar har bidragit till att cementera 
uppfattningen om att tillit är en central del i en välfungerande B2B relation. Detta är från 
företagens perspektiv bra, eftersom det i B2B relationer oftast handlar om stora summor och 
stora kvantiteter vid handelsutbyten, samt att det är en viktig del i hur det säljande företaget 
uppfattas av ett köpande företag (Hollyoake, 2009, s. 140).  
 
Detta anser vi vara väldigt intressant eftersom det inom byggbranschen förekommer väldigt 
många arbeten i projektform. Inom dessa projekt arbetar inblandade företag väldigt nära 
varandra och gynnas av en hög tillit. Newman et al. (2005, s. 131-133) menar att en 
välfungerande relation mellan två handelspartners inom en B2B marknad består av fem viktiga 
dimensioner. Dessa dimensioner är (1) kommunikation, (2) sociala band och kompabilitet, (3) 
makt, (4) engagemang, (5) anpassning och tillit. Enligt de resultaten som författarnas 
undersökning har kommit fram till menar en majoritet att tillit är det absolut viktigaste och mest 
fundamentala för affärsrelation. Undersökningen i artikeln påvisar också att det viktigaste för 
kunder till företag var att de håller vad de har lovat, samt upprätthåller avtal (Newman et al., 
2005, s. 137-138). Vi anser att detta visar ett väldigt intressant tankesätt hos företag som är 
verksamma inom B2B marknader. Detta kommer sig av att tillit är en beståndsdel som bidrar till 
att kunder stannar hos ett visst företag och bygger långvariga relationer. McMillan, Cosley och 
Akoorie (2007) menar att en förlorad kund i en B2B relation kan innebära allvarliga följder, på 
grund av att det leder till att företaget kan förlora massa slutkunder i form av minskade intäkter 
från försäljning samt minskad popularitet bland andra potentiella kunder inom marknaden. 
 
Den forskning som ovanför har beskrivits, visar på att positiv kundnöjdhet ger många positiva 
effekter. Men desto mindre forskning har fokuserat på hur en köpare formar dessa förväntningar 
och hur köpare bedömer ifall dessa förväntningar har uppfyllts. En av de forskare som har 
studerat hur förväntningar formas är Oliver. Oliver (1980, 461) menar att erfarenhet, 
varumärkeskännedom och symboliskt värdet av den vara som införskaffas påverkar denna 
bedömning som görs. Även den kontext som köpet genomförs i och hur kundens individuella 
egenskaper är formade påverkar bedömningen, i hur varan eller tjänsten lever upp till 
förväntningar. Vi menar att denna förklaring är relativt vag och att det finns ett akademiskt 
intresse av att göra en djupare analys av för att förstå hur förväntningar formas, samt se hur dessa 
förväntningar utvärderas. Detta kommer att göras ur ett branschperspektiv, där fokus ligger på 
den svenska byggbranschen. Detta leder oss till följande frågeställning: 

1.3 Frågeställning 
”Varför väljer kunder ett specifikt byggföretag framför dess konkurrenter?”  
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1.4 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka, med tanke på vår uppdragsgivare BTH Bygg AB, vilka 
faktorer som påverkar valet av en byggentreprenör inom den svenska byggbranschen. 

1.5 Avgränsningar 
Denna uppsats bygger till större delen på teorier från marknadsföringen vad gäller exempelvis 
kundnöjdhet och kundlojalitet. Eftersom vår uppdragsgivare har företag som kunder kommer vi 
avgränsa vårt arbete mot att endast titta och undersöka inom ett B2B perspektiv eftersom det är 
mest relevant i förhållande till det förväntade resultatet. Vidare avgränsar vi också detta arbete 
vad gäller byggnäringen i Sverige. Detta är ett stort område och därför anser vi att det inte är 
nödvändigt att utgå ifrån hela denna sektor, därför väljer vi att avgränsa oss till byggbranschen i 
allmänhet och kunder inom Storstockholm i synnerhet. Denna studie ser bland annat ser till den 
offentliga delen av den svenska byggbranschen, vilken är starkt juridiskt styrd genom lagen om 
offentlig upphandling (LOU). Denna studie menar inte att bidra med förståelse, tolkning eller 
rekommendationer av juridisk innebörd. 
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2 Fortsatt disposition 

2.1 Kapitel 3 – Vetenskapliga utgångspunkter 
Inom kapitlet för teoretisk metod avhandlas valet av ämne, samt uppdragsgivarens påvekan på 
detta val. Samtidigt avhandlas den förförståelse som vi som författare har i ämnet, samt hur 
denna har påverkat studien. I den teoretiska metoden så avhandlas samtidigt författarnas 
verklighetssyn, syn på objektivitet och valet av ansats. Valet av sekundärkällor och hur dessa har 
granskats kritiskt. 

2.2 Kapitel 4 – Teori 
Det teoretiska kapitlet ger en grundlig förklaring av de tre områdena, i vilka studien tar sina 
teoretiska utgångspunkter ifrån. Det första området är kundnöjdhet, dess definition och dess 
inverkan. De två andra områdena som avhandlas är lojalitet och tillit, samt hur kundnöjdhet 
påverkar dessa begrepp. 

2.3 Kapitel 5 – Praktisk metod 
I detta kapitel ligger fokus på hur den empiriska studien har planerats och genomförts. Detta 
inkluderar valet av undersökningsmetod, intervjuobjekt, samt hur de individuella respondenterna 
valts. En av de viktigaste delarna i detta kapitel är designen av den intervjuguide, som har legat 
till grund för studien. Detta kapitel avslutas med genomgång av hur den faktiska studien 
genomfördes. 

2.4 Kapitel 6 – Empiri  
Det femte kapitlet beskriver vad studien har gett för resultat. För att få en tydlig struktur i kapitlet 
valde vi att strukturera studien enligt köpprocessen. Med en struktur enligt köpprocessen menas: 
Innan, under och efter köp. Även andra begrepp så som konflikter, ”word – of – mouth” och 
upphandlingsformer så som partnerring avhandlas. Inom detta kapitel får lagen om offentlig 
upphandling ta relativt stor plats, då denna lag har en stor påvekan på branschen. 

2.5 Kapitel 7 – Analys   
I det analytiska kapitlet redogörs för den analytiska process som har genomförts, genom att dra 
paralleller mellan teori och empiri. Denna analys följer likt det empiriska kapitlet köpprocessen, 
för att på så sätt få en tydlig struktur i kapitlet. 

2.6 Kapitel 8 – Slutsats  
Redogörelse för de slutsatser som har dragits utifrån studien, där vi återkopplar till studiens 
frågeställning och besvarar den samt till studiens syfte. 

2.7 Kapitel 9 – Framtida forskning & Rekommendationer 
I detta kapitel redovisar vi våra rekommendationer för framtida forskning inom detta område, 
samt att vi delger våra synpunkter på hur byggentreprenörer bör arbeta för att bli mer 
konkurrenskraftiga baserat på vår studie. 

2.8 Kapitel 10 – Sanningskriterier  
Beskriver hur studiens resultat kan generaliseras över branschen i helhet. 
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3 Studiens vetenskapliga utgångspunkter 
I följande kapitel återfinns en diskussion kring vårt ämnesval, vidare beskrivs det att vi skriver på uppdrag samt 
vilken förförståelse och verklighetssyn vi har inom detta ämne. Vi kommer här även att beskriva vilken ansats 
studien har, vilket perspektiv den har samt för vi en argumentation för våra sekundärkällor. 

3.1 Ämnesval 
Under vår tid på Handelshögskolan vid Umeå Universitet har vi utvecklat ett intresse för 
marknadsföring och till en viss del en förkärlek till ämnesområdets praktiska moment. Detta 
intresse har under studietiden byggts upp och influerat vårt sätt att tänka i ett arbetslivskontext. 
Vi kommer att vidareutveckla detta under rubriken förförståelse. Som vi tidigare har skrivit, har 
detta intresse väckt idéer och tankegångar runt eventuella ämnesval till detta examensarbete. 
Marknadsföringsforskningen är idag väldigt bred, detta illustreras av den stora mängd 
akademiska tidskrifter som publiceras. Enligt Hult et al. (1997, s.37) är betydelsen av dessa 
tidskrifter i kunskapsspridning och vetenskapligt resonemang idag stort. Mot bakgrund av detta 
grundar vi vårt ämnesval på de teorier som vi anser är mest intressanta att undersöka. De 
ämnesområden som vi finner intressanta är kundnöjdhet, kundlojalitet och tillit till återförsäljare. 
Vi har alla erfarenheter av att konsumera i en viss form, därför riktar vi vårt intresse mot dessa 
teorier eftersom de påverkar vårt vardagliga liv.  
 
Som konsumenter har vi som individer alltid byggt upp förväntningar inför olika köp, dessa 
förväntningar har inte alltid motsvarats av den köpta varan eller tjänsten. Detta är ett incitament 
som vi genom vårt intresse för marknadsföring har valt att undersöka närmare, enligt Anderson 
och Sulivan (1993, s.125) definieras kundnöjdhet som ”kundens utvärdering av kvaliteten på 
produkt/tjänst efter slutfört köp”. Med detta i åtanke valde vi att i vår undersökning ta 
kundnöjdhet i beaktning som en faktor i valet ämne.  
 
Vidare har vi i vårt vardagliga liv personliga relationer där vi värderar lojalitet och tillit högt. 
Intresset för marknadsföring som ämnesområde har lett till att vi tycker att det är intressant att 
undersöka lojaliteten företag emellan.  
 
I samma utsträckning som lojalitet har en inverkan på företag emellan, har vi också skapat oss en 
förståelse att tillit är en viktig del i köpprocessen mellan företag. Newman et al. (2005, s.137 – 
138) menar att det viktigaste vid företagsköp är att den säljande parten håller vad de lovar och 
upprätthåller det man har avtalat om. Vi anser att våra tidigare erfarenheter från arbete och 
studier påvisar att kundnöjdhet, lojalitet och tillit är viktiga delar i en köpprocess, vare sig det är 
mellan företag (B2B) eller privatpersoner (B2C).  

3.2 Skriva på uppdrag 
Detta uppsatsarbete skrivs på uppdrag av BTH Bygg AB. Anledning till detta kapitel är att vi 
som författare vill klargöra hur vi formar arbetet eftersom en kritisk läsare skulle kunna påvisa 
att ett uppdragsskrivande kan ha en negativ inverkan på den akademiska validiteten i arbetet. Vi 
anser att detta inte stämmer i vårt specifika fall, då vi inte är styrda av uppdragsgivaren att leda 
arbetet i en specifik riktning. För att klargöra detta vill vi framföra att BTH Bygg AB inte har 
restkriterat oss i vårt sökande av information, samt formulering av frågeställning och syfte.  
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Med detta menar vi att BTH Byggs styrelse inte har gett oss några direktiv för studien, mer än att 
företaget ville ha rekommendationer utifrån de slutsatser vi kommer fram till, genom studien. 
Det som BTH Bygg AB har bidragit med är en viss förförståelse, samt insyn i 
upphandlingsprocessen mellan företag inom denna bransch. Företaget har samtidigt låtit oss ta 
del av deras kundregister, vilket har legat till grund för vårt val av respondenter. Då BTH Bygg 
AB har bidragit med underlaget, har vi fritt fått välja bland den utarbetade kundlistan. 
Ämnesvalet som vi tidigare har beskrivit var något som vi som författare utarbetade, i samspråk 
med uppsatshandledaren och inte med företagsledningen. Uppdragsgivaren BTH Bygg AB kom 
vi i kontakt med, genom en vän till familjen. BTH Bygg AB var intresserade av en 
marknadsundersökning och genom en diskussion kom vi fram till idén att förena vårt 
examensarbete med denna marknadsundersökning. Genom kontinuerlig kontakt med företaget, 
har vi fått vetskap om att företagsledningen vill ta del av våra resultat, men att vårt arbete inte 
kommer att styras av företaget.  

3.3 Förförståelse 
Thorsten Thurén (2007, s.57-58) menar att förståelsen är ett hjälpmedel som grundar sig i att 
man som människa inte enbart kan tolka verkligheten i omgivningen, baserat på endast sina 
sinnesintryck. Därför tycker vi att det i denna uppsats är viktigt att belysa våra tidigare 
erfarenheter, för att därav visa på den förförståelse som vi har inom ämnesområdet.  
 
Vi som civilekonomstudenter har ett välutvecklat och genuint intresse för de ekonomiska 
aspekterna av samhället. Vi har under vår studietid utvecklat förståelse för företagsekonomiska 
dilemman, både inom företag och som privatpersoner. Vidare har kursutbudet inom vårt 
studieprogram bidragit till en fördjupning i vår förmåga att upptäcka, problematisera, analysera 
och implementera lösningar på företagsekonomiska problem. Under studietiden har vi praktiserat 
kunskapen genom att lösa teoretiska problem inom olika ämnesområden, så som exempelvis 
företagsledning, kulturella skillnader och marknadsanalys. Studietiden har utvecklat vår kunskap 
i att kritiskt granska material och forskning inom ämnesområden. Detta anser vi bidrar till 
undersökningen, på så vis att vi har djup kunskap inom det företagsekonomiska 
forskningsområdet, samtidigt som vi kan analysera och lösa de problem som studien medför 
inom vårt valda ämnesområde.  
 
Vi har under de första två åren i civilekonomprogrammet läst kurser som omfattar en 
grundläggande förståelse inom företags-, nationalekonomi, juridik och statistik. Under tredje året 
studerade vi båda organisationsförändringar och kulturella skillnader, inom organisationer. Under 
andra året hade vi båda förmånen att skriva uppsats på B-nivå, där Ervin gjorde en kvantitativ 
enkätundersökning, medan Sten gjorde en kvalitativ enkätundersökning. Sten fortsatte sedan 
under tredje året med att skriva uppsats på C-nivå, inom försäkringsbranschen, med en kvalitativ 
studie. Detta har bidragit till att vi har grundläggande förståelse för undersöknings och 
uppsatsstruktur. Detta har hjälpt oss under detta examensarbete på så vis att förståelsen för vad 
ett arbete utav denna omfattning skall inkludera har ökat med hjälp av dessa tidigare arbeten som 
vi har gjort. Vidare har de tidigare arbetena även bidragit med kunskap i 
informationssökningsprocessen vilken är viktig i samtliga delar av detta examensarbete. 
Samtidigt har våra tidigare erfarenheter hjälpt oss att öka den analytiska förmågan, som är av stor 
vikt för att kunna lösa studiens problem. Ervin spenderade vårterminen 2010 i Prag, Tjeckien. 
Han studerade då marknadsföring och företagsledning vid University of Economics.  
Undervisningen bedrevs på engelska, vilka har medfört har utvecklat sina språkkunskaper. 
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Sten studerade höstterminen 2010 vid Mannheim Business School, i Tyskland. Under denna 
utbytestermin fokuserade han på marknadsanalys, företagsledning och informationssystem. 
Studierna i Tyskland var uteslutande på Engelska, vilket bidrog till Stens kunskap inom det 
engelska språket. Dessa erfarenheter har bidragit till att förstå teorierna ur ett internationellt 
perspektiv samt att bidra till den språkliga förståelsen då större delen av informationen är 
författad på engelska. 
 
Ervin har två och ett halvt års arbetslivserfarenhet inom bank och administration. I hans arbete, 
inom bl.a. kundtjänst, har han utvecklat en förståelse för vikten av kundrelationer. Genom sitt 
arbete inom administration, har han utvecklat en förståelse för innebörden av att agera enligt de 
befintliga riktlinjer som företaget har. För att på bästa sätt, starta, utveckla och behålla en positiv 
kundrelation. Sten har ett och ett halvt års arbetslivserfarenhet inom bl.a. försäljning. Detta har 
bidragit till att han har skapat en förståelse för vikten att arbeta på ett ansvarsfullt sätt, mot både 
kund och uppdragsgivare.  
 
Sammanfattningsvis anser vi att vi i vår förförståelse kompletterar varandra på ett bra vis, vad 
gäller kunskap och erfarenhet inom det valda ämnesområdet. Vidare har våra 
arbetslivserfarenheter bidragit till en förståelse av konkreta företagsproblem vilket vi anser 
gynnar oss i denna studie då vi vill undersöka företagens problem vid val av en byggentreprenör. 

3.4 Verklighetssyn 

Då det teoretiska kapitlet författades diskuterades samtidigt, hur vi som författare tolkade de 
teorier som valts. Efter en bred informationssökning i tolkningslära, gjordes slutsatsen att ett 
hermeneutiskt synsätt är passande för denna specifika studie. Ett hermeneutiskt synsätt innebär 
att subjektiva uppfattningar, tolkas objektivt. (Bryman & Bell, 2005, s.30). Då vi som författare 
har en begränsad förförståelse av den svenska byggbranschen, menar vi att detta både har 
positiva och negativa följder för den objektiva tolkningen av studien. Då vi har en begränsad 
förförståelse har vi inte några förutfattade meningar, vilka skulle kunna påverka objektiviteten i 
bedömningen. Samtidigt bidrar en begränsad förförståelse till att vi får förlita oss på 
uppdragsgivarens och respondenternas förståelse, för att uppnå studiens syfte. Vidare menar 
förespråkare för det hermeneutiska synsättet att verkligheten är socialt konstruerad (Bryman & 
Bell, 2005, s.30). Vi väljer att tolka detta utifrån studien syfte, där vi undersöker vilka faktorer 
som påverkar valet av en entreprenör. Detta kan med andra ord beskrivas som att de faktorer som 
påverkar valet av entreprenör, är socialt konstruerade. Detta blir synligt ifall vi ser till Churchills 
och Surprenants (1982, s. 491-492) teori om kundnöjdhet, där de menar på att kundens 
förväntningar bygger på individuella erfarenheter. Vi menar att dessa individuella förväntningar 
är socialt konstruerade och bygger på denna individs egna och socialt införskaffade kunskap.   

3.5 Objektivitet 
Inom detta stycke så har vi som avsikt att diskutera förhållandet mellan den valda kunskapssynen 
och studiens forskningsmetod. Vi vill samtidigt förklara hur dessa två begrepp går ihop med 
objektivitet, som ofta ses som ett centralt begrepp inom den företagsekonomiska forskningen. 
Trovärdighet och liknande begrepp diskuteras i slutet av studien, men vi anser att det fortfarande 
ligger i läsarens intresse att vi diskutera hur kunskapssynen och forskningsmetoden påverkar 
varandra i ett tidigt skede. 
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Vid ett hermeneutiskt synsätt är det enligt Partel och Davidsson (2003, s 27) viktigt att hålla egna 
värderingar utanför ramen för undersökningen som görs. De skriver samtidigt att det är viktigt att 
forskaren inte påverkar undersökningen med sina egna värderingar och erfarenheter.  
Inom denna studie har vi valt att genomföra samtalsintervjuer, vilket enligt Esaiasson et al. 
(2010, s.283) bygger på interaktion mellan respondenter och forskare. I en interaktion mellan 
forskare och intervjupersoner så skulle man kunna hävda att man medvetet eller omedvetet 
påverkar varandra. Samtidigt som vi i vår forskande roll får en större kunskap genom studiens 
gång och vi är medvetna om att detta skulle kunna öka sannolikheten att vi påverkar 
intervjupersonen. En kritisk läsare skulle samtidigt kunna hävda att den valda kunskapssynen, 
studiens forskningsmetod och verkligheten att människor medvetet eller omedvetet påverkar 
varandra i ett samtal inte går ihop.  
 
Vi hävdar motsatsen och menar att viss påverkan jämt emot varandra i ett samtal, på ett eller 
annat vis är mycket svår att undvika, men att vi har försökt minimera denna påverkan. Då vi har 
försökt minimera vår påverkan har vi samtidigt försökt maximera den information som vi har fått 
ut vid varje intervjutillfälle. En sådan avvägning har gjorts efter bästa förmåga vid varje intervju 
tillfälle. Det ska samtidigt tilläggas att vi under undersökningens gång har införskaffat oss större 
kunskap inom det valda studieområdet. Under studiens gång bär vi samtidigt med oss den 
förförståelse som vi har inom det valda fokusområdet. Man skulle kunna hävda att då vår 
kunskap ökar under processens gång, ökar också risken att vi i samtalsintervjuerna påverkar 
studiens intervjupersoner. Vi har som tidigare nämnt att vi har försökt minimera denna risk, men 
vi kan inte säga till hundra procent att en sådan påverkan inte har skett. 
 
Inom den kvantitativa forskningen så är begreppet objektivitet och möjlighet att generalisera 
resultat centrala begrepp, detta är det inte inom den kvalitativa forskningen. Den kvalitativa 
studiens natur gör att de resultat som införskaffas inte är generaliserbara på hela branschen. Det 
ska samtidigt tilläggas att antalet undersökningspersoner är relativt litet. Vi skulle utifrån detta 
påvisa att detta inte gör vår studie mindre trovärdig, då vi menar att våra resultat fortfarande har 
en mycket stark trovärdighet.  
 
Vi har valt ett hermeneutiskt synsätt och på grund av detta satt upp som mål att hålla en så hög 
objektivitet som möjligt, inom datainsamlingsmetodens ramar. Vidare är ett exempel som 
påvisar vårt hermeneutiska synsätt att vi har gjort ett aktivt val i att inte genomföra någon analys 
eller dra slutsatser innan samtliga intervjuer är genomförda. Vidare har vi valt att ha en objektiv 
syn på uppdragsarbetet, vilket betyder att uppdragsgivaren efter de inledande bestämmelserna 
om det valda ämnet, har hållits utanför arbetet. Detta gjordes för att denne inte skulle få ha en allt 
för stor påverkan på arbetet. 
 
Vidare finns det en risk att vi indirekt försöker efterlikna de resultat som finns publicerade i 
tidigare vetenskapliga artiklar. De åtgärder som har tagits för att undvika att bli alltför påverkade 
av dessa källor är att kritiskt granska dessa källor, objektivvisera vår undersökning samt att göra 
den unik för vårt undersökningsområde. Vidare har vi inte hittat en liknande studie inom den 
specifika bransch som vi har för avsikt att bygga studien kring. Detta är enligt vår åsikt positivt, 
då detta i vår mening underlättar det hermeneutiska arbetet.  
 
 



11 
 

3.6 Agile process 
Inom denna studie har vi valt att använda oss av ”Agile Process”. Beck (1999, s.7) beskriver 
”Agile Process” som ett system där alla inblandade tillsammans arbetar med en specifik del av 
ett projekt. Detta innebär att alla inblandade kontinuerligt går igenom och förbättrar denna del. 
För denna specifika uppsats betyder detta att vi som författare kontinuerligt har gått igenom och 
förbättrar studiens kapitel. Vidare har detta system sitt ursprung inom dataprogrammering, men 
har på senare tid även applicerats inom andra branscher (Cohn & Ford, 2003, s.74). Vi har använt 
detta system på så vis att när en del av studien har skrivits av en av författarna, granskas den av 
den andra och vice versa. En fördel att arbeta med ”Agile Process” är att vi som författare 
ständigt har en kommunikation och delar av studien som är komplexa görs gemensamt, vilket vi 
anser förenklar författandet och förståendet för läsarna.   

3.7 Val av ansats 
När vi inledde insamlingen av material, i form av vetenskapliga artiklar i olika databaser, förstod 
vi att vårt arbetssätt skulle te sig i form av att vi skulle använda redan befintliga teorier från 
vetenskapliga artiklar. Därefter hade vi för avsikt att utveckla en frågeställning som vi genom vår 
undersökning skulle få svar på. Detta tillvägagångssätt benämns i teoretiska sammanhang som en 
deduktiv forskningsansats. Vidare vill vi nämna Jacobsen (2002, s.34-36), där författaren 
närmare förklarar vad den deduktiva forskningsansatsen innebär. Enligt Jacobsen (2002) grundar 
sig denna forskningsansats i att forskaren bygger upp antaganden och därefter samlar in 
empiriska bevis.  

Dessa kopplas sedan ihop dessa och få möjligheten att formulera slutsatser om antagandenas 
värde, forskaren bestämmer sig därefter för att antingen förkasta eller acceptera dessa. Detta är 
ett tillvägagångssätt som vi anser passar vår uppsats väldigt bra i förhållande till vad vi vill 
påvisa i form av resultat. Vi skulle även vilja framföra lite kritik gentemot detta val av 
forskningsansats. Genom det deduktiva tillvägagångssättet begränsar författaren sitt 
informationssökande till det relevanta forskningsområdet vilket medför att annan information 
som kan vara viktig för studien faller bort, eftersom den anses vara irrelevant till studien. Sett till 
den frågeställning och det syfte som vi har med denna uppsats anser vi att de teorier som vi har 
avgränsat oss till innehåller tillräckligt med underlag, för att vi tillsammans med undersökningen 
skall kunna styrka vår empiri, tillsammans med de resultaten som vi kommer att presentera. 

3.8 Studiens perspektiv 
I detta arbete utgår vi från perspektivet där vårt antagande baseras på teoretiska företeelser inom 
marknadsföringslitteraturen vad gäller kunders inställningar till en handelspartner. Vidare vill vi 
undersöka hur dessa teorier påverkar köp mellan företag inom en specifik bransch. Tidigare 
forskning har inte påvisat hur föreställningen hur detta samband mellan teori och verklighet ter 
sig i denna bransch. Enligt Conny Svenning (2003, s.16) sägs ett perspektiv innehålla tre 
element, (1) värderingar av verkligheten (2) antaganden om hur verkligheten är förskaffad och 
(3) föreställning om hur den bör vara. Sammanfattningsvis vill vi med vår undersökning visa att 
det finns en koppling mellan våra utvalda marknadsföringsteorier och verkligheten. De resultat 
som vi kommer fram till kommer vi sedan att vidarebefordra i form av rekommendationer i hur 
man som byggentreprenör ska arbeta mot företag. Som vi tidigare har skrivit kommer vi att 
framföra dessa rekommendationer till BTH Byggs ledning. 
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3.9 Sekundärkällor 
Vi har under en tid samlat in mycket sekundärdata i form av referensgranskade vetenskapliga 
artiklar, böcker samt ett fåtal hemsidor som har bidrar med information vilket har inneburit att vi 
har bildat oss en bra och klar uppfattning av ämnet vi har valt att skriva om. De sekundärdata 
som vi har samlat in har vi noga analyserat och valt de delar som verkligen bidrar med 
information till vårt arbete, detta har vi medvetet gjort för att skapa oss en tidsram eftersom detta 
är väldigt tidsödande. 
 
Vidare har vi medvetet valt att utgå ifrån de databaser som berör marknadsföring, vi har under 
hela vår insamlingstid valt att använda grundläggande sökord som kundnöjdhet (Customer 
Satisfaction), kundlojalitet (Customer Loyalty) och tillit (Trust) dessutom har ytterligare 
sökningar gjorts men vi anser att dessa tre bäst beskriver vilka typer av vetenskapliga artiklar vi 
har varit ute efter.  
 
De databaser som vi har använt oss av är Business Source Primer och Google Schoolar. Valet av 
att använda just dessa databaser är motiverat av dess relevans till det specifika 
undersökningsområdet och de vetenskapliga tidskrifter som de innehåller. Hult, Neese och 
Bashaw har i deras artikel tagit fram en hierarkisk rankning av vetenskapliga tidskrifter inom 
ämnesområdet marknadsföring. Denna hierarkiska rankning togs fram för att jämföra kvaliteten 
på olika akademiska tidskrifter. Hult et al. menar att vetenskapliga tidskrifter idag är den 
viktigaste plattformen, som forskare använder för att föra ett vetenskapligt argument. 
Rankningen baserades på svar från 319 fakultetsmedlemmar från olika universitet runtom i USA. 
(Hult et al, 1997, s. 37-39) 

 

 

 

Denna hierarki resulterade i att följande fem tidskrifter var högs rankade: 

1. Journal of Marketing 

2. Journal of Marketing Research  

3. Journal of Consumer Research 

4. Journal of the Academy of Consumer Research 

5. Marketing Sience 

(Hult et al, 1997, s.43) 

Vi har valt att fokusera på dessa tidskrifter vid uppbyggnaden av den teoretiska referensramen, 
på grund av dess höga kvalitet. Detta urval har dock inte varit exklusivt, vi har även använt oss 
av vetenskapliga tidskrifter som inte finns med i de över namngivna tidskrifterna. Anledningen 
till detta är att vi vill skapa en bred referensram, innan vi beslutar vilka teorier som ska tas med 
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och vilka som inte ska tas med. När vi sedan valde vilka specifika teorier som valdes ut till 
inlednings- och teorikapitlet så spelade var tidskriften den publicerades i en påverkande faktor.  
 
Vi har valt att vid uppbyggnaden av den teoretiska referensramen kombinera både äldre och 
senare forskning, för att på så sätt få en mer komplett helhetsbild av de teoretiska begreppen vi 
har valt att behandla i denna uppsats. Vi anser att för att förstå sig på den senare forskningen som 
har gjorts inom lojalitet, kundnöjdhet och tillit måste vi behandla tidigare forskning. 
Anledningen till detta är att den senare forskningen bygger på den tidigare och för att få en 
komplett bild måste man behandla båda delar. Vi anser samtidigt att det är fördelaktigt att 
använda oss av originalkällor, än senare forskning som återberättar vad tidigare forskare har 
kommit fram till. Detta grundar sig i att det finns alltid en risk att tolkningsmisstag även kan 
göras av kvalificerade forskare. Genom att gå tillbaka till den originalkällan, hoppas vi kunna 
undvika risken för sådana tolkningsmisstag. Vi anser samtidigt att gå tillbaka till originalkällan 
ger större trovärdighet till vår teoretiska referensram.  
 
Vi har även tagit del av en del sekundärdata från BTH Bygg, där ibland en lista på företagets 
kunder. Detta har hjälpt oss att bilda en bredare förståelse om företaget. Vidare har denna data 
bidragit till vårt urval av möjliga respondenter.  

3.10 Källkritik 
Under arbetets gång har vi varit väldigt noga när vi har sökt källor. De källor som vi i huvudsak 
har använt oss utan är vetenskapliga artiklar, publikationer från Internet samt böcker. Enligt 
Lundahl och Skärvad (1997, s.134) finns det en del kriterier som man bör följa för att källorna 
ska vara pålitliga. För att källorna ska vara pålitliga bör de vara tillförlitliga, opartiska, objektiva 
och oberoende. Dessa kriterier är också något som vi har arbetat aktivt med att uppfylla.  
Vi har haft som mål att samtliga artiklar, böcker eller Internetpublikationer ska genomsyras av 
dessa kriterier eftersom vi anser att det är väldigt viktigt att källorna är pålitliga. Vidare vill vi 
även påvisa att de böckerna som vi har använt oss utav är väldigt tillförlitliga, detta bekräftas av 
Holme och Solvang (1997, s.131) som menar att en fullständig källhänvisning i böcker ökar dess 
tillförlitlighet. Med detta sagt visar de böcker som vi har valt att använda en källhänvisning 
vilket då ger oss möjligheten att dra den slutsats att böckerna är väldigt pålitliga. 
 
De vetenskapliga artiklar som vi har valt att använda oss utav i vår uppsats är skrivna av forskare 
som är väl insatta i litteraturen som vi berör, dessutom är de vetenskapliga artiklarna väl 
genomlästa via så kallade ”peer-review”. Att dessa vetenskapliga artiklar är granskade bidrar till 
att vi med säkerhet kan säga att de faktiskt är tillförlitliga och att de verkligen visar de teoretiska 
begreppen ur ett sanningsenligt perspektiv. Vidare skulle vi även vilja kommentera att de flesta 
artiklar inom vårt område är skrivna på engelska vilket då medför ett problem för oss när det 
gäller att översätt den engelska texten till svenska. Vi anser att detta är den största risken mot 
tillförlitligheten eftersom att översättningarna kan bli fel beroende på vilka termer som översätts. 
Vi har dock försäkrat oss om att detta inte ska bli något som i en större utsträckning ska påverka 
resultatet av vårt arbete.  
 
Avslutningsvis vill vi uppmärksamma det faktum att det inom vårt arbete förekommer källor 
som vi har tagit från Internet, där kan tillförlitligheten diskuteras men vi anser att de hemsidor 
som vi har besökt och tagit information från är hemsidor som är uppbyggda med syftet att dela 
med sig av information om det befintliga företaget eller de befintliga organisationerna som har 
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varit av intresse för oss. Med detta sagt anser vi att även dessa källor är tillförlitliga och därför 
bör ingå i vårt arbete eftersom de bidrar med nyttig och sanningsenlig information. 
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4 Studiens teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt behandlar vi de teorier som vi har valt att använda i denna studie. Vi kommer beskriva och definiera 
begreppen kundnöjdhet, kundlojalitet och tillit samt beskriva teorier angående pris och priskänslighet. Vi kommer 
här att fokusera på djupgående beskrivningar av dessa olika teorier. 

Relationen mellan bolag har under en längre tid stått i fokus för den företagsekonomiska 
forskningen. I sin artikel hävdar Morgan och Hunt (1994, s.22) att för att förstå sig på detta 
förhållande så måste man dela upp företagens förhållanden i kortvariga transaktioner och 
långvariga förhållanden.  
 
Garbarino och Johnson pekar på att de strikt kortvariga transaktionerna har fokus på bytet mellan 
köpare och säljare, med ett minimalt personligt förhållande, samt utan skyldighet att återigen 
genomföra en liknande transaktion. Medan långvariga förhållanden innehåller samarbete, 
uppoffringar från båda sidor, fördelning av fördelar och nackdelar av transaktionen mellan 
parterna, samt en planering av framtida transaktioner. De menar samtidigt att dessa två typer av 
transaktioner är två extrema värden på en axel, där en transaktion kan vara mer eller mindre av 
ena eller andra typen av transaktion. I detta teorikapitel kommer vi att fokusera på de mer 
långvariga förhållandena. (Garbarino och Johnson (1999, 70 - 71) 

4.1 Kundnöjdhet 
Företags relationer till varandra och kundnöjdhet har under en tid stått inom den 
företagsekonomiska forskningen. Luo och Homburg menar att kundnöjdhet idag är ett centralt 
begrepp inom den företagsekonomiska forskning och praktiken (Luo & Homburg, 2007, s.133) 
(Churchill JR & Surprenant, 1982, s.492). Både forskare inom området och utövare har 
”accepterat att kundnöjdhet ger fördelaktiga effekter på kunders beteende, vilket har en positiv 
effekt på företags resultat”. Vidare har kundnöjdhet har en stark inverkan på lojalitet och återköp. 
(Luo & Homburg, 2007, s.133) 
 
Kundnöjdhet har under åren definierats på en mängd olika vis. Churchill JR och Surprenant 
menar att en majoritet av definitionerna har utgått från det så kallade ”disconfirmantion 
paradigm”. Churchill och Surprenant (1982, s.491-492) definierar kundnöjdhet som att en 
individs förväntningar: (1) uppfyllas, när produkten eller tjänsten presterar som förväntat. (2) 
Inte uppfyllas, när produkten eller tjänsten inte presterar som förväntat, detta leder till en negativ 
kundnöjdhet. (3) Uppfyllas över förväntningar, vilket sker när produkten eller tjänsten presterar 
bättre än förväntat, vilket leder till en positiv kundnöjdhet.  
 
En annan definition som bygger på detta paradigm har utformats av Anderson och Sullivan 
(1993). De påvisar att kundnöjdhet i breda drag kan definieras som ”kundens utvärdering av 
kvalitén på en produkt/tjänst, efter att köpet har slutförts”. Vidare ”värderar köparen 
produkten/tjänsten mot de förväntningar som har byggts upp innan köpetillfället” (Anderson, 
Sullivan, 1993, s.125) . Med detta menas att kunder har en bild av den varan/tjänsten som skall 
införskaffas och därefter bedömer köpet utifrån hur deras förväntningar har motsvarats. Detta 
kan då ses som att kunden är nöjd eller missnöjd med sitt köp vilket man sedan mäter och därav 
begreppet kundnöjdhet. 
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Oliver skriver i artikeln (1980) att förväntningar och hur väl köparen anser att produkten/tjänsten 
lever upp till dessa förväntningar, bidrar till att kunden anser sig vara nöjd eller missnöjd med 
köpet. Med detta menar Oliver att utfall av köp som inte når upp till kundens refererade 
förväntningar ger en negativ uppfattningen vilket i sin tur leder till att kunden är missnöjd och 
kundnöjdheten är negativ, om vi belyser det motsatta kan vi konstatera att om kundens 
förväntningar uppnås eller överträffas leder det till nöjdhet vilket ger ett positivt utslag på 
kundnöjdheten (Oliver, 1980, s.460-461). Oliver pekar på tidigare forskning (Helson, 1959) där 
kundnöjdhet delas upp i tre variabler som påvisar sambandet mellan kundens förväntningar samt 
hur dessa tillgodoses. Inledningsvis kan vi utläsa att (1) produkten/tjänsten tillsammans med 
tidigare erfarenheter av liknande produkter, varumärkeskännedom samt det symboliska värdet av 
vad kunden har förväntat sig att införskaffa spelar in i bedömningen av köpet som görs.  
Fortsättningsvis (2) påvisar författaren att kontexten i vilket köpet görs inkluderar 
kommunikationen från säljarna samt sociala referenser som exempelvis försäljarens språkbruk 
och hygien. Avslutningsvis (3) menar Oliver att de individuella egenskaperna hos kunden vad 
gäller möjligheten att bli övertalad, samt den perceptuella förvrängningen av produkten/tjänsten, 
bidrar till att kunden, efter köpet avviker från de tidigare ställda förväntningarna. Med detta 
menas att kundens förväntningar efter köpet antingen möts, överträffas eller inte tillgodoses 
vilket då påverkar kundnöjdheten (Oliver, 1980, s.461).  
 
Det har under senare år formulerats en konsensus att kundnöjdhet har blivit en väldigt viktig del i 
företagens strategier och att det existerar en koppling mellan kundnöjdhet och finansiella 
framgångar hos företagen. Homburg et. al. (2005) beskriver i sin artikel (Homburg, Koschate, 
Hoyer, 2005, s.84-85) beskriver författarna att företag som har en hög kundnöjdhet också 
erhåller högre ekonomisk vinst. I artikeln hänvisar författarna till tidigare studier (Anderson, 
Sullivan 1993, Bearden, Teel, 1983, Bolton, Drew, 1991 a.b, Fornell 1992, LaBarbara Mazursky, 
1983, Oliver, 1980, Oliver, Swan, 1989 a.b). I artikeln presenteras även tidigare forskning vad 
gäller kundnöjdheten där det skrivs att ett företag med en stor del nöjda kunder och en hög grad 
av kundnöjdhet får mer positiva referenser genom så kallad ”word of mouth” (Mooradian, Olver, 
1997) dessa referenser kan sedan leda till skapa nya kundrelationer som kan generera högre 
ekonomisk vinst. (Homburg et.al., 2005, s.84-85)  
 
Som vi skrivit ovan menar Mooradian och Olver (1997) via sin tidigare forskning att företag som 
har en hög grad kundnöjdhet i sin tur får mer positiv ”word of mouth” i slutändan. Anderson 
(1998, s.8) presenterar i sin artikel att det även existerar negativ ”word of mouth” från de kunder 
till företag som är missnöjda med sitt köp. I artikeln menar forskaren att tidigare studier har 
presenterat båda tillvägagångssätten vad gäller ”word of mouth” men tidigare forskning har dock 
endast utvecklat ett linjärt förhållande mellan kundnöjdhet och ”word of mouth”. Anderson 
påvisar ett ”U” format samband genom den forskningen som författaren har utfört i denna artikel 
genom att mäta sambandet mellan kundnöjdhet och ”word of mouth” på kunder i Sverige och 
USA (Anderson, 1998, s.7).  
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(Anderson, 1998, s.7-8) 

För att göra detta mer överskådligt skulle vi vilja, via Andersons artikel, definiera begreppet 
”word of mouth” för att på så vis kunna presentera de resultat som författaren har kommit fram 
till vad gäller förhållandet mellan kundnöjdhet och ”word of mouth”. 
 
I artikeln kan vi utläsa att ”word of mouth” (Dichter, 1966; Fornell, Bookstein, 1982; Singh, 
1988; Westbrook, 1987) definieras som informell kommunikation mellan privata parter vad 
gäller utvärdering av varor och tjänster istället för endast formella klagomål till företag eller 
personal (Anderson, 1998, s.6). Anderson utvecklar i artikeln fem hypoteser för att undersöka 
förhållandet mellan kundnöjdheten och ”word of mouth”. Genom dessa hypoteser kommer 
Anderson fram till en ”verktygsbaserad” modell. Denna modell påvisar att ”word of mouth” 
aktiviteten bör öka i takt med att kundnöjdheten ökar eller sjunker (Anderson, 1998, s.15). Detta 
föranleds av som tidigare beskrivet, kundens förväntningar samt om dessa besvaras på ett 
positivt eller negativt vis (Oliver, 1980, s. 460-461). Vidare menar Anderson att han genom sina 
empiriska upptäckter kan förkasta det traditionella linjära sambandet mellan kundnöjdhet och 
”word of mouth” och istället anta ett ”U” format samband mellan de tidigare nämnda faktorerna. 
Ytterligare en intressant upptäckt som författaren har gjort med denna studie är att väldigt 
missnöjda kunder tenderar att använda ”word of mouth” i en större utsträckning än väldigt nöjda 
kunder (Anderson, 1998, s.15).  

4.2 Lojalitet 
Lojalitet är ett viktigt begrepp i relationen mellan bolag och är starkt kopplat till kundnöjdhet. 
Lojalitet är ett viktigt begrepp för företag, efter som det är billigare att behålla en kund än att 
införskaffa en ny (Mittal & Kamakura, 2001, s.131). Fornell (1992) hävdar att strategier som 
siktar på att införskaffa nya kunder, så som promotion och reklam, kan ses som offensiva 
strategier. Medan strategier som menar till att höja kundnöjdhet kan se som defensiva strategier 
(1992, s.8). Fornell (1992, s.16) förklarar samtidigt att höjd kundnöjdhet leder till en ökad grad 
återköp, alltså till mer lojala kunder. Detta argument får även stöd av Yin Lam, Shankar, 
Erramilli och Murthy (2004, s.293) i deras artikel. I artikeln visar Homburg (2005, s.84-85) et al. 
att en högre nivå på kundnöjdhet leder till mer lojala kunder. 
 
Naumann, Williams och Sajid Khan (2009, s.320) drar liknande parareller i sin artikel. De 
hänvisar till att det i huvudsak finns två anledningar till varför kundnöjdhet kopplas samman med 
kundlojalitet. (1) Företag som har en hög kundnöjdhet tenderar att stanna med bolaget under en 
längre tid, göra återköp och större köp.  
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(2) Nöjda kunder tenderar att referera företaget till andra kunder, vilket kan leda till nya 
kundkontakter. De pekar på att många forskare har bevisat detta samband (Bolton 1998; 
Chandrashekaran, Rotte, Tax and Grewal 2007; Cooil, Keiningham, Aksoy and Hsu 2007; 
Fornell 1992; Jones and Sasser 1995; Keiningham, Perkins-Munn, Aksoy and Estrin 2005; Mittal 
and Kamakura 2001; Rust and Zahorik 1993). 
 
Författarna visar samtidigt på forskning, som tyder på att nöjda kunder även tenderar att byta 
leverantör (Naumann et al, 2009, s.321). I artikeln presenteras ett antal anledningar till detta, vi 
har valt att endast redovisa för de som vi anser är relevanta för vår studie. En av dessa 
förklaringar är att företag och organisationer som har en hög nivå på priskänslighet tenderar att 
vara mindre lojala. Priskänsliga organisationer inkluderar dem som är knutna till regering, 
kommun eller landsting, på grund av att de ofta måste erbjuda kontraktet till den leverantör som 
kräver det lägsta priset. (Naumann et al, 2009, s.323-324) 
 
Naumann et al. (2009, s.323-325) hänvisar även till att företag som endast har en leverantör av 
en speciell vara tenderar att vara mer lojala. Samtidigt som kunder som tycker att det finns en 
”bättre” leverantör på marknaden, än de har för nuvarande tenderar att vara mindre lojala. 
Företag som har valt en sådan leverantör har enligt författarna ofta valt denna leverantör på 
grund av en lågprisstrategi, där priset är viktigare än kvaliteten på den levererade varan eller 
tjänsten. Detta argument fungerar samtidigt åt andra hållet, då företag som anser sig ha den 
”bästa” leverantören på marknaden tenderar att vara mindre lojal mot andra leverantörer. 
Samtidigt visar de att företag som är aktiva i branscher med en hög kokurnans, tenderar att vara 
mindre lojala. Företag som är aktiva i en hälsosam bransch, med god tillväxt tenderar att vara 
mer lojala. (Naumann et al, 2009, s. 324-325). Till sist hänvisar Naumann et al. (2009, s.328) till 
att organisationer som tenderar att ha konstanta behov och förväntningar tenderar att ha att vara 
mer lojala kunder. 
 
Förutom kundnöjdhet så finns det andra taktiska möjligheter för att öka kunders lojalitet, bland 
annat kan det säljande företaget sätta upp så kallade ”switching costs”. ”Switching costs” skulle 
kunna översättas som kostnaden att byta från en leverantör till en annan. Dessa kostnader skulle 
kunna inkludera kostnaden att leta efter en ny leverantör, kostnaden att förhandla ett nytt 
kontrakt och så vidare. Samtidigt så finns det en taktisk möjlighet att ifall kunden känner att den 
får ett högre värde från den nuvarande leverantören, än vad de skulle kunna få från någon annan 
leverantör, så förblir de lojala. (Yin Lam, 2004, s.294) 
 
I detta ses samtidigt en koppling till Palmatier et al. (2006, s.139), vilka menar att då köparen 
känner värde i relationen så ökar engagemanget i förhållandet. Sådant värde kan komma sig ur 
att köparen sparar tid eller genom att säljaren är lätt att arbeta tillsammans med. Vidare så menar 
Palmatier et al. (2006, s.140) att då säljaren visar på kunnighet och expertis ökar köparens 
engagemang i förhållandet.  
 
En viktig aspekt inom både kundnöjdhet och lojalitet är hur klagomål hanteras. Homburg och 
Fürst (2005) analyserar i sin artikel hur klagomålshantering påverkar kundnöjdheten och 
kundlojaliteten i slutändan. I studien analyserar författarna klagomålshanteringen genom två 
olika tillvägagångssätt, de mekanistiska och de organiska, men även applicera detta på både B2C 
och B2B företag (Homburg, Fürst, 2005, s.95).  
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Vidare tar de upp att ett respektfullt tillmötesgående visar kunden att företaget är värt deras 
lojalitet (Homburg, Fürst, 2005, s.91). Robert E. Spekman (2001, s.78) hävdar att konflikter 
mellan bolag kan ha två utgångar, antingen så kan utgången vara destruktiv eller konstruktiv. 
Efter som att allt samarbete måste baseras på öppen och ärlig kommunikation, är det viktigt att 
detta etableras tidigt i relationen. Ifall en öppen och ärlig kommunikation är närvarande så 
hävdar Spekman (2001, s.78) att fler konflikter har en konstruktiv lösning, efter som att detta 
ligger i båda parters intresse.  
 
Innan vi fortätter med att presentera resultaten från Homburg och Fürsts studie och de teoretiska 
referenser som vi anser vara viktiga skulle vi, med hjälp av artikeln, vilja förklara vad dessa 
tillvägagångssätt verkligen är och vad de innebär för företagen. Enligt författarna bottnar dessa 
tillvägagångssätt i ”beteende teorin av ett företag” (Cyert, March, 1992) vilket innebär att 
företaget påverkar de anställda på något vis, exempelvis att undanhålla specifik information, 
vilket sedan, enligt March (1994, s.9) leder till att den anställda inte agerar helt förståndsmässigt. 
Enligt Homburg och Fürst (2005) är det två tillvägagångssätt i denna teori som är speciellt 
intressanta. Det som bottnar i det mekanistiska tillvägagångssättet är att (1) företaget påverkar 
den anställda på så vis att man utvecklar riktlinjer för hur de anställda ska arbeta. Homburg och 
Fürst (2005) refererar till Simon (1997, s.201) som skriver att företaget inte försöker övertyga 
den anställde utan bara är ute efter dennes samtycke att agera enligt riktlinjerna. Detta leder 
sedan till att den anställde alltid följer dessa riktlinjer, vilket i sin tur innebär att rationella beslut 
inte kan tas (March 1994, Simon 1993; Simon 1997), då man som anställd är mån om att följa 
företagets riktlinjer. Författarna följer terminologin från den organisatoriska forskningen och 
refererar alltså till detta som det mekanistiska tillvägagångssättet. Vidare tar det (2) organiska 
tillvägagångssättet en helt annan inriktning gentemot hantering av problemen. I dessa företag 
fokuserar ledarna istället på att träna och motivera den anställda samt att öka deras förståelse för 
normer och värden inom företaget. En viktig del i detta tillvägagångssätt enligt författarna är att 
den anställde själv ska kunna komma fram till ett rationellt beslut som är mest fördelaktigt för 
företaget (Simon, 1997, s.9). Det som verkligen formar kärnan av detta tillvägagångssätt är 
”Human Resource Management” (HRM) samt organisationskulturen som påverkar företaget så 
att rätt person arbetar på rätt område. Det organiska tillvägagångssättet bottnar i ”organisation 
som organism” paradigment enligt (Burns, Stalker 1994; Scott 1998). (Homburg, Fürst, 2005, 
s.96). 

Genom denna undersökning som författarna har gjort i denna artikel anser vi att det framkommer 
en del väldigt intressant resultat angående klagomålshantering och kundnöjdhet baserat på 
företagens kunder, med detta menar vi om det är ett B2C företag eller ett B2B företag. 
Författarna menar med sitt resultat att det mekaniska tillvägagångssättet passar bättre ihop med 
företag inom B2C områden men samtidigt kan de genom denna forskning påvisa att dessa två 
tillvägagångssätt är kompletterande hellre än kompenserande (Homburg, Fürst, 2005, s.107). 
Denna undersökning har även resulterat i att författarna har kunnat påvisa att kundens nöjdhet, 
med hur klagomålet hanterades har en stark effekt på kundens lojalitet till bolaget. Samtidigt 
visar studien att kundnöjdhet som har byggts upp under förhållandet har en mindre effekt, än hur 
klagomålet hanterades. (Homburg, Fürts, 2005, s.108). Av detta argument så skulle man kunna 
dra slutsatsen att välfungerande hantering av klagomål är essentiellt för att kunder ska förbli 
lojala till bolaget.  
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Reichheld och Sasser Jr. (1990) hävdar i sin artikel att en reducering av defekter inom 
servicebranschen, kan ha stora ekonomiska implikationer.  
De hävdar att desto längre en kund stannar hos ett bolag, desto större vinst genererar denna kund. 
Samtidigt hävdar författarna att desto längre en kund stannar, desto fler potentiella kunder kan de 
generera utan kostnad, genom så kallad ”word-of-mouth”. Vikten av sådana referenser förklarar 
författaren genom visa på ett amerikanskt företag, vilket 60 % av dess nya kunder genererats 
genom referenser från redan existerande kunder. Vidare hävdar Reicheld och Sasser att alla dessa 
effekter måste räknas in när företag beräknar värdet av en kund och vad det skulle förlora en 
kund. Samtidigt måste skillnaden i kostnad att behålla en kund, mot att införskaffa en ny räknas 
in, där de hävdar att det är dyrare att skaffa en ny än att behålla en existerande. Därav hävdar de 
att vikten av att minimera defekter, för att på så sätt förlora så få kunder som möjligt. Författarna 
illustrerar fördelen av att minska defekter med ett kreditkortbolag som sänkte defekterna från  
20 % till 10 %. Detta ledde till en fördubbling av tiden som kunden stanna hos bolaget, vilket i 
sin tur ledde till att vinsten kunden genererade mer än fördubblades. (Reichheld & Sasser, 1990, 
s.105-108) 
 
Precis som vi har skrivit tidigare finns det vetenskaplig litteratur som pekar på sambandet mellan 
kundnöjdhet, kundlojalitet samt en ökad vinst för företagen. För att tydliggöra detta ytterligare 
skulle vi vilja nämna artikeln Hallowell (1996) där författaren undersöker sambandet mellan 
dessa tre beståndsdelar. I artikeln hävdar Hallowell (1996, s.27) att det finns två olika 
litteraturinriktningar för att med hjälp av dessa kunna påvisa ett eventuellt samband mellan 
kundnöjdhet, -lojalitet och vinst i företag (Anderson, Fornell, 1994; Gummesson, 1993; Heskett 
et.al.,1990; Heskett et.al.,1994; Reicheld, Sasser, 1990; Rust et.al.,1995; Schneider, Bowen, 
1995; Storbacka et.al.,1994; Zeithaml et.al.,1990). Service Management (SM) litteraturen (1) 
präglar tankesättet att kundnöjdhet influerar kundlojalitet vilket i sin tur påverkar det finansiella 
resultatet i ett företag. Vidare anser författaren att SM litteraturen benämner kundnöjdhet som ett 
resultat av det värde kunden anser sig ha fått av transaktionen eller relationen med företaget, där 
värdet innebär service kvalitén gentemot priset som kunden har betalt för produkten eller tjänsten 
(Blanchard, Galloway, 1994; Heskett et.al., 1990) i förhållande till vad kunden hade förväntat sig 
före denna transaktion (Zeithaml et.al, 1990)(Hallowell, 1996, s.28).   
 
Vidare tittar vi på hur denna litteratur säger om lojalitetens influenser och konsekvenser. Enligt 
författarna är en stabil relation samt rekommendationer (Word of Mouth) resultat som 
uppkommer då kunden tror att det värdet som den får ifrån företaget överträffar ett annat företags 
utbud (Hallowell, 1996, s.28). Lojalitet, såsom nämnt ovan skapar vinst genom att ökade 
intäkter, minskade kostnader vad gäller att skapa nya kundrelationer, den sänker kundernas 
priskänslighet samt att det minskar kostnaderna för att tillgodose kunder som känner till 
organisationens leveranssystem (Reicheld, Sasser, 1990) (Hallowell, 1996, s.28). Den andra 
litteraturinriktningen fokuserar sig på marknadsföringsområdet (2) där författaren menar att 
kundnöjdheten har en positiv inverkan på kundlojaliteten (Hallowell, 1996, s.28). Vidare påvisar 
denna litteratur att kundlojaliteten kan delas upp i två separata definitioner (Jacoby, Kynder, 
1973) där den första definitionen benämner kundlojalitet som en attityd där en individs känslor 
skapar en koppling till företaget, produkten/tjänsten eller servicen som enligt forskare (Fornier, 
1994) definierar kundens grad av lojalitet gentemot företaget. Enligt artikeln är den andra 
definitionen av lojalitet kopplad till beteendet hos kunden.  
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Ett exempel som omnämns i artikel är att kunden exempelvis gör sina inköp hos en specifik 
leverantör och gradvis ökar kvantiteten på sina inköp (Yi, 1990) vilket enligt författaren 
sammanfattas som uppvisad lojalitet gentemot ett visst företag (Hallowell, 1996, s.28). 
 
Genom undersökningen som författaren har gjort i denna artikel framkommer det att en koppling 
mellan en hög kundnöjdhet och ökade intäkter existerar. Dock skulle vi vilja påpeka att 
Hallowell (1996, s.38) menar att man ska vara kritisk när man tolkar dessa resultat mest 
beroende på att undersökning är gjort på bankkunder. Enligt författaren finns det kunder inom 
denna krets som inte kan uppnå full kundnöjdhet och med detta i åtanke bör företag alltså 
fokusera på att erbjuda bästa service eller produkter till de kunder som man kan öka den 
eventuella kundnöjdheten på alltså bör företaget veta hur deras kundkrets ser ut och agera utifrån 
den informationen för att hitta de kunder som man kan påverka. 
 
Vi har med hjälp av Hallowells (1996) artikel påvisat hur kundlojaliteten definieras med hjälp av 
två separata litteraturområden, vidare kan vi även se att definitionerna av kundlojalitet ytterligare 
delas upp när man tittar på marknadsföringslitteraturen (Hallowell, 1996, s.28). Men vi skulle 
vilja komplettera detta med Rauyruen, Miller, Barrets (2007, s.2) artikel där förarfattarna avser 
att undersöka hur relationskvalitén influerar kundlojaliteten mellan företag, alltså B2B 
förhållanden samt hur lojalitet uppstår i dessa sammanhang. För att möjliggöra en underökning 
av detta slag måste vi först titta på de beståndsdelar i form av begrepp som kopplas samman med 
kundlojalitet. I denna artikel har författarna valt att med hjälp av relationskvalité, uppfattad 
service kvalité, tillit, engagemang och tillfredsställelse visat hur sambandet mellan kundlojalitet 
utspelar sig. 

Vi skulle vilja inleda med att kortfattat beskriva dessa beståndsdelar för att sedan gå vidare och 
redovisa det resultat som författarna har kommit fram till. Vad gäller relationskvalité definieras 
detta enligt teori och undersökningar inom relationsmarknadsföring (Crosby, Evans, Cowles, 
1990; Swyer, Schurr, Oh, 1987) som ett mål där företaget eftersträvar att förstärka befintliga 
förhållanden samt att omvandla likgiltiga kunder till lojala (Berry, Parasuraman, 1991), 
(Rauyruen, Miller, Barret, 2007, s.2). Vad som är verkligt intressant enligt oss är att flertalet 
forskare inom detta område menar att relationskvalitén är konstruerad genom bland annat 
opportunism (Dorsch et. al. 1998), konflikter (Kumar, Sceer, Steenkamp, 1995) och tillit till 
försäljaren (Crosby, Evans, Cowles, 1990; Lagace, Dahlström, Gassenheimer, 1991), dessa 
inverkar tillsammans för att påverka relationskvalitén. Det ska tilläggas att det är det finns fler 
påverkande faktorer, men att vi väljer att fokusera på de viktigaste (Rauyruen, Miller, Barret, 
2007, s.2). Vidare utgör uppfattad servicekvalité en viktig del i kundlojalitetsmätningar och 
relationskvalitén inom ett företag. Enligt Rauyruen et al. (2007, s. 2) är uppfattat servicekvalité 
en av de främsta delarna i både marknadsföringslitteraturen och 
servicemarknadsföringslitteraturen. Anledningen till varför detta är en viktig del i denna 
undersökning har enligt författarna främst att göra med att både utövare (företagen) och 
akademiker vill kunna mäta denna kvalité för att på så vis förstå hur man skall arbete för att 
uppnå en konkurrensfördel samt att bygga vidare på kundlojaliteten (Palmer, Cole, 1995; 
Zahorik, Rust, 1992) vilket i sin tur, som vi tidigare nämnt, bidrar till en ökad omsättning för 
företaget (Rauyruen, Miller, Barret, 2007, s.2). En annan viktig del i att bygga upp en stark 
kundlojalitet är att kunderna har tillit till företaget och dess produkter. 
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Flera forskare (Parasuraman et. al. 1985; Blois, 1999) påvisar att tillit är en central faktor i 
vinstgivande servicerelationer inom B2B marknader samt för ökad kundlojalitet.  
Detta vidareutvecklas genom forskare (Dwyer et. al., 1987; Grönroos, 1990; Hewett, Bearden, 
2001) som menar att tillit är en viktig faktor i processer där det gäller att stå vid sitt ord, det vill 
säga att man som företag gör det som man har lovat sina kunder. Tidigare genomförda 
undersökningar visar en tydlig länk mellan tillit och kundlojalitet, specifika studier menar att 
kundlojalitet är en konsekvens av tillit gentemot ett visst företag. Det finns både teoretiska och 
empiriska bevis för detta enligt författarna (Rauyruen, Miller, Barret, 2007, s.3).  
Ytterligare forskning kring kunders engagemang i företaget är enligt forskningen väldigt viktig 
för att kundlojalitet skall uppnås. I service industrier, som exempelvis byggindustrin, är en kunds 
engagemang gentemot företaget en vital del för att åstadkomma en positiv kundlojalitet 
(Fullerton, 2003) men samtidigt är det även en viktig del för att relationskvalitén skall uppfattas 
som välfungerande av kunderna (Hennig-Thurau et. al. 2002).  
 
Engagemang är ansett att det, ungefär som tillit, är en essentiell ingrediens i en vinstgivande 
relation företag emellan (Morgan, Hunt, 1994) vilket innebär att företag bör fokusera på dessa 
delar då man vill uppnå en hög kundlojalitet. Tittar man på forskningen (Dick, Basu, 1994) vad 
gäller sambandet mellan engagemang och lojalitet menar forskare att exempelvis ”word of 
mouth” kommunikation påverkar attitydlojaliteten (som vi beskrivit ovan). Dessutom är det via 
forskningen påvisat att de kunder som har en hög grad av engagemang i ett företag, köper mer av 
det företaget vilket sedan han härledas till beteendeaspekten av lojaliteten (även ovan beskrivet) 
(Rauyruen, Miller, Barret, 2007, s.3-4). Författarna går även in på hur kundnöjdhet påverkar 
kundlojaliteten men vi väljer att inte nämna den specifika delen eftersom den litteratur vi tidigare 
har skrivit om visar mer exakt hur det sambandet ser ut. 
 
Tittar vi på det resultat som författarna har kommit fram till genom undersökningen gjord i 
samband med denna artikel vill vi framhäva att resultaten från empirin där författarna skriver att 
företagen bör fokusera på att erbjuda individuella lösningar för att kunderna skall vara och förbli 
lojala, detta utifrån beteendeperspektivet av lojalitet. Vad gäller attitydlojaliteten bör företagen 
fokusera på att bygga upp en tillit med sina kunder genom snabb och utmärkt service (Rauyruen, 
Miller, Barret, 2007, s.8). Vidare presenterar författarna ett resultat där de menar att företag bör 
öka de fyra delarna (Tillit, Engagemang, Kundnöjdhet och Service kvalité) inom 
relationskvalitén för att se till att bibehålla och öka kundlojaliteten gentemot det egna företaget 
(Rauyruen, Miller, Barret, 2007, s.9). 

4.3 Tillit 
På grund av att vikten av samarbete mellan bolag har blivit starkare under senare år, har vikten 
av tillit och förtroende mellan bolag blivit starkare mellan bolag. Detta kommer sig av att bolag 
idag måste samarbeta med varandra i nätverk för att överleva i en globalt konkurrensutsatt miljö. 
Dessa nätverk kan variera i uppbyggnad beroende på bransch, men de har alla gemensamt att de 
arbetar med varandra och är beroende av varandra. Dessa nätverk består förutom företaget som 
fokus ligger på också av leverantörer, kunder, service företag och investerare, så som banker. 
(Morgan & Hunt, 1994, s.22) 
 
På grund av att denna förändring har skett har vikten av att marknadsföra sig som en stabil och 
pålitlig partner ökat. Detta har lett till att relationsmarknadsföringen som fokusområde inom 
marknadsföringsforskningen har fått väldigt mycket uppmärksamhet under senare år.  
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Morgan och Hunt hävdar att relationsmarknadsföringens syfte är att ”etablera, utveckla och 
bibehålla framgångsrika relationer” (1994, s.20). Denna definition får även stöd av Palmatier, 
Dant, Grewal och Evans, i deras artikel (2006, s.136). Spekman hävdar att ”ömsesidig tillit måste 
vara grundstenen i alla långvariga relationer” mellan företag (2001, s.79).  
 
Som vi nämnde i inledningen av teorikapitlet kan man dela upp relationer/transaktioner mellan 
bolag i två grupper, som kan ses som extremer på ett spektrum. Den första typen av förhållande 
är transaktionsbaserad och har fokus på transaktionen av varor mellan två bolag.  
Denna typ av förhållande har fokus på strikt kortvariga transaktionerna mellan köpare och 
säljare, med ett minimalt personligt förhållande, samt utan skyldighet att återigen genomföra en 
liknande transaktion. Den andra typen av förhållande är mer långvarig, med fokus på samarbete, 
uppoffringar från båda sidor, fördelning av fördelar och nackdelar av transaktionen mellan 
parterna, samt en planering av framtida transaktioner. (Garbarino, Johnson, 1999, s. 70-71). 
Även Morgan och Hunt tar upp vikten att skilja mellan transaktionsbaserade och 
relationsbaserade förhållanden (1994, s.21). 
 
Morgan och Hunt (1994) hävdar att det ligger en stor del av vikten i relationsmarknadsföring 
ligger i tillit och engagemang. Detta kommer sig ur att dessa två faktorer uppmuntrar parter att 
bibehålla investeringar i existerande förhållanden, motverkar opportunistiskt beteende, samt att 
det uppmuntrar till långsiktighet. De hävdar samtidigt att affärsförhållanden av en relationsartad 
karaktär, där tillit och förtroende existerar, leder till produktivitet och effektivitet. (Morgan, 
Hunt, 1994, s.20-29) 
 
Morgan och Hunt (1994) visar i sitt arbete att kostnaden av att avsluta förhållandet (switching 
costs) har en positiv inverkan på engagemanget i förhållandet. Detta skulle till exempel kunna 
beskrivas som att kostnaden av att byta leverantör, där det är en kostnad att söka efter nya 
kandidater och att testa deras produkter. Fördelarna som företaget som står i fokus, kan dra av 
förhållandet har också en positiv inverkan på förhållandet. Samt delade värderingar, vilka 
samtidigt har en positiv inverkan på tilliten mellan företagen. Förutom delade värderingar har 
också kommunikation mellan bolagen en positiv inverkan på tilliten. Medan opportunistiskt 
beteende har en negativ inverkan på tilliten.  
 
Författarna visar samtidigt att engagemang har en positiv inverkan på samtycke mellan företaget 
som står i fokus och dess nätverkspartner, samt en negativ inverkan på dess benägenhet att lämna 
förhållandet. Vidare visar författarna att både tillit och förtroende har en positiv inverkan på 
samarbete, med detta betyder att högre förtroende och tillit leder till mer koordination mellan 
bolagen, samt mer gemensamma initiativ. Författarna påvisar samtidigt att utgången av 
konflikter tenderar att bli mer positiv då tilliten är högre. Samtidigt visar Morgan och Hunt 
(1994) att tillit minskar osäkerheten i beslut rörande parterna inom nätverket, detta betyder att 
ifall fokus företaget väljer att ge ut kritik till en kund, så minskar tillit osäkerheten i detta beslut. 
(Morgan, Hunt, 1994, s.20-29). 
 
De Wulf, Oderkerken-Schröder och Iacobucci har tittat närmare på relationskvalitet. De menar 
att den upplevda investeringen som fokusbolaget gör i förhållandet leder till ökad kvalitet på 
förhållandet, vilket i sin tur leder till lojalitet mot bolaget. Dessa investeringar kan vara av både 
en monetär och ickemonetär karaktär (De Wulf, Oderkerken-Schröder, Iacobucci, 2001, s.33-37). 
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Författarna definierar kvaliteten på förhållandet som ”den övergripande styrkan av förhållandet”. 
De menar att tillit och engagemang i förhållandet kan kopplas till övergripande kvalitet på 
förhållandet, med referenser till tidigare forskning, bland annat Morgan, Hunt (1994). Men de 
lägger även till nöjdhet med förhållandet som en påverkande faktor. Nöjdhet med förhållandet 
definierar de som hur mycket kunden tycker om förhållandet de har med fokus bolaget, över hela 
förhållandets livslängd. (De Wulf et al, 2001, s.36) 
 
Palmatier, Dant, Grewal och Evans (2006) hävdar att det är väl vedertaget av forskare inom 
området, att relationsmarknadsföring kan öka kunders lojalitet och därav lönsamheten. Men de 
hävdar samtidigt att implementeringen av relationsmarknadsföring inom bolag har gett mixade 
resultat. Samtidigt visar de på forskning som visar att implementering av 
relationsmarknadsföring till och med kan ha negativa effekter på företags prestationer. Palmatier 
et al. (2006) hävdar att dessa forskare visar på att detta kan ha och göra med vilken strategi som 
används för relationsmarknadsföring och hur kontexten i utbytet ser ut mellan parterna. 
Författarna har på grund av den väldiga mängd litteratur inom som existerar inom 
relationsmarknadsföring och för att se vilken strategi som är mest effektiv för att öka 
försäljningen, genomfört en meta analys. (Palmatier et al, 2006, s.136-137) 
 
Denna analys visar att säljarens expertis inom området och kommunikation har störst inverkan 
på relationen mellan parterna. Detta följs av monetära investeringar i förhållandet, likhet mellan 
partnerna och fördelar som förhållandet ger. Medan hur ofta parterna kommunicerar och längd på 
förhållandet har en relativt liten effekt. Studien visar samtidigt att de negativa aspekterna har en 
starkare effekt, än någon av de positiva. Författarna visar samtidigt att relationsfördelar, 
beroende mellan parterna och likhet har en större effekt på förtroende, än tillit. Medan 
investeringar i förhållandet och frekvens av kommunikation har en större effekt på tillit, än 
förtroende. En annan intressant aspekt som studien tar upp är att relationsmarknadsföring, 
tenderar att vara mer effektiv då förhållandet är viktigt för kunden/leverantören.  
 
Vidare så tenderar relationsmarknadsföring att vara mer effektiv när partnern är en del av 
företagets värde kedja än en kund/leverantör som företaget har ett transaktionellt förhållande 
med. Samtidigt visar Palmatier et al. att relationsmarknadsföring är mer effektivt mellan företag 
(B2B) än mellan företag och privatpersoner (B2C). Studien visar samtidigt att kundförhållanden 
blir starkare då de är kopplade till en individ, än till bolaget. Detta kan med andra ord beskrivas 
som att ifall kunden har ett förhållande till fysisk person, är detta ett starkare förhållande än om 
förhållandet är med ett abstrakt bolag. Samtidigt menar Palmatier att konflikter i förhållanden 
som är av en person/köpare karaktär har större konsekvenser, än ett förhållande som är av 
företag/köpare karaktär. (Palmatier et al, 2006, s.150-151) 
 
Reinartz, Krafft och Hoyer hävdar i sin artikel (2004) att företag håller på att byta från en 
produkt/varumärkes centrerad marknadsföring, till mer kund centrerad marknadsföring. En 
annan intressant aspekt Reinartz et al. (2004) tar upp är att det finns många företag arbetar från 
ett CRM perspektiv, men att deras tyngd hos bolaget kan variera till en väldigt hög grad. Vidare 
hävdar författarna att 70 % av alla CRM initiativ misslyckas, av en mängd olika anledningar. 
Samtidigt tar Reinartz et al. (2004) upp en mycket viktig poäng, under vilken tid fortgår ett 
kundförhållande? Reinartz et al. (2004) menar att ett kundförhållande har tre huvuddelar: 
förhållandet startar, fortgår och avslutas. (Reinartz et al, 2004, s.193-195) 
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Anderson och Narus (1990) tar i sin artikel upp att tillit har en positiv effekt på kommunikation 
och konfliktlösning. Författarna hävdar att ”meningsfull” kommunikation har en positiv effekt på 
tilliten mellan bolag. Vi tolkar meningsfull kommunikation i denna uppsats som, kommunikation 
som är relevant till arbetet mellan bolagen. Författarna hänvisar dock till att det informella 
förhållandet har en inverkan på relationen. Där ett positivt informellt förhållande har en positiv 
inverkan, medan ett negativt informellt förhållande har en negativ inverkan. Anderson och Narus 
(1990) pekar samtidigt på att ett negativt informellt förhållande har gör problemlösning svårare 
och en större del konflikter har en negativ utgång. (1990, s. 45-46)  
 
Homburg har utifrån artiklarna Anderson och Narus (1990, s.42-58)”, Anderson & Weitz (1989, 
s.310-323) och Palmatier et al (2007, s.172-194) utformat en modell som speglar två aspekter av 
tillit. Han pekar i sin modell mot att tillit antingen kan vara bunden till företagets system eller 
personen/personer som arbetar där. För att det ska finnas riktig tillit så ska båda typerna av tillit 
finnas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Anderson & Weitz, 1989, s.310-323), (Anderson & Narus, 1990, s.42-58) och (Palmatier et al, 
2007, s.172-194)
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4.4 Pris 
Ifall vi återkopplar till frågeställningen ” Varför väljer kunder ett specifikt byggföretag framför 
dess konkurrenter?” så är det viktigt att diskutera pris. Positionering av pris och formering av 
pris är ett brett område, som har diskuterats länge inom marknadsföringslitteraturen. Vi har inom 
denna uppsats inte i åtanke att gå in i detalj om olika prissättningsstrategier, utan endast göra en 
övergripande beskrivning av området. Detta grundar sig på att området är brett och att det till stor 
del ligger utanför fokusområdet för denna uppsats. Enligt Ramirez och Goldsmith (2009) 
varierar kunder i hur mycket de vill betala för en vara eller tjänst, samtidigt som prissättning är 
ett viktigt, eftersom att det påverkar vinsten ett bolag gör (2009, s.199).  
 
Brennan, Canning och McDowell (2007) hävdar att det finns tre viktiga aspekter att ha i åtanke 
vid prissättning, pris, produkt och konkurrenter vilka fungerar som moderatorer för prissättning 
(2007, s.208-210). Författarna hävdar att inom branscher där produkterna/tjänsterna, till en hög 
grad är specialanpassade till den specifika kunden, är det svårt att jämföra priserna. Därav spelar 
prisjämförelse en mindre roll i företagens marknadsföring, medan att det inom andra branscher är 
lättare och därav är priset en viktigare del av marknadsföringen. (Brennan et al., 2007, s.215-
217). 
 
Berry har inom en B2C kontext konstaterat att 80 % av alla kunder vill ha ett rättvist pris, medan 
endast 20% vill ha det lägsta priset. Med ett rättvist pris menas ett pris som kunden kan lita på, 
att kunden får det de betalar på. Berry förklarar att till exempel gömda kostnader är något som 
inte uppmanar till tillit från kundens sida och att detta är ett exempel på orättvis prissättning. 
(Berry, 1996, s.41-42). Denna kontext har som sagt bevisats i en B2C kontext och inte en B2B 
kontext, men vi misstänker att detta även stämmer i köp mellan företag och företag.  

4.5 Priskänslighet 
Enligt Ramirez och Goldsmith (2009, s.200) definieras priskänslighet som ”hur kunder känner 
för att betala ett specifikt pris, för ett specifikt erbjudande” . Vi tolkar denna definition som att 
beroende på erbjudandets utseende så kan kunden antingen anse att priset är lågt, högt eller så 
kan kunden hålla sig neutral till priset alltså är priset varken lågt eller högt. Ramirez och 
Goldsmith (2009, s.202) hävdar att villigheten att betala ökar, vid differentiering och minskar vid 
standardisering. Samtidigt hävdar författarna att lojalitet minskar priskänsligheten.  
 
Homburg et al. (2005, s.91) har i artikeln visat på att en högre nivå på kundnöjdhet leder till att 
kunder är villiga att betala ett högre pris, alltså att de är mindre priskänsliga. Homburg et.al 
(2005) redovisar att förhållandet mellan villigheten att betala och kundnöjdheten inte är ett linjärt 
förhållande utan istället har ett ”S” format samband.  
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 (Homburg et al, 2005, s.91) 

Denna modell är specifikt intressant efter som att det är vid de två extremerna som 
kundnöjdheten har störst effekt på villigheten att betala. I mitten av kurvan (detta område kallar 
författaren för ”area of indifferance”) ökar villigheten att betala till en mindre grad, med varje 
nivå på kundnöjdhet. Detta samband är intressant efter som att det enligt författarna i de flesta 
fallen är mycket kostsamt att öka kundnöjdheten. Alltså får företaget tillbaka mindre på varje 
investerad krona om de befinner sig i mitten på kurvan, än om de skulle befinna sig till höger 
eller vänster av ”area of indifferance” . (Homburg et al, 2005, s.93-94) 
 
Det ska dock läggas till att detta samband har bevistats mellan konsumenter och företag (B2C) 
och inte i företag till företags köp (B2B). Författarna hänvisar dock till att det samband som 
bevisats har specifikt starka implikationer för speciellt anpassade produkter (”customized 
products”) och professionella tjänster (”professional services”), två begrepp som används inom 
B2B köp, vilket vi tyder som att de tror att följande samband även stämmer i köp mellan företag 
(Homburg et al, 2005, s.94). 
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5 Studiens praktiska metod 
I detta kapitel beskrivs vårt vis att samla in primärdata. Vi beskriver vårt val av undersökningsmetod, hur vi har valt 
ut våra intervjupersoner samt hur vi har arbetat fram våra intervjufrågor. Kapitlet avslutas med en beskrivning om 
genomförandet av intervjuerna. 

5.1 Val av undersökningsmetod 
Vi anser att det krävs en väldigt välarbetat och lämplig undersökningsmetod för att vi skall 
kunna presentera ett svar till vår problemformulering i slutändan. Vidare kommer en lämplig 
undersökningsmetod även simplifiera vårt arbete att uppnå det syfte som vi har med denna 
uppsats. Undersökningsmetoden belyser tekniken som vi avser att använda oss utav för att samla 
in data via exempelvis enkäter, intervjuer eller observationer (Bryman och Bell, 2005, s.47).  
Med bakgrund i både bakgrund (svenska byggnäringens delar) och syfte (de faktorer som 
påverkar valet av byggentreprenör), samt den tillgängliga mängden respondenter, som vi har fått 
genom BTH Byggs kundlista, har vi valt att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod. 
Vi anser att en kvalitativ metod var att föredra efter som att en sådan undersökning skulle kunna 
fånga olika aspekter och nyanser som människors subjektiva uppfattningar av kundnöjdhet, 
kundlojalitet och tillit. 
 
Bryman (2009, s.35) skriver att den kvalitativ forskningsmetod rymmer en bild av den sociala 
verkligheten som ständigt förändras genom individers skapande och konstruerande förmåga, 
detta kopplar till vår studie på så vis att vi vill undersöka varför ett fastighetsbolag väljer en viss 
byggentreprenör över en annan.  
 
Valet av en kvalitativ metod har samtidigt ett praktiskt syfte, då uppdragsgivaren (BTH Bygg) 
endast har ett begränsat antal kunder, närmare bestämt 60 stycken. Tanken är att använda dessa 
redan etablerade kundkontakter som respondenter i undersökningen och eftersom att de är ett 
begränsat antal, anser vi att detta stöder valet av en kvalitativ undersökning. Att etablera kontakt 
med bolag som inte uppdragsgivaren har som kunder är ett alternativ som vi har tänkt över. Att 
etablera en sådan kontakt med en mängd bostadsbolag och få tag i rätt person hos bolaget, skulle 
vara en mycket tidskrävande process. Vi kan samtidigt se att en stor del av den forskning som 
har gjorts inom kundnöjdhet, lojalitet och tillit har gjorts med en kvantitativ metod.  
 
Med detta är förhoppningen att fånga nyanser och aspekter hos kundnöjdhet, kundlojalitet och 
tillit som inte har framgått i kvantitativa studier. Vidare vill vi kort nämna skillnaden mellan 
kvalitativ och kvantitativ undersökningsmetod. Enligt Repstad (2007, s.15) är den kvalitativa 
metoden väldigt flexibel och fokuserar på djupet istället för bredden. Detta skiljer sig från 
kvantitativ forskningsmetod som enligt Holme och Solvang (1997, s.76) går ut på att man 
omvandlar insamlad information till siffror och mängder. Mot bakgrund av denna beskrivning 
har vi bildat oss uppfattningen att vi genom en kvalitativ studie har möjlighet att utveckla ny och 
mer djupgående kunskap inom dessa forskningsområden.  

5.2 Urval av intervjuobjekt 
Det urval av respondenter som har gjorts är ett strategiskt urval, grundar sig på den kundlista 
som uppdragsgivaren BTH Bygg AB har delgett oss. Med ett strategiskt urval menas att ett 
mindre antal, centralt placerade personer väljs ut som undersökningsobjekt (Esaiasson et al, 



29 
 

2007, s.179). Denna kundlista består av bolag som är eller har varit kunder till BTH Bygg AB 
vid någon tidpunkt. Kundlistan bestod av 60 bolag av varierande storlek som BTH har arbetat 
med i olika former av projekt. Bland dessa 60 bolag är 40 stycken privata bolag och 20 stycken 
är offentligt finansierade bolag. I den forskande rollen måste vi ta ställning till och avväga hur 
många respondenter som ska intervjuas. Esaiasson et al. (2007, s.291-292) menar på att antalet 
respondenter inte får bli för många eller för få. Detta medför i sin tur ett problem då vi i denna 
kvalitativa studie avser att skapa en objektiv blick av verkligheten. Trost (2010, s.110) menar att 
för få respondenter ökar risken för att vår analys i slutändan blir alldeles för subjektiv medans ett 
större antal respondenter resulterar i att vi som forskare erhåller en stor mängd data vilken inte 
kan utnyttjas på rätt vis. Fortsättningsvis vill vi även upplysa att de förekommer avvägningar vad 
gäller tids och kostnadsspecifika aspekter med vårt urval, detta styrks även av Trost (2010, 
s.108-109), detta är dock något som vi anser existerar till vår fördel eftersom BTH Bygg AB har 
sin kundbas inom Storstockholm vilket medför att våra intervjuobjekt ligger väldigt nära 
varandra rent geografiskt och att det samtidigt är mindre tidskrävande att ta sig runt till alla dessa 
företag. 
 
Som ovanstående beskrivet är det av vikt att undersökningsobjekten ska vara centralt placerade, 
men det är samtidigt viktigt att intervjuobjekten inte är ”subjektiva experter”. Med subjektiva 
experter menas personer som kan ses opinionsbildare eller har en specifik kunskap. De personer 
som väljs ut som respondenter ska vara representativa för det valda området. För vårt specifika 
intresseområde betyder detta att vi vill ha personer som arbetar med upphandling inom 
fastighetsbolag, men inte personer som arbetar för organisationer med en specifik agenda. 
Exempel på en sådan organisation skulle kunna vara intresseorganisationer inom den svenska 
fastighetsbranschen. (Esaiasson et al, 2007, s.291-292) 
 
Vidare menar Esaiasson et al. (2007, s.292-292) att antalet intervjuobjekt inte på förhand ska 
huggas i sten, utan intervjuprocessen ska fortsätta till dess att dess att det uppstår teoretisk 
mättnad. Med teoretisk mättnad menas att man forstätter göra intervjuer till dess att en tillförlitlig 
bild av det område som studeras har framkommit 
 
Ser vi till antalet företag som finns att tillgå mot bakgrund av den kundlista som vi har fått ta del 
av kan vi konstatera att vårt urval kommer behandla två separata delar av BTH Byggs kunder, 
privata och offentliga bolag. Denna uppdelning motiveras med två separata argument. För det 
första så har den förståelse vi fått under uppsatstiden visat att dessa två gruppers 
upphandlingsprocess kan se mycket olika ut. Samtidigt har vi förstått att dessa två typer av 
fastighetsbolag är de huvudsakliga typerna av bolag som köper byggnadsprojekt på den svenska 
marknaden. För det andra så kan vi utifrån den lista vi har delgetts av BTH Bygg förstått att det 
är de två huvudsakliga typerna av köpare som uppdragsgivaren arbetar med.  
 
Om vi återknyter till den befintliga kundlistan som vi har väljer vi att basera vårt urval på de 60 
bolag som finns med i kundlistan. För att göra undersökning representativ väljer vi att basera 
urvalet på 20 % av de privata och de kommersiella bolagen. Eftersom kundlistan omfattar 20 
offentliga och 40 privata fastighetsbolag kommer urvalet att bestå av fyra bostadsbolag och åtta 
kommersiella fastighetsbolag. Den befintliga kundlistan är i detta fall den population som vi har 
valt att grunda den kvalitativa undersökningen på. Bryman (2009, s.101) menar på att 
populationen är samtliga enheter som man har att välja mellan i en undersökning.  
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Enligt BTH bygg fokuserar de på att erbjuda byggnation av bostäder och kontorslokaler. Mot 
bakgrund av detta har även vi valt att göra denna uppdelning då vi har tittat på våra 
intervjuobjekt. Denna uppdelning anser vi vara givande på så vis att vårt syfte och frågeställning 
kan besvaras mot bakgrund av de olika preferenser som företagen inom dessa två områden har 
vad gäller val av byggnadsentreprenör i allmänhet och kundnöjdhet, kundlojalitet och tillit i 
synnerhet. Med denna uppdelning anser vi att vi får en stor möjlighet att belysa företagens 
tankegångar kring valet av entreprenör beroende på vad det är som skall byggas. För att förklara 
detta argument i större detalj vill vi belysa att eftersom dessa två typer av byggnationer har olika 
ändamål, så skiljer sig även de preferenser och krav som det köpande bolaget har. Detta 
påstående styrks av den intervju som vi har genomfört med vice VD för BTH Bygg AB, som 
menar att det finns skillnader i företagens kravspecifikationer med byggnation. 

Kritik till urvalsmetod 

Det under många år har förts en diskussion inom den akademiska världen mellan kvalitativa och 
kvantitativa forskare, om hur väl ett strategiskt urval går att generalisera. Där författarna menar 
att ifall praktiska och kognitiva problem av att samla in och tolka information kunde elimineras 
så vore ett slumpmässigt urval av ett stort antal undersökningspersoner att föredra, efter som att 
sådana undersökningar är lättare att generalisera. Esaiasson et al. (2007, s.180) 
 
Förespråkare för den kvantitativa forskningsmetoden menar att det inte går att generalisera 
resultat som har tagits fram av en undersökning där endast ett fåtal, om än väl valda, 
undersökningsobjekt har medverkat Esaiasson et al. (2007, s.181).  
 
Förespråkare för strategiska urval och kvalitativ forskning menar att ”det är teorin som ska göra 
jobbet” där forskarens uppgift är att sträva efter att generalisera resultaten till de teorier som har 
valts ut för att studeras. Denna typ av logik kallas ofta för analytisk generalisering. Vidare så har 
det argumenterats för att ett litet antal undersökningsobjekt inte till fullo kan generalisera en hel 
population, men att det är fullt möjligt att dra universella analytiska slutsatser. Med detta menas 
att de analyser och slutsatser som dras kan generaliseras på den större populationen. (Esaiasson 
et al, 2007, s.182)  

5.3 Val av intervjuobjekt 
Det strategiska urval som har beskrivits grundar sig som sagt på en kundlista som vi har 
delgivits. I denna lista så organiserades de olika kunderna och projekten i ekonomisk 
storleksordning. Detta gjordes för att få en överblick över de undersökningsobjekt som fanns 
tillgängliga. Då undersökningsobjekten hade organiserats i storleksordning, så fanns att de större 
projekten var de som representerade populationen på bästa vis.  
 
En problematik som uppstod under sökandet efter undersökningsobjekt, var att få tala med rätt 
person på företaget. Detta kom sig av att den information vi ville ha ut av intervjuerna krävde en 
specifik kunskap och en bred insyn i ämnet. Vi strävade efter att kontakta personer inom dessa 
företag vars arbetsbeskrivning innehöll nyckelorden ”projektutveckling”, ”projektledning” samt 
”upphandling”. Vi anser att vårt val av dessa nyckelord ledde oss fram till de intervjuobjekten 
som verkligen hjälpte oss att få svar på de frågor vi ställde. 
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Vidare vill vi påpeka att den inledande kontakten mellan oss och de utvalda bolagen skedde via 
telefon då vi kort presenterade vår uppsats samt meddelade dessa personer vad syftet med 
intervjuerna var. Detta tillvägagångssätt var enligt oss det mest praktiska sett till att väcka ett 
intresse hos intervjuobjekten samt att klargöra för dessa att vi endast ville ha svar på en typ av 
frågor vilket vi anser ledde till ett mer positivt bemötande vid första kontakten. Vid första 
kontakten meddelade vi även intervjuobjekten att vi var flexibla angående tider vilket vi gjorde 
med anledning utav intervjupersonernas ofta hektiska schema. Detta ledde till att vi fick kontakt 
och kunde boka tid med många fler eftersom de kunde hitta en ledig lucka i och med att vi var 
villiga att ta den tid och dag som passade dem bäst. Vidare klargjorde vi även för dessa personer 
att vi var villiga att besöka de på deras arbetsplats vilket ytterligare förenklade ett möte eftersom 
intervjuobjekten då inte behövde planera plats för mötet utan kunde ta emot oss på sitt kontor. 
Avslutningsvis vill vi nämna att det var relativt lätt att få kontakt med de flesta bolagen, det var 
däremot en del som var skeptiska till intervjuer och tackade därför nej. Däremot vill vi framhäva 
att de valda intervjuobjekten var väldigt positiva och glada när vi frågade om en intervju var 
möjlig. Vår tanke när det gällde att kontakta dessa bolag var att det skulle bli svårt att få till möte 
eftersom personerna som arbetar med projektutveckling, projektledning och upphandling är 
oftast väldigt upptagna därför var det väldigt lättande när vi fick så bra och snabb kontakt med 
dessa personer. 
 
Anonymitet var en huvudpunkt som samtliga av de valda intervjuobjekten påpekade innan mötet 
bokades in. Inom byggbranschen är det väldigt viktigt med anonymitet eftersom kunnig personal 
och kunniga arbetare är få. På grund av detta blev vi ombedda att inte nämna namn på våra 
intervjuobjekt, inte nämna vilket företag de tillhörde samt att inte heller nämna vilken typ av 
företag det var. Vi ansåg att detta var väldigt rimligt och därför bestämde vi oss för att utforma 
det empiriska kapitlet genom att benämna våra intervjuobjekt som respondenter med nummer ett 
till tio. Vi ansåg att detta var det bästa och enklaste viset att se till att anonymiteten bevaras 
eftersom önskemålen som sagt var väldigt direkta. Vidare menar vi att denna anonymitet 
kommer att genomsyra kapitlen empiri, analys, slutsats och rekommendationer. Detta ansåg vi 
vara mest rättvist mot våra intervjuobjekt eftersom deras önskan trots allt var liten jämfört med 
den information vi fick ut av de under intervjuerna.   

5.4 Design av intervjuguide 
Meningen med att genomföra en kvalitativ undersökning är att kunna besvara den ursprungliga 
frågeställningen. I detta specifika fall innebär undersökningen att vi kontaktar personer inom 
olika bolag som arbetar på specifika bolag som arbetar på specifika poster, som för vårt syfte är 
relevanta. Med detta menar vi att vi kommer att tala med personer som är ansvariga för inköp av 
fastighetsprojekt, eftersom att dessa personer har ett inflytande över valet av byggentreprenör. 
För att på bästa sått koppla intervjuerna till uppsatsens frågeställning och syfte, anser vi att en 
viktig del av detta är att grunda de ställda intervjufrågor i den teoretiska referensramen. Enligt 
Bryman (2011, s.422) skall formuleringen av intervjufrågorna ha en tydlig förankring i det 
teoretiska forskningsområdet. Detta kriterium avser vi att uppfylla genom att ständigt koppla 
teori till den formulerade frågan.  
 
I vår intervjuguide har vi med hänsyn till respondenten valt att inleda intervjun med 
lättbesvarande frågor om personens bakgrund, yrke och position inom det valda bolaget.  
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Bryman (2009, s.305) menar att det är viktigt att notera, bland annat personens bakgrund, för att 
kunna sätta in personens svar i det eftersträvade sammanhanget. För specifika studie innebär 
detta att vi har möjlighet att koppla personens svar till specifika ämnesområdet.  
 
Att börja med lättbesvarade frågor har samtidigt ett sekundärt syfte. Då dessa frågor är lätta och 
okänsliga frågor för respondenten att besvara, menar vi att detta skapar ett lugn hos 
respondenterna. 
 
Vi har som tidigare nämnt att göra en semistrukturerad undersökning, vilket ställer vissa krav på 
de intervjufrågor som används. Vi har valt att ställa, så kallade öppna frågor. Med detta menas 
frågor som inte går att besvara med ja eller nej. Samtidigt har vi valt att följa Brymans (2009, 
s.305) rekommendation att inte ställa ledande frågor. Vi anser att ledande frågor skulle motarbeta 
syftet med semistruktuerade intervjuformen eftersom detta då innebär att vi inte kommer tillåta 
öppna svar från respondenten. 
 
Vi har valt att organisera de ställda frågorna enligt de tre teoretiska områdena som beskrivs i den 
teoretiska referensramen, vi menar att en sådan indelning fyller flera syften. Bryman (2009, 
s.305) menar att en indelning av de ställda frågorna i teman skapar en logisk ordning, som kan 
följas under intervjuerna. Vi menar samtidigt att en indelning efter teman gör den analys som ska 
genomföras mer hanterbar och lättare att genomföra, detta får även stöd av Bryman (2009, 
s.305). När vi skrev de faktiska frågorna utgick vi som sagt utifrån de teoretiska områdena 
kundnöjdhet, kundlojalitet och tillit, vilka sedan delades ner i de faktiska teorierna som vi tydligt 
har presenterat i den teoretiska referensramen. Dessa teorier anser vi väl genomsyrar de punkter 
som avser att undersöka, därför menar vi att intervjufrågorna som vi avser att ställa kommer att 
ha en teoretisk förankring eftersom det kommer hjälpa oss att förstå kopplingen mellan teori och 
praktik på ett bättre vis. Vidare anser vi att den teoretiska referensramen ger oss trygghet 
eftersom vi är säkra på att de valde teorierna kan förankras i våra intervjufrågor och samtidigt ge 
oss de svar vi behöver för att undersökningen skall bli komplett och för att vi ska kunna redovisa 
våra resultat på ett bra och överskådligt vis. 
 
I de frågor vi har valt att formulera har vi bestämt oss för att välja det språk som vi anser mest 
givande och brukbart i intervjufrågorna. Detta är i linje med Brymans (2009, s.305) argument, att 
välja ett språk i intervjufrågorna som är lätt att förstå och tolka. Vi anser samtidigt att det ligger i 
vårt intresse att anpassa vårt språkbruk under intervjuerna, så att det passar in i respondentens 
familjära omgivning vilket i detta fall omfattar respondentens arbetsplats.  

5.5 Genomförande av intervjuer 
Som tidigare nämnts togs den första kontakten via telefon, där vi presenterade vad studien syfte 
var och om intervjuobjekten var positivt inställda till en intervju. En större del av de tillfrågade 
var villiga att ställa upp på en intervju. Vi valde av teoretiska och praktiska skäl att genomföra 
dessa intervjuer på intervjuobjektens arbetsplats. Esaiasson et al. (2007, s.302) menar på att 
intervjuer ska ske på en plats där respondenterna känner sig bekväma och säker. Författarna 
menar samtidigt att miljön kan påverka den information som framkommer i studien, där platsen 
ska vara relevant för den information som studien ämnar ta reda på. Att genomföra intervjuerna 
på respondenternas arbetsplats fyller en praktisk funktion, då de bolag som har kontaktas är 
relativt stora och därav har konferensrum eller liknande faciliteter, vilka är passande för 
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intervjuer. Samtidigt menas på att då intervjuerna genomförs på arbetstid, är detta lägligt för 
respondenterna.  
 
Samtliga intervjuer varade mellan 45 minuter och 1.5 timmar. Denna relativt stora variation i tid 
beror på hur utförliga svar respondenterna gav på frågorna i intervjuguiden.  
 
Då studien var av en semistruktuerad karaktär valdes att inte ställa frågorna i en direkt bestämd 
ordning, utan anpassa frågornas ordning till respondenternas svar. Detta gjordes för att få ett så 
flytande samtal som möjligt, vilket rekommenderas av Bryman och Bell, 2003, s.363). I 
intervjutillfället valdes samtidigt att anpassa frågornas ordning för att anpassa dem till den 
specifika situationen.  
 
Vid så gott som samtliga samtalstillfällen användes bandspelare, för att spela in intervjuerna. 
Detta gjordes inte vid två tillfällen då respondenterna inte uppskattade att intervjun spelades in, 
vid dessa tillfällen skrevs respondenternas svar i stället ner för hand. Esaiasson et al. (2007, 
s.302) rekommenderar att bandspelare används, men om detta inte är möjligt ska intervjun ändå 
genomföras. Författarna menar att ifall bandspelaren är ett hinder för genomförandet av intervjun 
ska den undvikas.  
 
Under den empiriska studien så nåddes vad som kallas för teoretisk mättnad. Med teoretisk 
mättnad så menas att de svar som respondenterna presenterar till de frågor som ställs, upprepas. 
Teoretisk mättnad kan vidare beskrivas som att alla möjliga förhållningssätt inom den valda 
populationen har uppdagats. (Esaiasson et al, 2007, s.190-191) 
 
I detta specifika fall så anades att teoretisk mättnad hade nåtts vid sju intervjuer, men vi valde att 
genomföra intervju nummer tio. Vid detta tillfälle hade sju privata och tre offentliga bolag 
undersökts. Efter den tionde intervjun så valde vi att, på grund av den teoretiska mättnaden 
avsluta den empiriska studien och börja med databearbetningen, vilket stöds av Esaiasson et al. 
(2007, s.191) 
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6 Empiri 
I detta kapitel skriver vi de resultat som våra intervjuer medförde till denna studie. Vi har i detta kapitel valt en 
disposition som får läsaren att lättare följa den organisatoriska köpprocessen.  

Vi har valt att strukturera det empiriska kapitlet enligt köpprocessen för företagen inom den 
svenska byggbranschen. Med en organisation enligt köpprocessen menas att det empiriska 
kapitlet är indelat enligt före, under och efter köp. Samtidigt så följer denna struktur det så 
kallade ”disconfirmation paradigm”, vilket går ut på att köparen formar vissa förväntningar 
innan köpet. Dessa förväntningar kan sedan (1) uppfyllas, (2) uppfyllas eller (3) uppfyllas över 
förväntan (Sullivan, 1993, s.125). 

6.1 Lagen om offentlig upphandling (LOU) 
Lagen om offentlig upphandling (LOU) är ytterst betydande inom den svenska byggindustrin 
eftersom den reglerar valet av en entreprenör. Som vi beskrivit i inledningen berör LOU alla 
offentliga bolag inom denna bransch, de offentliga fastighetsbolagen står på den svenska 
fasthetsbranschen för en betydande del av de investeringar som görs. Detta bidrar till att LOU 
blir en viktig påverkande del i köpares val av entreprenör, därav så är LOU en viktig faktor för 
att vi ska kunna besvara studiens frågeställning.   
 
Den empiriska studien har visat att upphandlingsprocessen som är bunden av LOU är mer 
omständlig och tidskrävande, än den upphandling som sker på den privata marknaden. Detta 
illustreras av respondent etts uttalande: ”Efter som att jag har en bakgrund som inte är inom 
den offentliga sektorn, så kan jag säga att denna process tar mycket längre tid” (menar på 
upphandling som är kontrollerad av lagen om offentlig upphandling). Detta får även stöd av 
respondent tre, som menar att: ”upphandling styrd av lagen av offentlig upphandling är väldigt 
tidskrävande”. (Respondent ett nämnde i samband med denna diskussion att projekt som ligger 
under en viss summa skall rapporteras i en officiell journal i Bryssel, men om summan är under 
detta så behövs inte det göras. Vidare så menade respondenten att det är lättare att arbeta med en 
LOU styrd upphandling som ligger under denna summa. Detta beror på att en upphandling under 
denna summa har mindre styrande regler.  
 
En majoritet av respondenterna menade att den privata marknadens, upphandlings process är 
mindre bunden av regler. Ett exempel på detta är att en privat upphandling inte har någon 
förbestämd tid som entreprenörer ska kunna bjuda på en upphandling, medan den offentliga 
upphandlingen har en utsatt tid. Detta illustreras av respondenten etts uttalande: ”under tiden 
som jag arbetade i den privata sektorn och det var en upphandling som det var bråttom att få 
igenom, så kunde man ge dom entreprenörerna en kort tidsfrist. Detta kan man inte när man 
arbetar offentligt” 
 
Studien har samtidigt visat att en offentlig anbudsförfrågan är tvungen att vara specificerad till en 
högre grad, än en privat anbudsförfrågan. Ett förfrågningsunderlag för offentlig upphandling 
måste innehålla, vad som kommer att värderas och hur/till vilken grad det kommer att värderas, 
vilket inte är nödvändigt till att göra till samma grad på den privata marknaden.  
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Detta kan med andra ord beskrivas som att de spelregler som används för offentlig upphandling, 
måste vara väl utsatta innan processen går igång. Medan att spelreglerna för den privata 
upphandlingen kan formas under processens gång.  

Studien visade att det finns två sätt att arbeta med LOU, där antingen lägsta priset eller det mest 
förmånliga priset värdesätts. I fall då det lägsta priset värderas är det endast priset som har 
betydelse för valet av en entreprenör. Studien har visat att en sådan upphandling även kan bidra 
med en del problem för köparen, då de kan bli tvungna att arbeta med en entreprenör som de har 
en dåligt förhållande med. Detta belyses av respondent sjus uttalande ”ifall det är så att du har 
haft en dålig upplevelse av ett bolag och de vinner upphandlingen så är du så illa tvungen att 
använda dem”. Respondenten fortsatte med att förklara att de flesta valde att använda sig av det 
mest förmånliga priset och att i en sådan upphandling så var det möjligt att värdesätta andra 
aspekter än priset. Till exempel kan sådana andra aspekter vara kapaciteter och kvalitet hos 
entreprenören, samt referenser på tidigare projekt. Inom den offentliga upphandlingen så finns 
det en vikt av att vara tydlig hur dessa olika parametrar kommer att viktas och mätas.  
 
Respondent sju fortsatte och förklarade att det även finns en del ”skallkrav” som måste 
uppfyllas, till exempel att entreprenören kan visa att den har betalt in momsen till 
skattemyndigheten, att bolaget är registrerat. Ifall en entreprenör inte skulle uppfylla dessa krav, 
så blir de strukna från upphandlingsprocessen. Vidare så förklarade respondenten att det är 
många entreprenörer som missar att lämna in dokument som visar på att de uppfyller dessa 
skallkrav, även fast de täcker dem. Respondenten förklarade att sådana små misstag i många fall 
leder till att en entreprenör förlorar upphandlingen. 
 
Respondent förklarade ”tidigare då man arbetade och det var bråttom, så skickade man ut ett 
förslag och tvingade in det på två veckor ... Men detta är inte möjligt inom LOU, eftersom att 
det finns vissa regler som du måste följa.” Respondent ett påpekade samtidigt att det finns 
mycket regler som styr, på grund av detta måste upphandlingen vara mer specificerad. 
Respondenten påpekade att detta gör att de som köpare måste tänka efter till en högre grad vad 
de vill ha och vad de vill ha ut av projektet. Detta påstående är något som majoriteten av 
respondenterna tycker, vilket vi anser är intressant eftersom de även nämner att denna process är 
tidskrävande. Respondenterna förklarade att det finns ett par anledningar varför processen är 
tidskrävande. En del i denna förklaring ligger i att den offentliga upphandlingsprocessen är 
detaljerad till en högre grad och därav mer tidskrävande, samtidigt som det finns regler som styr 
hur lång tid de bjudande entreprenörerna ska få på sig att förbereda ett bud.  
 
Respondent tre menade att ”det förmodligen skulle bli billigare ifall de inte var bundna av LOU 
i upphandlingsprocessen”. Respondenten förklarade samtidigt att eftersom att entreprenörerna 
måste bjuda på en färdig handling, så är det svårt att föra en diskussion om vad som skulle kunna 
förändras för att få projektet färdigställt billigare och fortare. Respondenten menade att ifall de 
skulle vilja ha mer av en förhandling under projektet så skulle de vara tvungna att arbeta med 
partnerring, vilket de aldrig har gjort.  
 
Respondent sex nämnde att det finns en stor risk för företag som arbetar med LOU, efter som att 
det är lätt för företag som inte har vunnit upphandlingen att överklaga resultatet. Respondenten 
förklarade att risken ligger i att ifall det blir en överklagan så fördröjer detta startdatumet.  
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En sådan fördröjning kan vara mycket långdragen och det är inte ovanligt att det tar upp till ett 
halvt år. Detta fick även stöd av respondent fyra, denne menade att ”det finns en ganska stor 
risk när man arbetar med LOU, att det drar ut på tiden. Detta kommer sig av att det kan 
överklagas till höger och vänster”. Vidare menade respondenterna att en överklagning drar ut på 
tiden, vilket bidrar till att deras slutkunder, de som ska använda fastigheten inte kan flytta in på 
den utsatta tiden.  

Respondent fyra berättade att ” Inom LOU så kan du värdesätta olika aspekter, olika högt. De 
gånger jag har arbetat med LOU så har priset värderats väldigt högt … Men även andra 
aspekter värdesätts, så som kvalitet. Men andra gånger har jag varit med om att de har begärt 
CV”. Detta fick även stöd av två ytligare respondenter. Detta uttalande antyder samtidigt att 
vikten av tidigare erfarenhet och referenser, vilket studien har visat att de är väldigt viktiga inom 
den offentliga och privata upphandlingen. 
 
Respondenterna nio och tio som i huvudsak arbetar med projekt där man bygger upp 
bostadsrätter menar att LOU har en stor inverkan i deras beslut av entreprenör (som alla övriga 
respondenter) men att man väljer att utnyttja detta på ett annat vis än vad de övriga 
respondenterna säger sig göra. Som respondent nio uttryckte sig ”vi tittar naturligtvis på priset 
men vad gäller våra projekt är vi inte så priskänsliga som andra bostadsbolag kan vara”. Detta 
påstående bygger till stor del på att deras respektive bolag säljer bostäderna till högstbjudande 
varpå de faktiskt har råd att ta ett högre pris från byggentreprenörer för att se till att deras projekt 
blir mer attraktivt för den slutgiltiga konsumenten. Respondent tio menar att priset är av stor vikt 
men att företaget inte brukar ha det som referens vid upphandlingar. Respondenten tog även 
företagets senaste projekt som ett exempel, där hade företaget byggt lägenheter för försäljning i 
ett av Stockholms dyrare områden varpå man vid upphandlingen valde att betala mer för att 
säkerställa toppkvalité. Enligt respondent tio var detta utav den anledningen att företaget kände 
att det fanns utrymme i budgeten mot bakgrund av vad lägenheternas pris skulle bli, alltså att de 
skulle nå vinst genom försäljningarna av de nybyggda lägenheterna. 
 
Respondent sex berättade att han hade erfarenhet av att både arbeta med offentlig upphandling 
och upphandling som inte är styrd av LOU. Respondenten påvisade att offentlig upphandling var 
betydligt mer riskfyllt.”Om det är så att en entreprenör klagar, eftersom att de inte har vunnit 
en upphandling eftersom att entreprenören menar att de har en bättre organisation, än den 
entreprenör som har vunnit så drar detta ut på processen, vilket betyder att projektet inte blir 
klart i tid”. Detta styrks av de flesta respondenter som anser att det kan bli väldigt långdraget i 
upphandlingsprocessen om klagomål inkommer. Detta menar de är ett problem med LOU 
eftersom ”tid är pengar” som respondent åtta uttryckte sig i denna fråga. En intressant del av 
detta är en respondent inte riktigt höll med de övriga respondenterna. Som respondent ett 
uttryckte sig ” att det tar tid ser vi inte som ett problem utan snarare en säkerhet eftersom vi 
genom denna utökade tidsram kan säkerställa att det blir en rättvis upphandling samtidigt som vi 
får den entreprenör som verkligen vill ha projektet”.  
 
En majoritet av respondenterna som arbetade med LOU tog upp vikten att beskriva den kvalitet 
de var ute efter. Till exempel så svarade respondent tre att då de ska välja vilka vitvaror de ska ha 
så skriver de i de handlingar som läggs fram Electrolux eller likvärdigt. Dessa exempel visar att 
den förväntade kvaliteten som kunden sätter upp är väl detaljerade.  
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Vidare bygger respondent sex på detta argument, genom att förklara hur dennes företag som 
beställer kommersiella fastigheter säkerställer kvalitén vid upphandlingarna. Respondenten 
förklarade det som att: ”Vi har ett internt system där vi skall vara så tydliga som möjligt vad 
gäller den kvalité som vi eftersträvar. Det kan handla om allt ifrån isolering till tjocka fönster 
så att man minimerar ljudinsläpp i fastigheten, vikten av att precisera kvalitén är högst viktig 
för oss eftersom vårt företag erbjuder kvalité vill även vi ha samma tillbaka.”  
 
Respondent sex bad oss även skriva med att under hans år hos det befintliga företaget har 
respondenten inte än varit med om någon tvist där kvalitén har varit undermålig. Vilket 
respondenten anser beror till största delen på att man inom företaget är så noggranna med att 
skriva vilka kvalitetsmässiga preferenser man vill ha. Respondent tre ger en annan förklaring till 
varför det sällan är tvister när det gäller utsatt kvalitet. Denne förklarade det som att de allra 
flesta entreprenörerna är kunniga och håller en hög kvalitet i sitt arbete.  
 

6.2 Val av entreprenör 
En majoritet av respondenterna uttryckte att inom byggbranschen så är personen är viktigare än 
namnet på företaget. Bland annat så menar respondent tre att företagens namn inte påverkar valet 
av entreprenör, denne menade på att det är personerna som arbetar inom bolaget som är viktiga. 
Vidare så menade respondenten att branschen är liten och är det så att en person inte sköter sig så 
sprider sig detta rykte. Respondenten sa samtidigt att ”ifall det är så att en person som man har 
arbetat med och som är bra, som går in i ett bolag man inte har arbetat med, höjer hela 
bolaget”.  
 
Respondent sex påpekade att de faktorer som är viktiga i valet av entreprenör varierar beroende 
på hur projektet ser ut. Denne tog upp ett specifikt exempel om ett uppdrag där tiden i mellan 
start och slut på bygget var kort. I detta fall var det företagets resurser och organisation som var 
speciellt viktigt. Respondent sex menade att kvaliteten hos organisation och hur bolaget hanterar 
inköp är av stor vikt. Detta beror enligt respondenten på att en organisation av hög kvalitet har en 
förmåga att göra kompetenta beslut och inköp. Då inköp står för 70 % av projektets kostnad är 
kunskap inom detta område högt värderat hos köparen. Respondenten menade på att ifall 
entreprenören sköter inköpen bra så kan köparen spara upp till 10 % av projektets kostnad. 
Denne menade på att detta är väldigt värdefullt för dem som köpare och beskrev med ett 
exempel: ”Är projektet tänkt att kosta 100 miljoner och vi sparar 10 % är detta 10 miljoner 
som vi kan lägga på annat”.  
 
Respondent sex menade att den viktigaste faktorn vid bedömningen av hur lyckat ett projekt har 
varit, var att tidsplanen hålls. Respondenten förklarade att detta beror på att ifall entreprenören 
klarar tidsplanen så går i de andra viktiga aspekterna så som ekonomin ihop. Vidare förklarade 
respondenten att ifall du har en bra tidsplan och följer den så ”klarar du kvaliteten och fuskar 
inte”. Respondent förklarade att kunskap i hur du bygger upp en effektiv tidsplan ofta är en brist 
hos entreprenörerna, detta får även stöd av en annan respondent.  
 
Respondent sex tog upp vikten av referenser, både officiella som begärs in och inofficiella som 
får in genom sitt kontaktnät. Respondenten förklarade att officiella referenser är ett bra verktyg 
att använda sig av, men att de inofficiella referenserna ofta är mer pålitliga.  
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Med inofficiella referenser menas sådana referenser där entreprenören talar med kollegor 
antingen inom bolaget eller utanför, för att få reda på hur det är att arbeta med en entreprenör. 
Respondenten menade på att sådana inofficiella referenser ofta är mer pålitliga än de officiella. 
Detta fick även stöd av respondent tre som menade att referenser är viktiga och att denne 
föredrar att få dem från personer som denne redan har ett förhållande med. Detta kommer sig av 
att respondenten litar på de personer som det finns ett förhållande, än referenser från okända 
personer.  
 
Något intressant som vi även tog upp ovan var att större delen av de respondenter vi hade pekade 
på den personliga kontakten mellan företaget och entreprenören. Som respondent åtta uttryckte 
sig ”vet jag att jag har en kille på A, och vet jag att han flyttar till B, så kommer jag att välja B 
även om A har varit extremt duktiga”. Vi tolkar detta som att företagens preferenser kopplas 
ihop med en eller flera duktiga personer hos entreprenören. Respondent fem uttryckte sig på ett 
liknande sätt, denne tog upp ett exempel där denne brukade använda sig av ett bolag förr i tiden. 
Detta bolag blev sedan uppköpt av ett annat, vilket ledde till att en stor del av personalen slutade. 
Respondenten menade att den valde att följa personalen och använda de bolag som personalen 
valde att arbeta för.  
 
Respondent tio påpekade att om möjligheten fanns skulle han göra alla projekt genom en och 
samma person på ett specifikt byggbolag. Det har även visat sig att en del av de respondenter 
som arbetar med offentlig upphandling, under årens lopp har format personliga band till vissa 
entreprenörer. En andel av respondenterna uttryckta att ifall de har en upphandling som är på väg 
ut, så kan det hända att dessa entreprenörer fick reda på det i förtid. Detta förklarades i de flesta 
fall av respondenterna av att det fans ett intresse av att ha med dessa entreprenörer i 
upphandlingen.  
 
En annan viktig aspekt som så gott som alla respondenter tog upp var vikten av resurser. Detta 
kom sig av att ett byggprojekt kan skilja sig ganska mycket från ett annat. Där en majoritet av 
respondenterna menade att dessa resurser har en stor påverkan på valet av entreprenör. Till 
exempel så tog respondent tre upp att ifall ett projekt ligger på en viss summa, så ska företaget ha 
en viss summa i omsättning. Respondent tre tog samtidigt upp att de har en förbestämd varje 
enskild arbetare på bygget ska kosta en viss summa, inte mer, inte mindre. Respondent ett och 
två hade detta som ett riktmärke för valet av entreprenör i sina företag. Som vi tidigare har skrivit 
så har referenser och pris en stor inverkan på det slutgiltiga valet. (Respondent två beskrev 
samtidigt att det finns vissa förbestämda skallkrav, vilka entreprenören måste uppfylla. Där det 
var av yttersta vikt att entreprenören kunde visa handlingar som visa att de uppfyllde dessa krav. 
Dessa handlingar innefattar oftast, enligt respondent två bl.a. F-skattesedel, balansräkning och en 
lista på de anställda. 
 
Respondent ett menar att utöver tidigare referenser kan man som beställare inte veta hur en 
entreprenör är, detta styrks av respondent sju som exemplifierade en sådan situation. 
Respondenten berättade att man hade fått höra att den valda entreprenören var bra samtidigt som 
man tittade på företagets räkenskapssiffror (Balansräkning och Resultaträkning) där inget 
problem uppfattades. Vidare ansåg respondenten att det behövdes några handlingar från 
entreprenören eftersom ”det var grönt” som respondent sju uttryckte sig.  
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Därefter började man förstå problemen, vilka omfattade entreprenörens resurser, som inte räckte 
till för att utföra arbetet inom tidsramen. Respondenten förklarade samtidigt att företagets 
omsättning var väldigt dålig, dessutom hade entreprenören legat på minusresultat en längre tid 
och var nära konkurs. Respondent sju uttryckte detta som ” ett hårt slag under bältet, det fanns 
inget vi kunde göra, allt blev över ett år försenat och vi förlorade massa pengar här”. Enligt 
respondenten ska man lära sig av sina misstag även om de blir väldigt dyra, vidare påpekar 
respondent sju att dessa situationer utgör en fara för bostadsbolag och kommersiella 
fastighetsbolag om de inte har tillräckligt med information om en specifik byggentreprenör. På 
grund av detta så menade respondenten att de som köpare såg ett stort intresse att se de senaste 
handlingarna. Respondenten menade att detta gjordes för att undvika liknande situationer. Detta 
fick stöd av en majoritet av entreprenörerna. Där respondent åtta menade på att ifall 
entreprenören har den finansiella kapaciteten för att klara ett projekt är detta både en fara för 
köparen och entreprenören. 
 
En intressant aspekt som respondent tre tog upp när pris kontra kvalitet diskuterades. Detta var 
att det inte är endast priset som är viktigt, utan även hur mycket tid som behöver läggas ner på 
reparationer och hur lätt det är att hitta reservdelar. Som vi tidigare har skrivit finns det en viss 
skillnad i priskänsligheten mellan bostadsbolag som skall hyra ut lägenheterna kontra de 
bostadsbolagen som avser att sälja lägenheterna. Detta är en viktig aspekt enligt respondent fem 
som menar att man som bostadsbolag alltid försöker få kvalitén att bli hög men att man måste 
tänka sig för eftersom priset i slutändan avgör, ”vi vill ju inte dra vårt företag i botten” sa 
respondent fem när frågan om hur mycket kvalitet skall kosta kom upp. Respondent tio påpekade 
att även om priset är viktigt så vill företaget gärna kosta på för att få en högre kvalité eftersom de 
bostäder som byggs upp skall säljas med vinst. 
 
Respondent tre var inne på att priset är en viktig del i valet av entreprenör, men det är inte den 
enda faktorn som påverkar. Respondenten tog även upp vikten av referenser och att 
entreprenören är van att göra arbeten som har en snarlik karaktär, som det arbete som ska utföras. 
Respondenten påpekade dock att det är svårare att värdesätta ”mjuka” faktorer än det ”hårda” 
priset, detta var enligt respondenten starkt kopplat till att det är LOU som styr detta. Vidare så 
tog respondent fyra upp att ”man drar sig från att arbeta med de som slöar till sig, oavsett hur bra 
man känner dem”. Vilket styrks av respondent nio som exemplifierade detta genom ett tidigare 
arbete som hans företag har haft med en mindre entreprenör i stockholmsområdet, ”Vi kände 
direkt att detta skulle gå över tiden, hantverkarna kom lite som de ville och vi märkte att 
entreprenören inte var helt hundra”. Respondenten ville med detta påpeka att även om det finns 
bra referenser och entreprenören har gjort likadana jobb väldigt ofta kan man fortfarande inte 
garantera att arbetet genomförs smärtfritt. 
 
En aspekt som många av de svarande nämnde i samband med referenser, är vikten av att kunna 
visa upp relevant erfarenhet. Till exempel så har respondent fyra varit inblandad i ett projekt med 
en äldre, kulturmärkt byggnad. I detta projekt var det viktigt att de inblandade hade erfarenhet av 
att bygga liknande projekt, då gamla byggnader till hög grad skiljer sig från mer moderna. 
Respondenten förklarade att sådana specifika krav inte är ovanliga och att ifall det är lite 
ovanligare projekt är det viktigt att arbeta med en entreprenör med rätt kunskap. Detta styrks av 
respondent åtta vars företag anlitade en entreprenör när de skulle bygga ett seniorboende då 
vikten av erfarenhet var avgörande.  
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Respondenten förklarade att: ”Vi körde en upphandling men de som vann detta uppfyllde inte 
de krav vi hade vilket ledde till att ett annat företag vann”. Kraven som nämndes här avsåg 
nämligen att byggföretaget kunde uppvisa att de tidigare varit med och byggt ett liknande projekt 
då ett seniorboende har väldigt specifika krav enligt respondent åtta. 

Respondent ett nämnde samtidigt att fast de är styrda av LOU så är det en del bolag som alltid är 
högt upp i rankningen. Respondenten fortsatte och visade på att det var vissa bolag som hade 
nischat in sig inom vissa områden. Med detta menade respondenten att vissa entreprenörer har 
specialiserat sig inom vissa områden. Likt exemplet ovan med respondent åtta hade respondent 
ett, ett snarlikt scenario. 

6.3 Word of mouth 
Överlag så menade en majoritet av respondenterna att man gärna berättar för folk i ens närhet om 
ett företag har varit dåliga men förvånansvärt få av våra respondenter är villiga att dela med sig 
av de bra upplevelserna till sin omgivning. Respondenterna berättade att man inom sitt nätverk 
och inom de organisationer man är med i berättar för varandra hur olika företag har varit 
upplevts samt hur projektets gång har varit. 

Respondent fyra tog upp att ifall det är så att ett bolag sköter sig illa, så är det inte 
privatpersonerna inom bolaget som man talar illa om, men bolaget i sig. Respondenten 
förklarade att detta beror på att man inte vill ägna sig åt personliga påhopp. Samtidigt menade 
respondenten på att ifall det är något som är positivt så kopplar man detta till personen, snarare 
än bolaget. Detta är något som respondent tio hade en annan uppfattning om. Respondenten 
menade att det är entreprenörens projektledare som bär ansvaret ifall det är tekniska fel vid 
bygget eller om något fattas. Vidare påpekade denne att ifall det endast är denna person du ska 
tala med ifall det är så att det är något som är fel. Respondenten menade på att det är orätt att tala 
illa om ett helt bolag, då det är ett fåtal personer har skött sig illa. Detta beskrevs med ett 
exempel där personen beskrev att ett av Sveriges större byggbolag kanske har hundra tusen 
anställda och att det inte går att säga att bolaget är dåligt, för att ett fåtal personer inte har skött 
sig.  
 
En majoritet av respondenterna menade att de talar med kollegor, både inom det egna ledet och 
andra bolag, om de upplevelser som de har haft angående de olika entreprenörerna. Respondent 
ett som arbetar för ett offentligt bostadsbolag, menade att denne talade med sina motsvarigheter 
inom andra bolag. Denne berättade att det förkommer möten på en frekvent basis där olika 
erfarenheter och lärdomar delas mellan de medverkande. Detta fick även stöd av respondent tre, 
där denne beskrev att det förekommer både en officiell och inofficiell kontakt med kollegor för 
att dela kunnande. Den officiella biten sköttes i detta fall genom olika organisationer för 
offentliga förvaltare. Dessa organisationer har som mål att hjälpa offentliga förvaltare att ta del 
av varandras kunskap och lärdomar. Respondenten beskrev samtidigt att det förekommer en 
inofficiell kontakt med personer inom det privata kontaktnätet.  

6.4 Förväntningar 
I den empiriska studien så fanns det ett intresse att se vilka förväntningar som finns innan ett 
byggprojekt startar. Respondent fyra förklarade att en del av de förväntningar som sätts upp, 
kommer sig ur den budget som finns och att entreprenören håller sig till denna. Vidare så menade 
respondenten att budgeten i nio av tio fall är det viktigaste.  
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Samtidigt så menade respondenten att ”det är viktigt att arbetet går fort och att de man tar in 
kan arbeta självständigt. Sen är det viktigt att entreprenörerna håller en jämn nivå under 
arbetets gång och inte begår misstag. Men detta är ganska beroende på hur upphandlingen 
ser ut”. Respondent ett menade på att då en slutförd produkt inte lever upp till de förväntningar 
som satts, så slår en känsla av besvikelse in. Vidare menar respondent nio att de under årens gång 
har format vissa preferenser i hur ett bygge ska genomföras, respondenten förklarade att ifall de 
har planerat att ett projekt ska genomföras på ett visst vis, är det av vikt att det genomför enligt 
beskrivningar. Denna beskrivning inkluderar i de flesta fall ritningar och detaljplaner, där allt 
som ska göras under projektets gång finns detaljerat. Vidare förklarade respondenten att denne 
blir besviken då entreprenören inte följer de instruktioner som finns. 
 
Ett stort antal av de respondenter vi talade med visade på att de arbetar med olika 
kvalitetsstandarder, dessa är en del i ledet att få den standard som bolaget vill ha, alltså att 
produkten lever upp till de förväntningar som bolaget har. Respondent ett menade på att de 
arbetade med olika ISO standarder och uppföljningsprogram för att säkra den eftersökta 
standarden. Dessa uppföljningsprogram är ett verktyg som fastighetsbolagen använder för att 
säkerställa och uppfylla sina förväntningar. 
En majoritet av de fastighetsägare vi har talat med menade att förutom de ISO standarder och 
byggregler som finns, så har så gott som alla en intern standard. Meningen med denna standard 
är att sätta ut vad bolaget frågar efter. Detta illustreras väl av respondent etts uttalande ”Den 
standard vi har här på bolaget är väldigt omfattande och denna ger vi sedan till arkitekter och 
liknande personer som blir inblandade tidigt i projektet. Denna inkluderar vilka funktioner 
som vi vill att produkten ska innehålla och till vilken kvalitet produkten ska ha. Det är sedan 
deras jobb att plocka ner dessa i ritningar och dylikt”.  
 
Respondenterna som vi intervjuade är alla eniga om en sak vad gäller förväntningarna. Samtliga 
menar att man genom sina ritningar och bygginstruktioner förväntar sig att dessa följs av 
byggentreprenören, däremot kan det ibland bli ändringar och då är alla respondenter eniga om att 
det skall vara kontinuerlig kontakt mellan bolaget och byggentreprenören. Som respondent sju 
uttryckte det, ”blir det ändringar med projektet vill jag vara den första som får veta vad, hur 
och varför, det är extremt viktigt eftersom minsta lilla sak som inte blir som planerat kan göra 
en väldigt upprörd”.  
 
En majoritet av respondenterna uttryckte att deras förväntningar av ett byggprojekt, var i väl 
detaljerade. Detta kommer sig ur upphandlingsprocessens utseende, som är väldigt detaljerad. 
Detta illustreras väl av respondent tre: ”Vi sätter upp vad vi vill ha gjort inom projektet. Detta 
inkluderar allt från vilka skåp som ska sättas in i byggnaden, till vilken form av markarbeten 
som ska göras”.  
 
Respondent tre nämnde även att det inte enbart är viktigt att det slutförda projektet klarar 
inspektioner och dylikt, utan även att det går att arbeta med byggnaden under en längre tid, med 
detta menades att det skulle vara lätt att sköta huset. Respondenten tog upp att de till exempel 
hade köpt en typ av toalett vilken hade en defekt. När denna defekt sedan visade sig under 
garantitiden, så fick byggherren ett antal nya av entreprenören. Men detta problem återstod även 
efter att garantitiden hade gått ut. Respondenten berättade att problemet blev värre av att det 
endast fanns en leverantör inom Sverige för denna typ av toalett.  
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Respondenten förklarade att detta bidrog att det blev både dyrare och svårare att driva 
fastigheten. Vi tolkar detta som att detta drog ner respondentens omdöme av slutprodukten 

6.5 Under projektets gång 
En övervägande majoritet av respondenterna menade på att den absolut viktigaste personen 
under byggtiden var projektledaren. Bland annat så nämnde respondent ett att ”ifall det är så att 
det finns en kompetent projektledare, så brukar det i de alla flesta fallen bli en bra produkt”. 
Vi har i studien även undersökt hur kontakten mellan fastighetsägaren och byggentreprenören ser 
ut. Av de fastighetsägare vi har talat med så sa sig alla, använda sig av konsulter som sköter den 
dagliga översikten av bygget. Dessa fungerar som övervakare av bygget för fastighetsägarens 
räkning och rapporterar till projektledaren hos byggherren. De är dessa konsulter som sköter den 
dagliga kontakten med den ansvariga projektledaren hos byggentreprenören. Det är konsultens 
uppdrag att entreprenören levererar den produkt som fastighetsägaren har beställt.  
 
Respondent tre menade på att ifall de inte hörde något från entreprenören eller de som bor nära 
byggplatsen (Privatpersoner eller företag i omgivningen), då fungerar projektet över lag väl. 
Alltså att ”allt arbete flöt på enligt planen” som respondenten uttryckte det. Respondent fyra 
nämnde ”att de flesta är kompetenta och ifall det brister så beror det ofta på tidsaspekten”.  
Respondent sex var inne på att en viktig aspekt inom fastighetsbranschen var att minimera risk 
och beskrev ett vis att minimera risken, som var att arbeta med personer som man har arbetat 
med tidigare, efter som att du vet att de är kompetenta. Respondent tre samt sju menade att det 
var viktigt att ha roligt under projektets gång, detta för att minimera konflikter som kan uppstå på 
grund av irritation mellan arbetarna, vilket faktiskt är lätt hänt när man arbetar nära varandra 
under en längre tid som respondent sju nämnde. 

6.6 Klagomål 
Det teorietiska kapitlet menade på att klagomål är den faktor som har störst inverkan på 
kundnöjdhet. Respondent åtta ansåg att lösa meningsskiljaktigheter ”är något som man gärna 
sköter under projektets gång”. Respondenten fortsatte med att ”ibland så går det riktigt illa och 
då får man ta det i domstol”. Respondenten berättade om ett specifikt fall där denne hade anlitat 
en entreprenör som skulle styra projektet. Men sedan visade det sig att entreprenören hade 
ekonomiska problem och inte skötte projektet som det borde. Detta slutade med att båda parter 
var tvungna att ta in jurister för att medla i processen, vilket slutade med att entreprenören fick 
avsäga sig projektet. Respondenten tog upp att detta blev en kostsam historia och att de som 
offentlig beställare har svårt att göra sig av med en entreprenör som inte är bra. Vidare så sa 
respondenten att då entreprenören var den som lämnade det lägsta priset, ett pris som 
respondentens part tyckte var en aning lågt, men eftersom entreprenören hade alla referenser och 
annat som bedöms i upphandling inom de ”värden” som krävs, så var de tvungna att välja denna 
eftersom att den hade lägst pris. ”Hade vi inte valt de så hade det blivit ett klagomål vilket 
innebär att vi får vänta längre” som respondenten uttryckte sig. En privat byggherre hade inte 
varit tvungen att välja denna enligt respondenten, detta gör det svårare att arbeta offentligt. 
Respondenten nämnde samtidigt att en privat byggherre kan välja att arbeta med dem som de 
anser trevliga och arbetar bra med vilket är en fördel för de privata bolagen. 
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När vi diskuterade klagomål med respondent fyra, så betonade denne att det är viktigt att påvisa 
vilken typ av fel det är.  
Respondenten nämnde att ifall det är så att entreprenören har gjort ett direkt byggfel (ett tekniskt 
fel i konstruktionen), så får de ta ansvaret och rätta till det, ifall felet är mer kopplat till utseendet 
så är det en bedömningsfråga. Respondenten fortsatte med att förklara att det ofta är många 
företag och konsulter inblandade i processen, dessa möts vanligtvis på så kallade byggmöten. Ett 
byggmöte är ett möte där så gott som samtliga inblandade parter sätter sig ner och diskuterar vad 
som har gjorts och vad som ska göras. Respondent fyra förklarade att denne ofta tog upp fel 
under dessa möten, men om felet var mer allvarligt så var det bättre att ta detta privat.  
 
I samband med diskussionen runt klagomål med respondent ett på att när problem uppstår så är 
det viktigt att poängtera att det är en person som inte har skött sig och inte bolaget. Respondenten 
menade samtidigt att det låg i deras intresse att berätta detta för entreprenören. Men samtidigt så 
tog respondenten upp vikten av att vara försiktig i att dela ut kritik. Detta var något som även 
fick stöd av respondent fem, denne menade att ifall det är så att en person hos en av de större 
entreprenörerna inte sköter sig kan man inte döma ut hela bolaget. Respondenten menade att då 
dessa bolag har runt 50 000 anställda, är det viktigt att skilja på bolag och person. Detta fick även 
stöd av respondent sju, tre och åtta. Respondent tre menade att ifall det är så att ett projekt utförs 
av ett av de större bolagen, går det ofta att byta ut en person som det är svårt att arbeta med. Men 
när man arbetar med en av de mindre entreprenörerna så är detta inte alltid möjligt. 
Respondenten menade att detta är en fördel med att arbeta med större bolag.  
 
En majoritet av respondenterna nämnde att dra en tvist till domstol, är något som man drar sig 
för. Bland de anledningar som gavs så var en av de vanligaste att detta var väldigt dyrt och att det 
ofta blir en långdragen process. Vidare menade en stor majoritet av respondenterna att det är 
farligt för det egna bolaget om tvisten går till domstol, detta för att det då bedöms på ett helt 
annat vis av åklagaren vilket enligt respondent nio ”kan få förödande konsekvenser för 
projektet”. Därför är en större del av respondenterna eniga om att man skall lösa tvisten i ett så 
tidigt stadium som möjligt. 

6.7 Partnerring 
Respondent två var inne på att partnerring kan vara ett jättebra. Respondent sju svarade att 
partnerring är ett bra sätt att arbeta och beskrev att det som var speciellt bra var att ”man får 
precis det man vill ha”. Samma respondent nämnde samtidigt ”Samverkan är bra när tiderna är 
goda och det är bra ekonomi, eftersom det ofta kostar mindre än de andra formerna av 
upphandling”. En aspekt som respondent åtta pekade på när det gäller samverkan, var att 
samverkan leder till att parterna arbetar mer med varandra än mot varandra. Respondent sex 
menar på att detta är en stor skillnad mot de andra upphandlingsformerna så som general- och 
totalentreprenad.  
 
Respondent nio svarade att inte alla företag idag förstår sig på samverkan och att de därav inte är 
mogna för denna typ av arbete. Respondenten menade på att det kräver en del av entreprenörens 
organisation att arbeta tillsammans med köparen. Detta eftersom organisationen bör vara 
dynamisk och kunna arbeta med flera småprojekt samtidigt inom den store entreprenaden. 
 
Vidare så tog respondent fyra upp en intressant aspekt, att vid arbete med partnerring så blir 
pengarna mindre viktiga och att vikten av den slutförda kvaliteten ökar.  
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Detta kom sig enligt respondenten av att bördan att driva projektet framåt, delas mellan 
entreprenör och köpare. Samtidigt så visade respondenten på att upphandlingsdokumentet, AFD 
inte styrde lika hårt. Detta bidrog enligt respondenten att det blev en smidigare process. När vi 
kom in på ämnet partnerring med respondent tre så svarade denna att det finns en viss svårighet 
att använda detta då man är styrd av LOU. Detta kom sig av att det är svårt att skriva en handling 
som var tillräckligt bra, så att den inte blev överklagad. Respondenten berättade att de har varit 
med om tillfällen då de har använt sig av de mer klassiska upphandlingsformerna och blivit 
överklagade, vilket respondenten menade kunde skjuta upp projektets färdigställningstid i ett 
halvt år.  
 
Samtliga respondenter vi talade med tyckte att partnerring var väldigt bra och att det var mycket 
mer givande att arbeta på detta vis än det befintliga systemet som idag existerar. Vidare ansåg 
respondenterna att många entreprenörer saknar organisationen som krävs för partnerring samt att 
LOU försvårade denna process men att de gånger där man har arbetat med partnerring så har det 
varit väldigt bra och effektivt. 

6.8 Slutfört projekt 
Respondent sju menade på att det var tre olika aspekter som var viktiga för honom när han 
bedömde ifall projektet var lyckat eller inte, dessa var att projektet var inom budget, klart inom 
den avsatta tidsramen och att den slutförda produkten höll en bra kvalitet. Respondenten menade 
på att det var viktigt att alla dessa aspekter fungerade samtidigt, för att han skulle vara nöjd med 
projektet. Detta fick även stöd av respondent ett och tre. Respondent tre svarade att det som var 
viktigt för dem var att projektet var så billigt som möjligt, med en rätt kvalitet.  
 
Respondent tre svarade att de bedömer hur lyckat ett projekt har varit genom att genomföra en så 
kallad slutbesiktning, denna genomförs av en kvalificerad och fristående yrkesman. Denna utgår 
från det förfrågningsunderlag som har skrivits och jämför med slutställda projektet. Projektet 
godkänns då det som har beställts, stämmer överens med det som har utförts. Respondent åtta 
påpekade att garantitiden är på fem år men att bolaget oftast brukar va nöjda om två år har 
passerat utan några problem. 
 
En annan intressant aspekt som respondent tre nämnde var att ”våra bästa besiktningsmän var 
hyresgästen. Eftersom det är de som faktiskt ska bo i huset och hittar de något fel så får vi 
reda på det. Vare sig det är en bostadshyresgäst eller en lokalhyresgäst”. Detta fick även stöd 
av respondent ett, där denne menade på att ”det är ganska ointressant vad jag eller de på min 
avdelning tycker är bra, det som är viktigt är att hyresgästerna blir nöjda … På grund av detta 
så mäter vi hur nöjd hyresgästen är efter två år och det är det som är viktigt”. Detta anser vi är 
intressant eftersom att det sätter ett fokus på den som faktiskt ska bo i byggnaden, på 
slutkonsumenten.  
 
Vi var även intresserade av att se till vikten av personlig kontakt. En majoritet av respondenterna 
ansåg att den personliga kontakten var väldigt viktig. Respondent fyra menade på att ”Ifall en 
person som man har arbetat med tidigare går till ett annat bolag, så höjer det hela bolaget … I 
vissa fall så kan det vara så att man följer denna person då de byter arbetsplats”. Som vi 
tidigare har skrivit är detta vis genomgående använt av respondenternas bolag, detta är enligt 
respondent nio en essentiell del av ett välfungerande samarbete. 
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Respondent sju nämnde att det finns ens önskan om att man kunde använda en och samma 
person hos ett visst byggbolag flera gånger, enligt respondenten skulle detta vara väldigt smidigt 
men som respondent sju nämnde ”det är en utopi, jag tror inte att det finns ett enda byggbolag 
som arbetar på det viset, synd”. 

6.9 Tillit 
Respondent sex menade på att han har hittat ett antal projektledare som han arbetar bra 
tillsammans med. Respondenten ansåg att detta var essentiellt för att ha en bra kontakt med 
entreprenören, det vill säga, som vi tidigare har skrivit, att personlig kontakt är avgörande i de 
flesta fall. 
 
Respondent sju menade på att det i princip skulle vara ett tjänstefel att lita på entreprenören till 
100 %. Han förklarade att det är ett måste att alltid vara kritisk, detta eftersom det är lätt att 
missa småfel om man inte är med och tittar under projektets gång. Sådana små fel kan i sin tur 
leda till att köparen måste rätta till dem i efterhand vilket i längden kan bli kostsamt. Respondent 
tre nämnde att referenser inte är något som lämnas på den enskilda personen inom bolaget, utan 
på bolaget i helhet. Samtidigt nämnde respondenten att det var stor skillnad på hur man ger 
referenser. Respondenten påvisade att skalan vilka på vilken man ger referenser är mellan 1 – 5, 
där 3 är upp till förväntan, 4 över förväntan och 5 mycket över förväntan. Respondenten 
förklarade att då de ger en trea till en och är mycket nöjd, efter som att denna ”anser att de är så 
bra som jag förväntar mig. Medan en annan kanske skulle ge denna en femma”. 
Respondenten förklarade att ”detta kommer sig ur vilka förväntningar man har och att ifall allt 
går som det ska är detta en trea eller femma”.  
 
Respondent sju tog upp vikten av att alla de åtskilliga rapporter som ska lämnas in, lämnas in i 
tid och att de i rätt gjorda. Respondenten nämnde att detta är något som man i många fall har bra 
koll på i början av ett projekt för att sedan släppa under tidens gång. Detta beror på att tiden inte 
annars räcker till, detta får även stöd av respondent sex. 
 
Respondent tre menade att det är svårt att veta vilken entreprenör man kan lita på. Respondenten 
tog upp exemplet att man inte skulle behöva göra besiktningar, efter som att entreprenören skulle 
göra allt rätt. Det vet vi idag att det inte stämmer och att man fortfarande hittar fel i byggnader.  
 
Respondent tio påpekade att det ofta är svårt att veta ifall man kan ha tillit eller inte, innan 
projektet är klart. Detta eftersom man då kan utvärdera samarbetet baserat på det slutförda 
projektet. Det man kan göra som byggherre för att öka tilliten mellan fastighetsbolaget är att göra 
sig av med en person som inte har skött sig vad gäller samarbetet med fastighetsbolagen. 
Eftersom personlig kontakt är väldigt viktigt kan det enligt respondent två ”se bättre ut om en 
entreprenör gör sig av med en person som har dåligt rykte”, detta eftersom fastighetsbolagen 
slipper orosmomentet i upphandlingsprocessen då man vet att en person med dåligt rykte arbetar 
hos en viss entreprenör. 

6.10 Lojalitet 
En av de delar vi var intresserade av att undersöka inom uppsatsens ramar var begreppet lojalitet. 
En majoritet av respondenterna uttryckte att de känner en lojalitet till olika entreprenörer de har 
arbetat med tidigare. Studien har visat att denna lojalitet uttrycker sig på olika vis, inom den 
privata och offentliga delen av de svenska fastighetsbolagen.  
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De privata företagen har enligt studien en mer direkt lojalitet till entreprenörerna. Detta förklaras 
av respondent sex som menade att de har ett antal företag som de ofta arbetar med. Med dessa 
bolag har de etablerade ramavtal i vilka det mesta är förbestämt, så som pris, kvalitet och 
miljöstandard. Dessa avtal är till för att förenkla upphandlingen. Respondenten fortsatte och 
förklarade att: ”Vi har redan ett kontrakt med dem som ligger, så när vi behöver ha något gjort 
från dem så blir det lättare. Till exempel så hade vi ett arbete på 1000 kvadratmeter som 
behövde göras, som ska vara klart på tre månader. När det är en så kort tidsram så finns det 
ingen tid att gå ut med en förfrågan. Då tar vi ett av våra ramavtal, sätter in dem i processen 
och projekterar”. Även respondent tre som är bunden av LOU svarade att de använder sig av 
ramavtal, vilket denne tyckte var ett bra sätt att arbeta på eftersom att det går fortare än att göra 
en upphandling. Respondenten påpekade även att eftersom LOU existerar fungerar ramavtalen 
endast på mindre projekt. Detta förklarades av att projekt som ligger längre fram i tiden och där 
projekten är större, så ska de ut till allmän förfrågan. Studien har även visat att lojalitet påverkar 
hur villiga köpare är att ge ut positiva referenser. 

6.11 Personlig kontakt 
En majoritet av respondenterna att detta var väldigt viktigt. Respondent sex svarade att det 
faktiskt var högst upp på listan. (Respondenten förklarade att ifall det inte finns någon kontakt 
med entreprenören, under projektets gång så bidrar detta till en ökad risk. Denna risk ligger i att 
man köpare inte har en förståelse för hur väl projektet går framåt och därav ingen översyn. 
Respondenten förklarade att det är billigare att höra av sig en gång i veckan, än att efter projektet 
är avslutat, vara tvungen att anställa nya hantverkare. 
 
Respondent tre svarade att de i samtliga fall har en kontinuerlig kontakt med entreprenören under 
processen. Respondenten nämnde samtidigt att det är väldigt viktigt med personlig kontakt under 
projektets gång. Vidare så sa respondenten att det är viktigt med att det är rätt person man har 
som kontaktperson, att man kan arbeta tillsammans. Vidare förklarade respondenten att då de har 
arbetat med mindre bolag kan det efter som att de ofta inte har alternativa kontaktpersoner, om 
det inte är så att det går att arbeta med den som blivit tilldelad projektet. Detta får även stöd av 
respondent sju, där denne förklarade att det är viktigt med personkemi för att byggprocessen ska 
behaglig. Denne menade på att personkemi inte var viktigt för att projektet skulle bli lyckat i sig, 
men för att processen ska bli trivsam.  
 
Respondent tre tog samtidigt upp att ifall är det en person som man har en bra kontakt med på ett 
bolag och denna byter företag, så skulle de som köpare vilja följa med och gå till det nya bolaget. 
Respondenten förklarade att detta inte var möjligt, efter som att LOU gör detta omöjligt. Vidare 
förklarades att de styrande reglerna, som styr vilket bolag som får väljas har blivit hårdare. 
Respondenten tog samtidigt upp att ”man ofta blir väldigt personberoende inom 
fastighetsbranschen och att det är viktigt att entreprenörerna är lyhörda om det är så att två 
personer inte går ihop. Detta är en fördel man har som beställare efter som att man kan lätt 
göra sig av med en person man inte kan arbeta med”. Samma respondent tog samtidigt upp att 
det är viktigt med kommunikation under arbetets gång, efter som att annars får man inte den 
kvalitet som man vill ha i slutändan”.  
 
Respondent åtta tog upp att det är dåligt med kommunikation efter att projektet är slutfört. Vi 
fick förklarat för oss att det finns en garantitid som ligger på fem år. Respondenten hänvisade till 
att så länge det inte blir något fel under projektets gång, så talar man inte med varandra. 
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Samtidigt var respondent fyra inne på ett likartat argument, där denne menade att det finns en 
garantitid, men att även på grund av detta så diskuteras gamla projekt väldigt sällan diskuteras 
gamla projekt. Respondenten förklarade att de gamla projekten ofta är den enda gemensamma 
nämnaren, men att det är roligare att prata om annat än dåtiden. Detta får även stöd av 
respondent fem som menade att det under projektets gång formar en personlig förhållande, där 
annat än projektet diskuteras.  
 
I samband med denna diskussion dök vikten av att ”fiska” efter nya projekt upp. Där respondent 
fyra menade på ”det räcker ofta att ringa … Ofta räcker det med så lite för att man ska få ett 
projekt”. Respondenten var dock tydlig med ”detta handlar inte om att smöra, utan om att visa att 
man finns där ute fortfarande”. Vidare så nämnde respondent två, i samband med diskussionen 
runt ifall kontakten med beställaren ska vara affärsmannamässig eller personlig att ”ofta vinner 
man på att ha en lite mer privat kontakt”. Detta får stöd av respondent fem som menar på att det 
händer att denne genom det privata förhållandet med entreprenören, delar med sig av kommande 
projekt. Denne förklarade att LOU egentligen förbjuder en sådan kontakt, efter som att detta kan 
ge dessa entreprenörer en fördel. Detta försvarades genom att denne köpare har en tidigare 
erfarenhet av dessa entreprenörer och vet att dessa är kunniga. På grund av detta så fanns det ett 
intresse att ha med dem i upphandlingen och se så att de inte tar på sig andra uppdrag, vilket 
skulle kunna bidra till att de inte kan ta på sig detta uppdrag.  
 
Respondent tre tog samtidigt upp en annan intressant aspekt, att ifall det är så att man ska begära 
in en referens så går man gärna till någon som man har haft kontakt med innan. Respondenten 
menade på att på grund av att du har ett visst förtroende för personen som du tar in referensen 
för, så ökar trovärdigheten av denna referens.  
 
Respondent nio tog upp att det inte bara är viktigt att personen är kompetent, utan att man även 
kan arbeta bra tillsammans. Respondenten tog upp ett exempel av en konsult som denne tyckte 
var mycket jobbig att arbeta med. Denne gick då till bolaget där konsulten arbetade och sa att 
den kunde tänka sig vilken konsult som helst för utom den där specifika. Detta nämnde samtliga 
respondenter vad gäller deras makt över entreprenörerna. Respondenterna menade att om 
förhållandet med en person från entreprenören inte var bra, kunde man med lätthet byta ut denna 
person. Respondenten menade att som köpare har du ganska mycket makt.  
 
Respondent fem menade på att då de är styrda av LOU så är det svårt att alltid få den personen 
som man helst skulle vilja arbeta med, ”därför är det viktigt att man skapar bra relationer lite 
överallt, det lönar sig i slutändan”. Det som menas med detta är alltså att trots att 
fastighetsbolagen inte själva får välja ett byggbolag är det viktigt att man har kontakter lite 
överallt, för som vi har skrivit tidigare kan man alltså ”fiska” efter projekt, det vill säga att man 
samtalar med entreprenörer för att se vilka projekt som planeras och vad som krävs för dessa 
projekt. 

6.12 Övrigt 
En stor del av de respondenter som vi talade med visade på att de använde sig av olika 
incitament program gentemot entreprenörerna. Dessa var bland annat riktade emot att 
entreprenörerna skulle få projektet klart innan utsatt tid eller att projektet skulle kosta mindre än 
den utsatta budgeten. Respondent ett menade på att det fanns en viss fara med att använda sig av 
sådana incitament system, då detta kan leda till att entreprenörerna fuskar med kvaliteten. 
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Respondenten menade att i fall entreprenören har sådana incitament, så är det extra viktigt för 
beställaren att övervaka entreprenörens arbete, för att försäkra att den kvalitet som man vill ha, 
levereras. Naturligtvis brister det lite i tilliten och lojaliteten med incitamenten men som 
respondent åtta uttryckte sig ”känner man entreprenören så är det oftast bättre att arbeta med 
incitament”, alltså återigen påvisas vikten av personlig kontakt. 
 
I slutskedet av intervju ett så frågade respondent ett vilket ämne som vi var speciellt intresserade 
av. I detta skede så svarade vi att vi var intresserade vilka andra faktorer än priset som spelar in i 
valet av en aktiv så kan bostadsbolagen delas upp i två delar. Den första var de bolag som bygger 
bostadsrätter, efter som att dessa bolag har mycket högre marginaler. Detta kom sig enligt 
respondenten av att dessa kunde lägga på betydligt mer på priset och ändå få det sålt, men ifall 
det skulle säljas bostadsrätter i Sjöbo så är det en annan prisbild. Den andra gruppen var enligt 
respondenten de företag som bygger hyresrätter efter som att dessa är kontrollerade på ett annat 
sätt. Detta kommer sig av att Hyresgästföreningen och Hyresgästnämnden kan påverka den hyra 
som bostadsföretaget får sätta. Detta kommer sig av att ifall det är så att hyresgästnämnden 
menar att en hyra är oskälig, så är det i praktiken hyresnämnden som sätter hyran. Detta var 
enligt respondenten en prisbildning som inte fanns bland bostadsrätterna. I detta så menade 
respondenten att de ekonomiska förutsättningarna är olika.  
 
Vidare skulle vi vilja nämna något som samtligt respondenter nämnde var extremt viktigt för ett 
lyckat projekt. Vikten av bra och valkvalificerade platschefer diskuterades med samtliga 
respondenter där den övergripande bilden vi fick var att platschefen var den viktigaste personen 
under hela projektet. För att klargöra detta är alltså en platschef en person på byggen som 
samtliga arbetare svarar under, platschefen är den personen som styr byggen och är alltså väldigt 
viktig inom projektet. Respondenterna menade att det var bättre förr i tiden eftersom dagens 
utbildningar inte är lika omfattande samtidigt som positionen som platschef är extremt krävande. 
Respondenterna var enade när det gällde vikten av en bra platschef, på precis samma vis som 
fastighetsbolagen inte kan välja vem de skall arbeta med pga. LOU kan de alltså inte heller välja 
vilken platschef som skall väljas. Detta känner respondenterna är något som faktiskt borde 
förbättras med tanke på hur viktigt det är med en kompetent platschef. 
 
Avslutningsvis skulle vi vilja tacka samtliga respondenter som ställde upp på våra intervjuer för 
att ge oss ett underlag till vår uppsats men samtidigt för att bredda vår syn inom denna 
närningsgren
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7 Analys 
I följande kapitel kommer resultaten från det empiriska kapitlet att grundligt analyseras där vi samtidigt kopplar 
ihop våra resultat med de tidigare valda teorierna. Likt det empiriska kapitlet har vi valt en disposition som 
förenklar läsarens förståelse av den organisatoriska köpprocessen. 

Likt det empiriska kapitlet har vi valt att ordna det analytiska kapitlet enligt köpprocessen. Vilket 
underlättar förståelsen för de argument som förs samt för att underlätta övergången mellan de 
olika teorier som vi avser koppla ihop den empiriska studien med. 

7.1 Relationen mellan köpare och säljare 
I inledningen av det teoretiska kapitlet behandlades Morgan och Hunts (1994, s.22) ”The 
commitment – trust theory”. Denna teori menade att relationer mellan köpare och säljare kan 
visas på ett spektrum med långvariga och kortvariga relationer. Inom den svenska byggbranschen 
har vi hittat båda typerna av relationer, där den offentliga sektorn ligger närmare kortsiktiga 
transaktioner och den privata närmare långvariga relationer. Denna uppdelning är i hög grad 
kopplad till lagen om offentlig upphandling (LOU), då vi har sett att en majoritet av de företag 
som är bundna av LOU skulle vilja arbeta med mer långsiktiga förhållanden. Detta är något som 
vi anser är väl förankrat i de flesta företag som vi har intervjuat, många av våra respondenter har 
påpekat att långsiktiga relationer är oerhört viktiga inom deras bransch men att bolagen i 
dagsläget inte har möjlighet till detta på grund av regleringarna i LOU. 
 
Ifall vi ser till Johnstons och Bonomas (1981) beskrivning av den organisatoriska köpprocessen, 
beskriver denna, att antalet personer inblandade i köpprocessen beror på hur rutinbaserat, viktigt 
och komplicerat köpet är. Genom den empiriska studien har vi observerat att den köpande sidan i 
en överhängande mängd av fallen endast har en eller ett fåtal personer inblandade. Detta är i de 
fall som har observerats inte beroende av hur invecklat, viktigt eller komplicerat köpet är.  
Den köpande sidan tar istället in den stödjande kompetensen de behöver från olika konsulter. Hur 
stor del av ansvaret av valet av entreprenör dessa konsulter har beror till stor del på vilken roll 
köparen vill spela, vilket är beroende av vilken kunskap och bakgrund köparen har. En av 
respondenterna uttryckte att det finns en stor skillnad mellan professionella och amatörmässiga 
köpare. I de fall då konsulten får ta ett stort ansvar så har vi även sett att dessa i de flesta fall får 
sköta en upphandling ensamma. Det som är viktigt att påpeka i detta anseende är den person som 
är ansvarig för upphandlingen har en stor makt att påverka valet av entreprenör. Detta betyder i 
sin tur att det är en person som ska bli nöjd genom den köpande processen. Detta betyder för 
entreprenörens del att det är dessa enskilda personer som det är viktigt att bygga lojalitet och tillit 
mot, samt att hålla nöjd under köpprocessen. 
 
Från den empiriska studien är det samtidigt av vikt att tillägga att den organisatoriska köp- och 
upphandlingsprocessen är av stor vikt för köparen. Samtidigt skulle vi vilja påpeka att de bolag 
som tar in konsulter i dessa fall gör det för att försäkra sig om att processen går som planerat. Då 
konsulter tas in i köpprocessen visar detta ett tecken på att köp av denna omfattning är viktiga 
och bör därför granskas av fler personer, samt personer som har ett djupt kunnande av liknande 
tillvägagångssätt vid köp. 
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Reinartz et al. (2004, s.193-195) argumenterar för att den organisatoriska köpprocessen kan delas 
upp i tre delar: inledning, fortgång och slut. Från den empiriska studien har vi sett att detta också 
stämmer väl in på den svenska byggbranschen, där varje nytt projekt kan delas upp i dessa delar. 
De flesta respondenterna påpekade att varje projekt är unikt och har sitt eget liv. Där ett 
byggprojekt inledningsvis planeras, för att sedan genomföras och till slut utvärderas. Efter att 
den slutgiltiga utvärderingen har genomförts så avslutas i de flesta fall, relationen mellan köpare 
och säljare. Studien har visat att de fall då inte relationen avslutas är i fall då det finns ett så 
kallat rot-avtal. Ett rot-avtal är ett avtal mellan entreprenör och säljare där en stor del av 
upphandlingen är färdigspecificerad i ett avtal, så som pris per hantverkare, kvalitet och så 
vidare. Sådana avtal används i de flesta fall vid mindre arbeten, så som service och mindre 
renoveringar.   
 
Brennans et al. (2007, s.208-210) delar upp prissättning i tre delar: pris, produkt och 
konkurrenter. Dessa författare menar vidare att i branscher där produkter/tjänster är 
specialanpassade till den specifika kunden, är det svårt att jämföra priserna. I branscher där 
varor/tjänster är standardiserade är det lättare att jämföra priser. Författarna menar att beroende 
på hur specialanpassade varan/tjänsten, spelar prisjämförelse en mindre eller större roll i 
marknadsföringen. (2007, s.215-217). Studien har visat att inom den svenska byggbranschen är 
en så gott som alla byggprojekt specialanpassade till kundens unika behov. Men att 
prisjämförelse ändå spelar en stor roll i marknadsföringen och valet av entreprenör. Detta betyder 
att den svenska byggbranschens praktik och Brennans teori inte stämmer överens. Det ska dock 
läggas till denna specialanpassning är standard inom branschen, vilket bidrar till att detta inte ses 
som en extra ansträngning från entreprenörens sida.  
 
Studien har samtidigt visat att pris är en viktig påverkande faktor i valet av byggentreprenör. 
Berry (1996, s.41-42) har inom en B2C kontext visat att endast 20 % av kunderna vill ha det 
lägsta priset, medan 80 % vill ha ett rättvist pris. Studien har visat att detta till viss del stämmer 
in på den B2B kontext som har undersökts i den empiriska studien. Studien har till exempel visat 
att det inom offentlig upphandling finns två sätt att arbeta med lagen om offentlig upphandling. 
Inom lagen om offentlig upphandling kan antingen det lägsta priset eller det mest förmånliga 
priset värderas. När det är det lägsta priset som värderas, är det endast pris som spelar in i en 
upphandling. Då det mest förmånliga priset värderas kan andra aspekter som pris värderas, så 
som kvalitet och referenser. Studien har visat att en övergripande majoritet av företagen som är 
bundna av lagen om offentlig upphandling arbetar med det mest förmånliga priset. Vidare menar 
Berry (1996, s.41-42) att ett förmånligt pris, är ett pris som kunden känner att de kan lita på. 
Samtidigt menar Berry att gömda kostnader är inte uppmanar till att kunden känner att den kan 
lita på priset. Detta får samtidigt stöd av den empiriska studien, då studien visar att då det lägsta 
priset värderas, är oftast kvaliteten bristande. Då kvaliteten brister så tillkommer sedan extra 
kostnader i form av reparationer och dylikt.  
 
Priskänslighet har av Ramirez och Goldsmith (2009, s.200) definierats som ”hur kunder känner 
för att betala ett specifikt pris, för ett specifikt erbjudande”. Vi valde i det teoretiska kapitlet att 
tolka detta som att det finns tre sätt för kunden tolka ett pris, där kunden kan anse att priset är 
lågt, högt eller neutralt. Studien har visat att priskänslighet till stor del kan variera inom den 
svenska byggbranschen. De byggbolagen som är bundna av lagen om offentlig upphandling 
(LOU), de offentliga bolagen har visat sig vara mycket priskänsliga.  
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Medan privata bolag som bygger hyresrätter och kontor har visat sig vara mindre priskänsliga. 
De bolag som bygger bostadsrätter har inte visat sig vara speciellt priskänsliga. Ifall vi 
återkopplar detta till Brennans et al. (2007, s.208-210) tre delar av prissättning: pris, produkt och 
konkurrenter. Kan vi se att bolag som är styrda av lagen om offentlig upphandling är mycket 
styrda av att få produkten till ett så lågt pris som möjligt, i dessa fall är konkurrensen hög. Inom 
de privata byggbolagen har konkurrans en påverkan på prissättningen, men att kvalitet och yta 
har en större påverkan än inom de offentliga. Detta kan samtidigt kopplas ihop med Homburgs et 
al. (2005, s.91) modell som menar att kundnöjdhet påverkar kunders villighet att betala. Vi 
menar att då privata företag har en större möjlighet att ha en hög kvalitet, så ökar samtidigt 
kunders villighet att betala. Fastighetsbolag som bygger bostadsrätter har en än större möjlighet 
att ha en högre kvalitet, efter som att det inte finns några regler som styr prissättningen. Vi menar 
att efter som att kvaliteten kan höjas, så ökar kundnöjdheten och viljan att betala. Samtidigt är 
konkurrensen för bolag som bygger bostadsrätter låg, vilket samtidigt bidrar till att de kan ta ut 
ett högre pris.    

7.2 Kundnöjdhet 
Kundnöjdhet bygger enligt Anderson och Sullivan (1993, s.125) på de förväntningar som 
köparen har byggt upp innan köpet. Den empiriska studien har visat att dessa förväntningar inte 
enbart är kopplade till den slutgiltiga produkten men även till den genomförande processen. Den 
empiriska studien har visat att förväntningar som är kopplade till den slutgiltiga produkten, 
utvärderas genom mätbara faktorer som exempelvis priset eller tidsramen för slutförande av 
projektet. Vidare har även den empiriska studien identifierat att den utförande processens 
utvärdering inte kan mätas med siffror, utan istället bedöms arbetsprocessen i helhet där man 
utvärderar hur bl.a. relationen har utvecklats under arbetets gång. Exempelvis tittar man på hur 
eventuella konflikter har uppstått och hanterats. Således kan vi genom den empiriska studien visa 
att det förekommer två typer av utvärderingar av en arbetsprocess. I kapitlet slutsatser kommer vi 
att djupare att förklara och definiera hur denna utvärderingsprocess mynnar ut i uppfattad 
kundnöjdhet från fastighetsbolagens synvinkel. 
 
Respondenterna har uttryckt att de entreprenörer som lever upp till deras förväntningar och lätta 
att arbeta med, är entreprenörer som de gärna arbetar med igen. Samtidigt har studien visat att då 
entreprenören håller sig under eller inom budget, blir klara med bygget innan/på utsatt tid eller 
levererar en hög kvalitet, tenderar att få bättre betalat. Om vi kopplar detta till relationen mellan 
en hög kundnöjdhet och en högre ekonomisk vinst i företaget som Homburg et.al. (2005, s.84-
85) beskriver, kan vi genom den empiriska studien se ett intressant samband mellan kundnöjdhet 
och ett uttryckt intresse att ge högre kompensation. Respondenterna uttryckte samtidigt att det är 
av stor vikt att ha ett nära och givande samarbete med byggentreprenören, eftersom det kan 
generera ekonomisk vinst på båda sidor.  
 
De respondenter som vi talade med upplevde alltså positiv kundnöjdhet när projektet blev klart 
inom den utsatta tidsramen, samt om projektet blev billigare än eller inom budget. Utöver detta 
så har personlig kontakten med byggentreprenören visat sig ha en stor inverkan på köpares 
kundnöjdhet. Här skulle vi vilja koppla tillbaka till Olivers (1980, s.460-461) teori där författaren 
menar att det finns tre variabler som visar hur kundnöjdhet hänger ihop med tidigare 
förväntningar på, som i vårt fall, ett nytt projekt.  
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Oliver menar att tidigare erfarenheter, kommunikation mellan köpare och säljare samt köparens 
individuella egenskaper vad gäller tankar kring det kommande projektet har en stor inverkan i 
hur man uppfattar kundnöjdheten efter slutfört projekt.  
 
Den empiriska studie har visat att kommunikationen mellan köpare och säljare är den variabel 
som styr kundnöjdheten. Respondenterna påpekande att den personliga kontakten är extremt 
viktig under projektets gång och oftast avgörande för köparens uppfattning av kundnöjdheten 
efter ett slutfört projekt. 
 
Den empiriska studien stödjer, Anderson och Sullivan (1993, s.125) i deras påstående att 
resultaten av kundnöjdhetens utfall, styrs av de förväntningar som köparen sätter upp. I vår 
empiriska studie har vi uppdagat att förväntningarna inom den svenska byggbranschen är högt 
ställda. Då förväntningar är högt ställda bidrar detta till att det är svårt för entreprenörer att 
överträffa fastighetsbolagets ställda förväntningar. Med detta menar vi att företagens 
förväntningar motsvaras när arbetet blir klart inom projekttiden eller tidigare, samt till en lägre 
kostnad och utan några konflikter, vilket byggentreprenören alltid förväntas leverera. När dessa 
kriterier uppfylls uppstår en positiv kundnöjdhet från beställarens sida. Däremot har studien visat 
att förväntningarna inte uppfylls om något av dessa kriterier inte möts, från byggentreprenörens 
sida. Då förväntningar inte uppfylls uppstår negativ kundnöjdhet. 
 
Vidare vill vi påpeka att våra respondenter i den empiriska studien klargör att 
klagomålshanteringen hos byggentreprenörer anses vara väldigt viktigt. Vilket kommer sig av att 
byggprojekt är mycket kostsamma, varpå en liten konflikt kan kosta väldigt mycket, både 
ekonomiskt, psykiskt och tidsmässigt för de olika bolagen.  
 
Vi har beskrivit att förväntningarna inom denna bransch är mycket höga och att det därav finns 
vad vi vill kalla en snedvriden bild av kundnöjdheten. Detta grundar sig i byggentreprenörens 
motsvarande av de ställda, höga förväntningar är något som fastighetsbolagen tar för givet. 
Resultatet av detta blir att den kundnöjdhet som det köpande fastighetsbolaget upplever inte blir 
speciellt högt, vilket bidrar till en snedvriden bild av den generella kundnöjdheten. Var denna 
dessa höga förväntningar kommer ifrån är något som studien inte har tagit fram. Att det finns vad 
vi skulle vilja kalla för en snedvriden bild av förväntningar och kundnöjdheten vill vi påvisa med 
teorier inom ”word of mouth”. 
 
Vår empiriska studie visar att fastighetsbolagen i en större utsträckning är högt benägna att ge 
negativ ”word of mouth” när byggentreprenören inte uppfyller de förväntningarna som 
fastighetsbolaget har på ett projekt. Detta vill vi koppla ihop med Andersons (1998, s.15) 
undersökning, där författaren via sina hypoteser kom fram till att ”word of mouth” bör öka i takt 
med att kundnöjdheten ökar eller sjunker. Som vi nämnt ovan har vi genom den empiriska 
studien sett att detta alltså stämmer, men det är ensidigt. Fastighetsbolagen tenderar att ge 
negativ ”word of mouth” åt byggbolaget när inte de ställda förväntningarna motsvaras. Detta är i 
linje med vad Anderson (1998, s.15) skriver då författaren menar att missnöjda kunder använder 
”word of mouth” i en större utsträckning. Ytterligare en intressant upptäckt som vi gjorde med 
den empiriska studien, var att fastighetsbolagen var försiktiga med att ge positiv ”word of 
mouth” av två anledningar.  
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Den första anledningen baseras på faktumet att fastighetsbolagen inte känner sig manade att ge 
positiv ”word of mouth” eftersom de har så högt ställda förväntningar och därför vill att dessa 
skall uppnås vid varje nytt projekt. Med detta menas att man inom branschen inte vill berömma 
en entreprenör eftersom den ”bara” gjorde vad som förväntades. 
 
Vidare studien upptäckt att positiv ”word of mouth” oftast ges kopplat till den ansvariga 
personen hos byggentreprenören. Detta innebär att bolaget inte får den positiva ”word of mouth” 
utan att den istället förs över till den person som var ansvarig för projektet. Studien har samtidigt 
visat att entreprenörers ryckte indirekt påverkas av kundnöjdhet och direkt av ”word of mouth”. 
Den empiriska studien har identifierat att byggentreprenören rykte är viktigt för 
fastighetsbolagen. Där ett positivt ryckte av naturliga anledningar är att föredra. Informella 
referenser spelar samtidigt en viktig roll i fastighetsbolagens generella bedömning av 
byggentreprenörerna. Dessa informella referenser förmedlas genom fastighetsbolagens 
kontaktnätverk som enligt den empiriska studien kan vara både formellt och informellt, men en 
förenande faktor är att det finns en hög tillit inom dessa nätverk. Oliver (1980, s.460-461) menar 
att möjligheten att bli övertalad är en egenskap hos köparen som påverkar förväntningarna. Då 
ett fastighetsbolag får en rekommendation/referens från en person inom sitt egna nätverk, som 
bolaget har stor tillit till bidrar det till att rekommendationen/referensen uppfattas som givande 
varpå nöjdheten sprids genom ”word of mouth”. 
 
Vi har utifrån den empiriska studien sett att kundnöjdhet är en faktor som starkt påverka lojalitet, 
tillit och de viktiga personliga relationerna. Däremot ska det sägas att LOU samtidigt är starkt 
påverkande faktor, med stor inverkan på valet av byggentreprenör. Detta innebär att 
fastighetsbolagen inte alltid kan välja den byggentreprenör som är mest tilltalande. En viktig 
aspekt som har framkommit från den empiriska studien är att fastighetsbolagen är benägna att 
välja den byggentreprenör där de har en person som de har en bra personlig kontakt med, samt 
hög tillit till.  
 
Som vi tidigare har nämnt kan en hög kundnöjdhet generera högre ekonomisk vinst för företag 
(Homburg et.al, 2005, s.84-85). Vi skulle vilja vidareutveckla detta och samtidigt göra en 
koppling till kommande avsnitt där vi behandlar kundlojalitet och dess kopplingar med vår 
empiriska studie. I den ovan nämnda artikeln beskriver författarna att nöjdare kunder i större 
utsträckning är villiga att betala ett högre pris för den utförda tjänsten. Detta är något som även 
vår empiriska studie visar där flertalet respondenter nämnder att deras respektive företag arbetar 
med incitament. Incitament beskrivs av våra respondenter som en sporre för de byggbolag som 
arbetar med projekten. Incitamenten i detta fall kan innebära att byggbolagen får någon form av 
ytterligare ersättning om projektet hamnar under budgeten samt om projektet blir klart tidigare 
eller inom den utsatta tidsramen. Vi anser att det är viktigt att poängtera att incitamenten används 
försiktigt bland fastighetsbolagen. Våra respondenter menade i den empiriska studien att man 
använder incitament med entreprenörer som man känner väl till för att exempelvis ge dessa en 
extra kompensation för ett väl utfört arbete, vilket att innebär att fastighetsbolagen har en bra 
kontakt med byggentreprenören. Detta tyder då på en hög grad av kundnöjdhet, lojalitet samt 
tillit mellan de två parterna.  
 
Avslutningsvis skulle vi vilja nämna vad Lou och Homburg (2007, s.133) skriver om 
kundnöjdhet i sin artikel.  
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Författarna argumenterar för att kundnöjdheten påverkar den köpande partens kundlojalitet samt 
viljan till återköp till den säljande parten. Undersökningen har visat att en högre nivå på nöjdhet 
från köparens sida jämt emot entreprenören, ökar köparens vilja att åter igen köpa byggprojekt 
från entreprenören. Med andra ord blidas en lojalitet gentemot byggentreprenören. 

7.3 Lojalitet 
En majoritet av respondenterna har uttryckt att lojalitet existerar inom byggbranschen, där denna 
lojalitet spelar en avgörande roll i köpares val av entreprenör. Lojalitet påverkar den offentliga 
och privata delen av byggbranschen på olika vis. Vi har genom vår empiriska studie sett att 
kundnöjdhet påverkar viljan till återköp, då köparens förväntningar motsvaras eller överträffas, 
vilket stämmer in på Naumans, Williams och Khans (2009, s.330) beskrivning av kundnöjdhets 
effekter på B2B marknaden. Dessa effekter påverkar den privata och offentliga marknaden på 
olika vis.  
 
Inom den privata upphandlingen är köpare av byggprojekt inte bundna av LOU och kan på grund 
av detta välja fritt vilken entreprenör de vill arbeta med. Den empiriska studien har visat att 
tidigare erfarenhet av en entreprenör har en stark påverkan ifall en köpare kommer att välja att 
arbeta med denna entreprenör på ett nytt projekt. Detta kommer sig av ifall den generella 
kundnöjdheten har blivit positivt stimulerad under tidigare projekt. Detta är i linje med Fornells 
(1992, s.16) argument, där han menar att kundnöjdhet påverkar köparens tendens till återköp. Det 
kan alltså beskrivas som att en kunds lojalitet till en byggentreprenör grundar sig i hur väl denne 
lever upp till köparens förväntningar.  
 
Vi har tidigare även nämnt vikten av personlig kontakt samt positiva referensers betydelse i valet 
av en viss byggentreprenör. Vi har även tidigare skrivit hur kundnöjdhet influerar och skapar 
kundlojalitet. Om vi ser till Fornells (1992, s.16) argument kan vi tillsammans med de resultat 
som vi fått genom den empiriska studien koppla ihop nöjda kunders tendens till återköp med 
lojalitet gentemot en viss entreprenör. Den empiriska studien visar att de fastighetsbolag som vi 
har intervjuat är väldigt positiva till tanken att kunna välja sin favoritentreprenör baserat på 
tidigare erfarenheter med samma entreprenör och tidigare referenser. 
 
Inom den svenska byggbranschen vet vi att LOU existerar vilket medför att fastighetsbolagen 
som agerar på den offentliga marknaden inte kan välja den entreprenör de skulle vilja använda 
sig utav, det sker alltså, som vi tidigare beskrivit, en upphandlingsprocess. Om vi återkopplar till 
skillnaden mellan privata och offentliga beställare när vi talar om fastighetsbolag visar den 
empiriska studien att båda parterna gärna själva skulle vilja välja den byggentreprenör som de är 
mest nöjda med, vidare anser de respondenterna att det inte alltid är bra med en hög 
kundlojalitet, detta beroende på hur väl det pågående projektet genomförs. I ett byggprojekt kan 
minsta lilla fel innebära enorma kostnader och respondenterna i vår empiriska studie menade att 
de ofta hade möten med entreprenören och samtliga inblandade i projekten för att säkerställa att 
allt gick enligt planerna. Att fastighetsbolagens inblandning i pågående projekt minskar vid 
högre kundlojalitet är enligt vår empiriska studie i vissa fall nackdel eftersom det till misstag från 
entreprenören som fastighetsbolaget inte upptäcker vilket sedan kan leda till dyra och 
tidskrävande konflikter. Naumann et al. (2009, s.328) konstaterar att organisationer som har 
konstanta behov och förväntningar vad gäller exempelvis de varor eller tjänster som de 
efterfrågar tenderar att ha mer lojala kunder.  
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I vår studie är dessa behov och förväntningar baserade på exempelvis fastighetsbyggen och 
renoveringar. Detta anser vi har en stark koppling till vad vår empiriska studie har visat. Större 
delen av våra respondenter uttryckte att lojalitet var en viktig faktor då renovering och 
reparationer av befintliga fastigheter skulle göras. Dessa behov är kontinuerliga vilket innebär att 
fastighetsbolagen enligt den empiriska studien på kort varsel vill ha dessa utförda. Detta är 
anledningen till att våra respondenter nämnde lojalitet som en viktig faktor inom eftersom den 
bidrar till att fastighetsbolagen snabbt och enkelt kan få reparationer och renoveringar utförda 
från den entreprenör som de är lojala med. En annan intressant teori som vi finner i Naumann et 
al. (2009, s.324-325) där författarna beskriver att företag som endast har en leverantör av en 
specifik vara tenderar att vara väldigt lojala mot just den leverantören. Fastigheter kan betecknas 
som en väldigt specifik vara vilket överrensstämmer med vad vi tidigare har skrivit om att 
fastighetsbolagen gärna skulle välja sin favoritentreprenör om den möjligheten fanns. Inom de 
offentliga fastighetsbolagen existerar alltså inte denna möjlighet på grund av LOU, däremot 
nämner Naumann et al. (2009, s.324-325) att även fast det finns en leverantör som är bättre än 
den som företaget har för närvarande kan det vara så att man stannar hos den befintliga på grund 
av att den är billigare. Detta kopplar vi till våra empiriska resultat och den offentliga 
upphandlingen där priset är en avgörande faktor i många fall vid valet av entreprenör. Vi kan 
alltså genom den empiriska studien bilda oss uppfattningen att priset är en viktig faktor i valet av 
entreprenör hos de offentliga fastighetsbolagen. Tittar vi mer på de privata fastighetsbolagen ger 
vår empiriska studie indikationer som menar att de inte är lika priskänsliga även om de har frihet 
att välja den billigaste. Vi vill koppla detta till Shun Yin Lam et al. (2004, s.294) där författarna i 
artikeln beskriver teorin om ”switching costs”. Författarna menar att det kan vara dyrare och mer 
tidskrävande att byta leverantör eftersom det kostar att hitta leverantörer och förhandla fram ett 
nytt kontrakt exempelvis.  
 
Den empiriska studien har visat att lojaliteten inom den svenska byggbranschen till stor del 
bygger på hur bekväm köparen är med de relationer till byggentreprenörer som redan finns 
etablerade. Vidare har studien visat att fastighetsbolag som inte är bundna av LOU, undviker att 
söka efter nya relationer, om de är nöjda med de redan etablerade relationerna.  
 
Det teoretiska kapitlet förklarar att lojalitet som är bunden till en specifik person är starkare än 
lojalitet som är bunden ett bolag (Palmatier et al, 2006, s.151). Den empiriska studien har visat 
att detta stämmer in på den svenska byggbranschen, där flertalet respondenter påvisade att det är 
personerna som är viktiga, inte vilket bolag denne arbetar för. Vidare har studien visat att ifall det 
är så att denna person går till en annan entreprenör, så är risken hög att köparen följer personen 
till den nya entreprenören hög. Detta är i linje med Andersons (1998, s.15) argument om ”word 
of mouth” som menar att nöjda kunder är mer benägna att ge goda referenser än onöjda kunder.  
 
Detta har beskrivits i avsnittet om kundnöjdhet men vi skulle vilja styrka detta ytligare. Studien 
har visat att positiva referenser är en viktig påverkande faktor i fastighetsbolags val av 
entreprenör, detta gäller speciellt för offentliga fastighetsbolag. Respondenterna i vår empiriska 
studie menar att LOU påverkar valet till största delen men att referenserna är avgörande när det 
gäller att utforma upphandlingsdokumenten.  
Referenserna hjälper då till att undvika att en entreprenör med dåliga referenser kan blanda sig in 
i upphandlingen och som vi tidigare skrivit måste man välja den entreprenör som vunnit 
upphandlingsprocessen.  
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Den empiriska studien visar att negativ ”word of mouth” förekommer oftare vilket påverkar 
lojaliteten i hela branschen på så vis att företag på både fastighets och byggsidan kan hamna på 
varandras dåliga sida på grund av negativ ”word of mouth”. Vad gäller de privata 
fastighetsbolagen är de inte lika beroende av referenser eftersom de har möjligheten att välja den 
entreprenör som de har bäst erfarenhet utav, vilket minskar behovet av referenser för att avgöra 
det slutgiltiga valet. 
 
Nauman et al. (2009, s.323-324) menar att organisationer som har en hög priskänslighet tenderar 
att vara mindre lojala. Detta inkluderar enligt författarna organisationer som är bundna till stat 
och kommun, efter som att de i många fall är tvungna att acceptera det lägsta priset. Då denna 
teori kopplas till den empiriska studien, ses att fastighetsbolag som är kopplade till stat och 
kommun är mer priskänsliga. På den svenska byggbranschen har studien visat att 
priskänsligheten är stor hos fastighetsbolag som är bundna av lagen om offentlig upphandling 
(LOU). Lagen om offentlig upphandling betyder för de offentliga bolagen att priset är en tungt 
vägande faktor inom upphandlingsprocessen. De privata bolagen som bygger hyresrätter och 
kontorslokaler har visat sig vara mindre priskänsliga, medan bolagen som bygger bostadsrätter 
har visat sig vara minst priskänsliga. Vidare så har vi genom studien sett att privata 
fastighetsbolag tenderar att vara mer lojala mot de entreprenörer de arbetar med. Detta tolkas 
som att Naman et al.s (323-324) teori även gäller omvänt, med detta menas att bolag som inte 
speciellt priskänsliga tenderar att vara mer lojala.   

7.4 Tillit 
Att det inom byggbranschen är viktigt att visa upp sig som en pålitlig och stabil partner är något 
som vi har sett utifrån den empiriska studien. Tilliten är enligt våra respondenter väldigt viktigt 
eftersom projekten som man arbetar med inom denna bransch är väldigt dyra och måste bli enligt 
utsatt plan för att undvika framtida komplikationer. Den empiriska studiens resultat betonar att 
tillit är en stor del av ett bra och gynnsamt samarbete mellan ett fastighetsbolag och en 
byggentreprenör. Våra respondenter har klargjort att en stark tillit till sin projektpartner är 
oerhört viktig för att undvika eventuella problem. Vidare läggs stor vikt i att man värnar om 
projektet från båda sidor, eftersom tilliten skall bygga på att fastighetsbolaget och 
byggentreprenören tar lika stort ansvar för projektet. Detta vill vi koppla ihop med Spekmans 
(2001, s.79) påstående att ömsesidigt tillit måste vara en grundsten för att långvariga relationer 
ska bli både givande och varaktiga.  
 
Vi har tidigare nämnt att referenser kan spela en avgörande roll för tilliten när man som 
fastighetsbolag skall utvärdera en viss entreprenör inom branschen. Vi skulle vilja återkoppla 
tillit och referensbehov med Gabarino och Johnsons (1999, s.70-71) påstående om att 
förhållanden mellan företag kan delas upp i två typer av förhållanden, relationsbaserade och de 
transaktionsbaserade. Vi har valt att fokusera på den andra typen av dessa förhållanden, de 
relationsbaserade. Detta yttrar sig på så vis att förhållandet är långvarigt med en uttalat fokus på 
samarbete, där båda parter offrar tid och kunskap för att tillsammans nå ett gemensamt mål. 
Vidare ingår även framtida planering i denna typ av relationer. Detta kan vi samtidigt koppla 
ihop med vad vår empiriska studie, den visar angående beroendet fastighetsbolagen har med en 
byggentreprenör, eller snarar en person som är anställd hos byggentreprenören.  
De intervjuade respondenterna i vår empiriska studie menade att tillit är en central del av ett 
välfungerande samarbete då man som fastighetsbolag lämnade projektet i byggentreprenörens 
händer och förväntade sig ett slutfört projekt enligt planerna.  
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Här kan vi nämna att den empiriska studien även visar att framtidsplanering mellan köpare och 
säljare existerar, trots att LOU har en stor inverkan på valet av en entreprenör. Vår empiriska 
studie menar att byggentreprenörerna ofta tar en ganska informell kontakt med fastighetsbolagen 
med målet att hitta nya projekt där de skulle kunna vara delaktiga. Vi har tidigare skrivit att tillit 
är viktigt i våra relationer och enligt den empiriska studien menar våra respondenter att med en 
informell kontakt kan man se meningsutbytet som ett samtal från vän till vän.  De teoretiska 
slutsatser som Gabarino och Johnson (1990, s.70-71) drar i sin artikel stämmer bra överrens med 
hur resultaten från den empiriska studien har framvisat. 
 
En stor del av respondenterna har på ett eller ett annat sätt förklarat att det inom byggbranschen 
är viktigt att minimera risken inom det enskilda projektet, därför är det viktigt att ha en stark och 
genuin tillit till sin byggentreprenör. Våra respondenter tyckte att man på bästa vis helt 
eliminerade risker på bygget genom att ha en konstant och transparent diskussion. Homburg har 
med hjälp av ett antal forskare (Anderson & Weitz, 1989, s.310-323), (Anderson & Narus, 1990, 
s.42-58) och (Palmatier et al, 2007, s.172-194) byggt upp en modell som vi har presenterat i den 
teoretiska referensramen. Utifrån denna modell har författaren byggt upp teorin att tillit inom 
B2B relationer kan vara bunden antingen till företagets affärssystem eller några/någon person 
som är anställd på det befintliga företaget. Detta kopplar vi samman med vad vi nämnt tidigare 
angående fastighetsbolagens möjligheter att minimera risker under projektets gång, där vi kan 
koppla ihop vår empiriska studie där våra respondenter har nämnt vikten av tillit för att undvika 
dessa svårigheter. Vi kommer nedanför vidareutveckla dessa teorier om tillit som är bunden till 
företagets affärssysten och till någon eller några anställda vid ett företag. 
 
Den modell som Homburg (Anderson & Weitz, 1989, s.310-323), (Anderson & Narus, 1990, 
s.42-58) och (Palmatier et al, 2007, s.172-194) har utarbetat runt tillit är intressant, då den 
jämförs med den empiriska studien. Författaren menar i modellen att riktig tillit endast kan 
existera då tillit finns till både person och till bolag. Genom den empiriska studien har det visat 
sig att tillit till hög grad är personbunden (att man litar på en person hos säljande bolag), men att 
tillit till bolaget (man litar på säljarens affärssystem) även har viss vikt. Den vikt som läggs på 
bolagsbunden tillit verkar till hög grad bero på vilken entreprenadtyp som används. Dem mer 
klassiska general och totalentreprenaderna kräver en mindre bolagsbunden tillit, än samverkan. 
Utifrån den empiriska studien har vi sett att då köpare och entreprenör har ingått ett avtal att 
genomföra ett projekt med en samverkande entreprenad, så arbetar de för varandra och inte mot 
varandra till en högre grad. Detta är i linje med Gabriano och Johnsons (1999, s.70-71) argument 
om långsiktiga och kortsiktiga förhållanden, där de menar att mer långsiktiga förhållanden kräver 
uppoffring från båda sidor. Inom den samverkande entreprenaden så kan man även se andra 
bevis för att förtroende är närvarande till en högre grad än vid de mer traditionella 
upphandlingsformerna då företag som arbetar med samverkan arbetar med en öppen bokföring, 
detta betyder att bolagen har full insyn i varandras ekonomi, vilket vi tolkar som ett tecken på 
tillit.  
 
Ifall vi kopplar detta argument till Morgan och Hunts (1994, s.22) argument att tillit motverkar 
opportunistiskt beteende, har vi även sett bevis för att samverkan motverkar detta i vår empiriska 
studie. Inom de mer traditionella upphandlingsformerna så har en majoritet av respondenterna 
påpekat att opportunistiskt beteende till en viss mån är uppmuntrat.  
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Ett flertal av respondenterna har uttryckt att det i vissa fall är så att en entreprenör vinner en 
upphandling eftersom denne har uppdagat ett misstag i upphandlingen, som de andra bjudande 
entreprenörerna inte har gjort. Samtidigt visade den empiriska studien att på att detta inte var 
något bra vis att inleda ett förhållande på. Studien visade samtidigt att ett sådant beteende inte är 
vanligt inom den samverkande entreprenadformen.  
 
Den samverkande entreprenadformen verkar samtidigt bidra till att värderingarna hos köpare och 
entreprenör blir mer lika. Med detta menas att fokus skiftar från att köparen vill betala så lite som 
möjligt och entreprenören vill ha så mycket betalt som möjligt, till att fokus ligger på att 
projektet ska bli så lyckat som möjligt. De områden där tillit är bunden till företaget har visat sig 
vara kopplade till resurser och kapaciteter inom bolagen, dessa kan vara av både monetär och 
ickemonetär karaktär. Den tillit som från köparens sida, som är av en monetär karaktär är till stor 
del kopplad till att få klart det beställda projektet inom budgetens ramar. Vi har tidigare benämnt 
skillnaderna mellan fastighetsbolagen som bygger upp lägenheter för försäljning kontra de 
fastighetsbolag som bygger lägenheter för uthyrning. Vi har även belyst skillnaderna i hur dessa 
två typer av fastighetsbolag funderar kring planeringen av ett projekt. När lägenheterna skall 
säljas är det inte lika stort fokus på priset av det färdiga projektet och därför är det viktigt för 
dessa fastighetsbolag att byggentreprenören har rätt resurser i form av material och kunskap, 
alltså tillit av ickemonetär karaktär. Däremot är den monetära tilliten stark då man som 
fastighetsbolag bygger fastigheter som skall hyras ut, eftersom man har mindre marginaler vad 
gäller kostnaden är det viktigt att man litar på att byggentreprenören inte skall övertrassera 
budgeten, därav bildas en monetär tillit. 
 
Vi går vidare med de ovan nämnda teorierna angående monetär och ickemonetär tillit och vi 
skulle vilja nämna att vår empiriska studie visar att det investeras väldigt mycket tid och pengar 
på varje nytt projekt som skall byggas upp. Vi har tidigare skrivit att varje projekt är unikt och 
därför är det också unika förhållanden på varje projekt. Relationskvalitet är en teori som vi skulle 
vilja nämna i samband med denna del av vår empiriska studie. De Wulf et. al (2001, s.33-37) 
menar att båda parters investeringar i relationen bidrar till att tilliten ökar. Vi har tidigare nämnt 
hur monetära och ickemonetära förhållanden bidar till tillit mellan fastighetsbolagen och 
byggentreprenörerna men författarna nämner även att kvalitén på ett förhållande bör utvärderas 
för att klargöra hur pass stor tillit som finns mellan parterna i förhållandet. Kvalitén på en 
relation utvärderas bäst enligt författarna genom att man väger in alla faktorer som finns att 
tillgå. Genom vår empiriska studie har vi fått vetskap om att pris, personlig kontakt samt 
samarbetsförmåga är en väsentlig del av en välfungerande relation, De Wulf et. al menar att 
engagemang och nöjdhet också är viktiga delar för att en relation skall vara fruktgivande för 
inblandade parter. Från vår empiriska studie vet vi att nöjdhet är väldigt centralt vid valet av 
entreprenörer men tilliten är beroende av att kunderna (fastighetsbolagen) är nöjda med den 
slutprodukt de får av säljarna (byggentreprenörerna). De Wulf et. al (2001, s.36) menar att 
generell nöjdhet med en relation bäst definieras genom ”vad kunden tycker om förhållandet 
under dess gång”.  

Vår empiriska studie visar att detta stämmer väl överrens med teorin då de flesta av våra 
respondenter menar att det viktigaste under en relations gång är att man som köpare är nöjd och 
har bra kontakt med säljaren, vilket motsvarar det författarna menar med sin teori. 
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7.5 Personlig kontakt 
Den empiriska studien har visat att tillit och lojalitet bidrar till att bygga upp den personliga 
kontakten, denna kontakt leder sedan till att nya projekt. Vi har tidigare nämnt att det hör till 
vanligheterna att man genom informell kontakt hör sig för angående nya projekt. En intressant 
teori som vi skulle vilja koppla samman med denna information som vi har fått ifrån vår 
empiriska studie är Anderson och Naurus (1990, s.45-46) som menar att ”meningsfull” 
kommunikation har en positiv effekt på tilliten mellan två bolag. Författarna tar även upp vikten 
av informella förhållanden, något som vi genom den empiriska studien fått vetskap om vilket 
studien har identifierat som positivt i beslutsprocessen vid valet av entreprenörer. Författarna 
hävdar att informell kontakt mellan företag har en positiv inverkan på relationen vilket stärker 
tilliten, naturligtvis förekommer det även negativ kommunikation mellan bolagen och resultatet 
av den blir ju att tilliten minskar vilket vi har identifierat som negativt. Vi går vidare med att 
beskriva att våra respondenter konstant påpekade att personlig kontakt var essentiellt för en 
välfungerande relation. Anderson och Naurus (1990, s.45-46) beskrivning av hur kommunikation 
mellan individer och bolag påverkar tilliten mellan dessa är faktiskt i linje med vad vår empiriska 
studie har visat. Vi har tidigare nämnt att informell kommunikation är ett populärt verktyg för att 
höja tilliten mellan sina arbetspartners, detta kan utläsas ha ett samband mellan köpare och 
säljare vad gäller en högre grad av nöjdhet under relationens tid. 

7.6 Konflikter 
Den empiriska studien har visat att kundnöjdhet till stor grad är beroende av hur väl konflikter 
hanteras, vilket är i linje med Homburgs och Fürsts argument.  Homburgs och Fürsts (2005, 
s.108) argumenterade samtidigt att konfliktlösning är den faktor som har störst påverkan på ifall 
det blir några återköp. Studien har visat att detta stämmer väl in på den svenska byggmarknaden. 
Men vi vill dock påvisa att konflikters påverkan har en något annorlunda inverkan på den privata 
och offentliga marknaden. Genom den empiriska studien har vi fått vetskap om att konflikter 
mellan byggentreprenören och fastighetsbolaget kan vara väldigt omfattade och dyra. Som vi 
tidigare har nämnt är klagomålshanteringen en väldigt viktigt punkt i hur fastighetsbolagen 
använder ”word of mouth” men vi vill även påvisa hur konflikter mellan köpande och säljande 
part kan påverka både kundnöjdhet och lojalitet gentemot en byggentreprenör inom den svenska 
byggbranschen. Författarna beskriver två tillvägagångssätt för klagomålshantering i artikeln och 
vad som är viktigt att lyfta fram är att dessa två tillvägagångssätt kan kompletteras. En viktig 
slutsats i artikeln var också att en effektiv klagomålshantering är essentiell för att kunder ska 
förbli lojala gentemot företaget, den empiriska studien har således visat ett samband mellan god 
klagomålshantering och högre kundnöjdhet. 
 
 Vi har tidigare nämnt vikten av personlig kontakt och hur det förhåller sig till skapandet av 
kundnöjdhet. Vi har även belyst området vad gäller konflikter som kan uppstå mellan köpare och 
säljer inom den befintliga branschen. Mot bakgrund av detta skulle vi vilja koppla ihop vikten av 
en effektiv klagomålshantering från byggentreprenören eftersom en stor del av kundnöjdheten 
och kundlojalitet kan skapas genom en bra och smidig hantering av eventuella klagomål som kan 
uppstå under ett projekts gång.  
 
Våra respondenter ansåg att det var ytterst viktigt att ta hand om konflikter så fort de hade 
uppstått för att på så vis förhindra att projektet drog ut på tiden och blev dyrare än planerat.  
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Enligt den empiriska studien är alltså klagomålshantering viktigt för att undvika konflikter 
eftersom det enligt den empiriska studien att konflikter inte ligger i varken fastighetsbolagens 
och byggentreprenörernas intresse. Vidare vill vi enligt den empiriska studien påpeka att 
resultatet av att inte ta hand om en konflikt när den uppstår, blir att både köpare och säljare 
stannar av i arbetsprocessen vilket innebär att man hamnar utanför budget och tidsram. Dessutom 
innebär detta en risk att man får lösa konflikten i domstol, vilket enligt den empiriska studien bör 
undvikas eftersom bedömningen i domstol kan variera beroende på hur materialet som läggs 
fram tolkas av den oberoende parten. Med detta vill vi gärna återkoppla till vad Homburg och 
Fürst (2005, s.108) skriver angående klagomålshanteringen, där menar författarna att den är 
essentiell för att bibehålla lojala och nöjda kunder samtidigt som man ökar återköpsfrekvensen. 
 
Konflikter som är kopplade till det aktuella byggprojektet som inte en konstruktiv lösning, har 
visat sig ha en stor negativ inverkan på både lojalitet och tillit. Då detta kopplas till Homburgs 
och Fürsts (2005, s.108) argument, där de menar att konflikter av en ickekonstruktiv natur är den 
faktor som har störst påverkan på kundnöjdhet, väljer vi att dra detta argument längre. Då detta 
kopplas till Palmatiers et al. (2006, s.151) argument om att konflikter av en personlig karaktär 
har större inverkan, än konflikter kopplat till bolaget. Detta betyder då att personliga konflikter, 
som har en ickekonstruktiv lösning är den faktor som har störst påverkan på kundnöjdhet. Detta 
är något som samtidigt har blivit synligt genom den empiriska studien. Studien har visat att 
personliga konflikter med speciellt viktiga personer inom ett byggprojekt, så som projektledare 
och arbetsledare kan ha förödande direkta konsekvenser för kundnöjdhet och därav sekundära 
konsekvenser för lojalitet, samt tillit. 
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8 Studiens slutsats 
I detta kapitel presenteras våra slutsatser som vi med hjälp av de valda teorierna samt vår undersökning har kunnat 
komma fram till. Avslutningsvis kommer detta kapitel att besvara den tidigare ställda frågeställning samt besvara 
om denna studie har uppfyllt det syfte som finns omnämnt i inledningskapitlet. Studiens syfte är att undersöka vilka 
faktorer som påverkar valet av en byggentreprenör inom den svenska byggbranschen. 

8.1 Hårda förväntningar 
De hårda förväntningarna är förväntade resultat som är lätta att definiera och mäta i siffror. De 
hårda förväntningarna kommer sig ur den arbetsplan som arbetas fram av köparens part, under 
början av köpprocessen. Denna arbetsplan är i så gott som alla fall väldigt väldetaljerad och 
innehåller allt som ska göras under arbetet. Då parterna har valt att använda sig av en 
samverkande entreprenad arbetas planen fram i samband med entreprenören, under processens 
gång. Detta bidrar till att entreprenören kan ha en större påverkan på köparens förväntningar och 
kan vara med och forma dem.   

Den empiriska studien har identifierat tre grupper av hårda förväntningar:  

Utsatt tid: Inom varje projekt så finns det en utsatt tid från början till slut.  

Utsatt finansiell budget: Varje projekt har en utsatt finansiell budget  

Förväntad kvalitet/funktioner: Den förväntade kvaliteten som slutprodukten ska uppnå, samt 
de funktioner som produkten ska uppfylla. 

Den empiriska studien har visat att dessa förväntningar till viss del kan värderas olika av olika 
företag, men att det är av stark vikt att dessa förväntningar uppfylls för att projektet ska ses som 
lyckat. Vidare har det visat sig att dessa faktorer inte är gemensamt stödjande, utan måste 
uppfyllas var för sig. Med detta menas att entreprenören inte kan kompensera en dålig kvalitet, 
genom att projektet blir klart under budget. Den av dessa faktorer som flest respondenter menade 
var viktig har visat sig vara att projektet blir klart inom utsatt tid. Detta kommer sig av att 
köparen för det mesta redan har hyresgäster som ska flytta in på en utsatt tid. I sådana fall kan 
det komma att bli en negativ slentrian effekt på kundnöjdhet, där kundnöjdhet minskar hos 
köparen och den lojalitet och tillit som byggts upp, suddas ut. Då projektet inte är klart i tid kan 
inte heller slutkunderna flytta in, vilket bidrar då till att köparens kunder får en minskad 
kundnöjdhet och därav så minskar deras lojalitet och tillit mot det befintliga bolaget. Vi kan 
alltså med hjälp av den hårda förväntningen att projektet skall hållas inom en tidsram dra 
slutsatsen att om detta inte uppfylls så är det en bidragande faktor till att skapa negativ 
kundnöjdhet vilket sedan påverkar kundlojalitet och tilliten köpare och säljare emellan. 
 
Om vi tittar på de hårda förväntningarna vad gäller tidsaspekten för fastighetsbolagens projekt. 
Den empiriska studien har visat att fastighetsbolagen är väldigt måna vad gäller den tidsram som 
är uppsatt för varje specifikt projekt. Vi kan härleda detta till de teorier som avhandlar 
förväntningar som resulterar i kundnöjdhet. De respondenter som vi har haft förmån att intervjua 
i denna studie pekade på att tidsaspekten var en essentiell faktor när man mätte kundnöjdheten 
vilket är i linje med de tidigare nämnda teorierna, bl. a. Anderson och Sullivan (1993, s.125).  
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För vår studie innebär detta att vi kan dra slutsatsen att en extremt viktig faktor när det gäller 
fastighetsbolagens val av byggentreprenörer är att tidsramen följs utifrån vad båda parter har 
avtalat. En viktig del i denna slutsats berör även lojaliteten och tilliten till byggentreprenörerna. 
Eftersom vi tidigare har identifierat att kundnöjdhet, kundlojalitet och tillit är sammankopplade 
och beroende av varandra anser vi att tidsaspekten för de olika projekten har en direkt inverkan 
på detta. Vidare baserar vi denna slutsats på vår empiriska studie vad gäller referenser som 
fastighetsbolagen ger varandra, detta tycker vi är väldigt viktigt att påpeka då referenserna enligt 
våra respondenter ofta kan behandla tidsaspekten som byggentreprenörerna har vid olika projekt. 
Med detta vill vi säga att om en byggentreprenör inte motsvarar ett fastighetsbolags 
förväntningar vad gäller tid kommer detta leda till ett missnöje och det kommer bidra till att 
byggentreprenören får negativa referenser. 
 
Den empiriska studien visade att priset var en avgörande faktor när fastighetsbolagen skulle välja 
entreprenörer. Vi har genom denna studie identifierat att budgetering av de olika projekten är en 
hård förväntning eftersom sambandet mellan en bra kundrelation och den ekonomiska delen av 
arbetet är väldigt sammankopplad. Denna slutsats har vi genom den empiriska studien kunna få 
fram eftersom våra respondenter uttryckte att det var väldigt viktigt för dem att ett projekt blev 
klart inom utsatt budget och att detta var avgörande för den slutgiltiga nöjdheten med samarbetet 
köpare och säljare emellan. Mot bakgrund av detta kan vi dra slutsatsen att man som entreprenör 
inom den svenska byggbranschen skall hålla sig inom de budgeterade ramarna när man arbetar 
med ett specifikt projekt eftersom kundnöjdheten ökar i takt med detta samtidigt som lojaliteten 
och tillitet mellan köparen och säljaren växer vilket i sin tur leder till än längre och mer gynnsam 
relation för båda parter.  
 
Ytterligare en viktig punkt då vi talar om hårda förväntningar vad gäller finansiella och 
ekonomiska variabler är att vi genom våra observationer i den empiriska studien funnit ett 
samband mellan byggentreprenörernas ekonomiska status och den uppfattning fastighetsbolagen 
har av den befintliga byggentreprenören. Vi har talat mycket om referenser som 
fastighetsbolagen delar med varandra, där framkommer det att den ekonomiska och finansiella 
biten hos byggentreprenörerna är en viktig del som anses vara viktigt när man delar med sig av 
referenser och tidigare erfarenheter med en befintlig entreprenör. Utifrån detta kan vi dra 
slutsatsen att man genom hårda förväntningar på budgetering av projekt samt det finansiella 
välmående som byggentreprenörerna har kan mäta sina förväntade resultat enligt de kriterierna 
för hårda förväntningar som vi har introducerat. Vidare vill vi även nämna att budgeteringarna 
som fastighetsbolagen arbetar med ger byggentreprenörerna möjligheter att skapa goda 
kundrelationer genom att hålla sig inom budgetens ramar. 
 
Slutligen vill vi även ta upp hur de hårda förväntningarna vad gäller kvalitet och funktioner 
påverkar valet av entreprenörer. Den empiriska studien visar att respondenterna har olika 
preferenser vad gäller kvalité beroende på vilket projekt som man avhandlar. Detta innebär 
således att vi kan dra slutsatsen att kvalité är en viktig faktor vid valet av en byggentreprenör 
men att denna faktor samtidigt beror på vad det är för typ av projekt som det ska arbetas med. 
Det som vi specifikt har identifierat genom den empiriska studien är att fastighetsbolagen som 
arbetar med projekt som sedan skall säljas, exempelvis bostadsrätter är med benägna om att 
kvalitén ska vara hög igenom hela projektet vilket leder till att de hårda förväntningarna på 
kvalité är mycket högre ställda.  
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Med anledning av detta kan vi dra slutsatsen att kvalité kan vara en avgörande faktor när man 
ska arbete med ett projekt som omfattar bostadsrätter. Vidare kan vi titta på funktionssidan av de 
hårda förväntningarna vad gäller projekten. Fastighetsbolagen som avser att bygga hyresrätter är 
mindre benägna att ha den högsta kvalitén eftersom det kostar, detta med anledning av att de inte 
säljer projektet till högstbjudande utan hyr ut den för en fastställd hyreskostnad, detta bidrar till 
att dessa fastighetsbolag har mindre marginal att gå med vinst. Den slutsats vi drar av detta är att 
fastighetsbolagen som i huvudsak arbetar med hyresrätter är mer beroende av att projekten ska 
ha specifika funktioner eftersom bostäderna ska hålla länge och med många hyresgäster. Detta 
blir då en avgörande faktor när sådana bolag ska välja sin entreprenör.  
 
En viktig del att förstå bland dessa utsatta variabler är att de är beroende av varandra. Att 
variablerna är beroende av varandra betyder att alla måste uppfyllas och att ifall en är mycket 
lyckad och en annan inte är det så kan de inte styrka varandra. Detta betyder att entreprenören 
måste se till att samtliga utsatta förväntningar för att projektet i köparens ögon, ska ses som ett 
lyckat projekt. Vidare innebär detta att ett fastighetsbolags förväntningar på ett specifikt projekt 
baseras på vad som har planerats innan projektets början. En aspekt som är specifik för de hårda 
förväntningarna är att de är lätta att göra en objektiv bedömning av. Med detta så menas att en 
person som inte har speciellt hög insyn i projektet ändå kan bedöma hur väl lyckat ett projekt är. 
Detta illustreras av att bedömningen av ifall det färdigställda projektet uppnår en acceptabel 
kvalitet alltid görs av en oberoende besiktningsman. 

8.2 Mjuka förväntningar  
Studien har även identifierat förväntningar vilka vi har valt att klassificera som mjuka. De mjuka 
förväntningarna är sådana som är svårare att mäta och kvantifiera med siffror och nummer utan 
uppenbarar sig genom erfarenheter och upplevelser. Dessa förväntningar har visat sig bygga till 
högre grad än de hårda, på tidigare erfarenheter, egen kunskap och personlig smak. Detta bidrar 
till att de mjuka förväntningarna sätts och bedöms mindre objektivt, på grund av att de är 
personbundna. Samtidigt är de mjuka förväntningarna till en lägre grad är utsatta, definierade 
och därav svårare för entreprenören att uppfatta. Studien har visat hur väl dessa förväntningar 
uppfylls till hög grad är beroende på hur väl köparen kommunicerar dessa förväntningar och 
entreprenörens förmåga att uppfatta dessa. Vidare så vill vi påvisa att entreprenörens förmåga att 
identifiera de mjuka förväntningarna till hög grad bygger på erfarenhet och empatisk förmåga.  
 
De mjuka förväntningarna är till hög grad bundna till hur väl processen flyter på och hur väl 
entreprenören löser de svårigheter som dyker upp under arbetets gång. Samtidigt anser vi att en 
slutsats vi kan dra genom denna studie är att de mjuka förväntningarna bör vara där 
entreprenörerna skiljer sig från sina konkurrenter, detta anser vi kan bidra till att entreprenörerna 
utstrålar något unikt och blir mer attraktiva gentemot sina kunder inom branschen.  
 
Ytterligare en viktig del inom de mjuka förväntningarna är att de baseras på hur fastighetsbolaget 
har upplevt hela processen runt ett befintligt projekt. Där menar vi att de mjuka förväntningarna 
kommer sig ur hur tillfredsställande, problemfri processen är och hur väl entreprenören arbetar 
tillsammans med köparen. Den slutsats vi kan dra av detta är att fastighetsbolagen bedömer 
värdet av sitt samarbeta med byggentreprenören genom hur väl processen har varit dem till lags. 
Vidare har vår studie visat att dessa mjuka förväntningar väger väldigt tungt då man ska välja en 
byggentreprenör, därför anser vi att det är viktigt för byggentreprenörerna att arbeta med 
fastighetsbolaget för att öka sammanhållningen och resultaten från en befintlig affärsrelation. 
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De mjuka förväntningarna inkluderar samtidigt hur väl entreprenören hanterar eventuella 
problem under processens gång. Vi drar slutsatsen att en problemfri process innebär att 
fastighetsbolaget får en ökad nöjdhet, en ökad lojalitet samt en högre tillit gentemot den 
byggentreprenören som har utfört det beställda arbetet. Vidare vill vi följa upp den slutsats med 
att tillägga att valet av en entreprenör i många fall är baserat på hur just en enstaka process 
hanteras. Vår empiriska studie har visat att alla processer är unika och detta innebär att det finns 
många olika uppfattningar och erfarenheter av arbeten med en viss entreprenör. Därför dras 
slutsatsen att personalens kompetens är av yttersta vikt för att skapa positiv kundnöjdhet. 
 
Till sist vill vi nämna att även om de mjuka förväntningarna är svåra att mäta och sätta nummer 
på, anser vi att de fortfarande är väldigt viktiga för att en byggentreprenör ska bli vald. Vår 
slutsats är att entreprenörerna bör fokusera på ett arbete i samråd med sin kund eftersom det 
bidrar till att dessa förväntningar verkligen uppnås. 

8.3 Effekter av kundnöjdhet 
Studien har visat hur entreprenören kan uppfylla de två typerna av förväntningar (hårda och 
mjuka). Vidare menar vi att de hårda förväntningarna har en större inverkan på köparens vilja till 
återköp och den systembundna tilliten. Medan de mjuka förväntningarna har en större inverkan 
på lojalitet och den personbundna tilliten. Detta kan beskrivas som att ifall tjänsten uppfyller de 
förväntningar som fastighetsbolaget sätter upp, så kan köparen överväga att göra återköp. 
Köparen går sedan igenom hur väl den genomförandeprocessen fungerade och ifall de känner att 
de vill arbeta med entreprenörens bolag och personal igen. Vi drar slutsatsen att om kunderna är 
nöjda med byggentreprenören så har förväntningarna motsvarats och därav ökat chansen för 
framtida samarbete. Den slutsats som vi kan dra av detta är att när byggentreprenörerna utför ett 
arbete som är i linje med budgeten och tiden samt håller den avtalade kvalitén är köparna med 
benägna till återköp och har en tillit till entreprenörens affärssystem, dvs. hur de utför sitt arbete.  
 
I detta fall finns inget större samarbete mellan köpare och säljare under processens gång vilket 
innebär att det kan komma att bli konflikter om något under processens gång inte går enligt 
planerna. Vidare kan vi utveckla denna slutsats genom att inkorporera de mjuka förväntningarna. 
I detta fall kan entreprenörerna samarbeta med fastighetsbolaget under hela processen för att på 
så vis utveckla en lojalitet gentemot varandra. Tilliten är även något som vi anser att de mjuka 
förväntningarna visar på ett bra vis. Då de hårda förväntningarna baserar tilliten på företagets 
system baserar de mjuka förväntningarna tilliten hos personer inom byggbolaget, detta bidrar i 
sin tur till att vikten av personlig kontakt ökar, detta kommer vi beskriva utförligare längre fram. 
 
Studien har samtidigt visat att kundnöjdhet påverkar ”word of mouth”. Denna ”word of mouth” 
har ett intressant utseende, där ett flertal av respondenterna uttryckte att ifall det är positivt så 
binds detta ofta till en person, medan negativa uttryck ofta är kopplade till bolaget. Studien 
stödjer samtidigt Andersons (1998, s.7) argument, där denne menar på att missnöjda kunder är 
mer benägna att använda ”word of mouth” än nöjda kunder. Vi kan här genom vår empiriska 
studie dra slutsatsen att negativ ”word of mouth” som ett resultat av den uppfattade 
kundnöjdheten, i större utsträckning används inom den bransch som vi har gjort vår studie i. Vi 
menar att missnöjda fastighetsbolag är mer benägna att ge negativ ”word of mouth” eftersom 
deras förväntningar inte har uppfyllts, detta innefattar både de mjuka och hårda förväntningarna.  
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Positiv ”word of mouth” förekommer också, men studien har visat att fastighetsbolagen är 
sparsamma med det positiva. Den slutsats vi kan dra av detta blir således att fastighetsbolagen är 
motvilliga att ge positiv ”word of mouth” när deras förväntningar uppfylls eftersom de fick det 
som de förväntade sig få, vilket inte resulterar i någon överdriven nöjdhet. 

8.4 Lojalitet 
Som uttryckt i det analytiska kapitlet så finns det en lojalitet inom den svenska byggbranschen, 
mellan köpare och entreprenör. Studien har visat att denna lojalitet bygger på hur väl 
entreprenören uppfyller de hårda och mjuka förväntningarna som köparen ställe. Vidare menar vi 
att de mjuka förväntningarna har en starkare effekt på lojalitet än de hårda förväntningarna. Med 
detta menas dock att de hårda förväntningarna inte har en påverkan på lojaliteten mellan köpare 
och säljare, men att denna effekt är svagare. Vi har samtidigt beskrivit att lojalitet har en direkt 
positiv effekt på den privata och en indirekt positiv effekt på den offentliga fastighetsmarknaden. 
Inom den privata fastighetsmarknaden så har studien visat att lojalitet direkt påverkar köparens 
vilja till återköp från entreprenören. Inom den offentliga marknaden så har vi beskrivit att lagen 
om offentlig upphandling förhindrar köpare från att göra direkta återköp från en entreprenör. 
Men vi menar att lojaliteten som köparen känner till entreprenören, leder till att köparen har en 
större vilja att ge positiva referenser. Dessa referenser kan sedan leda till framtida projekt hos 
andra köpare.  
 
En intressant aspekt som den empiriska studien har visat är att den lojalitet som byggs upp under 
ett projekt till hög grad är personbunden. Studien har visat, att detta kommer sig av hur väl 
projektet går är starkt kopplat till de inblandade personerna. Vi väljer att tolka detta som att 
köparen ser det som att det är personerna som arbetar för entreprenören som gör ett bra jobb och 
inte entreprenörens bolag. Detta leder i sin tur till att köparen formar en lojalitet till de drivande 
personerna inom ett projekt, där detta bidrar till att de då kommer att vilja arbeta med dessa 
personer igen. En större del av våra respondenter var eniga i denna uppfattning. Vi har i det 
empiriska kapitlet beskrivet vikten av bra platschefer. Detta är enligt respondenterna avgörande 
för att de skall få sina förväntningar uppfyllda på det pågående projektet. Vidare bygger 
fastighetsbolagen upp sin kundlojalitet gentemot en viss person hos entreprenörföretaget vilket 
den empiriska studien visar, vi kommer i våra slutsatser att gå djupare in på detta för att klargöra 
hur vi anser att detta påverkar den generella uppfattningen av kundlojalitet mellan företaget då vi 
undersöker detta ur ett B2B perspektiv. 

8.5 Tillit 
Studien har visat att det inom den svenska byggbranschen finns två typer av tillit, systembunden 
och personbunden. Den systembundna tilliten påverkas av hur väl de hårda förväntningarna 
uppfylls. De mjuka förväntningarna påverkar de personbundna tilliten. Detta innebär till exempel 
att entreprenören ska hålla sina löften för att personbunden tillit ska existera. Vidare kan 
entreprenören se till att hålla budgeten och tidsplanen samt se till att kvalitén är som avtalad för 
att bygga upp systembunden tillit med fastighetsbolaget. Den slutsats vi kan dra av dessa två 
typer av tillit är att inom den svenska byggbranschen kan relationer mellan köpare och säljare 
yttra sig på olika vis. Detta exemplifieras på bästa vis genom så kallad samverkan. Vi har tidigare 
i studien beskrivit samverkan eller partnerring vilket innebär att köpare och säljare arbeta nära 
ihop under ett projekt vilket ställer höga kvar på transparens och samarbetsförmåga. Inom dessa 
typer av projekt står den personbundna tilliten väldigt högt eftersom köpare och säljare 
tillsammans arbetar från start.  
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Det gäller då att man litar på sina kompanjoner eftersom ett lyckat projekt kräver detta. Vidare 
kan vi exemplifiera den systembundna tilliten genom så kallade totalentreprenader där köpande 
part i stort sett ger entreprenören fria händer att utveckla och arbeta med ett projekt från början 
till slut. När systembunden tillit förekommer har då fastighetsbolaget fullständig tillit till 
entreprenörens affärssystem. Mot bakgrund av de två exemplen ovan kan vi dra slutsatsen att 
fastighetsbolag som inte har en genuin personlig kontakt med någon person hos en entreprenör i 
större utsträckning väljer att forma sina projekt efter totalentreprenader medans fastighetsbolag 
som arbetar med att etablera personliga kontakter med personer hos byggentreprenörerna arbetar 
mer med den personbundna tilliten vilket innebär att samverkan är att föredra hos sådana 
fastighetsbolag.  

8.6 Konflikter 
Palmatier et al. (2006, s.151) menar samtidigt att konflikter mellan köparen och säljare har större 
konsekvenser då förhållandet är mellan en specifik person och köpare, än om köparen och 
bolaget har ett förhållande. Studien har visat att detta stämmer in på den svenska byggbranschen. 
Konflikter mellan köparens bolag och entreprenörens bolag är ofta av en annan karaktär än 
konflikter mellan köpare och kontaktperson. Konflikter mellan köparens bolag och 
entreprenörens bolag har visat sig vara till högre grad kopplat till olika ekonomiska och juridiska 
aspekter. Detta kan till exempel vara sådant som att köparen inte har betalat in en faktura och 
därav kan entreprenören hamla i en ekonomisk olägenhet. Konflikter mellan kontaktperson och 
köpare är till stor del kopplad till det aktuella byggprojektet, sådana konflikter kan gälla kvalitet, 
tidsram och budget. Den empiriska studien har visat att skillnaden mellan dessa två typer av 
konflikter är tydligare då bolag är stort. I små bolag arbetar endast ett fåtal personer, därav så blir 
alla typer av konflikter mer eller mindre personliga. Hos större entreprenörer så är ansvaret för 
företagets olika tjänster, så som fakturering, upphandling och personal ofta delat mellan ett antal 
personer. Därav menas att konflikter som är bundna till fakturering och liknande funktioner, inte 
inkluderar köparens kontaktperson. Denna skillnad kan därav ha stora konsekvenser för valet av 
entreprenör, där större entreprenörer har en fördel, eftersom färre konflikter blir av en personlig 
karaktär.  
 
Skillnad mellan stora och små bolag, kopplat till konflikter kan i vår mening ha en betydande 
påverkan på valet av entreprenör. Med detta menas att en personlig konflikt med ett litet bolag, 
kan leda till att köparen inte vill arbeta med denne entreprenör igen. Detta kommer sig av då 
bolaget är litet så finns det en begränsat antal personer, där köparen kan tvingas arbeta med en 
person som den har haft en  ickekonstruktiv konflikt med. Hos större bolag så kan köparen välja 
bort dessa personer. 

8.7 Personlig kontakt 
Under studien har vi genom intervjuerna i den empiriska studien kommit fram till att det inom 
den svenska byggbranschen är oerhört viktigt med personlig kontakt. Den empiriska studien 
visar att vikten av personlig kontakt mellan köpare och säljare i vissa fall är helt avgörande för 
vilken entreprenör som väljs. Vi kan här dra slutsatsen att fastighetsbolagen har möjlighet att 
välja en viss byggentreprenör eftersom en person inom byggentreprenörens bolag har en bra 
kontakt, goda erfarenheter och en bra dialog med fastighetsbolaget. Vidare kan vi även dra 
slutsatsen att den personliga kontakten är kopplat till enbart en viss person hos en 
byggentreprenör.  
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Den empiriska studien har visat att risken att ett fastighetsbolag flyttar sitt samarbete till en 
konkurrerande byggentreprenör i många fall beror på var denne kunniga person befinner sig. 
Genom våra respondenter har vi i den empiriska studien visat att fastighetsbolagen är benägna att 
flytta sin verksamhet ifall den person man har väldigt bra kontakt med byter entreprenörbolag. 
Vidare vill vi nämna att den personliga kontakten också kan te sig informellt mellan personer 
inom denna bransch. Den slutsats vi kan dra av detta genom den empiriska studien är att de 
informella kontakterna mellan personer inom olika bolag har en inverkan på beslutsprocessen 
vad gäller valet av entreprenörer hos fastighetsbolagen. Detta exemplifieras bäst genom att 
entreprenören har en genuin och informell kontakt med en eller flera personer hos ett 
fastighetsbolag och på så vis hör sig för angående framtida projekt. En intressant aspekt i denna 
slutsats blir att denna typ av personlig kontakt blir annorlunda beroende på om entreprenören har 
kontakter hos privata fastighetsbolag eftersom dessa är fria att välja den entreprenör de anser 
passa de på bästa vis. Vi har tidigare nämnt hur LOU påverkar de offentliga fastighetsbolagens 
om då inte har denna möjlighet. Däremot har entreprenörerna en möjlighet att via denna typ av 
personlig informell kontakt en möjlighet att arbeta med offentliga bolag vad gäller exempelvis 
renoveringar och reparationer på redan befintliga fastigheter. 

8.8 Praktiska implikationer 
Studiens har visat att personlig kontakt är av stor vikt inom den svenska byggbranschen, där 
formell och informell kontakt formar köpares uppfattning av entreprenörer. Studien har vidare 
visat att referenser, både av en formell - och informell karaktär har stor 
påverkan på köpares val av entreprenör. Där studien visar att kundnöjdhet är personbunden, 
vilket ger konsekvensen att köpares lojalitet blir bunden till centrala personer inom 
entreprenörens bolag. Detta betyder att det ligger stort intresse för entreprenörer att hålla kvar 
central personal inom bolaget. Detta grundas på att då en central person byter till ett annat bolag, 
är risken stor att köparen följer med till det nya bolaget, vilket leder till förlust av en kund. 
Vidare har studien visat att personliga konflikter mellan central personal är den faktor som har 
störst påverkan på kundnöjdhet, inom den svenska byggbranschen. Då personliga konflikter 
mellan centrala personer, kan ha förödande ekonomiska konsekvenser och i förhållandet mellan 
parterna, bör denna typ av konflikter undvikas till varje pris.  

8.9 Akademiska implikationer 
Studien har visat att det finns två olika typer av förväntningar antingen kan vara av en kvalitativ 
eller kvantitativ natur. Förväntningar som är av kvantitativ natur är de som är mätbara med 
siffror och nummer. De förväntningar som är av kvalitativ natur är inte mätbara på samma sätt, 
utan definieras istället med ord. Studien har vidare visat att kvalitativa förväntningar är svårare 
att göra en objektiv bedömning av, än de kvantitativa. Detta kommer sig av det faktum att de 
kvantitativa förväntningarna är lätta att mäta, medan de kvalitativa inte är det. De kvalitativa 
förväntningarna utvärderas baserat på personliga erfarenheter och tycke. Vi anser att dessa 
implikationer är till intresse för relationsmarknadsföringen, då kundnöjdhet står som ett centralt 
begrepp inom detta forskningsområde. Att förstå hur förväntningar sätts och utvärderas, är en 
viktig pusselbit i att förstå sig på kundnöjdhet. En ökad förståelse om kundnöjdhet betyder i vår 
mening, en ökad förståelse av kundlojalitet och tillit, då dessa begrepp till stor del är influerade 
av kundnöjdheten. 
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8.10 Avslutningsvis 
Som rubriken lyder vill vi här framföra våra avslutande kopplingar gentemot det syfte och den 
frågeställning som genom denna process styrt vår arbetsgång gentemot de resultat som vi nu har 
presenterat. 
 
Vårt syfte med denna studie, som klargjordes i inledningskapitlet, var att vi ville undersöka vilka 
faktorer som påverkar valet av en byggentreprenör inom den svenska byggbranschen. Genom 
studien har vi identifierat ett flertal faktorer som är utav vikt när fastighetsbolagen ska välja en 
byggentreprenör. Den faktor som studien har visat är mest betydande för detta val är priset. 
Denna faktor kan delas upp genom att vissa fastighetsbolag efterfrågar det absolut lägsta priset 
för ett projekt medans andra fastighetsbolag efterfrågar det mest rättvisa priset. Vidare är 
ytterligare en avgörande faktor den personliga kontakt som fastighetsbolaget har med en viss 
person hos byggentreprenören, detta är i många fall avgörande för valet. Ytterligare faktorer kan 
härledas till de referenser som fastighetsbolagen delar med varandra om tidigare arbeten och 
tidigare erfarenheter med en viss byggentreprenör. Avslutningsvis är faktorer såsom 
kundnöjdhet, lojalitet och tillit inkorporerade i beslutsprocessen vilket innebär att nöjda och 
lojala fastighetsbolag väljer den byggentreprenör som har lett dem till denna uppfattning. Tilliten 
baseras dock oftare på personer eller entreprenörens affärssystem vilket innebär att 
fastighetsbolaget kan lita på en eller flera personer hos byggentreprenörerna eller så litar de på 
entreprenörernas affärssystem. 
 
Den frågeställning som vi avser att svara på lyder som följande: ”Varför väljer kunder ett 
specifikt byggföretag framför dess konkurrenter?”. Genom denna studie anser vi att vi har 
kommit fram till ett svar på den ovan ställda frågan. Kunderna inom den svenska byggbranschen 
väljer ett specifikt byggföretag framför dess konkurrenter för att de kan utföra ett projekt till en 
lägre kostnad. Vidare värderas en ömsesidig, bra och välfungerande kontakt mellan köpare och 
säljare. Samtidigt finns det en vikt i att de säljande byggentreprenörerna tillfredsställer kundens 
behov, genom att uppfylla hårda och mjuka förväntningar samt bilda en lojalitet och tillit i den 
befintliga affärsrelationen. 
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9 Våra rekommendationer till uppdragsgivaren & till framtida forskning 
I detta kapitel framför vi rekommendationer till vår uppdragsgivare baserat på studiens resultat och de slutsatser 
som vi har dragit. Vidare kommer vi även ge förslag på framtida forskning inom detta ämnesområde. 

9.1 Rekommendationer 
Vi vill här återkoppla till vad vi har skrivit angående denna studies perspektiv. I det stycket 
berörde vi vårt perspektiv med denna studie vilket var att undersöka om teoretiska företeelser 
inom marknadsföringslitteraturen kan kopplas samman med verkliga företeelser inom den 
svenska byggbranschen. Mot bakgrund av denna studie samt de resultat vi har kommit fram till 
genom våra observationer har vi för avsikt att presentera några rekommendationer för framtida 
arbete åt vår uppdragsgivare BTH Bygg AB.  
 
Studiens slutsatser har visat att en positiv och hög kundnöjdhet mellan fastighetsbolaget och 
byggentreprenören bidrar till en större frekvens vad gäller återköp, men även att man blir 
rekommenderad inom fastighetsbolagens kontaktnätverk. Således rekommenderar vi 
byggentreprenörer att sträva mot målet att alltid se till att göra kunden nöjd. Kundlojalitet är 
också något som vi i denna studie undersökt och via de slutsatser vi har dragit kan vi ge 
rekommendationen att företaget bör inrikta sig på att skapa lojala band antingen med 
fastighetsbolagen i stort eller mellan personer anställda på de olika fastighetsbolagen. Tillit är 
ytterligare en viktig ingrediens att ta i beaktning. Därav är en viktig rekommendation att bygga 
stark tillit till sina kunder antingen genom det så kallade personbundna eller genom det 
systembundna. 
 
Vad gäller pris har vi funnit att fastighetsbolagen är olika i pristänkandet. Vi kan således inte 
komma med en direkt rekommendation förutom att understryka att det är viktigt att hålla sig 
inom det avtalade priset. Att skapa personliga djupgående relationer, av både formell och 
informell karaktär ligger i byggentreprenörens intresse. Vi vill rekommendera att bolaget tar sig 
tiden att skapa dessa relationer, då de är av ekonomisk betydelse. 
 
Vidare vill vi påvisa att byggentreprenörerna bör arbeta internt och investera i den anställda 
personalen. Detta för att utveckla deras förmåga att arbeta med de befintliga och framtida 
kunder, vi ser detta som essentiellt för att förbli konkurrenskraftig. Vidare vill vi nämna att 
personlig kontakt är essentiellt för att företaget skall bibehålla fruktgivande kundrelationer och 
utveckla dessa. Vi anser att bolaget bör arbeta internt med sin personal för att detta skall 
genomsyra hela organisationen. Företaget bör arbeta för att deras anställda ska kunna skaffa sig 
en bra och informell relation till sina kunder för att på så vis öka både nöjdhet, lojalitet och tillit.  
 
Avslutningsvis vill vi återigen gärna framhäva de personliga kontakterna samt nätverket i vilket 
dessa existerar i. En viktig rekommendation är att man bör identifiera personer inom de olika 
fastighetsbolagen som man föredrar att arbeta med, således blir framtida projekt och byggen 
lättare att utföra och behagligare då man känner sig trygg inom relationen med sin arbetspartner. 
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9.2 Framtida forskning 
För framtida studier så anser vi att en kvantitativ studie är ett bra komplement till den kvalitativa 
studie som har genomförts. En kvantitativ studie skulle kunna bidra konfirmera de resultat som 
denna studie har visat och stärka ifall de går att generalisera för hela landet. Denna studie har av 
praktiska skäl har hållit sig till Stockholmsområdet och skulle vara intressant att se ifall de 
slutsatser vi har dragit även stämmer in i övriga delar av landet. Studien har samtidigt visat att 
personliga kontakter har en stark påverkan på valet av entreprenör, det finns en misstanke att den 
personliga kontakten är än viktigare på mindre orter. Detta grundas på att antalet bolag som är 
aktiva som köpare och säljare av byggprojekt är färre och därav blir de kontakter som 
entreprenören kan få allt viktigare. Personlig kontakt kopplas i många fall ihop med svågerpolitik 
och bedöms ofta som en form av korruption. Helena Ehrenborg (2011, s. 2) påvisar i PWCs 
årliga entreprenadbarometer, hon menar att svågerpolitik och konkurrenshämmande faktorer är 
vanliga inom branschen. Denna studie har visat att personlig kontakt har en indirekt effekt inom 
den offentliga och en direkt effekt på den privata delen av den svenska byggmarknaden. Därav 
menas att svågerpolitiken och de konkurrenshämmande faktorerna bör påverka den offentliga 
och privata delen av den svenska byggmarknaden olika.  
 
Studien har samtidigt visat att det finns en skillnad mellan mjuka och hårda förväntningar, vi 
anser att det vore intressant att se ifall denna skillnad även existerar inom andra branscher. Då 
studien har visat att dessa förväntningar påverkar olika faktorer inom begrepp så som lojalitet 
och tillit. Vi menar att en studie som fokuserar och utvecklar skillnaden mellan dessa två typer 
av förväntningar och vilka faktorer som påverkar dessa förväntningar vore av intresse.   
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10 Studiens kvalitativa sanningskriterier 
I detta kapitel beskriver vi de sanningskriterier som vår kvalitativa studie bör uppfylla och har uppfyllt under 
arbetets gång. 

Vår studie har genomförts med en kvalitativ undersökning vilken i sin tur ställer krav på oss som 
forskare att vår studie uppvisar reliabilitet och validitet under hela arbetets gång. (Bryman, 2009, 
s.257-258). Utöver dessa kriterier måste vi även som forskare kunna uppvisa trovärdighet genom 
hela arbetet. Nedan kommer vi att beskriva de olika sanningskriterierna och hur vi har behandlad 
dem.  

10.1.1 Extern reliabilitet 
Denna studie är genomförd med kvalitativa intervjuer av utvalda fastighetsbolag, som är aktörer 
inom den svenska byggbranschen. Eftersom byggbranschen på många vis skiljer sig från andra 
traditionella branscher, exempelvis tungindustri inom köpprocessen till exempel. Med detta sagt 
så menas det att byggbranschen är hårt reglerad och att de flesta projekt är helt unika, på så vis 
att förutsättningarna har en specifik karaktär. Detta kommer sig av att varje projekt ska 
tillmötesgå olika specifika behov, vilket innebär att ett projekt skiljer sig från ett annat. Vidare 
menar vi med detta att den studie som har genomförts blir väldigt svår att replikera i detalj. 
Extern reliabilitet definieras som den utsträckning som en undersökning kan upprepas. Detta 
anses vara svårt inom den kvalitativa forskningen eftersom man som forskare inte har möjlighet 
att stoppa den sociala miljön, samt allt som pågår inom den. Med detta sagt blir det alltså väldigt 
svårt att genom en kvalitativ undersökning göra den replikerbar för en annan forskare. (Bryman, 
2009, s.257). Vi har i denna studie lyckats fånga en del aspekter och detaljer, som på grund av 
förändringar inom den sociala miljön inom branschen, blir svåra att på nytt upptäcka. Vi menar 
att dom övergripande delarna, som exempelvis ett fastighetsbolags preferenser vad gäller 
byggentreprenörens förmåga att färdigställa ett projekt enligt avtal kvarstår och går att replikera, 
med en likartad studie. 

10.1.2 Intern reliabilitet 
Mot bakgrund av teorien om ”Agile Processes” som vi har använt oss av, vill vi koppla ihop 
detta med den interna reliabiliteten. Intern reliabilitet innebär att man som forskarlag ska ha en 
konsensus i hur man tolkar vad man uppfattar i sin omgivning. (Bryman, 2009, s.257). ”Agile 
Process” innebär att samtliga inblandade arbetar ihop på ett och samma projekt, där man har ett 
gemensamt ansvar för samtliga delar i arbetet (Beck, 1999, s.7-8). I vår studie har detta yttrat sig 
genom att vi som författare tillsammans har granskat och bildat oss en konsensus om vårt valda 
ämnesområde. Vidare har vi i kapitlet om framtida forskning belyst de möjligheter som finns att 
undersöka inom detta ämne, för att kommande forskning ska kunna forma en konsensus av 
denna bransch. 

10.1.3 Extern validitet 
Studien som vi har genomfört berör den svenska byggbranschen i allmänhet och Storstockholm i 
synnerhet. Extern validitet rör forskarresultaten och om dessa kan generaliseras till andra 
undersökningsobjekt. Den externa validiteten utgör ett problem för kvalitativa studier efter som 
att dessa tenderar att använda sig av fallstudier eller begränsade urval av undersökningsobjekt. 
(Bryman, 2009, s.258).  
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Resultaten från denna studie kan enligt oss inte generaliseras, då studien är genomförd i en 
storstad där det finns många aktörer. En liknande studie tenderar att bli annorlunda i en 
annorlunda miljö, exempelvis en mindre stad. Detta betyder att antalet entreprenörer som köpare 
kan välja bland är färre i en mindre ort. Vidare anser vi att studiens resultat inte kan generaliseras 
på utländska byggbranscher eftersom där råder andrar regler och lagar vilka vi inte avhandlat i 
denna studie. 

10.1.4 Intern validitet 
Vi har i denna studie använt oss av semi-strukturerade kvalitativa intervjuer av utvalda personer 
inom fastighetsbolagen som är verksamma i Storstockholm. Dessa intervjuer har bidragit till att 
vi som författare har samlat in observationer av verkligheten inom den valda branschen som vi 
har undersökt. Intern validitet benämner relationen mellan forskarens observationer och de 
teorier som man har valt att använda sig av i den teoretiska referensramen. Den interna 
validiteten ses som en styrka i kvalitativa undersökningar eftersom man som forskare har en 
närvaro i sin undersökning, vilket medför att man kan säkerställa en hög grad av 
överensstämmelser i undersökningen. (Bryman, 2009, s.257). Dessa observationer har vi sedan 
kopplat samman med den teoretiska referensramen genom ett analytiskt arbete. Vi har i 
uppsatsen påvisat att intern validitet existerar då våra observationer har en nära relation till de 
teorier som finns presenterade i den teoretiska referensramen.  

10.1.5 Tillförlitlighet 
Vi har som författare genom denna studie haft som avsikt att beskriva verkligheten vad gäller 
valet av entreprenör inom den svenska byggbranschen. Detta har vi gjort med intervjuer av 
utvalda respondenter. Innebörden av tillförlitlighet inom kvalitativ forskningsstudie är att man 
som forskare beskriver en verklighet. Detta uppfyller man genom att man som forskare 
säkerställer att undersökningen har gjorts på ett regelrätt vis, samt att man följer upp sina 
observationsobjekt för att bekräfta att man har rapporterat rätt resultat. Detta kallas ofta för 
respondentvalidering. (Bryman, 2009, s.258). Respondentvalideringen är ett intressant begrepp 
som vi har använt oss utav för att säkerställa att de observationer vi har gjort är rapporterade på 
rätt vis. Den respondentvalidering vi har gjort omfattar hela vår empiriska studie som vi har 
skickat tillbaka till samtliga respondenter. Detta hör inte till vanligheterna utan man brukar 
istället skicka över var och en av respondenternas transkriberade intervjuer för att på så vis 
kontrollera att man har uppfattat respondenten samt att respondenten är nöjd med vad som har 
skrivits. Vi valde istället att skicka hela det empiriska kapitlet med anledning av att vi ville 
klargöra för våra respondenter att vi ville ha en helhetsbild av de faktorer som är viktigt. Detta 
gjordes för att våra intervjuer var snarlika överlag men även för att vi inledningsvis i intervjuerna 
tog en stund och ganska djupgående förklarade vad vi var ute efter i intervjuerna. Detta anser vi 
skapade en förståelse hos respondenterna vilket ledde till att respondentvalideringen föll väl ut.  
En fara när man skickar ett sammansatt kapitel där alla respondenter ingår är att man får tillbaka 
klagomål på att respondenterna inte känner sig vid det som är skrivet, detta problem undvek vi 
genom att, som nämnt ovan, ta en stund och prata igenom vad intervjuerna skulle resultera i. 
Vidare vill vi nämna att våra respondenter var nöjda med vad de hade läst vilket vi tolkar som att 
lyckades tolka deras svar på ett rätt vis. 

10.1.6 Överförbarhet 
Genom denna studie har vi haft som mål att ständigt backa upp de observationer vi har gjort med 
fakta samt teoretiska publikationer för att fylla ut vår studie.  
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Överförbarhet definieras som möjligheten att som forskare utveckla fylliga redogörelser för det 
som man har undersökt inom kvalitativa studier och om detta sedan kan överföras till en annan 
miljö med samma resultat. Enligt Geertz (1973a) bör forskare utveckla så kallade ”thick 
descriptions” för att på så vis fylla ut sina redogörelser för sitt undersökningsområde. (Bryman, 
2009, s.260). Genom att använda oss utav relevanta teorier samt precis fakta anser vi att denna 
studie är väldigt fyllig eftersom de observationer vi har gjort stämmer väldigt väl överrens med 
de valda teorierna. Detta anser vi bidrar till att vi som författare bildar ”thick descriptions”, vilket 
innebär att våra observationer blir fylliga på grund av de många teorier som är i linje med vad 
våra observationer visar. Vidare skulle vi återigen vilja påpeka att den svenska byggbranschen är 
unik med exempelvis de lagar och regler som gäller inom denna. Med detta sagt anser vi att det 
skulle vara väldigt svårt att överföra undersökningen till en annan miljö. 

10.1.7 Pålitlighet 
Då vi har valt att genomföra en kvalitativ studie är begreppet pålitlighet relevant inom de 
sanningskriterier som studien skall uppfylla. Med pålitlighet menas att vi som forskarlag ska anta 
ett granskande synsätt och redogöra för de steg vi har tagit i forskningsprocessen. Inom den 
kvalitativa forskningen ska pålitligheten genomsyra allt från problemformulering, teori, metod, 
empiri och analys, samt vilken kvalitet dessa delar har uppnått under arbetets gång. (Bryman, 
2009, s.260-261). Vad gäller vår uppsats har denna process genomsyrat vårt arbete genom 
kontinuerliga arbetsseminarium där uppsatsen har granskats av skrivkollegor samt även 
uppsatshandledaren. Vidare har vi även bett bekanta och familj att kontinuerligt läsa igenom och 
påpeka eventuella oklarheter. Vi anser att denna process har bidragit med att öka pålitligheten i 
vårt arbete. Detta har även bidrag till att vi som författare försökt att göra denna studie mer 
lättförståelig eftersom vi har insett att läsarna inte kommer vara lika väl insatta i denna miljö som 
vi har blivit. 

10.1.8 Möjlighet att styrka och konfirmera 
Under vår arbetsgång har vi varit försiktiga med att blanda våra personliga erfarenheter och 
värderingar med undersökningen. Dessa har vi istället använt för att belysa den förförståelse vi 
har inom det valda ämnet. Med detta sanningskriterium menas att forskarlaget har kommit till en 
insikt att de inte kan uppnå total objektivitet. Detta beror på att inom den kvalitativa 
samhällsvetenskapliga forskningen är tolkningen av åsikter och attityder alltid till viss del är 
beroende av personlig erfarenhet och värderingar. Vidare ska forskarlaget undvika att låta dessa 
personliga erfarenheter och värderingar ta för stor plats i undersökningen. (Bryman, 2009, 
s.261). Vad gäller undersökningen har vi haft en möjlighet att ur en objektiv synvinkel uppfatta 
det som vi avser att undersöka. Vidare skulle vi vilja påvisa att den koppling som vi har till vår 
uppdragsgivare inte har påverkat vår objektiva syn av den undersökning som vi avser att göra. 
Avslutningsvis skulle vi även vilja nämna att vi har införskaffat oss väldigt mycket information 
om denna bransch på egen hand för att undvika att bli påverkade av den information vi har fått 
från vår uppdragsgivare och våra respondenter. 



74 
 

 

11 Litteraturförteckning 
 

Anderson, E. W. (1998), Customer Satisfaction and Word of Mouth, Journal of Service 
Research, vol. 1 (nr 1), s. 5 – 17  

Anderson, E. W., Fornell, C. & Lehman, D. R. (1994), Customer Satisfaction, Market Share, and 
Profitability: Findings from Sweden, vol 58, s. 53 – 66  

Anderson, J. C. & Narus, J. A. (1990), A model of Distributor Firm and Manufactorer Firm 
Working Partnership, Journal of Marketing, vol. 54, s. 45 – 46 

Anderson, E. W. & Sullivan, M. W. (1993), The Antecedents and Consequences of Customer 
Satisfaction for Firms, Market Science, vol. 12 (No 12), s. 125 – 143 

Anderson, E. & Weitz, B. (1989) Determinants of Continuity in Conventional Industrial Channel 
Dyads, Marketing Science, vol. 8 (nr 4), 310 – 323  

Baumgartner, H. & Pieters, R. (2003), The Structural Influence of Marketing Journals: A 
Citation Analysis of the Dicipline and Its Subareas Over Time, Journal of Marketing, vol. 67, s. 
123 – 139 

Beck, G. (1999), Extreme Programing Explained, First Edition, Embrace Change  

Brennan, R., Canning, L. & McDowell, R. (2007), Price – Setting in Business-to-Business 
markets, the Marketing Review, vol. 7 (No 3), s. 207 – 234 

Bryman A. (2009), Samhällsvetenskapliga metoder, upplaga 1.5, Malmö , Liber AB 

Bryman A. (2011), Samhällsvetenskapliga metoder, upplaga 2, Malmö, Liber AB 

Bryman A & Bell E (2003) Företagsekonomiska forskningsmetoder, 1:a upplagan, Malmö: Liber 

Bryman, A. & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 1:a uppl. Malmö: Liber 

Byggbranschens kvalitetssystem  
http://www.bf9k.com/ 
hämtad 2011 – 02 – 13  

Charki, M. H. & Josserand, E. (2008), Online Reverse Auctions and the Dynamics of Trust, 
Journal of Management Information Systems, vol. 24 (nr 4), s. 175 – 197 ' 

Churchill G. A. JR. & Surprenant, C. (1982), An Invistigation Into the Determinants of Customer 
Satisfaction, Journal of Marketing Research, vol. XIX, s. 491 – 504 

 



75 
 

Davidsson, B. & Patel, R (2003) Forskningsmetodikens grunder. 3:e uppl. Lund: 
Studentlitteratur AB 
 
Ehrnborg, H. (2011), Entreprenadbarometer, PWC  

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. (2007), Metodpraktikan: Konsten att 
studera samhälle, individ och marknad, Tredje upplagan, Norstedts Juridik, Vällingby 

Fern, E. F & Brown, J. R (1984), The Industrial/Consumer Marketing Dichotomy: A Case of 
Insufficient Justification, Journal of Marketing, vol. 8, s. 75 – 76 

Fredrick F. Reichheld och W. Earl Sasser, Jr. Hävdar i artikeln ”Zero Defections: quality comes 
to service” 1990, s. 105 – 108 

Fornell, C. (1992), A National Customer Satisfaction Barometer: The Swedish Experience, 
Journal of Marketing, vol. 56, s. 6 – 21 

Garbarino, E. & Johnson, M. S. (1999) The Different Roles of Satisfaction, Trus and 
Commitment in Customer Relationships, Journal of Marketing, vol. 63, s. 70 – 87  

Gurau, C. (2007) Porter´s generic strategies: a re-interpretation from a relationship marketing 
perspective, The Marketing Review, vol 7 (nr 4), s. 369 – 383  

Hallowell, R., (1996) The relationships of customer satisfaction, customer loyalty, and 
profitability: an empirical study, International Journal of Service Industry Management, vol. 7 
(nr 4), s. 27 – 42  

Helgesen, Ö., (2006), Are Loyal Customers Profitable? Customer Satisfaction, Customer 
(Action) Loyalty and Customer Profitabilty at the Individual Level, Journal of Marketing 
Management, vol. 22,  s. 245 – 266  

Hollyoake, M., (2009), The Four Pillars: Developing a ”bonded” Business-to-Business customer 
experience, Database Marketing & Customer Strategy Management, vol. 16 (No 2), s. 132 – 158 

Holme, I.M. & Solvang, B.K. (1997). Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa 
metoder. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur 

Homburg  C. & Fürst, A. (2005) How Organizational Complaint Handling Drives Customer 
Loyalty: An Analysis of the Mechanistic and the Organic Approach, Journal of Marketing, vol 
69, s. 95 – 114  

Homburg, C.,  Nicole, K. & Hoyer, W. D., (2005) Do Satisfied Customers Really Pay More? A 
Study of the Relationship Between Customer Satisfaction and Willingness to pay, Journal of 
Marketing, vol. 69,  s. 84 – 96 

Hult, G. T. M., Neese, W. T. & Bashaw, R. E. (1997), Faculty Perceptions of Marketing 
Journals, Journal of Marketing Education, vol 19 (No 37), s. 37 – 52  

Jacobsen, D. I., (2002). Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen. Studentlitteratur: Lund. 



76 
 

Kamkura, W. A., Mittal, V.,  de Rosa, F., och Mazzon, J. A. (2002) Assessing the Service – 
Profit Chain, Marketing Science, vol. 21 (nr 3), s. 294 – 317   

Lundahl, U. & Skärvad, P.H. (1999). Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. 3:e 
uppl. Lund: Studentlitteratur  

Luo, X. & Homburg, C. (2007), Neglected Outcomes of Customer Satisfaction, Journal of 
Marketing, vol. 71, s. 133 – 149.  

McMillan, D., Costley, C. & Akoorie, M. (2007) Building Loyal Business Relationships, New 
Zealand Management, s. 68 

Mike Cohn & Doris Ford (2003), Introducing an Agile Processes to an Organization, IEEE 
Computor Socity, vol. 3, s. 74 – 78   

Mittal, V. & Kamakura, W. A. (2001), Satisfaction, Repurchase Intent and Repurchase Behavior: 
Investigating the Moderating Effects of Customer Characteristics, Journal of marketing 
Research, vol. XXXVIII, s. 131 – 142  

Morgan, R. M. & Hunt, S. D. (1994), The commitment-Trust Theory of Relationship Marketing, 
Journal of Marketing, vol. 58, sid. 20 – 38 

Naumann, E., Williams, P. & Sajid Khan, M. (2009), Customer Satisfaction and Loyalty in B2B 
Services: directions for future research, The Marketing Review, vol. 9 (nr 4), s. 319 – 333  

Newman, N., Lings, I., & Lee, N., (2005), What´s in a Handshake? Expolring Business-to-
Business Relational Exchanges, The Marketing Review, vol. 5, s. 129 – 144  

Oliver, R. L. (1980), A Cognitive Model of the Antecedents and Consequences of Satisfaction 
Decisions, Journal of Marketing Research, vol XVII, sid. 460 – 469  

Oliver, R. L. (1993), Cognitive, Affective, and Attribute Bases of the Satisfaction Responses, 
Journal of Consumer Research, vol. 20, s. 418-430 

Palmatier, R. W., Dant R. P., Grewal, D. & Evans, K. R (2006), Factors Influencing the 
Effectiveness of  Relationship Marketing: A Meta-Analysis, Journal of Marketing, vol. 70, s. 136 
– 153 

Palamatier, R. W., Dant, R. P. & Grewal, D. (2007), A Comperative Lonitudinal Analysis of 
Theoretical Perspectives of Interorganizational Relationship performance, Journal of Marketing, 
vol. 71, s. 172 – 195  

Ramirez, E. & Goldsmith, R. E. (2009), Some Antecedents of Price Sensitivity, Journal of 
Marketing Theory and Practice, vol 17 (No 3), 199 – 213  

Rauyruen, P., Miller, K. E. & Barret, N. J. (2007), Relationship Quality as a Predictor of B2B 
Customer Loyalty, Journal of Business Research, vol. 60 (nr 1), s. 21 – 31  

Reinartz, W., Krafft, M. & Hoyer, W. D. (2004), The Customer Relationship Mangement 
Process: Its Measurment and Impact on Performance, Journal of Marketing Research, vol. XLI, 
s. 293 – 305  



77 
 

Repstad, P. (2007). Närhet och distans. 4:e uppl. Lund: Studentlitteratur AB 

Spekman, E. R. (1988) Strategic Supplier Selection: Understanding Long – Term Buyer 
Relationships, Business Horizons vol. July – Augusti, s. 75 – 81  

Svenning, C. (2003) Metodboken, 5:e uppl, Eslöv: Lorentz   

Sveriges Byggindustrier 
http://www.bygg.org/Fakta_Statistik.asp 
hämtad 2011 – 02 – 12  

Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. 2:a uppl. Malmö: Liber   

Trost, J. (2010) Kvalitativa intervjuer. 4:e uppl. Lund: Studentlitteratur AB 

Voss, G. B., Godfrey, A. & Seiders, K. (2010), How Complementarity and Substitution Alter the 
Customer Satisfaction – Repurchase Link, vol. 74, s. 111 – 127 

Wesley J. Johnston & Thomas V. Bonoma (1981), The buying centre: Structure and interaction 
patterns, Journal of marketing, vol 45, s. 143-144. 

De Wulf, K., Oderkerken-Schröder, G. & Iacobucci, D. (2001), Investments in Consumer 
Relationships: A Cross – Country and Cross – Industry Exploration, Journal of Marketing, vol 
65, s. 33 – 50 



78 
 

 



I 
 

12 Bilagor 

12.1 Intervjufrågor 
1. Kan ni berätta lite om er roll inom bolaget och er tidigare 

arbetslivserfarenhet? (Inledande fråga fråga, för att skapa en kontext. Menar också till att 
skapa en repertoaren med respondenten.) 
 

2. Hur gjordes det senaste inköpet av byggnad eller byggservice hur arbetade ni med lagen 
om offentlig upphandling? 
 

3. Vad tycker ni om processen runt offentlig upphandling? Vad har ni för 
synpunkter på processens upplägg? (Menar till att se om det finns en 
skillnad mellan företag som köper på offentlig de som inte gör det. 
Samtidigt menar vi att frågan inte är känslig och därav kan ska 
repertoaren med respondenten) 
 

4. Ifall ni tänker er tillbaka till senaste köpet. Vad hade ni för 
kontakt med byggentreprenören innan ni genomförde köpet av tjänsten? 
Hur ofta talades ni vid? (kundnöjdhet) 
 

5. Vad fick er att välja den entreprenör ni valde? Hur har ni tolkat eventuella 
rekommendationer från andra bolag/egna bolaget? Vad hade priset för innebörd? 
Finns det andra aspekter som är viktigare än priset i köpprocessen? 
(Disconfirmation paradigm, Word of mouth referenser) 
 

6. Vad specifikt tittar ni på vad gäller en 
byggentreprenörs tidigare kunder? Vad anser ni om referensers vikt? 
(tillit, kundnöjdhet, lojalitet) 
 

7. Varför är vetskap om byggentreprenörens kunskap viktigt när ni genomför ett 
köp? (Lojalitet, tillit) 
 

8. Hur väljer ni byggentreprenör? Beskriv gärna om ni en eller flera specifika 
byggentreprenörer ni brukar använda er av? (Lojalitet) 
 

9. Vad fick ni för uppfattning av kontaktpersonen hos 
byggentreprenören? (Kundnöjdhet) 
 

10. Arbetar ni med prisstrategier i valet av byggentreprenör? (Lojalitet, kundnöjdhet) 
 

11. Vad tycker ni om personlig kontakt med byggentreprenören? Hur såg 
kontakten ut under processen? (Tillit, lojalitet) 
 

12. Ifall ni tänker er tillbaka till ert senaste köp av byggnad eller 
byggservice, beskriv gärna om samma byggentreprenör har förekommit flera gånger? I så 
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fall, vad är er uppfattning av det bolaget? (Teori: Kundlojalitet, 
Disconfirmation paradigm) 
 

13. Ifall ni tänker er tillbaka till det senaste köpet av byggnad eller 
byggservice, vad hade ni för förväntningar innan ni genomförde köpet? 
(Teori ”Disconfirmation” paradigm, Olivers tre delar av kundnöjdhet) 
 

14. På vilket sätt levde den färdigställda tjänsten upp till dessa 
förväntningar? (Teori ”Disconfirmation paradigm”) 
 

15. Hur reagerade ni på resultatet av den slutförda tjänsten? (Teori: 
Disconfirmation paradigm) 
 

16. Vad anser ni att byggentreprenören kunde ha skött bättre? (Om det fanns något) 
(Kundnöjdhet, tillit) 
 

17. Vad anser ni om att berätta för andra bolag om er upplevelse av 
den valda byggentreprenören? (Kundnöjdhet, kundlojalitet) 
 

18. Vad skulle en förbättring hos byggentreprenören vara, efter ert 
senaste köp? (Lojalitet) 
 

19. På vilket sätt visade byggentreprenören att de ville tillmötesgå 
era behov? (Lojalitet, tillit) 
 

20. Hur ser relationen med den byggentreprenör ni använde er av ut 
idag? Beskriv gärna er kontakt, efter att tjänsten har utförts? 
(Lojalitet) 
 

21. På vilket sätt hålls kontakten? Om ingen kontakt, så varför 
bröts kontakten efter utfört projekt? (tillit, lojalitet) 


