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Sammanfattning 

Plomber används i olika logistikföretag för att försegla containrar och lådor. Det ger 

möjlighet att upptäcka olaga intrång och ökar säkerheten. Ett nystartat företag i 

plombbranschen behöver hjälp att förstå kunder. Det är intressant för företaget, här 

kallat Företag X, att veta vilka valkriterier kunderna i ett B2B-sammanhang värderar 

högst.  I denna studie kommer våra observationer och diskussioner framför allt att utgå 

ifrån kundernas perspektiv och teorier inom ämnet, för att slutligen bidra till praktiska 

implikationer för företaget.  

Syfte 

Syftet med vårt arbete är att kunna skapa förståelse för företagets potentiella kunder och 

därefter utveckla förslag på hur Företag X bör agera inom branschen. 

Metod 

Studien tillämpar en deduktiv ansats, vilket innebär att vi börjar med att fördjupa oss i 

B2B-teorier. Syftet med studien, den hermeneutiska kunskapssynen och den 

konstruktivistiska ontologin styr valet att göra en kvalitativ studie. Vi gjorde ett 

lämplighetsurval och genomför semistrukturerade telefonintervjuer i samarbete med sex 

företag i branschen. 

Teori 

På grund av syftet har teorin indelats i två stora områden: valkriterier och bra relation. 

Valkriterier handlar om kunders kriterier när de väljer en leverantör. Vi tar upp kriterier 

som pris, kvalitet och service. Vi diskuterar även två stora modeller av Weijun & 

Zhimings och Spekman. I den andra delen som handlar om goda relationer har vi 

sammanfattat forskningen om goda relationer genom att presentera två modeller av 

Wilson & Janterania samt Mohr & Spekman.  

Empiri 

Vi har strukturerat empirin genom att först presentera beskrivningen av branschen och 

företagen. Sedan fördjupar vi oss i empirin genom att presentera valkriterier och 

aspekter av relationen separat. 

Analys 

 

Med hjälp av de valda teorierna analyseras empirin och det leder till uppfyllandet av 

syftet. När vi börjar förstå de intervjuade företagen utifrån deras svar och de olika 

teorierna så formas det förslag på hur Företag X borde agera för att förbättra 

verksamheten genom att förstå sina kunder. Dessa förslag sammanfattas slutligen i 

resultatet. 
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1 INTRODUKTION  

Det inledande kapitlet kommer att handla om problemet som vi har valt att studera. Vi 

börjar med att introducera begreppet plomber, dess historia och användningsområden. I 

ämnesvalet skriver vi om varför vi har valt detta ämne och angriper sedan det teoretiska 

problemet i problembakgrunden.  

 

1.1 PLOMBER 

”Plomb är ett sigill med vilket t.ex. en varuförsändelse eller en mätapparat förseglas 

(plomberas)” (NE, 2013a).  

”Sigill är ett i vax eller lera och senare även i lack gjort avtryck av en sigillstamp; med 

sigill kan även avses själva stampen…” (NE, 2013b).  

Båda orden har samma betydelse i vårt arbete.  

Plomber eller sigill har använts sedan ungefär 7000 år tillbaka. De första vanligaste 

plomberna var gjorda av träskaft och lera. Människor skar ut olika geometriska former 

på skaftet och stämplade dessa former i lera, sedan torkades leran och formen blev kvar. 

Det gjordes för att upptäcka om lådor, dörrar eller paket blivit öppnade under resor. För 

att det skulle vara möjligt att öppna paketet så behövde leran och symbolen i leran 

förstöras. För att ingen skulle märka att någon hade öppnat paketet så måste symbolerna 

replikeras och appliceras igen. Det gjorde det svårt för tjuvarna att öppna paketen utan 

att någon märkte det. Egyptier använde samma teknik för att försegla papyrusdokument 

2500 f.Kr. 1100 f.Kr. började människor använda vax för att försegla brev och liknande 

dokument (Johnston, 2001, s. 95-96). 

Plomber används för att öka säkerheten, men om företag använder plomber på fel sätt 

eller köper plomber av fel anledningar så sänks säkerheten. Därför är det viktigt att 

personalen har kunskap om hur plomber ska användas, att de är tränade på att upptäcka 

intrång och att de har vetskap om hur plomber kan brytas (Johnston, 1996 s6-7) 

Plomber kan användas i olika branscher och för olika ändamål, till exempel inom 

sjöfart, post- och värdeförsändelser, logistik och tull med sigill för el och gas, 

vattenmätare flygcontainers och produkter från kemiska industrier som medicinalvaror. 

För dessa olika användningsområden finns olika typer av plomber. Vi kommer i kapitlet 

empiri att förklara vad olika typer av plomber används till för att läsaren av arbetet ska 

få en bättre förståelse av vad kunderna behöver och kan tänkas beställa.  

1.2 ÄMNESVAL 

Vi är två studenter som skriver en C-uppsats åt ett företag, som här kommer att kallas 

Företag X. Detta företag är en återförsäljare av plomber. En av oss är entreprenör i 

företaget. Det är en fördel eftersom det ger oss möjligheter att ha god tillgång till 

företagets information. Den andra personen är suppleant i företagets styrelse, det vill 

säga att han inte är direkt involverad i företagets vardagliga drift. Vi är styrda av vårt 

intresse för ämnesvalet. Målet med uppsatsen är intressant för oss, och samtidigt bidrar 
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uppsatsen till praktisk nytta för företaget med ett teoretiskt belägg, vilket skapar en så 

kallad ”win-win”-situation.  

Företag X startades för några månader sen. Rörelsen verkar i Sverige, därför kommer vi 

att fokusera på att studera den svenska marknaden. Verksamheten befinner sig under det 

tidigaste skedet av företagets livscykel, det vill säga startfasen. Företag som befinner sig 

i den första fasen tenderar att kämpa för sin existens, eftersom de måste hitta ett sätt att 

tjäna pengar och sticka ut bland konkurrenterna(Walsh & Dewar, 1987, s. 223),. 

Företagen måste förstå sina kunders behov för att erbjuda den vara de behöver, och de 

måste knyta band med sina kunder för att kunna tjäna pengar på lång sikt. I den första 

fasen ligger företagens fokus i stor utsträckning på att identifiera ett tillräckligt antal 

kunder och förbättra lönsamheten (Walsh & Dewar, 1987, s. 223), vilket är precis det 

Företag X strävar efter i dagsläget. Enligt vår observation så agerar de flesta 

plombtillverkare och -försäljare inom B2B-handel idag. B2B är en förkortning för 

Business to Business, det vill säga handel mellan företag. 

Vi har inte kunnat hitta någon statistik eller data som beskriver plombbranschen i 

Sverige, och därför tycker vi att det finns en empirisk lucka rörande den svenska 

plombmarknaden. Den luckan visar att vi behöver ha en bättre bild över 

plombmarknaden idag. 

1.3 PROBLEMBAKGRUND 

B2B-handel utgör idag en stor del av världens ekonomi och karaktäriseras ofta av stora 

kvantiteter och långvariga kundrelationer (Kotler & Pfoertsch, 2006, s. 20–21). B2B-

produkter köps ofta av företag för att användas till att producera en vara eller en 

komponent till någon slags tjänst. De personer som hanterar inköp i ett B2B-

sammanhang är vanligen utbildade, professionella inköpare. Därför tycker vi att det är 

viktigt för de nystartade företagen att förstå sina kunder. Företagen som är involverade i 

B2B-handel, särskilt slutkunder, är oftast stora och få i jämförelse med inom B2C (B2C 

är en förkortning för Buisiness to Customer), vilket innebär att inköpsprocessen är 

komplicerad och måste bekräftas av olika instanser inom organisationen (Kotler & 

Pfoertsch, 2006, s. 24–26). På grund av denna komplexitet i inköpsprocessen och på 

grund av olikheter mellan olika företag, har Företag X stött på problem med att 

identifiera kundbehovet, vilket i sin tur har lett till misslyckade affärsförhandlingar. 

Leverantörers förmåga att leverera en vara eller tjänst kan skilja sig åt beroende på 

förväntningarna som båda parter har på varandra. Kunder utvärderar sina tilltänkta 

leverantörer utifrån många faktorer, det kan vara t.ex. hur skräddarsydda de är, eller hur 

pass bra den tilltänkta leverantören är på att klara av att lösa eventuella hinder och 

problem (Ford, 2001, s. 3). För att Företag X ska kunna leverera de rätta produkterna till 

sina kunder så krävs det att företaget har kunskap om kundernas behov. I vårt fall så är 

att förstå kundernas behov det absolut första steget som Företag X måste ta för att 

lyckas vidare.  

Kundrelationens betydelse är central inom B2B-handel (Cann, 1998, s. 393). Detta är på 

grund av att företagen vanligtvis skapar nära relationer till varandra. Relationen leder 

till att företagen skräddarsyr varor och tjänster för varandra, vilket är fördelaktigt för 

båda parter på grund av den reducerade kostnaden och ökade intäkten (Ford, 1997, s. 

40). Kundrelationen är en av de avgörande faktorerna för hur ett företag lyckas på 

marknaden (Mårtensson, 1998, s. 256). Ett framgångsrikt företagande är beroende av i 

vilken utsträckning företagarna kan utveckla eller upprätthålla personliga relationer och 
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nätverk. Johannisson (1987) och Anderson (2009, s. 22) menar att framgång beror på 

företagets relation med sina intressenter. Enligt tidigare studier kan vi identifiera att den 

bästa vägen till ett företags framgång är att skapa långsiktiga relationer.  

Trots att det finns studier om hur man skapar en relation så är det inte alltid tillämpbart i 

praktiken och företagen vet inte alltid hur de ska gå till väga för att uppnå det önskvärda 

resultatet (Cann, 1998, s. 393). När Företag X har lyckats med att genomföra 

affärstransaktioner med eventuella kunder så måste de lära sig att upprätthålla eller 

fördjupa den ytliga relationen som de har etablerat.  Om relationen inte tillvaratas så 

riskerar företaget att förlora sina befintliga kunder. I ett B2B-sammanhang kan det vara 

förödande att förlora en viktig kund. Detta är just på grund av strukturen som B2B-

branschen har, det vill säga kunder som är färre i antalet och större i storleken. 

1.4 PROBLEMFORMULERING 

Sammanfattningsvis är huvudproblemet för vår uppsats således hur Företag X ska agera 

för att överleva och etablera sig inom plomberingsbranschen. Vi har brutit ner frågan till 

två delfrågor:  

 Hur väljer de potentiella kunderna till Företag X sina leverantörer?  

 Hur kan Företag X skapa och upprätthålla kundrelationer?  

1.5 SYFTE 

Syftet med vårt arbete är att kunna skapa förståelse för Företags X:s potentiella kunder 

och därefter utveckla förslag på hur företaget bör agera inom branschen.  
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2 METOD  

 

 

Detta kapitel kommer att handla om studiens metodologi och är skrivet för att läsaren 

ska förstå hur studien är utformad och varför. Det är en kvalitativ studie som har 

hermeneutisk kunskapssyn och konstruktivistisk ontologi med en deduktiv ansats, vilket 

vi skriver mer om i avsnitt 2.2 och 2.3. Bilden nedan visar studiens förlopp. 

Inspirationen till bilden är hämtad från deduktionsprocessen (Bryman, 2011, s. 11, figur 

1.1) och tillvägagångssättet i kvalitativ forskning (Bryman, 2011, s. 390, figur 16.1). 

Den visar att vi börjar med att formulera en teoretiskt och praktiskt förankrad 

forskningsfråga, sedan fördjupar oss i teori som hjälper oss att göra en relevant 

kvalitativ datainsamling. Därefter kommer vi att analysera och tolka insamlade data 

med hjälp av teorier. Det kan uppstå ett behov av komplettering med nya teorier när 

insamlade data inte kan tolkas med befintliga teorier. 

Figur 1. Vår arbetsprocess 

2.1 FÖRFÖRSTÅELSE 

Vi är två studenter som studerar Hotell Management-programmet vid Umeå universitet. 

Det betyder att vi har grundläggande kunskaper inom marknadsföring, och en av oss har 

dessutom studerat Marketing Ethics på C-nivå. Dock har vi inga fördjupade kunskaper 

inom B2B, och därför måste vi söka nya kunskaper om ämnet. 
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Vi vill hjälpa ett företag att hitta rätt verktyg för att kommunicera med kunder. Det 

kommer att innebära praktisk nytta för företaget. En av entreprenörerna i företaget är 

författare till denna uppsats, och det kommer att påverka studien positivt genom 

motivation, kritisk diskussion och informationstillgänglighet. Forskaren ska visserligen 

inte vara involverad i det område som han vill studera (Svenning, 2003, s. 21), men på 

grund av att vi studerar kunder och inte har några egna värderingar från 

kundperspektivet så behåller vi ett åskådarperspektiv. Vi har även fria händer att 

utforma studien utan begränsningar. 

Enligt Bryman (2008, s. 43–45) påverkas studien av forskarens värderingar och det är 

omöjligt att undvika denna påverkan. Vi är medvetna om att våra värderingar påverkar 

olika val som görs i studien och vi vill att läsaren ska förstå det. Genom att särskilja 

våra val och värderingar från tidigare forskning så kan vi underlätta för läsaren att vara 

kritisk.  

2.2 KUNSKAPSSYN OCH VERKLIGHETSSYN 

Kunskapsteori är läran om kunskapens uppkomst, giltighet, metoder och natur 

(Svenning, 2003, s. 25). Det finns olika skolbildningar inom kunskapsteori som delas in 

utifrån hur man går tillväga för att få fram kunskaper, metoder man använder, 

giltigheten av studien och kunskapens natur. Positivismen och interpretativismen är två 

kunskapssyner som är varandras motsatser. Positivismen är en ståndpunkt som 

förespråkar naturvetenskapliga metoder och som vill att vetenskapen ska vara 

värderingsfri och objektiv. Vetenskap är det som anses vara möjligt att bekräftas med 

sinnen medan andra fenomen som inte går att observera inte är vetenskap (Bryman, 

2008, s. 30). Däremot är interpretativism, som även kallas för hermeneutik, en 

kunskapssyn som går ut på att kunna förstå och tolka sina studieobjekt (Bryman, 2008, 

s. 32). Vi har interpretativistisk kunskapssyn och det reflekteras i syftet hos uppsatsen. 

På grund av kunskapssynen utgår syftet från att vi vill skapa förståelse istället för att 

bevisa något statistiskt. 

Ontologin berör den sociala världen. De största frågorna berör om de sociala väsendena 

är objektiva och huruvida det existerar någon extern social verklighet, eller om de är 

socialt konstruerade av sociala aktörers uppfattningar och handlingar. Objektivism är en 

ontologisk ståndpunkt som beskriver sociala fenomen som om de existerar oberoende 

av de sociala aktörerna. Konstruktionism är motsatsen till objektivism, vilket innebär att 

sociala fenomen styrs av sociala aktörer och ständigt förändras (Bryman, 2011, s. 20–

22).  

Denna studie har en konstruktivistisk ontologi. Det beror främst på våra egna 

uppfattningar om den sociala konstruktionen. Vi tror att alla människor uppfattar saker 

olika även om stimulit är detsamma, alltså att även om verkligheten är densamma så 

kommer den att upplevas på olika sätt av olika människor. Vi tror att olika människors 

olika uppfattning om pris och kvalitet är beroende av deras sociala konstruktion. Därför 

tycker vi att det är viktigt att kunna förstå hur människor uppfattar dessa aspekter för att 

kunna erbjuda rätt saker till kunder. För att kunna ha en möjlighet att förstå dessa 

sociala fenomen så är det lämpligt att göra kvalitativ studie. 
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2.3 FORSKNINGSANSATS 

Det finns två huvudsakliga metoder för att bedriva forskning. Dessa är induktiv och 

deduktiv forskningsmetod. Deduktiv metod innebär att forskare skapar en hypotes som 

är baserad på tidigare forskning. Med hjälp av tidigare teorier och den framtagna 

hypotesen ska forskaren specificera hur data kan bli insamlade. Efter datainsamlingen 

kommer forskaren fram till ett resultat som bevisar eller motbevisar hypotesen, vilket i 

sin tur kan leda till en revision av hypotesen eller en slutsats. I jämförelse så är den 

induktiva metoden tvärtom. Forskaren samlar in data och observationer som sedan 

analyseras och det leder till teori- eller hypotesbildning (Bryman, 2011, s. 11–13). Det 

är vanligt att deduktiv forskning används i samband med en kvantitativ metod medan en 

induktiv forskning använder en kvalitativ ansats (Bryman, 2011, s. 27). Eftersom vi 

saknar de kunskaper inom B2B-marknaden som behövs för att generera teorier så är det 

svårt att göra en induktiv forskning. Därför väljer vi att angripa problemet deduktivt, 

eftersom det ger oss möjligheter att lära oss mer om ämnet och hitta teorier som ger oss 

förståelsen som behövs för att kunna ställa relevanta intervjufrågor. Detta innebär att vi 

samlar in teorier som leder till observationer eller resultat (Bryman, 2008, s. 28). Vi 

kommer inte att bilda någon hypotes eftersom syftet med studien är att förstå en 

marknad, inte att bevisa eller testa något. Att börja med teorier bidrar till att vi blir 

säkrare på vad vi vill studera och att vi blir fokuserade på ämnet, och skapar ett 

teoretiskt underlag som underlättar analysen. Riskerna med att skriva teoridelen först är 

att insamlade data kommer att bli anpassade till teorin eller att författarna förbiser 

oväntade resultat (Simons, 2009, s. 33). Därför ska vi försöka att få med alla 

observationer, även de som vi inte kan förklara med vår teori. Om sådana observationer 

uppstår i empirin så kommer vi att genomföra ytterligare litteratursökningar för att 

kunna förklara dem.  

2.4 LITTERATURSÖKNING 

En deduktiv metod innebär att vi måste hitta vetenskapliga artiklar innan vi gör 

intervjuerna. Vi valde den deduktiva metoden i syfte att hitta de artiklar som hjälper oss 

att snäva in på det relevanta området och för att strukturera de rätta frågorna d.v.s. 

frågorna som kan leda till ett svar på frågorna vi ställde oss i problemformuleringen. 

Vårt studieområde omfattar valkriterier och B2B-relationer.  

Det finns olika metoder för litteratursökning. En av metoderna är systematisk 

litteratursökning (Bryman, 2008, s. 102). Detta angreppssätt innebär att författaren ska 

beskriva sina beslut, metoder och slutsatser. Detta är för att litteratursökningen ska 

kunna genomföras av andra forskare och för att processen ska vara mer transparent. Det 

finns dock begränsningar när detta angreppssätt tillämpas i en kvalitativ studie (Bryman, 

2008, s. 108–110), t.ex. bedöms de metodologiska kriterierna olika hos kvalitativa och 

kvantitativa studier. Ett alternativ till en systematisk sökning är en narrativ 

litteratursökning (Bryman, 2008, s. 112–113). Syftet med denna metod är att formulera 

en förståelse och berika diskursen. 

Litteratursökningen började med böcker, kurslitteratur, internetsidor och vetenskapliga 

artiklar. Denna strategi bidrog till att vi fick de övergripande kunskaperna inom området 

B2B, som handlar om valkriterier och relationer. Med hjälp av dessa kunskaper har vi 

möjlighet att fördjupa oss i områdena. Informationen som vi har använt besvarar 

följande frågor, som föreslagits av Bryman (2008, s. 98; s. 115):  
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 Vad är redan bekant eller känt på området? 

 Vilka begrepp och teorier är relevanta för området? 

 Vilka metoder och forskningsstrategier har tillämpats på området? 

 Finns det några viktiga motsättningar? 

 Finns det några motsägande eller inkonsekventa resultat? 

 Finns det några frågor som inte besvarats? 

 Vem är upphovsman till webbplatsen och vilka motiv kan finnas för att 

publicera materialet? 

 Hur länge sedan är det som sajten uppdaterades? 

För att hitta de rätta artiklarna så behövs rätt sökord. Efter litteraturöversikten kunde vi 

hitta några relevanta teorier och sökord som hjälpte oss att hitta fler teorier. Det är svårt 

att peka ut alla sökord eftersom det finns för många, men de sökord vi använde mest är 

B2B, relation, marketing, sigills, seals, organisation, purchasing, value, service, price, 

quality, relationship, plomber, purchasing criterias. 

Vi använde universitetsbiblioteket för att hitta böcker. Det materialet var dock inte 

tillräckligt, och därför var vi tvungna att komplettera informationssökningen med 

databaser för att kunna hitta adekvat information. En av de databaser som vi använde 

var Business Source Premier, som finns tillgänglig via universitetsbiblioteket. Det finns 

många olika databaser som innehåller likartade artiklar, men det tar mycket tid att söka 

genom alla dessa databaser. Vi tycker att Google Scholar är ett bättre alternativ för att 

söka efter vetenskapliga artiklar, och det är också en bra produkt enligt Bryman (2008, 

s. 114). De anledningar till att Google Scholar är ett bättre alternativ är för det första att 

vi kunde söka i flera vetenskapliga databaser, artiklar och böcker samtidigt, för det 

andra att vi kunde komma åt artiklar som skolan prenumererar på, för det tredje att vi 

kunde se hur många som citerar samma artikel och för det fjärde att Google rangordnar 

artiklar efter sökorden och relevans (Scholar, 2013). 

2.5 FORSKNINGSMETOD 

Kvalitativ samt kvantitativ metod är två tillvägagångssätt som används för att utföra en 

vetenskaplig studie. Det finns även en blandning av kvalitativ och kvantitativ metod 

som kallas mixed methods (blandmetoden). Metoden tillåter forskaren att nyttja 

fördelarna från både den kvalitativa och den kvantitativa ansatsen och tillåter forskaren 

att gå på djupet och bredden i en undersökning (Cresswell, 2009, s. 203–205; Bryman, 

2011, s. 628). Den kvantitativa forskningsmetoden präglas av sambandet mellan 

numeriska data och variabler där statistiska datainsamlingsmetoder konstruerar en 

objektiv analys för test av teorier (Bryman, 2011, s. 150), medan den kvalitativa 

forskningsmetoden baseras på data som ord och text (Bryman, 2011, s. 572). Kvalitativa 

forskningsmetoder i allmänhet tillämpas idag inom många olika forskningsområden, 

såsom utbildning, psykologi, sociologi och marknadsföring (Kvale & Brinkmann, 2009, 

s. 12). Den kvalitativa forskningsintervjun framhävs av Kvale & Brinkmann (2009, s. 

39–42) som de ämnen i vardagsvärlden som beskrivs utifrån socialaktörernas egna 

perspektiv, och som förstås innan de är förklarade, det vill säga människors uppfattning 

om verkligheten.  

Som vi har skrivit tidigare så skiljer sig B2B från B2C. En skillnad är att B2B-

marknadskunder behöver mer individuella anpassningar (Ford, 1997, s. 28). Vi kan 

också konstatera att kundgruppen är betydlig mindre inom B2B-branschen, vilket utgör 

en fördel i valet av en kvalitativ studie. Enlig Cresswell används den kvantitativa 
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ansatsen framför allt till ett positivistiskt perspektiv för kunskapsutveckling, i 

jämförelse har den kvalitativa undersökningsansatsen ett konstruktivistiskt perspektiv 

för kunskapsutveckling (Creswell, 2009, s. 17). På grund av de tidigare diskussionerna 

om de olika egenskaperna hos de två ansatserna och vår kunskapssyn så tycker vi att det 

är mer relevant att göra en kvalitativ studie.  

2.6 DATAINSAMLING  

Vid kvalitativ forskning finns det en mängd olika ansatser för informationssamling. 

Dessa inkluderar dokument, arkiv, intervjuer, direkta observationer, 

deltagarobservationer och fysiska föremål (Yin, 2009, s.101–114). Intervju utgörs av 

konversationer mellan två personer om deras gemensamma intresse (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 123). Vi valde intervjun som metod för att genomföra vår studie 

eftersom vi ville kunna ställa följdfrågor, detta på grund av att de företag som 

inkluderades i vår undersökning är heterogena och att det är omöjligt att standardisera 

intervjufrågorna. Personerna som vi intervjuade befinner sig på olika platser i Sverige, 

därför är det av kostnadsskäl lämpligt för oss att genomföra telefonintervjuer. Intervjuer 

som präglas av konversationer mellan personer fungerar betydlig bättre med öppna 

frågor, d.v.s. utan fasta svarsalternativ, vilka ger ett utförligt och översiktligt svar. 

Telefonintervjuer är på grund av den mer direkta kontakten bättre än t.ex. e-post när det 

gäller svåra frågor som behöver upprepas och förklaras, vilket är också en viktig aspekt 

för oss som tillämpar uppföljningsfrågor (Esalassion, 2012, s. 233–236). 

Novick (2008, s. 391–392) menar att det finns en utbredd uppfattning om att öga mot 

öga-intervjuer bör föredras framför kvalitativa telefonintervjuer. Nackdelar med 

telefonintervjuer är för det första att det inte går att överföra visuell kommunikation, för 

det andra att det ofta är korta intervjuer som äger rum och för det tredje låga 

svarsfrekvenser. Novick (2008, s. 394) menar också att brist på de visuella signalerna 

kan leda till att fakta går förlorade eller att det blir missförstånd. Det är svårare att skapa 

ömsesidig förståelse med den intervjuade personen, men detta hänger också samman 

med frågeställarens färdigheter i att få den intervjuade att känna sig bekväm (Irvine et 

al. 2013, s. 89). Irvine et al. (2013, s. 89–91) menar att forskaren å ena sidan måste 

kunna bedriva en naturlig kommunikation där han eller hon under konversationen har 

förmåga att anteckna och hålla koll på intervjuguiden. Å andra sidan måste forskaren 

kunna ställa tydliga frågor och förstå svaren och intervjupersonens känslor, d.v.s. 

forskaren måste kunna upptäcka eventuella signaler på förvirring, tystlåtenhet eller 

obehag. Eventuella missuppfattningar av situationen kan leda till sämre intervjukvalitet 

(Novick, 2008, s. 394). Novick (2008, s. 392–392) säger att det finns få studier där man 

valt att genomföra telefonintervjuer och att det finns få medologiska diskussioner kring 

telefonintervjuer. Trots detta upptäcker Novick att denna typ av intervju är mångsidig. 

Detta är på grund av att intervjupersonerna kan känna sig säkra, avslappnande, villiga 

att prata och att dela med sig av intim information. Det är också billigare och bekvämare 

för forskaren. 

Vi saknade den visuella informationen och kunde inte bedöma huruvida de intervjuade 

befann sig i en stressad miljö, men genom att boka en tid för intervjun så gav vi 

intervjupersonerna möjligheten att välja en tid där de kände sig bekväma och mindre 

stressade. Vi spelade in intervjuerna där en av oss förde konversationen och den andra 

kontrollerade att frågorna följde en semistrukturerad intervjuguide, och det resulterade i 

att vi kunde fokusera på en naturlig kommunikation. Vår intervjumetod gick ut på 

samverka med den intervjuade personen, det vill säga att den intervjuade personen har 
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full befogenhet att ställa frågor till oss och att vi alltid bemöter dessa frågor med ärliga 

svar. Detta skapar en avslappnad miljö och förstärker förtroendet hos den intervjuade 

personen. Vi försökte eliminera missuppfattningar genom att ställa följdfrågor som t.ex. 

”menar du att…?”, ”har jag förstått rätt att …”, ”ursäkta det avbröts, vad sa du?”. Vid 

slutet av varje intervju upprepade vi en kort sammanfattning av intervjuns innehåll för 

att bekräfta att vi hade förstått rätt. På grund av att vi är två personer som transkriberar 

inspelningen minskar missförstånden av intervjuade personernas meningar.  

Generellt finns det två typer av intervjuer: ostrukturerad intervju och semistrukturerad 

intervju. Vid semistrukturerade intervjuer har forskaren en lista med frågor eller 

specifika ämnen som ska täckas. Listan benämns intervjuguide. Under den 

förutsättningen har de intervjuade personerna stora friheter med sina svar (Bryman, 

2011, s. 467). För en djupgående intervju brukar strukturen vid en semistrukturerad 

intervju vara flexibel, det vill säga strukturen är tillräcklig flexibel för att täcka de 

relevanta ämnena, vilket tillåter den intervjuade personen att fullgöra en komplett 

beskrivning som kan bidra till förståelse av svarets innehåll (Ritche & Lewis 2003, s. 

141). Med tanke på studiens syfte och ontologi så är det viktigt för oss att förstå de 

intervjuade personerna. Därför höll vi semistrukturerade intervjuer. Det innebär att vi 

kan behöva repetera svar eller byta ordning på frågorna, beroende på vad den 

intervjuade personen svarar. Vi använde en intervjuguide för att se till att alla frågor blir 

ställda. 

2.7 URVALSKRITERIER 

Syftet med en kvalitativ undersökning är att noggrant och målmedvetet välja deltagare 

som ger den bästa förståelsen av forskningsproblemet (Creswell, 2003, s. 185). Enligt 

Ritchie & Lewis anses sannolikhetsurval vara olämpligt i en kvalitativ studie (Ritchie & 

Lewis 2003, s. 77–78). Eftersom vi gör en kvalitativ studie så väljer vi att genomföra ett 

icke-sannolikhetsurval. Ett icke-sannolikhetsurval innehåller alla metoder som inte 

inkluderas i ett sannolikhetsurval (Bryman, 2008, s. 178–194). När en forskare använder 

icke-sannolikhetsurval försöker han eller hon anpassa sitt val till populationen och 

enheter i populationen som reflekterar de särdrag forskaren vill studera. Icke-

sannolikhetsurval är inte tänkt att presentera statistiska data, däremot är det tänkt att 

användas i en kvalitativ studie för att presentera eventuella karaktärsdrag, och metoden 

passar bra för en liten studie (Ritchie & Lewis 2003, s. 78). 

Stickprovsantalet vid en kvalitativ undersökning brukar vara begränsat till mindre än 50, 

eftersom det annars skulle vara omöjligt att hantera eller sammanställa de data man får 

av en intensiv kvalitativ intervju. En mindre stickprovsstorlek kan vara acceptabel om 

den följer en konsekvent stickprovsteknik (Ritchie & Lewis 2003, s. 84–85). Enligt 

Ritchie & Lewis (2003, s. 77–82) finns det åtskilliga strategier för urvalet. En av dessa 

strategier är avsiktsurval eller som Ritchie & Lewis skriver ”purposive sampling”. 

Enheter i urvalet väljs beroende på vad forskaren vill studera. Vi ville studera ett typiskt 

fall, alltså ett företag som karakteriserar en typisk plomberingsverksamhet, det som vi 

anser vara normalt hos en plombinköpare och hur de tänker kring urvalskriterier och 

relation. Vi ringde sådana företag, men eftersom svarsfrekvensen var låg bytte vi vår 

urvalsmetod till ett opportunistiskt urval, alltså att forskaren tar alla bekväma 

möjligheter för att samla in data (Ritchie & Lewis, 2003, s. 81–82). Vi samlade in data 

från enheter som representerar ändamålsenliga inköpare av plomber. Vi har även använt 

snöbollsurvalsmetoden på grund av att svarsfrekvensen var låg. Det gjorde vi genom att 

fråga om de känner till några företag som skulle kunna hjälpa oss med vår studie. Det 
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ledde till att vi kunde hitta fler ändamålsenliga företag. Maxwell (2004, s. 89) kallar 

denna metod för bekvämlighets-/lämplighetsurval. Det är ett rimligt sätt att samla in 

data på om den grupp som forskaren vill studera är svår att få tag på. Skillnaden jämfört 

med bekvämlighetsurval som Bryman (2008, s. 194) beskriver är att det ska vara 

bekvämt för forskaren, vilket inte är riktigt i vår situation. 

Ett av de viktigaste kriterierna för oss var att de intervjuade företagen måste ha ett 

kontinuerligt behov av plomber, det vill säga att de redan köper plomber idag eller 

planerar att göra det i framtiden. Motivet till val av bransch och de intervjuade 

personerna sammanfaller med plombernas användningsområden och syftet med studien. 

Plomberingens tillämpningsområden inkluderar olika branscher inom logistiken. Därför 

väljer vi att utgå från svenska företag som är verksamma inom: 

 Container 

 Shipping (sjöfrakt) 

 Logistik 

 Frakt 

 Terminal 

2.7.1 VAL AV PERSONER INOM FÖRETAGET 

Med tanke på syftet med studien och metoden så krävs det att vi samlar in data från rätt 

personer. De måste ha kunskaper om valkriterier vid inköp av plomber och kunna 

besvara frågor som är relaterade till relationen mellan leverantörer och kunder. Det är 

logiskt att välja personer som ansvarar för inköp av plomber eftersom de besitter den 

kunskap som vi vill studera. Beroende på företagets struktur så kan dessa personers 

position variera i företaget. Det kan vara en inköpare, en VD eller en entreprenör i 

företaget som fattar dessa beslut. Oavsett deras position i företaget så är det viktigt att 

studera rätt person, annars finns det risk för att fel data samlas in.  

Vi började med att identifiera företagen som passar kriterierna genom att använda 

Google som sökmotor och även förslagen från företagen för att sammanställa en lista. 

Vi ringde upp alla företag på listan men vi fick inte alltid svar. När vi inte fick något 

svar markerade vi detta på listan för att vi skulle veta vilka företag vi skulle ringa igen. 

Hos de små företagen behövde vi inte gå igenom många steg för att få tag på personen 

som passar kriterierna, men hos de stora företagen tog det flera steg för att komma fram 

till rätt person. Vid ett tillfälle blev vi kopplade runt mellan sex olika personer i olika 

företagsavdelningar, eftersom de inte visste vem som var ansvarig för plombinköp.  

Vi ringde 72 företag som passar urvalet och intervjuade 6 av dessa. Eftersom 

informationen som vi samlade in under tiden när vi ringde har påverkat våra kunskaper 

om plombbranschen, så är det viktigt att presentera dessa data i empirin. På så sätt kan 

läsaren av denna studie ha tillgång till samma information som oss. Det tog lång tid att 

ringa dessa företag; samtalstiden för att få reda på om ett företag ville delta eller ej 

varierade mellan 2 och 20 minuter. Det krävdes en diskussion med företagen för att ta 

reda på om de passade kriterierna. I punkt 4.2 kommer vi att presentera företagen vi har 

ringt och den information vi har samlat in. Företagen är indelade i kategorier utifrån vad 

företagen själva anser att de är verksamma med. 

2.8 PRIMÄRA KÄLLOR 
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2.8.1 INTERVJUGUIDEN 

Eftersom vi använde ett inspelningsverktyg för att registrera data, så inledde vi med 

frågan om det var tillåtet att spela in respektive intervjuad person. Vi är medvetna om 

att det är lagligt att spela in, så länge en av deltagarna är medveten om inspelningen, 

men vi tycker att det är mer etiskt att ge kontrollen till den intervjuade personen. Vi gav 

även information om vilka vi är, vad vi studerar och att vi gör detta på uppdrag.För att 

de intervjuade personerna skulle vara förberedda på frågorna som ställs och för att 

skapa förtroende. Vi vill snarare att de intervjuade personerna hjälper oss att bidra till 

forskningen än att de bara pressas på data. Det finns olika roller som Simons (2009, s. 

36) beskriver, och vi ville att intervjupersonerna skulle ha en hjälpande roll i 

forskningen tillsammans med oss.  

Intervjun inleddes med följande frågor: 

Kan ni beskriva lite om ert företag och vad ni sysslar med? Vilken/vilka typer av 

plomber använder ni och i så fall till vilket ändamål? I vilken kvantitet brukar ni köpa in 

plomber? Hur ofta? 

Resten av frågorna ställdes enligt intervjuguiden och vi ville att alla frågorna skulle ha 

besvarats i slutet av varje intervju. 
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Tabell 1 (Intervjuguide) 
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Uppsättningen av frågor som skulle hanteras under intervjun presenteras ovan. Frågorna 

är huvudsakligen indelade i två delar, där varje del ska ge oss svar på motsvarande 

frågeställning i studien. Den första delen inkluderar frågor som orienterar sig mot pris, 

kvalitet och service, och frågorna ska då kunna besvara den första frågeställningen 

angående hur kunder väljer leverantörer. Samma logik tillämpas på den andra delen, där 

responsen på frågorna ska besvara hur företaget skapar och upprätthåller kundrelationer. 

Förutom kopplingen mellan de olika frågorna och respektive frågeställning har vi även 

gjort en annan indelning av frågorna i primära och sekundära frågor. De primära 

frågorna hanteras först vid intervjutillfällena och kompletteras eventuellt med de 

sekundära frågorna som utgör uppföljningsfrågor. Målet är att genom de primära och 

sekundära frågorna kunna hitta sambandet mellan svaren och de attributen som har 

framkommit i teorin. 

2.8.2 GENOMFÖRANDE AV INTERVJUERNA 

När själva intervjun började utgick vi från intervjuguiden. Eftersom vi använde den 

semistrukturerade metoden ställde vi frågorna som var relevanta inom det område som 

diskuterades. Beroende på vad intervjupersonen svarade ställde vi olika 

uppföljningsfrågor för att på så sätt kunna få en flytande konversation och god 

förståelse av ämnet. När en av oss var upptagen med intervjun så hade den andra 

personen i uppgift att kontrollera intervjufrågorna. När vi hade fått svar på frågorna i 

intervjuguiden ansåg vi att intervjun var över. Därefter frågade vi om intervjupersonen 

hade något att tilläga såsom synpunkter, förslag eller andra viktiga aspekter som vi 

borde tänka på. Vi frågade även om de ville få studien via e-post när vi är klara.  

2.8.3 SEKUNDÄRA KÄLLOR 

Enligt Churchill & Lacobucci (2005, s. 168–170) innebär sekundära källor de data som 

finns tillgängliga för forskaren utan att han eller hon behöver göra en undersökning. Det 

är ett kostnads- och tidseffektivt sätt att få tag på relevanta data. Fördelarna är att 

forskaren inte behöver själv samla in data, göra intervjuer, planera och sammanfatta. En 

undersökning som skulle kunna ta lång tid att göra kan finnas tillgänglig för forskaren 

att använda. Dock kan det uppstå problem om data inte passar undersökningsämnet eller 

om datainsamlingen varit slarvig. 

 

Vi använde sekundära källor till att beskriva företagen och plomberna. De fakta som vi 

använde till företagsbeskrivning är hämtade från företagens hemsidor och olika 

upplysningssidor bl.a. i fråga om årsredovisningssiffror. Vi kunde ha ställt frågorna om 

företagsbakgrund till respektive intervjupersoner men på grund av att det skulle 

innebära extra kostnader för samtalet och extra tid för transkriberingen så valde vi att 

använda sekundära källor istället. Vi tror att informationen från sekundära källor 

reflekterar företagens rådande situation och inte skulle avvika från intervjupersonernas 

respons. Samma princip gäller även plombbeskrivningen. Genom att jämföra 

plombbeskrivningar från olika internetsidor fick vi ett intryck av att plombers 

användningsområden inte skiljer sig från varandra, och därför valde vi det företag som 

har den bästa beskrivningen om plomber. 
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2.9 ETIK 

2.9.1 ANONYMITET  

Eftersom denna uppsats kommer finnas ute på internet, alltså på umu.diva-portal.org, så 

kommer den att vara tillgänglig för andra att läsa. Företagsgrundaren vill helst att 

Företaget X förblir anonymt eftersom informationen i denna uppsats möjligtvis kan vara 

en konkurrensfördel, men eftersom våra riktiga namn är givna så skulle det vara 

omöjligt att vara anonyma.  

Företagen som vi intervjuar kommer att behandlas anonymt i denna studie. All 

personlig information kommer att hanteras enligt personuppgiftslagen (PuL). Att 

anonymisera eller att namnge företaget och intervjupersoner är ett etiskt dilemma. Att 

låta företagen vara anonyma kan resultera i att studien uppfattas som mindre valid 

eftersom det blir svårare för andra att bekräfta validiteten, men om vi namnger företagen 

och intervjupersonerna kan den insamlade informationen användas till att skada 

företagen (Simons, 2009, s. 106–107). När vi hanterar dilemmat har vi i åtanke att vi 

skriver en C-uppsats. Det val vi har framför oss är studiens validitet eller 

intervjupersoners anonymitet. Vi vill inte riskera att information i uppsatsen skadar 

någon. Från denna synpunkt är det mer etiskt att anonymisera alla företag. Vi utgår från 

en etisk fundamental princip att ”inte skada någon” (Simons, 2009, s. 96).  

2.9.2 ETISKA DILEMMA 

Etiska dilemman finns i olika typer av studier. Undersökningsprocessen skapar 

spänning mellan forskningens generaliserbarhet och intervjupersonens rättigheter att 

upprätthålla ett privatliv. (Orb et al. 2001, s.93). ”Etik gäller när man försöker göra gott 

och att undvika skada”( Orb et al. 2001, s.93). Här kommer vi att diskutera två typer av 

dilemman som har uppstått under uppsatsskrivandet, eventuella konsekvenser, hur vi 

hanterade dessa dilemman och resultatet av denna hantering. 

Det första dilemmat kan uppstå när en forskare gör en uppsats på uppdrag och det kan 

leda till rollkonflikter mellan forskaren och uppdragsgivaren (Mirvis & Seashoe, 1979, 

s.771). Men i det här fallet uppstår dilemmat på grund av att författarna är involverade i 

uppdragsgivarens verksamhet och orsakas av konflikten mellan de egna intressen och 

forskarens ansvar. (Hunt et al. 1984, s.312). Detta dilemma kan leda till att forsknings 

integritet försämras (Hunt et al. 1984, s.312). På ena sidan, om det kommersiella 

intresset prioriteras finns det en risk att uppsatsens integritet försämras vilket kan leda 

till undanhållande av information, förfalskande av siffror, forskningsresultater, 

missbrukning av statistik, ignorerar relevanta data, misstolkning av resultat mm (Hunt et 

al. 1984, s.312). På andra sidan om forskningsintressen prioriteras, kan det vara emot 

uppdragsgivares intresse att avslöja en viss typ av konfidentiell information om denne 

som kan vara förödande för sina konkurrensfördelar (Blankenship, 1964, s.27). Dessa 

intressen leder till att forskaren tenderar på att söka en balans mellan vad som är bäst för 

sitt eget företag och vad som är rättvis för konkurrenter (Hunt et al. 1984, s.314). 

Vi har tagit bägge intressen i beaktande för att bemöta detta dilemma. Eftersom Företag 

X befinner sig i uppbyggnadsfasen så finns det föga informationer som kunde vara 

förödande om de lämnas till intervjupersonen eller uppges i denna uppsats. Det 

kommersiella intresset överlappar med forskningsintresse vilket i det fallet är att försöka 
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förstå hur kunder väljer leverantörer och hur man upprätthåller relationen med dessa 

kunder, som i sin tur också reducera risken beträffande uppsatsens integritet försämras. 

Det främja företag X att redovisa relevanta och valida data som kan bidra till autentiska 

resultat.  

Eftersom författarna är involverade i företaget så uppstår det etisk dilemma när 

författarna intervjuar intervjupersoner. Detta är frågan om hur intervjuprocessen 

hanteras och hur de intervjupersonens intresse respekteras? 

För att information skall lämnas frivillig så skall de intervjuade personer lämna ett 

samtycke för att den informationen skall kunna användas i studien. De tillfrågade måste 

förstå vad det är exakt de lämnar samtycke till (Orb et al. 2001, s.95). En av 

konsekvenserna är intervjupersonen ofrivilligt utlämnar ut information på grund 

bedräglighet. Detta kan leda till att intervjupersonen lämnar ut informationer av en 

känslig karaktär som kan komma till skada för företagets intresse.  

När den intervjuade svarar på frågor så måste hen har en uppfattning om av vilket syfte 

informationen kommer att användas till. Det är viktigt att de data inte missbrukas i 

andra syfte än vad intervju personen har samtycke till. T.ex. om informationen som 

skall användas i forskningssyfte används till försäljning. 

För att hantera detta dilemma så var vi noga med att informera respektive 

intervjuföretag om vilka vi är, namnet på Företaget X, våra kopplingar till företaget, och 

vilka typ av frågor vi kommer att ställa. D.v.s. författarna hade full 

informationsöppenhet med de intervjuade. På så sätt säkerställer vi att intervjupersoner 

har god förståelse för våra intressen. 

Vi har anonymiserat de intervjupersoner samt företagen i uppsatsen för att undvika den 

potentiella risken att de empiriska data missbrukas för icke önskvärda ändamål.  

Vi har lyckats boka 6 intervjuer av 72 möjliga företag. Några av dessa företag vill inte 

delta i intervjun antagligen på grund av våran kopplingar till Företag X. Pris av varan är 

en fråga som många företag avstod att svara på vilket kan också vara på grund av våra 

kopplingar till företaget X. T.ex. ett företag har svarat genom att uppge ett ungefärlig 

pris istället för ett exakt pris. 

2.10 DATABEARBETNING OCH ANALYS 

Transkribering är en viktig process som förvandlar råmaterialet till utskrifter, men man 

kan inte lägga för stort fokus på de transkriberade materialen eftersom råmaterialet 

också måste beaktas och noggrant kontrolleras. I vårt fall kommer vi att transkribera 

råmaterialet själva, vilket bidrar till bättre förståelse för insamlade data. Data som 

samlas in transkriberas omedelbart vilket också är bra för att leverera tolkningen i det 

bästa skicket. Det transkriberade materialet ska senare tolkas och kategoriseras. 

Utgångspunkten för varje kategori är det teoretiska ramverket som vi tillämpar i denna 

studie. Det är viktigt att sammanföra och organisera materialet på ett sådant sätt så att 

den som genomför studien kan hitta lämpliga kategorier och förstå innehållet på en 

teoretisk och tolkande nivå (Dalen, 2008, s. 65–69). 

Tematisering är en presentationsform som brukar kombineras med intervjuguiden och 

den deduktiva forskningsansatsen. Den går ut på att forskaren identifierar tyngdpunkten 

i materialet genom att dela resultatet i teman. Temana är i vårt fall de två 
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frågeställningarna som uppvisas i intervjuguiden. Vi använde olika infallsvinklar för att 

bedöma uttalandena ur de teoretiska aspekterna. Först beaktade vi antalet likartade 

uttalanden. Sedan bildade vi även egna uppfattningar kring uttalandets betingelser 

utifrån tonläget och våra egna tolkningar, och reflekterade över de vedertagna 

argumentationerna kring uppfattningen (Dalen, 2008, s. 84–86). 

2.10.1 RELIABILITET 

Reliabilitet handlar om hur pålitlig en undersökning är, d.v.s. ju högre reliabilitet desto 

mer sannolikt är det att en upprepad undersökning under likartade omständigheter skulle 

generera samma resultat. En noggrann mätning och bearbetning av empiriska data 

indikerar också hög reliabilitet. Inom den kvalitativa undersökningsansatsen handlar 

reliabiliteten om huruvida tolkningen av insamlade data är pålitlig, vilket innebär att 

vem som helst skulle göra likartade tolkningar baserade på samma data. De faktorer 

som bidrar till reliabilitet i vår undersökning är för det första förberedelsen inför 

intervjuerna genom strukturering av intervjuguiden, dels på grund av att den ger oss 

klart formulerade frågor och dels på grund av att den ger oss en tydlig ordning och rutin 

för frågorna som ska tas upp under undersökningens gång. För det andra bidrar det till 

reliabiliteten att vi har gjort inspelade intervjuer som kan kontrolleras mot utskrifterna. 

Vidare kommer reliabiliteten att främjas genom att transkriberingen av insamlade data 

genomförs av två personer med olika infallsvinklar (Eliasson, 2010, s.14–16). 

2.10.2 VALIDITET 

Validitet handlar om undersökningens giltighet, d.v.s. om undersökningen verkligen 

mäter det den syftar till att mäta. För att behålla en god undersökningsvaliditet så måste 

undersökningens reliabilitet garanteras, det vill säga att validitet inte kan existera utan 

reliabilitet (Bryman, 2011, 159–161). Validitet har olika betydelse i kvalitativa och 

kvantitativa undersökningar. Inom kvalitativ undersökning kan validitet handla om 

resultatens generaliserbarhet, d.v.s. om undersökningens resultat stämmer överens med 

syftet med undersökningen (Eliasson, 2010, s. 17). Triangulering är ett sätt att 

säkerställa validitet, detta innebär att se ett problem ur olika synvinklar (Ritchie & 

Lewis, 2003, s. 275). Därför har vi med hänsyn till detta valt att intervjua personer från 

olika branscher som har olika kopplingar till plomber. Detta bidrar till bättre 

överförbarhet än om den undersökta gruppen hade varit en homogen grupp som utgörs 

av personer från en och samma bransch. Vi har även med hänsyn till intervjufrågornas 

funktionalitet och validitet skickat våra ursprungligen formulerade frågor till en 

sigilleverantör för granskning och test. Företag X samarbetar med detta företag och 

eftersom vi vill att Företag X förblir anonymt, så kommer dess samarbetspartner också 

att vara anonym. Vi har i åtanke att samarbetsföretaget anses vara en konkurrensfördel 

för Företag X. Samarbetsföretaget är en av de största plombtillverkarna i Asien. De har 

varit aktiva i ungefär 20 år och har runt 160 anställda. Med den aktuella profilen anser 

vi att de har erfarenhet för att testa och korrigera intervjufrågorna för att bidra till ett 

korrekt empiriskt resultat. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

Nedan kommer vi att presentera vad forskning anser vara viktigt för vår studie. En 

relation är att säljare och köpare gör affärer med varandra (Anderson, 2009, s. 25). 

Därför utgör en genomförd affärstransaktion en relation, men innan det stadiet kan 

uppnås måste säljaren passera en tröskel som gäller hur en köpare väljer en leverantör. 

Därför kommer vårt fokus först att ligga på kundernas perspektiv och utgå från teorier 

om hur kunderna väljer leverantör. Därefter ska vi kunna hitta en teoretisk förståelse för 

vilka aspekter som utgör inköpares valkriterier. Sedan följer en genomgång av olika 

teorier för hur företagen kan skapa och upprätthålla en bra kundrelation. Med hjälp av 

den teoretiska genomgången kommer vi att strukturera en modell som senare tillämpas 

vid operationaliseringen. Modellen kommer att presenteras i slutet av detta kapitel.  

 

3.1 VALKRITERIER 

3.1.1 KUNDORIENTERINGSFILOSOFIER 

Genom att ta reda på hur kunder orienterar sig när de utför inköp kan leverantörer skapa 

och leverera värde. Det är viktigt för vår studie att identifiera kundernas 

inköpsorientering för att veta vad dessa kunder värderar när de köper produkter. Genom 

att jämföra vad kunder tänker på när de köper plomber så kan vi de behov vilka Företag 

X skulle kunna uppfylla. Vi skulle även kunna identifiera de områden som behöver en 

förbättring i företaget för att det ska leverera ett värde för kunder. Anderson har 

identifierat tre typer av orientering och dessa är ”The Buying Orientation”– 

köporientering, ”The Procurement Orientation” – upphandlingsorientering och ”The 

Supply Management Orientation” – lagerhanteringsorientering (Anderson, 2009, s. 98–

106; s. 115). 
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Köporientering är när inköpare anser priset vara den viktigaste delen i inköpet. Enligt 

denna filosofi är det viktigt att köpa den billigaste produkten för att reducera kostnader, 

vilket leder till vinstökning. Tre riktningar är viktiga i denna kategori och dessa är: 

 Få bästa priset, kvalitet och tillgänglighet.  

 Maximera makten över leverantörer.  

 Undvika risken. 

 (Anderson, 2009, s. 98–101). 

Om vi utgår från dessa tendenser vet vi vad Företag X borde fokusera på för att kunna 

tillfredsställa kunder med köporienteringsfilosofi. 

Anderson (2009, s. 102) skriver att de flesta företag har köporientering, men att några 

har upphandlingsorientering. Den orienteringen grundar sig också på priset, alltså 

genom att reducera inköpskostnader så kan företaget öka vinster. Skillnaden här är att 

managern tar hänsyn till att produkterna har flera kostnadsställen, alltså att 

orderprocess, material, logistik och fysisk distribution kan öka eller sänka produktens 

kostnader. Därför är det viktigt att samarbeta med leverantörer för att få fram den bästa 

totala lösningen. Managers tar hänsyn till tre saker:  

 Ökning av kvalitet. 

 Reducering av totala kostnader för produkten.  

 Samarbete med leverantörer.  

Vi menar att det går att ta reda på hur mycket vikt företagen lägger vid ett samarbete, 

och genom samarbetet kommer det att vara lättare för leverantörer att veta vad kunderna 

behöver. Leverantörerna kan då senare tillfredsställa kundernas behov eller strukturera 

en optimal lösning för de olika behoven, vilket i sin tur kan bidra till en långvarig 

relation. Vi tror att företagen med upphandlingsorientering är till stor nytta för ett 

nystartat företag eftersom företaget får de fördelar som följer med en relation. 

Den tredje orienteringsfilosofin är lagerhantering. Vi tycker att denna orientering passar 

mer för företag som arbetar med distribution, alltså företaget som distribuerar vidare till 

kunder. De tre nyckelfaktorerna för denna filosofi är att managers tänker på:  

 Fokusering av hela företaget till att leverera värde för slutkunder. 

 Skapa leveransstrategier kring företagets kompetens och resurser. 

 Bygga anskaffningsnätverk som effektivt kompletterar affärsprocesser.  

 Hålla igång samarbetsvilliga relationer med valda leverantörer. 

(Anderson, 2009, s. 106–114). 

Orienteringsfilosofier påverkar en manager i valet av produkter, men en och samma 

manager kan använda flera filosofier samtidigt (Anderson, 2009, s. 96). Det skulle vara 

värdefullt att veta vilka filosofier kunden använder, för då vet vi om de är 

samarbetsvilliga. Samtidigt kan vi identifiera att oavsett vilken orienteringsfilosofi som 

tillämpas hos en kund så finns det ett generellt drag hos dessa orienteringar, och detta är 

priset.  

  



 

19 | S i d a  

3.1.2 WEIJUN & ZHIMINGS MODELL 

Leverantörsval är ett viktigt beslut för produktion och logistikförvaltning. Sådana beslut 

innebär val av enskild leverantör och fastställande av bestämd orderkvantitet. Genom att 

välja den rätta leverantören skulle företagen kunna reducera kostnader för inköp av 

material och öka konkurrenskraften. Därför tycker många experter att leverantörsval är 

en av de viktigaste aktiviteterna för ett företag. Leverantörsval innefattar ett stort antal 

faktorer, och vi kan således underlätta vår värdering genom att bryta ner dessa faktorer i 

olika stadier som följer en hierarkisk ordning (Weijun & Zhiming, 2007, s. 1–2, figur 

1:1). 

 

Figur 2. Weijun & Zhimings modell (2007, s. 4) 

Hierarkin består av fyra stadier. Det första stadiet presenterar målsättningen för 

problemlösningen. Därefter följer det andra stadiet som utgör den viktigaste delen i 

modellen. Faktorer som inkluderas i detta stadium utgör väsentliga kriterier beträffande 

leverantörsval. Företagen grundar sina beslut kring leverantörsval i stor utsträckning på 

att överväga dessa kriterier. Det tredje stadiet innefattar en rad olika underkriterier, som 

även inkluderas i det andra stadiet. De kriterierna har också inverkan på företags val av 

leverantör. Det fjärde stadiet presenterar en rad av alternativa leverantörer som övervägs 

och jämförs (Weijun & Zhiming, 2007, s. 4). I och med att det andra stadiet utgör en 

väsentlig del i modellen, så kommer vi att åskådliggöra betingelserna beträffande 

kriterierna i detta stadium. 

3.1.2.1 PRIS 

Det är viktigt att ta reda på priset som kunder betalar för varan. Om en kund redan har 

en leverantör så är det viktigt att fråga kunden vad de befintliga och historiska priserna 

är. Dessa är viktiga eftersom människor evaluerar värde med hjälp av en referenspunkt 

(Kahneman & Tversky, 1979, s. 277). Om priset är högre än referenspunkten så 

kommer varan att betraktas som att den har ett lägre värde, och om priset är lägre än 

referenspunkten så kommer varan betraktas som att den har högre värde. Skillnaden i 

priset spelar också roll, Kahneman & Tversky (1979, s. 278) menar att värdemässigt 



 

20 | S i d a  

uppfattas skillnaden mellan 100 och 200 högre än skillnaden mellan 1100 och 1200, 

även om den faktiska skillnaden är 100 enheter i båda fallen. Beroende på referenspriset 

kan företagen använda olika strategier för att höja värdet av sina produkter. Om 

referenspriset är högt så är det optimalt att använda en skymningsstrategi, alltså att 

prissätta varan lite lägre än referenspriset. Det bidrar till att varans värde ökar ur ett 

kundperspektiv och efterfrågan ökar. Om priset är lågt ska företaget prissätta varan lite 

högre (penetrationsstrategi). Det kommer först att bli en negativ effekt på grund av att 

priset är högre än referenspriset, vilket leder till lägre efterfrågan. Om företaget då 

behåller det höga priset kommer referenspriset att öka, och det kommer att leda till 

värdeökning i tillgångar både nu och i framtiden. Denna värdeökning övervinner den 

negativa effekten som följer med en prisökning (Popescu & Wu, 2007, s. 419) 

Vi har tidigare diskuterat att det finns företag som fokuserar på priset 

(köporienteringsstrategi) och företag som fokuserar på reduktion av priset genom en 

långvarig relation (upphandlingsorienteringsfilosofi). Vi har även tagit upp Weijun & 

Zhiming (2007, s. 1–2) som menar att kvalitet och service spelar roll när kunder 

evaluerar olika företag. Därför tycker vi att kvalitet och service borde ingå till en viss 

del i priset. Vi antar att referenspriset förändras beroende på kvalitet och de tjänster som 

erbjuds, alltså att kvalitet och service spelar roll för hur företagen värderar priset 

(referenspriset). Människor väljer ofta mellan flera alternativ beroende på skillnader 

samtidigt som de förkastar likheter (Kahneman & Tversky, 1979, s. 271). Inom B2B-

branschen, som är mindre segmenterbar än B2C, är det rationellt för ett företag att 

studera kunder innan priset bestäms. Det är inte optimalt att ha samma pris för varje 

kund. 

Enligt det gamla tankesättet som är baserat på ”The Adversarial Model”, har man gjort 

antagandet att det inte finns avvikelser mellan leverantörers förmågor att tillföra 

mervärde i service, teknologiska fördelar, innovativa fördelar, eller någon annan slags 

fördelar. Därför var målet med inköp framför allt fokuserat på att minimera 

kostnaderna. Eftersom det inte är sannolikt att det bara är priset som bestämmer när ett 

företag ska välja leverantör, så har detta tankesätt ersatts av ett nytt. ”Det vill säga 

istället för att företagen överväger prismässiga skillnader hos leverantörer så utgörs 

kriterierna av andra aspekter, nämligen kvalitet och leverans (Spekman, 1988, s. 76–77). 

3.1.2.2 KVALITET 

Kvalitet är ett brett begrepp som sträcker sig över många områden. Groocock (1986) 

definierar kvalitet som i vilken ”grad de relevanta funktionerna och egenskaperna hos 

en produkt eller tjänst uppfyller de aspekter som en kund behöver, vilken i sin tur 

begränsas av priset och leveransen som kunden accepterar”. Vi kan således identifiera 

att kvalitet är avhängigt av pris och tjänst (Morris et al. 2001, s. 291). När ett företag 

tillverkar och distribuerar en produkt rör det sig om tre viktiga kategorier inom kvalitet: 

produktkvalitet, stödkvalitet och leveranskvalitet. 

Produktkvalitet berör tre frågeställningar: Hur väl sammanfaller produktens 

specifikationer med kundernas behov och hur väl överensstämmer produktens design 

med dessa krav? Hur bra överensstämmer den faktiska produkten med designen vid 

tidpunkten när den tillverkas? Hur bra presterar produkten när det gäller reliabilitet, 

säkerhet, hållbarhet, underhållsvänlighet, efter kundens köp? Stödkvalitet är en fråga 

om hur bra servicen överensstämmer med kundernas behov före och efter försäljning. 
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Leveranskvalitet har att göra med specifikationer i samband med leveransplaner och 

utlovad leveranstid, samt hur väl dessa tider passas (Morris et al., 2001, s. 291). 

Garvin, 1987, s101-109) hävdar att det finns åtta dimensioner av produktkvalitet.  

 Prestation och egenskaper avser produktens primära och sekundära kvalitet.  

 Reliabilitet fokuserar på hur väl produkten presterar och hur ofta ett fel uppstår i 

samband med prestationen.  

 Överensstämmelse avser hur väl produkten överensstämmer med de egenskaper 

som har utlovats.  

 Hållbarhet avser hur länge produkten håller.  

 Serviceförmåga avser hur väl produkten kan repareras och underhållas, samt 

möjligheterna att få en snabb reparation.  

 Estetik avser produktens estetiska kvalitet.  

 Upplevd kvalitet avser den personliga upplevelsen av en produkt. 

3.1.2.3 SERVICE 

Det naturliga för oss är att först använda en känd modell som ”Gap Model”. Vi har 

kommit i kontakt med modellen i samband med studerandet av Wilson et al. (2012). 

Den ger en fördjupande kunskap om modellen, och modellen utvecklas också vidare 

med hjälp av modern forskning och empiriska data. Det finns många fördelar för 

företaget med att använda gap-modellen samt att se marknadsföringen från ett 

serviceperspektiv, men vi väljer att hålla oss till studiens inriktning och fokusera på de 

viktiga aspekterna av serviceperspektivet. 

Det finns produkter som är gripbara och ogripbara. De ogripbara produkterna 

kännetecknas av sina egenskaper. Ogripbara produkter är inte fysiska objektet, och de 

går inte att ta, se och smaka på eller testa på samma sätt som gripbara produkter. Enligt 

Wilson et al. (2012, s. 5–12) är en del av varje produkt ogripbar. Olika produkter och 

tjänster kan sättas in i en skala över i hur hög grad de är gripbara eller ogripbara 

(Shostack, 1977, s. 76–77). Både Wilson et al. (2012, s. 11–17) och Shostack (1977, s. 

73–74) tar upp ogripbarhet som en viktig anledning till varför servicemarknadsföring 

ska skilja sig från BaU- marknadsföringen (Business as Usual). 

Det som vi kan ta med från gap-modellen och applicera på studien är kund-gap (Wilson 

et al. 2012, s. 96), denna klyfta som kan uppstå när kundförväntningar och 

kunduppfattningar är separerade. Kunder borde få sina förväntningar uppfyllda och 

förhoppningsvis förväntar de sig bra service. Vi kan inte studera kundernas uppfattning 

om servicekvalitet innan Företag X har några kunder, men det är viktigt att veta vad 

kunder förväntar sig. Det första klyftan i servicekvalitet uppstår när företaget inte vet 

vad kunder behöver (Wilson et al. 2012, s. 97–98). Wilson et al. (2012, s. 98) hävdar att 

företaget behöver fokusera på relationer mer än transaktioner och samtidigt fokusera 

mer på befintliga kunder än på nya kunder. De resterande budskapen med modellen är 

att kunderna behöver veta sin roll och sina skyldigheter, företaget måste rätta till saker 

när något går fel och att företaget måste hålla sina löften. För oss är det viktigt att veta 

vilka av dessa aspekter kunder fokuserar på och vad varje kund förväntar sig av 

servicen. Grönroos (1984, s 36-37) har gjort ett försök till att utveckla en 

servicekvalitetsmodell, och enligt honom finns det två frågor som ett företag måste 

kunna besvara för att konkurrera på servicemarknaden. Den första frågan är hur 

servicekvalitet uppfattas av kunder och den andra är hur servicekvalitet kan påverkas. 
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Vi nämnde tidigare att B2B-kunder skiljer sig från B2C-kunder. Det kan vara svårare att 

segmentera B2B-kunder eftersom företaget måste anpassa sina produkter till varje kund. 

Hierarkin i Weijun & Zhimings modell (se 3.1.2) är uppbyggd i syfte att väga 

kriterierna mot varandra för att hitta mest passangeleverantörerna. Därför kan vi genom 

denna modell samtidigt identifiera faktorer som eventuellt kan ha betydelse vid ett 

företags val av leverantör.  

3.1.3 SPEKMANS MODELL 

Värderingsmetoder vid inköp baseras idag mindre på lagerreducering, prisreducering 

och faktorer kring effektiviteten, däremot finns det andra faktorer som är betonade 

såsom avkastning på tillgångar, synliga kvalitetsförbättringar och konkurrenskraftiga 

positioner på världsmarknaden. I och med att företag idag söker en långsiktig strategisk 

samarbetsrelation med sina leverantörer, så kan inte tillit och engagemang uppnås med 

leverantörer som enbart konkurrerar med priset. Därför introducerar vi Spekmans 

modell (Spekman, 1988, s. 75–76) för att vidga studien. 

Det har blivit en självklarhet för många aktörer att komplettera sin förmåga att 

konkurrera på global nivå med tillit och samarbete med sina leverantörer. Starkare 

samarbete har lett till att företagen köper från färre leverantörer. Företag söker 

leverantörers insats redan vid början av produktens livscykel, och samtidigt delar 

företagen den långsiktiga informationen med sina arbetspartners. Utvecklingen har lett 

till att mekanismen skulle vara hållbar med färre leverantörer. Detta i sin tur medför 

risker såsom överberoende relationer, icke-presterande leverantörer eller högre pris, 

men genom att upprätthålla en strategisk relation med sina leverantörer kan företaget 

undanröja dessa risker och främja företaget i stort. Det är viktigt för ett företag som 

riktar in sig på att skapa en strategisk relation att vara försiktigt vid leverantörsval.  

Kriterierna för val av den strategiska samarbetspartnern är en annan dimension som 

företaget beaktar. När företaget har bestämt sig för en relationskandidat, så måste 

företaget utveckla förtroendet hos den valda leverantören och samtidigt visa de 

gemensamma fördelar som medföljer en starkare relation (Spekman, 1988, s. 77–79). 
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Figur 3. Spekmans modell (1988, s. 75–76) 

Spekmans modell illustrerar att både nya leverantörer och de befintliga leverantörerna 

måste passera en tröskel. Denna tröskel för att leverantören ska kunna närma sig nästa 

stadium, d.v.s. betraktas som en potentiell strategisk samarbetspartner, utgörs av en rad 

valkriterier. Det köpande företaget kan värdera dessa leverantörer genom kriterierna 

kring strategisk samarbetspartner för att sedan välja ut den leverantör som är lämplig 

(Spekman, 1988, s. 79). 

Spekman menar också att kriterierna som nämns i Weijun & Zhimings modell över 

kvalitet, pris och leverans är nödvändiga men inte tillräckliga. De faktorerna är enbart 

relevanta vid det första stadiet, för att avgränsa antalet potentiella leverantörer inför val 

av strategisk partner. Bedömningen fastställs genom att jämföra de utförda 

prestationerna från befintliga och potentiella leverantörer. Efter de två 

värderingsstadierna utgör de kvarstående företagen långsiktiga eller strategiska 

samarbetspartners. Intentionen hos ett företag att skapa en långsiktig eller strategisk 

samarbetspartner är inte nödvändig mot alla typer av leverantörer. Karaktären på 

relationen framgår vanligtvis av i vilken grad företaget är beroende av leverantörens 

gods, det vill säga för det första om godset har väsentlig betydelse för företaget och för 

det andra om en närmaren relation gynnar företaget (Spekman, 1988, s. 76–80). 

Den traditionella ansatsen präglas av valkriterier såsom pris, kvalitet och service. Dessa 

indikatorer skulle kunna strukturera en måttstock för huruvida eventuella leverantörer 

gör saker rätt eller inte. Trots att dessa egenskaper är viktiga att beakta, så täcker de inte 

alla aspekter som utgör relationen till en långsiktig samarbetspartner. Företag i detta 

stadium måste basera sina värderingar på att identifiera en kompetent, trovärdig och 

stark aktör som har möjligheter att övervinna framtida motsättningar. Därför skiftar 

fokuset i det fallet till om huruvida leverantörerna gör rätt saker eller inte, det vill säga i 

stor utsträckning till framtida förväntningar på framtida tillväxt. Skulle leverantörers 

riktlinjer och engagemang kunna leda till framtida prisreduceringar och 

kvalitetsförbättringar? (Spekman, 1988, s. 80). 
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Det är svårt att genom de materiella indikatorerna förutse en leverantörs framtida 

prestationer. För att underlätta bedömningsprocessen måste de tidigare 

affärsupplevelserna vägas in (Spekman, 1988, s. 80). Företag X har inte några befintliga 

relationer med kunder överhuvudtaget, och därför kommer vi i nästa del att presentera 

hur kundrelationen kan skapas och upprätthållas ur ett leverantörsperspektiv 

3.2 GODA RELATIONER  

3.2.1 RELATIONSMARKNADSFÖRING 

Grönroos (1990, refererad i Payne et al. 1995, s. 83) definierar relationsmarknadsföring 

som: ”The process of identifying and establishing, maintaining, enhancing, and when 

necessary terminating relationships with customers and other stakeholders, at a profit, 

so that the objectives of all parties involved are met, where this is done by a mutual 

giving and fulfillment of promises” Det är en bred definition betyder att relationen inte 

enbart handlar om relationer mellan leverantörer och kunder, utan också inkluderar 

relationer till aktieägare.  

SKILLNADER MELLAN RELATIONS- OCH 

NÄTVERKSMARKNADSFÖRING 

Mattson (1997) studerar skillnader mellan relationsmarknadsföring och 

nätverksmarknadsföring. Båda marknadsföringsstudierna har utvecklats på grund av den 

ökade konkurrensen (Mattson, 1997, s. 450). Mattsons (1997, s. 458) slutsatser och 

studien pekar på att dessa två områden skiljer sig ur ett snävt perspektiv. 

Relationsmarknadsföring fokuserar på strategier som kan appliceras i företaget för att 

öka kundernas lojalitet, tillfredsställelse och återkommande. Nätverksmarknadsföringen 

fokuserar på en bredare skala och har mer av en beskrivande karaktär kring studier av 

interaktion, affärer, relation och inkluderar köparnas perspektiv. För läsaren är det 

viktigt att veta att det finns skillnader mellan dessa studieinriktningar, men eftersom 

båda har utvecklats för att öka konkurrenskraften kommer båda dessa studieområden 

bidra till berikande teoretiska utgångspunkter. Därför använder vi oss av båda, eftersom 

vi vill inkludera de teorier som bidrar till studiesyftet utan att behöva tänka på 

marknadsområde. 

RELATIONENS KARAKTÄR INOM B2B 

Diskussionen som vi har fört i vårt arbete leder till ett påstående om att B2C- och B2B-

kunder är olika, och därför är det logiskt att påstå att relationen mellan företag är 

annorlunda i en B2B-bransch. I B2C köper kunder en produkt, alltså kunden reagerar på 

försäljaren. Det blir en envägskommunikation där försäljaren förmedla ett anbud till 

kunden. I B2B däremot fungerar det som en interaktion mellan försäljare och köpare. 

Båda parter är involverade i köpet av produkten. Produkter är oftast skräddarsydda för 

att passa kundens behov. Det finns många dimensioner som behöver avhandlas innan 

försäljningen kan ske, och det räcker inte med att bara mötas för att slutföra en 

transaktion. Det kan ta lång tid innan företagen kommer överens om att göra en 

transaktion. Detta betyder att företagen oftast har mötts vid flera tillfällen och kanske 

gör flera transaktioner, vilket betyder att det skapas en relation (Ford, 2001, s. 11). En 

relation är när säljare och köpare gör affärer med varandra (Anderson, 2009, s. 25). 
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Början av en relation uppstår när två företag börjar välja partner (Anderson, 2009, s. 

27). I den här fasen diskuterar företagen begränsningar och värde som de kan skapa 

genom samarbete. Här diskuteras även vilka förväntningar företagen har på varandra 

och den första transaktionen mellan företagen. När köpare och säljare har behov av 

varandra så växer motivationen till ett samarbete. Genom att samarbeta kan företagen 

öka sin kompetens, förbättra sin kommunikation eller få en bättre användning av 

varandras expertis (Cunningham, 1980, s. 323). Det ska alltså vara fördelaktigt för båda 

parter att ha en relation. Relationen skapas när fördelarna överväger dess kostnader 

(Jönsson, 2006, s. 77). Anderson (2009, s. 26) rekommenderar även att företagen gör 

upp ett avtal för att undvika missförstånd mellan sig. 

3.2.2 VÄRDESKAPANDE 

”Värde” kan betyda olika saker för olika människor och kan användas i olika 

sammanhang, därför kan det skapa förvirring.  Många människor blandar ihop värdet 

med monetära medel (Wilson & Janterania, 1995, s. 294), men det behöver inte bara 

handla om pengar. Kundvärde handlar t.ex. om att kunna leverera värde till kunden, och 

inom relationsmarknadsföring finns det ett koncept som heter relationsvärde. Det är när 

företagen är ihopkopplade på ett sätt som gör det möjligt att värdera relationen som 

helhet istället för enstaka utbyten (Gil-Saura et al. 2009, s. 594–595). 

Som framgår av tidigare diskussioner så är priset en stor del av hur kunder värderar 

leverantörer, och därför borde det vara en stor del av det som utgör kundvärde. I 

längden vill leverantörer maximera vinsten på att sälja sina produkter, och för att kunna 

göra det så måste de lösa kundernas problem, vilket visar leverantörens kunnighet. 

Leverantörens kunnighet bedöms utifrån två faktorer: hur bra leverantören kan 

tillfredsställa kundens behov och hur mycket leverantören kan överträffa kundens 

förutsättningar och villkor (Ford, 1997, s. 26). Alltså spelar det ingen roll om Företag X 

har tillgång till alla typer av plomber som kunder behöver i sitt vardagliga arbete – de 

måste också kunna leverera dessa plomber under de förutsättningar som kunden kräver. 

3.2.3 RELATIONSBARRIÄREN 

Även om ett företag kan tillfredsställa sina kunders behov så betyder det inte att det 

skapas någon långvarig relation. Företaget kan ha en relation med andra leverantörer av 

samma produkt vilket skapar en barriär för det säljande företaget att bryta igenom för att 

kunna leverera till denna kund. Den existerande relationen mellan en annan försäljare 

och köparen är en barriär som är svårt att bryta. Denna barriär skapas på grund av:  

 Osäkerhet som kunden känner vid ett leverantörsbyte. 

 Den sociala distansen mellan säljare och köpare. 

 Teknologiska mellan säljare och köpare. 

 Geografiska distansen mellan säljare och köpare. 

 Barriären skapas också på grund av ovetskap om vilka alternativa partners som finns. 

Vi tror att det kan vara lättare att bryta denna barriär vid början av en relationsfas, d.v.s. 

när företaget fortfarande överväger potentiella partners, eller om det finns några 

problem med den nuvarande leverantören. På grund av relationsbarriären kommer det 

vara lättare att bilda en relation med ett företag som är nyskapat eller som inte redan har 

en leverantör som levererar sigill. Denna hypotes är framtagen på grund av att det enligt 

teorin är svårt att bryta en existerande relation. (Ford, 1997, s. 50–53). 
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PRODUKTENS BETYDELSE I VERKSAMHETEN 

En annan aspekt som är viktig för relationsprocessen är hur kritisk produkten är för 

verksamhetens drift, d.v.s. om brist på produkten medför driftstopp eller om det inte 

utgör någon väsentlig påverkan i verksamheten. Det är anskaffningsrisken som tas i 

beaktande av enskilda företag vid köpprocessen, vilket också kan uppskattas i monetära 

termer, d.v.s. de rörliga eller fasta kostnaderna som kan uppstå vid brist på en produkt 

(Lele, 1997, s. 141–145; Gelderman & VanWeele, 2002, s. 30–38). 

3.2.4 MORGAN & HUNTS COMMITMENT–TRUST-MODELL 

Morgan & Hunt utvecklade KMV-modellen (Key Mediating Variables) 1994. Modellen 

pekar på att det krävs engagemang och tillit för att skapa B2B-relationer. De betonar att 

parterna brinner för relationer som kännetecknas av tillit och engagemang. Morgan & 

Hunt hävdar också att faktorer som engagemang och tillit utgör en framgångsrik 

relationsmarknadsföring. Dessa faktorer bidrar till att marknadsförare motstår attraktiva 

kortsiktiga alternativ och arbetar på relationsrelaterade investeringar, samt ökar 

noggrannheten vid genomförandet av riskfyllda åtgärder. Därför produceras ett resultat 

som främjar effektivitet och produktivitet när både tillit och engagemang finns med. 

Detta skulle utgöra en framgångsrik relationsmarknadsföring (Morgan & Hunt, 1994, s. 

22). 

 

 

Figur 4. Morgan & Hunts commitment–trust-modell (1994, s. 22) 

KMV-modellen visar att attributen tillit och engagemang är två viktiga konstruktioner 

som binder ihop de fem viktiga föregångarna, (relationsavvecklingskostnader, 
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relationsförmåner, gemensamma värderingar, kommunikation, opportunistisk beteende) 

och de fem utfallen (samtycke, benägenhet att lämna, samarbete, funktionell konflikt 

och osäkerhet i beslutsfattande). Morgan & Hunt (1994, s23) definierar 

relationsengagemang som ”An exchange partner beliveing that an ongoing relationship 

with another is so important as to warrant maximum efforts at maintaining it”, d.v.s. 

parter som är engagerade anser att det är värt att låta den etablerade relationen leva 

vidare på obestämd tid. Tillit definierar de som ”Existing when one party has 

confidence in an exchange partner’s reliability and integrity”. Definitionen är parallell 

med Moorman et al. (1993, s. 82) definition:  “Trust is defined as a willingness to rely 

on an exchange partner in whom one has confidence.” Båda definitionerna tar upp 

begreppet förtroende som en viktig aspekt. Spekman (1988, s. 79) menar att förtroende 

är en hörnsten i det strategiska partnerskapet, eftersom relationer som innehåller ett 

inslag av tillit är så eftertraktade av parterna att det leder till att de är villiga att engagera 

sig för att uppnå denna typ av relation. Morgan & Hunt menar att tillit är en avgörande 

faktor som inkluderas i relationsengagemang och samtidigt har en påverkan på 

relationsengagemang (Morgan & Hunt, 1994, s. 22–24). 

3.2.4.1 FÖREGÅNGARE I COMMITMENT–TRUST-MODELLEN 

I figur 4 visas att de fem föregångarna påverkar de två attributen. 

Relationsavvecklingskostnader och relationsförmåner har inflytande på engagemang. 

Gemensamma värderingar har inflytande på både engagemang och förtroende. 

Kommunikation och opportunistiskt beteende påverkar förtroendet. Observera dock att 

förtroende kan påverka engagemang men inte vice versa (Morgan & Hunt, 1994, s. 24). 

Relationsavvecklingskostnader innebär de eventuella kostnaderna som kan uppstå när 

parter söker nya alternativa arbetspartners, t.ex. när en distributör väljer att avsluta en 

relation med sin samarbetspartner innan den hinner etablerar nya relationer med någon 

annan part. Avvecklingskostnader är alltså de kostnader som uppkommer i samband 

med en avvecklad relation och som resulterar i ett tillfälligt underskott av resurser. Det 

är osunt att ta denna typ av kostnader. Därför skapas det först rädsla inom 

organisationer, men därefter förvandlas rädslan till ett incitament för engagemang 

(Morgan & Hunt, 1994, s. 24). 

Relationsförmåner är viktiga i synnerhet för ett företag på den globala 

marknadsplattformen som ständigt söker nya produkter och teknologier. Dessa 

processer främjar och förbättrar företagets konkurrenskraft. Kundval är ett fenomen som 

vi nämnde tidigare och som sammanfaller med relationsförmånen, och de utgör i sin tur 

viktiga komplement till konkurrensstrategi.  

Morgan & Hunt menar att företag som engagerar sig i en relation avlönas av ökad 

lönsamhet, kundnöjdhet och produktprestation (Morgan & Hunt, 1994, s. 24).. 

Morgan & Hunt (1994, s. 25) menar att de gemensamma värderingarna är det enda 

konceptet som påverkar både förtroende och engagemang. Koncepten visar i vilken 

utsträckning parterna delar gemensamma uppfattningar om vikten av olika uppföranden, 

målsättningar och policyer. Värdering är också en fundamental definition av en 

organisations kultur. Dwyer et al. (1987, s. 21) menar att de gemensamma värderingarna 

bidrar till utveckling av engagemang och förtroende. 

Kommunikation kan definieras som de formella samt informella ändamålsenliga 

informationerna mellan företag (Narus & Anderson, 1990, s. 44). En kontinuerlig 
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kommunikation främjar organisationer eftersom den förebygger tvister och ökar 

förståelsen mellan dem. Kommunikationen är positivt relaterad till förtroendet ur 

tillverkarens och distributörens perspektiv (Morgan & Hunt, 1994, s. 25). 

Opportunistiskt beteende har negativ påverkan på tillit. John (1984, s. 279) beskriver 

detta koncept som en självintressemaximering med falskhet:”The essence of 

opportunistic behavior is deceit-oriented violation of implicit or explicit promises about 

one´s appropriate or required role behavior”. 

3.2.4.2 UTFALL I TILLITS- OCH ENGAGEMANGSTEORIN  

Tillit och engagemang är resultaten av de fem föregångarna, och här presenterar vi de 

fem utfallen.  

Samtycke och benägenhet att lämna definieras av Morgan & Hunt (1994, s. 25) som i 

hur hög grad parterna accepterar eller håller fast vid varandras specifika krav eller 

begäranden. De menar att relationsengagemang har positiv påverkan på samtycke 

medan tillit påverkar samtycke bara genom relationsengagemang. Begreppsmässigt 

betyder samtycke ett resultat av tillmötesgående. Benägenhet att lämna innebär 

sannolikheten för att en part avslutar en relation. Den förhåller sig negativt till 

engagemanget, d.v.s. ju starkare engagemang desto mindre sannolikhet att bryta ett 

förhållande (Morgan & Hunt, 1994, s. 25–26). 

Innebörden av samarbete är att två parter arbetar tillsammans för att uppnå 

gemensamma mål. Samarbete är det enda attribut som utgörs av både engagemang och 

tillit (Morgan & Hunt, 1994, s. 26). 

Funktionell konflikt och osäkerhet i beslutsfattande är utfallen av tillit, dock är det 

förstnämnda attributet positiv relaterad till tillit medan det sistnämnda är negativt 

relaterat. Morgan & Hunt (1994) förklarar sambandet enligt följande. Konflikter är 

oundvikliga i många slags uppgörelser. Funktionella konflikter innebär de konflikter 

som kan lösas i godo, och denna form av konflikt utspelar i en relation som präglas av 

förtroende. Ökad förekomst av funktionella konflikter förebygger stagnering, stimulerar 

intresse och ökar nyfikenhet. Osäkerhet i beslutsfattande innebär för det första om 

parterna har tillräcklig information för att fatta ett nyckelbeslut, för det andra hur väl 

parterna kan förutse konsekvenserna som dessa beslut skulle kunna leda till och för det 

tredje handlar om vilken roll trovärdighet spelar i dessa beslut (Morgan & Hunt, 1994, 

s. 26). 

3.2.5 FAKTORER I EN LYCKAD RELATION  

Wilson & Janterania (1995, s. 289–292) har definierat några faktorer som bidrar till en 

lyckad relation. Dessa faktorer är: 

 Målkompatibilitet: Målkompatibilitet uppstår när företagen strävar efter 

samma eller likartade mål i en långvarig relation. Vissa mål kan uppfyllas endast 

genom ett samarbete (Wilson & Janterania, 1995, s. 289–292). Att ha en 

kompatibel partner med likartade mål leder till att båda företagen kan undvika en 

preferenskonflikt (Eliashberg & Michie, 1984, s. 84). Pålitlighet: Pålitlighet är 

också viktigt för långvariga relationer, kunder måste ha en bra uppfattning om 

leverantörernas förmågor, kunskaper och motiv (Wilson & Janterania 1995, s. 
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289–292). Det är intressant för det säljande företaget att studera om det finns 

något specifikt som vinner kundernas förtroende.  

 Tillfredsställelse: Tillfredsställelse uppstår när säljare uppfyller kunders behov. 

Detta är också en viktig del av ett partnerskap (Wilson & Janterania 1995, s. 

289–292). Tillfredsställelsen bidrar till en ökad lojalitet bland kunder. En 

manager borde först fokusera på att skapa värde för kunder, eftersom värdet har 

påverkan på tillfredsställelse och engagemang, som i sin tur påverkar kundernas 

vilja att bevara relationen med sina leverantörer (Gil-Saura et al. 2009, s. 605). 

Därför är det viktigt att veta vad kunder har för behov.  

 Investering, strukturella och sociala förbindelser: Företag brukar investera i 

varandra för att skapa pålitlighet och en barriär kring relationen, för att det ska 

vara svårare att bryta sig ur relationen. Det finns olika former av investeringar, 

det kan vara allt från monetära medel till kunskap. Dessa investeringar leder till 

att företag skapar strukturella förbindelser med varandra och organisationer blir 

sammanknutna. Sociala förbindelser uppstår mellan två företag och särskilt de 

personer som ansvarar för försäljning och inköp, d.v.s. personer som har nära 

kontakt med varandra. Det är fördelaktigt om dessa personer inte är tvingade till 

att ha en positiv relation. Investeringar i partnerskap ger resurser som inte går 

mätas med monetära medel (Wil son & Janterania, 1995, s. 289–292). Företag X 

är nystartat och har därför föga monetära resurser till att bilda en relation i 

jämförelse med ett välutvecklat företag. 

 Jämförelsenivån mellan alternativ: Jämförelsenivån är att evaluera en relation 

mellan företagets nuvarande eller förflutna prestation och prestationer i en 

likartad relation. Jämförelsenivån mellan alternativen är en prestationsavvikelse 

som uppstår vid en ersatt relation. Jämförelsenivån kan också neutraliseras på 

grund av de strukturella förbindelserna mellan företagen som kan resultera i att 

ett partnerskap värderas högre än alternativen. Därför är det viktigt att veta vad 

kunder behöver och vad de förväntar sig från leverantörer (Wilson & Janterania, 

1995, s. 289–292). Företag X måste kunna uppfylla de förväntningarna som 

kunder har på både sina nuvarande och sina potentiella leverantörer. När dessa 

förväntningar är uppfyllda kan Företag X bryta den existerande barriären mellan 

den potentiella kunden och en annan leverantör, alltså den barriär som skapades 

på grund av lång relation, pålitlighet, strukturella/sociala investeringar och 

målkompatibilitet. 

Mohr & Spekman (1994) fokuserar på andra attribut i sin studie, och kompletterar 

Wilson & Janterania. Attributen som är signifikanta i båda studierna är pålitlighet 

(Mohr & Spekman, 1994, s. 145; Wilson & Jantrania, 1995, s. 63). De andra attributen 

som Mohr & Spekman introducerar är: 

 Koordination: ”Coordination is related to boudary definition and reflects the set 

of tasks each party expects the other to perform” (Mohr & Spekman, 1994, s. 

138). Narus & Anderson (1987, s. 40–41) menar att en pågående koordination 

måste finnas mellan det säljande och det köpande företaget för att deras 

förväntningar ska uppfyllas när det gäller policy, försäljning, 

försäljningstillvägagångssätt och framtiden, d.v.s. att koordinationen ska 

resultera i att båda företagen arbetar mot samma mål. 

 Engagemang: Engagemang är när båda partner är villiga att satsa på relationens 

behag (Porter et al. 1974, s604; Mohr & Spekman 1994, s. 137). Mohr & 

Spekman (1994, s- 137) menar att höga nivåer av engagemang är associerade 

med en lyckad relation eftersom båda parter arbetar för att relationen ska lyckas, 



 

30 | S i d a  

där både kortsiktiga och långsiktiga mål ska uppnås. Som vi diskuterade tidigare 

så påverkar engagemanget kundernas vilja att bevara en relation med sina 

leverantörer (Gil-Saura et al. 2009, s. 605). 

 Kommunikationskvalitet: Mohr & Spekman (1994, s. 138) menar att bra 

kvalitet på kommunikation är viktigt för att båda parter ska kunna uppnå sina 

mål med relationen. Företagen ska kunna byta pålitliga informationer med 

varandra på ett noggrant och lämpligt sätt. Schoop et al. (2010, s. 200–201) 

menar att kommunikationskvalitet består av tre delar: effektivitet, skicklighet 

och relationsdimension. Det ska finnas en struktur och ett mål i 

kommunikationen och det ska uppnås på ett effektivt sätt. Skicklighet syftar på 

att företagen måste kunna hantera dynamik, strukturering, sammanhang och 

genomskinlighet i kommunikationen. Relationsdimensionen innebär att 

företagen kan skapa förtroende samt en delad identitet som är direkt relaterad till 

kommunikationskvalitet med hjälp av kommunikation. 

 Informationsdelning: Här menar Mohr & Spekman (1994, s. 139) att företagen 

ska kunna dela kritisk information som kan vara viktig för att företagen ska 

kunna avsluta sina arbetsuppgifter effektivt och systematiskt.  

 Deltagande: Enligt Mohr & Spekman (1994, s. 139) ska företagen i en relation 

delta i planering och målsättning för att öka relationsnöjdheten. Det är speciellt 

viktigt när företagen i stor utsträckning kan påverka varandra. 

 Gemensamt problemlösande: Eftersom konflikter kan vara destruktiva så är 

det gynnsamt om företagen är engagerade i att lösa konflikter tillsammans på ett 

konstruktivt sätt. En tillfredsställande lösning bidrar till ett starkare partnerskap 

(Mohr & Spekman, 1994, s. 139). 

3.2.6 ÅTERKOPPLING  

För att behålla en relation med en kund behöver företaget göra regelbundna 

kundåterkopplingar (Anderson, 2009, s. 81–82). En återkoppling behöver utföras på nya 

kunder för att få viktig information om kundupplevelsen. Återkoppling måste även 

utföras på befintliga kunder för att ta reda på hur väl företaget uppfyller deras behov 

samt ta reda på om relationen fungerar, men också om hur kundernas behov förändras 

över tid. Återkoppling ska utföras på före detta kunder för att få informationen om vad 

som gick fel så att man kan skräddarsy åtgärder för att återskapa relationen. 

3.3 VÅR TEORIMODELL 

Nedan kommer vi att presentera vår teorimodell med hjälp av figur 5. Denna figur 

representerar huvudproblemet med vår uppsats och hur Företag X bör agera för att 

överleva och etablera sig inom plomberingsbranschen. Figur 5 kan delas in i de två 

delfrågor som presenterades i problemformuleringen:  

 Hur väljer potentiella kunder till Företag X sina leverantörer?  

 Hur kan Företag X skapa och upprätthålla kundrelationer?  

Dessa delfrågor har egna figurer som presenteras längre ner. 
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Figur 5. Vår teorimodell 

Vi har utgått från Spekmans modell (1988, s. 75–76) för att kunna skapa förståelse för 

kunder. Modellen finns även med i vår studie som figur 3 (se 3.1.3). Längst till vänster i 

Spekmans modell befinner sig de potentiella leverantörerna. Dessa leverantörer måste 

passera en tröskel för att få en möjlighet att bli potentiella strategiska leverantörer. 

Därefter måste dessa potentiella leverantörer passera ytterligare en tröskel för att kunna 

klassas som strategiska partners.  

Figur 5 bygger också på denna princip. Längst åt vänster finns potentiella leverantörer. 

Pilarna visar att dessa leverantörer måste passera en tröskel som är kriterier för inköp. 

När potentiella leverantörer har passerat denna tröskel kan de klassas som potentiella 

strategiska leverantörer. Om Företag X passerar denna tröskel och blir potentiell 

strategisk leverantör så betyder det att kunderna har börjat göra affärer med Företag X. 

Nästa steg i figur 5 handlar det om att skapa en bra relation med kunden. Om Företag X 

lyckas skapa en bra relation så finns det chans för företaget att bli en strategisk partner, 

vilket betyder att det bildas ett starkt band mellan de två företagen. Då är företagen 

engagerade i varandra och det skapas sociala och strukturella förbindelser. Dessa 

förbindelser kan i sin tur leda till en barriär. Denna barriär representeras av en gul ruta 

med bokstaven ”B”. Andra potentiella leverantörerna måste hitta ett sätt att kringgå 

barriären för att kunna genomföra en transaktion med kunden. 

”Kriterier för inköp” och ”bra relation” är två viktiga trösklar som företaget måste ta sig 

förbi för att bli en strategisk partner. Dessa trösklar sammanfaller med de delproblem 

som vi vill lösa i vår uppsats. Därför har de en röd ruta omkring sig. Vi börjar med att 

presentera den första tröskeln som är ”kriterier för inköp”. 
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Figur 6. Kriterier för inköp 

Denna tröskel bygger på Weijun & Zhimings modell (2007, s. 4). Vi har förenklat den 

så att den innehåller bara pris, kvalitet och service (se figur 6 ovan). Vi vill förstå 

kundernas uppfattning om dessa kriterier, eftersom det skulle besvara vår första 

delfråga: Hur väljer de potentiella kunderna till Företag X sina leverantörer? Det skulle 

även öka vår förståelse kring vad som måste göras för att Företag X kunna bli en 

potentiell strategisk partner.  

 

 

Figur 7. Bra relation 

 

När den första tröskeln är avklarad så bör Företag X fokusera på den andra tröskeln, bra 

relation, som presenteras i figur 7. Denna figur är en sammanfattning av de olika 

aspekter som leder till en bra relation. När vi har fått förståelse för hur de aspekterna 

karaktäriseras i plombbranschen så kan vi besvara den andra delfrågan: Hur kan Företag 

X skapa och upprätthålla kundrelationer? För att ta reda på vilka aspekter som är viktiga 

för en relation så har vi utgått från Naudé & Buttle (2000, s. 335), där artiklar om 

relationskvalitet analyseras. Naudé & Buttle jämförde fyra olika studier som bidrog till 

en fullständig bild av nio olika aspekter som leder till en bra relation. De fyra studierna 

överlappar varandra och studerar samma aspekter med liknande resultat. Därför valde vi 
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att fokusera på de två studier som skiljer sig mest från varandra för att på det sättet får vi 

bredare teoretisk bas Dessa två studier är Wilson & Janteranias (1995) och Mohr & 

Spekmans (1994). Den enda aspekten som överlappar och studeras i båda studierna är 

pålitlighet. Därför valde vi att basera figur 7 på de två studierna.  
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4 EMPIRI 

Empirikapitlet är indelat i fyra delar. Nedan kommer vi först att presentera olika typer 

av sigill och deras användningsområden, sedan kommer vi att presentera de intervjuade 

företagens bakgrund och bransch, och därefter kommer vi att gå in på valkriterierna och 

relationerna på respektive företag och beskriva de aspekter som vi identifierat från 

respondenternas berättelser.  

 

4.1 TYPER AV PLOMBER/SIGILL  

Nedan kommer vi att sammanfatta de vanligaste och mest eftertraktade 

plombmodellerna som existerar på marknaden idag. Detta syftar till att ge läsaren en 

bättre insikt i produkternas egenskaper. 

4.1.1 BULTPLOMBER 

Bultplomber är högsäkerhetsplomber anpassade för olika grenar inom logistik, som 

sjöfrakt, järnväg och landsväg. Låsning sker genom sammantryckning av plombens två 

delar, genom öglan på en container. Standarderna för bultplomber är ISO 17712 och C-

TPAT. ISO står för International Organization for Standardization och översätts som 

”internationell organisation för standardisering”. Det är en av värdens största 

organisationer inom standardisering och specifikation för produkter och service. De 

tillverkade bultplomberna måste gå igenom tester hos de auktoriserade institutionerna 

för att bli godkända av ISO eller C-TPAT (Scanseals 2013).  

4.1.2 VAJERPLOMBER 

Wire-sigill (Vajerplomber) är tillverkade av ståltråd i olika diametrar. Det gör att de blir 

mer flexibla och böjbara. De har ett bredare användningsområde än bultsigill, och kan 

användas till trummor, tankers och ventiler (Scanseals, 2013). 

4.1.3 STÅLBANDSSIGILL 

Ett stålbandssigill är ett platt metallband som används på släpfordon, godsbehållare, 

tankers och TIR-kablar. De används vid tillfällen när det behövs en enkel installation 

och högre säkerhet än för liknande typer av band. Det går att sätta fast dessa band för 

hand, men det krävs verktyg för att avlägsna dem (Scanseals, 2013). 

4.1.4 PLASTSIGILL 
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Plastsigill brukar tillverkas i polypropenen. Denna typ av sigill är mindre fokuserad på 

säkerhet, d.v.s. ändamålet med denna typ är att upptäcka obehöriga intrång. De är 

flexibla och kan skräddarsys i sin utformning, så de har ett stort användningsområde. De 

är även billigare än andra plomber (Scanseals, 2013). 

4.1.5 HÄNGLÅSSIGILL 

Hänglåssigill används på samma sätt som ett traditionellt hänglås för att visa om ett 

intrång har skett (Scanseals, 2013). 

4.1.6 MÄTARSIGILL 

Mätarsigill tillämpas främst på olika slags mätare. Den mest förekommande typen av 

detta sigill är tillverkad av en smal rostfri stållina (Scanseals, 2013). Vi har sett att 

denna typ av sigill används för att se om en brandsläckare eller en branddörr 

(nödutgång) har varit använd.  

4.1.7 RFID 

Elektroniska plomber (s.k. e-plomber) är en ny generation plomber som ska höja 

säkerheten. Teknologin tillåter användaren att kommunicera med plomben och läsa eller 

skriva information på den. Den vanligaste typen av e-plomb är den som använder 

radiofrekvenser för att kommunicera med användaren. Den teknologin kallas för RFID 

(Radio Frequency Identification). RFID kommunicerar med en antenn som är kopplad 

till en kontroll som styrs av en dator. Om det händer något kan datorn ta kontakt med 

personalen eller en annan institution som har tillgång till informationen. 

Det finns både passiva och aktiva e-plomber. De passiva plomberna kan inte skicka 

någon information, men användaren kan läsa informationen från den. De fungerar på 

samma sätt som en elektronisk streckkod eller registreringsskylt. När den passiva e-

plomben läses av går det att upptäcka om det har skett något intrång. Den aktiva e-

plomben kan skicka information och därför innehåller den ett batteri. Denna typ av 

plomb kostar mer på grund av dessa funktioner. De flesta aktiva plomber används för att 

kontinuerligt skicka information om status till kontrollbryggan. Det finns olika ISO-

standarder som ska säkerställa att kommunikationen mellan e-plomben och 

kontrollenheten fungerar (Zhang & Zhang, 2007, s. 16–17). 
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4.2 BRANSCH 

Nedan följer en kort beskrivning av de olika huvudsakliga verksamheter som använder 

plomber och där vi sökte respondenter i samband med vår studie. Även om inte alla 

ville delta i vår studie, så gav sökandet viktiga insikter i branschen/marknaden. 

Tabell 2: Uppringda företag 

 
 

4.2.1 CONTAINER 

Containerföretag är företagen som tillhandahåller containrar. En container är ett slags 

lådor som är gjorda av aluminium och stål, de är lätta att stapla på varandra vid sjöfrakt 

och lätta att lyfta upp på en truck för transport (Levinson, 2006). När en container ska 

fraktas behöver den plomberas, och det är bl.a. bultplomber som används för 

plombering av containrar. Vi hittade åtta företag med denna verksamhetstyp. Vi fick 

reda på att företag som tar hand om containrar inte behöver ha något att göra med 

plomber. Det finns några företag i denna kategori som hyr ut containrar till andra 

företag för att de senare ska användas till frakt. Den informationen framgick inte tydligt 

på deras hemsidor, d.v.s. om det står containerlogistik eller lastbilslogistik så betyder 

det inte att företagen plomberar sina containrar. Endast några sådana företag köper 

plomber. 

4.2.2 SHIPPING 

Shippingföretag erbjuder sjöfraktsservice. Företagen som identifierar sig som ett 

shippingföretag är oftast inte enbart verksamma inom sjöfrakt. Beroende på 

företagsstorlek så kan företaget även ha anknytningar till biltransport, rederi, 

lagerhantering och flygtransport med mera. Shippingföretag är alltså logistikföretag 

med inriktning mot sjöfrakt. Ett shippingföretag måste använda containrar när de fraktar 

gods, och dessa containrar måste vara plomberade. De plomberar inte alltid själva. 

Många shippingföretag uppgav att de bara fraktar containrar åt andra företag, men det är 

en del av deras plikt att se till att godset är plomberat  

4.2.3 LOGISTIK 
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Denna kategori är bred, och den skulle kunna innehålla alla företag som vi har intervjuat 

förutom försäljare och container. Denna kategori innehåller företag som har valt att 

presentera sin företagstyp som logistik. Det framgår av deras hemsida där de skriver 

t.ex. ”Vi är ett logistikföretag”. Även i denna kategori har det varit svårt att avgöra om 

företagen har någon plomberingsverksamhet eller har behov av plomber. Ett av dessa 

företag sade att de precis hade beställt 1000 stycken plomber från en lokal försäljare och 

att de inte ville delta i undersökningen. Ett annat företag ville inte delta för att de tycker 

att de köper för lite plomber och att det kommer att bidra till ”fördomsfulla” data. Ett av 

företagen sade att de gjorde ett spontant inköp av plomber från första bästa försäljare. 

Några logistikföretag kör på uppdrag från andra företag, vilket betyder att de inte 

behöver plomber. När vi samtalade med företagen som kör på uppdrag framkom det att 

alla kör på uppdrag åt samma företag. De nämnde detta specifika företaget för att vi 

skulle kunna ringa dit. Det stora företaget hyr in tjänster från andra logistikföretag. 

4.2.4 FRAKT 

Här ingår företag som fraktar gods. Det kan vara allting från en vanlig låda, ett brev 

eller ett paket till postfrakt. Vi blev tipsade av olika företag om att det finns en stor 

fraktaktör som hyr in tjänster från logistikföretag på olika orter för att frakta gods. Vi 

tog kontakt med fraktföretaget, och då fick vi veta att de finns i olika länder i Norden 

och fraktar godset via sjö, tåg, lastbil och flyg. Vi fick också reda på att de har ett 

kontrakt för närvarande, men att personen som skrev detta kontrakt och som också är 

ansvarig för inköp var ledig.  

4.2.5 TERMINAL 

Vi fick lära oss att företagen som transporterar eller fraktar gods inte alltid plomberar 

själva. Några av transportföretagen tipsade oss om att kontakta terminaler där godset 

förvaras. Många företag av denna typ transporterar godset mellan olika ställen, och 

därför trodde vi att det är terminalerna som köper plomber och plomberar godset. Efter 

att vi hade ringt ett antal terminaler visade det sig att det inte alltid stämmer, men till 

slut fick vi intervjua två företag i denna kategori som arbetar med plombering. 

4.2.6 FÖRSÄLJARE 

I den här kategorin finns konkurrenter till Företag X. Listan omfattar fyra företag. Dessa 

företag är plombförsäljare som agera på den svenska marknaden. Vi fick intervju med 

ett av dem. De medelstora plombförsäljarna finns utanför Sverige och det finns ingen 

plombtillverkningsverksamhet i Sverige. Alla plombförsäljare återförsäljer varorna och 

de har likartade verksamhetsrikningar. 

4.2.7 SAMMANFATTNING AV INSIKTER I BRANSCHEN FRÅN 

URVALSPROCESSEN I 

Ett företag som tar hand om transporter, frakt eller logistik köper inte nödvändigtvis 

plomber. Det verkar inte heller finnas något företag som enbart tar hand om 

plomberingen. Många företag skiljer sig från varandra och det är svårt att identifiera 

deras behov av plomber. Inget av dessa företag har information på sin hemsida som 

pekar på att de köper eller använder plomber. Det finns ett komplext system mellan 
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företagen beträffande plombering. Några plomberar och fraktar själva, några plomberar 

sitt gods men anlitar ett annat logistikföretag för att frakta det, och några lagrar bara det 

plomberade godset.  

En företeelse som vi har upplevt i våra kontakter med företagen är att inköpen av 

plomber är centraliserade. Många företag som vi ringde till har något slags partnerskap 

med ett större eller mer komplext logistikföretag som i sin tur har en dominant ställning 

på respektive marknad och har verksamhet över flera delar av världen. Några av de 

företag vi ringde till beställer sina plomber från sitt partnerföretag. Respektive 

partnerföretag har i sin tur leverantörer som tillhandahåller plomber i stora kvantiteter. 

En annan företeelse som vi upplevde under intervjuerna är att receptionspersonalen 

generellt har dålig kännedom om plomber, vilket ledde till att vi blev hänvisade till fel 

person. Under de olika intervjuerna hände detta upprepade gånger, vilket också 

indikerar att plomber inte spelar någon stor roll i många företag.  

4.3 FÖRETAGSBAKGRUND 

Den följande tabellen presenterar vilken bransch företagen är verksamma i och vilken 

position de intervjuade personerna har. Vi har valt att anonymisera företagen.  

 

Tabell 3: Intervjuade företag

 
 

4.3.1 FÖRETAG 1 

Detta företag arbetar med logistik och transport av gods. Företaget har varit verksamt i 

ungefär 8 år, men VD:n i företaget har jobbat i logistikbranschen mycket längre – över 

20 år. Det betyder att företaget borde besitta de erfarenheter som krävs för att sköta 

logistiktranporter. Det innebär även att företaget har en omfattande vana av 

plombinköp. Plomberna används till 90 % vid sjötransport. De köper ungefär 400 

plomber per år. Detta kan bero på att det är ett litet företag med 10–15 anställda. De 

omsätter omkring 10 000–20 000 tkr om året. Företaget är en bra representant för en 

liten aktör i logistikbranschen. 

4.3.2 FÖRETAG 2 

Företag 2 är ett logistikföretag. De transporterar gods via väg-, sjö- och tågtrafik, har 

möjlighet att exportera varor och äger även egna lager och terminaler. De köper ungefär 

2500 plomber om året. Företaget har mellan 50 och 100 anställda och omsätter omkring 
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60 000–90 000 tkr om året. Det har varit verksamt inom branschen i ungefär 30 år, och 

har därför lång erfarenhet inom logistik. Det innebär att vi får en tydlig bild av hur 

plombinköp genomförs i ett logistikföretag. Företaget är en bra representant för en 

medelstor aktör i logistikbranschen.  

 

4.3.3 FÖRETAG 3 

Detta företag arbetar med godstransport, både inrikes och utrikes. De tar hand om 

biltransport, flyg och sjöfrakt. Företaget är ett dotterbolag till en stor aktör inom logistik 

och har omkring 100–500 anställda. Moderbolaget äger flera olika bolag i Sverige med 

olika inriktningar inom logistik. Moderbolaget är en av de största logistikaktörerna inom 

Norden och har flera tusen anställda sammanlagt. På grund av storleken så representerar 

företaget en stor aktör i logistikbranschen. De beställer plomber när de behöver dem, 

ungefär 15 000 plomber i taget.  

4.3.4 FÖRETAG 4 

Företag 4 är ett logistik- och transportföretag som etablerades för ungefär 40 år sedan. 

De har 6 anställda och omsätter 10 000–20 000 tkr per år. Företaget representerar en 

liten aktör som beställer små kvantiteter av plomber, cirka 200 stycken sedan 2008. 

Dessa plomber används enbart till containrar för säkerhetstransporten. Intervjupersonen 

är ansvarig för inköp av plomber, och har jobbat fem år i företaget. 

4.3.5 FÖRETAG 5 

Detta företag säljer plomber, d.v.s. företaget är en konkurrent till Företag X. De har 

ändå varit villiga att delta i intervjun. Företaget har varit verksamt inom 

säkerhetshantering, förpackning och försegling i 40 år. Därför anser vi att företaget har 

goda erfarenheter om plombförsäljning och att de kan bidra med viktig information om 

hur marknadskunder tänker kring och förhåller sig till de olika aspekterna, samt även 

hur en plombförsäljare tänker kring plombförsäljningen. Det är ett litet företag med 5–

10 anställda och 20 000–40 000 tkr i omsättning per år. Personen som vi intervjuade är 

en plombförsäljare. Han beskrev företaget som ett företag som jobbar med förpackning 

och att plomber är något extra som de erbjuder. 

4.3.6 FÖRETAG 6 

Företaget är verksamt inom sjöfart och logistik med en internationell inriktning. De 

erbjuder även sina kunder skeppsbygge och -reparation, marin teknik, terminal, 

lagerhantering och finans- och IT- tjänster. Företaget har varit verksamt inom branschen 

i mer än 30 år och samarbetar med ett av världens största sjöfarts- och logistikföretag, 

som i sin tur består av mer än 1200 företag och runt 8000 anställda. De använder drygt 

100 000 plomber om året och brukar göra en beställning en gång per år.  
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4.4 VALKRITERIER FÖR INKÖP  

 

 
Figur 8. Valkriteriers samverkan 

4.4.1 PRIS 

Priset varierar beroende på vilken plomb det gäller. Som Företag 2 uttryckte sig: 

”[…] Dyrare plomber används till dyrare varor, råmaterial som inte går lätt att 

bära behöver inte lika hög säkerhet som t.ex. ett Iphone.” 

När en värdefull vara fraktas behöver den hög säkerhet. Plomberingen måste säkerställa 

att det större säkerhetsbehovet tillgodoses, vilket betyder att säkerheten på plomben 

måste vara högre och att priset på plomben stiger. Företag 5, som säljer plomber, håller 

med om att priserna på plomber varieras efter säkerhetskraven, men även beroende på 

kvalitet: 

”Ju högre krav, styrkor, resistans mot att den skojas med desto högre pris.”  

Det framgår i intervjun att ”krav” är det som myndigheter kräver av exportgods. Det går 

inte att frakta en vara utan att ha en plomb. ”Styrkor” är de olika egenskaper som en 

plomb måste ha för att kunna användas för de olika användningsområdena, alltså 

kvalitet och flexibilitet. Under intervjun jämförde intervjupersonen två olika plomber, 

bultplomber och vajerplomber. Enligt intervjupersonen har de lika hög säkerhet men 

vajerplomber är mer flexibla än bultplomber. Vajern går att böja och applicera på olika 

sammanhang men bultplomber används enbart till att låsa containrar. Vår tolkning är 

således att plomber med bredare användningsområde kan kosta mer, men säkerheten 

och kvaliteten påverkar också priset. Det spelar också roll vad plomben är gjord av. 

Företag 5 uttrycker sig så här: 

”Materialet har betydelse, absolut. Om det är stålfria material eller annat så finns 

det prisskillnad.” 

Vilket material som används till en plomb beror på i vilken sammanhang plomben ska 

användas, och det påverkar priset t.ex  rostfria eller hårdare materialen i en plomb. Stål 

avskräcker förbrytare bättre än en plastplomb, eftersom det krävs en bultsax för att bryta 

en stålplomb. För ett företag som säljer plomber, d.v.s. Företag 5, är det viktigt att ha 
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erfarenhet av vilka plomber som eftertraktas på marknaden. Företagen som säljer 

plomber måste veta vad kunderna behöver för att kunna sälja rätt plomber till en kund. 

”Vi tittar på kundnyttan på de produkter vi väljer. Rätt produkter till rätt pris 

som vi känner passar till vår marknad. Och den kan man skilja från en annan marknad, 

en annan världsdel. Så med hjälp av våra erfarenheter så väljer vi rätt produkt”, berättar 

intervjupersonen på Företag 5. 

Relationen mellan försäljare och köpare påverkas av priset i plomberingsbranschen. När 

vi frågade Företag 5 om vilka aspekter som är viktiga för en strategisk relation och hur 

de skapar en sådan relation fick vi svaret: 

”När det gäller plomber så är det som vilken annan affär som helst. Man får ha 

en prisbild som fungerar för oss och för kunder. Naturligtvis så har man en relation.”  

Här kan man se att priset kan ha en påverkan på den strategiska relationen mellan en 

kund och en leverantör. De vill att priset ska passa för både kunder och försäljare och 

det skulle kunna leda till en strategisk relation. Rätt pris kan bidra till att kunderna 

stannar längre. Företag 3, som beställer ungefär 15000 bultplomber om året, har 

tillfrågats om vilka ekonomiska konsekvenser som skulle kunna uppstå vid ett 

leverantörsbyte. Svaret var: 

”Det är inte så stora prisskillnader och vi har inte ett skriftligt avtal. Så om vi 

hittar lägre priser så byter vi. Det är så enkel produkt.” 

Enligt Företag 3:s uppfattning är bultplomber en enkel produkt, de lägger inte så mycket 

krav på produkten förutom att den måste vara godkänd av ISO eller C-TPAT. Det kan 

innebära att leverantörer konkurrerar med priset för att kunna attrahera marknadens 

kunder. De företag som erbjuder det lägsta priset på bultplomber har bättre 

förutsättningar att få fler kunder som har uppfattningen om att produkten de köper är 

enkel och att det är lätt att få tag på en likartad vara. Företag 4, som köper bultplomber, 

säger att de förväntar sig ett visst pris: 

”Mellan 10 och 15 kronor, omkring 13 kronor kanske.”.  

Företag 4 ville inte avslöja det verkliga priset hos dagens leverantör, men förväntar sig 

att priset ligger mellan 10 och 15 kronor. Vi vill sammanfatta allt som har sagts om pris 

för att det ska vara enklare att göra en analys. Därför har vi använd ett citat från Företag 

6: 

” Först så tycker vi att det är jätteviktigt med kvalitet, och att leverantörer ska 

kunna leverera den vara vi behöver, leverera i tid, priset är viktigt också.” 

De data vi har samlat in från kunder och leverantörer pekar på att det finns olika saker 

som påverkar priset. Dessa är myndighetskrav, säkerhet, kundkrav, kvalitet, flexibilitet 

och material. Vi vet även att de olika användningsområdena, t.ex. sjötransport, export, 

container etc., ställer olika krav på en plomb. Alla dessa krav beror dels på 

användningsområde och dels på i vilket sammanhang plomberna används, och dessa 

attribut kan påverka priset. Ett bra pris skulle kunna leda till fler köp i framtiden, om 

inte konkurrenter erbjuder samma produkt till ett bättre pris. 

4.4.2 KVALITET 
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Som nämnts tidigare hänger kvaliteten ihop med priset. Plomber av god kvalitet lever 

upp till den angivna säkerhetsgraden. Säkerhetsgraden talar om hur svårt det är att 

manipulera plomberna, och de olika säkerhetsgraderna är relaterade till de säkerhetskrav 

som varorna i lasten kräver. Värdefulla produkter som till exempel en Iphone kräver en 

säkrare plomblösning än stor betongblock. 

Det framgår av intervjuerna att alla företagen har något slags krav på kvalitet som är ett 

avgörande beslutskriterium för inköp. När vi frågade vad de ansåg utgör bra kvalitet på 

plomber, svarade Företag 1 och Företag 2 

  ”De måste vara certifierade då, och de ska klara den säkerhetsklassen. Är de det 

så är vi nöjda”, respektive:  

 ”Det ska vara svårt att bryta. Det är säkerheten som är viktigt. De måste vara 

certifierade också.” 

Likartade svar har samlats in från fem av de sex intervjuade företagen. Således är det 

otvetydiga kravet för Företag 1 till Företag 5 att de plomber som köps in måste vara 

ISO-certifierade. Oavsett vilket pris som erbjuds av en plombtillverkare så är det 

ointressant för företagen om inte kvalitetskraven är uppfyllda. Myndigheter har också 

bestämmelser om kvalitet på plomber:   

 ”Först och främst så finns det myndighetskrav att plomber ska uppfylla 

standardkriterier och då är det kvalitet som är nummer ett”, säger Företag 5.  

Vi kan efter detta konstatera att kvalitetskrav skiljer sig åt mellan företag, dock präglas 

de mer eller mindre av gemensamma drag. Nedan presenterar vi en tabell som 

åskådliggör de attribut som nämndes under intervjuerna och antalet företag som nämnde 

respektive attribut. 

Tabell 4: Kvalitetsattribut

 

Det framgår av tabellen att förutom det ovan nämnda attributet certifiering så är ”lätt att 

använda” också ett omtalat attribut. Det innebär att plomberna måste går fort att sätta på 

eller trycka ihop. 

 ”Det finns dåliga plomber som inte fungerar, jättesvåra att trycka ihop. De ska 

gå lätt att trycka ihop, så att det går snabbt. Det är viktigt”, säger Företag 1.  

De plomber som är defekta kan vara besvärliga och kan avvika från varandra. Därmed 

kan det uppstå ett problem när man trycker ihop dem, vilket skulle kunna leda till lägre 

effektivitet i företaget. När företagen uttalade sig om lättheten brukade de samtidigt 

påpeka att det måste gå snabbt att hantera plombering. Företagen som jobbar inom 

logistik måste vara noga med att lasta på varor och skicka ut dem i tid. Effektivitet kan 

vara en anledning till varför de är så känsliga för att plomberna ska vara lätta att 
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använda. En annan anledning kan vara att om personalens förmåga att hantera 

sofistikerade verktyg är begränsad, så är det kostsamt för ett företag att tillämpa 

främmande metoder eller verktyg som skulle innebär någon slags resurskrävande insats. 

Detta gäller kanske särskilt plomber, som egentligen är en produkt som till sin natur 

borde vara lätt att hantera. 

Hälften av de företag som vi intervjuade uttryckte sig om att det är viktigt att leveranser 

kommer i tid, den andra hälften har inte nämnt detta. Här citerar vi några av uttalandena 

från företagen: 

 ”Det får inte dröja när de levererar, då ta vi någon annan leverantör.” (Företag 

1) 

 ”Det är viktigt att de kommer i tid.” (Företag 3) 

 ”Måste kunna leverera på bestämd leveranstid, om det är avtalat att produkter 

ska levereras inom 30 dagar så få de inte komma för sent.” (Företag 6) 

Efter att vi hade intervjuat de sex företagen upplevde vi att inget av företagen, utom 

Företag 5, känner till någon brist i utbudet inom plombbranschen. Plombaktörer 

generellt sett tillverkar likartade produkter. Företag 1 uppger att eventuella 

fördröjningar kan leda till att företag väljer att köpa från en annan aktör istället. 

Ersättningskostnaden för att byta leverantör är låg hos de flesta företagen och det finns 

gott om alternativa leverantörer som de kan få tag på. 

Beträffande responsen rörande leveranstid kan det ha ett samband med att plomber har 

väsentlig betydelse för företagets drift. Det framgår av intervjuerna att de intervjuade 

företagen inte kan fungera utan plomber. Här citeras några av företagen som beskriver 

vad plomber betyder för dem:  

”Vi få inte lasta utan plomb, naturligtvis är de jätteviktigt.” (Företag 2) 

 ”Vi måste ha plomber hela tiden annars få vi inte lasta ut. Det är jätteviktigt, 

annars bli det stopp.” (Företag 1) 

 ”Utan plomber så skulle vi inte kunna exportera, därför så är det viktigt.” 

(Företag 3)  

 ”I de fallen när container ska plomberas då är det viktigt att vi har plomber. 

Eftersom man ska göra saker snabbt så är det bra att ha plomber tillgängliga i 

företaget.” (Företag 4) 

 ”Det är viktigt, för oss plombförsäljare så är det jätteviktigt att våra kunder får 

sina leveranser i tid, det skapar förtroende hos kunder.” (Företag 5) 

De företag som inte betonar en god leveranstid har lägre köpfrekvens, det vill säga att 

de köper in relativt stora mängder i förväg, men för många företag är det svår att 

förutspå sina behov av plomber. För Företag 5 är det särskilt viktigt att deras 

leverantörer kan leverera de efterfrågade plomberna i god tid, eftersom deras 

affärsverksamhet bygger på återförsäljning av plomber. I och med att de själva inte 

tillverkar några plomber så är det oerhört viktigt för dem att se till att kunderna bli 

tillfredsställda på ett annat sätt än genom att de konkurrerar med priset. Detta på grund 

av att ett företag som enbart återförsäljer plomber naturligtvis säljer sina produkter till 

ett högre pris än de företag som tillverkar plomber själva. Hållbarheten kan också vara 

en viktig aspekt som företag funderar kring vid inköpstillfället. De typiska kraven på 

hållbarheten är att plomberna måste kunna stå emot det kalla klimatet. Det finns 

plomber som är tillverkade av mer eller mindre plastigt material, och det är viktigt att de 

inköpta produkterna håller. Detta gäller särskilt för de företag som lagrar plomber under 
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lång tid och hanterar dem under kalla omständigheter. Det skulle innebära både 

ekonomiska och funktionella problem för ett företag om de skulle köpa bristfälliga 

produkter, alltså plomber som inte lever upp till kvalitetskraven i svårare miljöer.  

”De plastiga plomberna måste hålla under den kalla klimatet. Eftersom vi köper 

in stora mängder, därför måste plomberna har bra kvalitet som kan lagras under 

lång tid, ungefär 1 år. Bra kvalitet är jätteviktig.” (Företag 6) 

 ”Jaa om vi pratar flexibilitet så är det att de måste ha en förmåga att kunna sättas 

på i olika miljöer.” (Företag 5) 

 

4.4.3 SERVICE 

Tabell 5: Serviceattributen

 
 

Tabellen visar att företags behov kring service skiljer mycket åt, utom när det gäller 

tryckmöjligheten. I vår studie kommer vi inte gå in på hur olika företag tillämpar olika 

arbetssätt, vi vill snarare identifiera de obligatoriska servicekraven som kan vara 

aktuella även för Företag X. Från tabellen kan vi identifiera att tryckmöjligheten är det 

mest omtalade attributet bland dessa företag. Detta innebär att det säljande företaget ska 

kunna trycka eventuella logomönster och serienummer på en plomb. 

“Dock måste ha logo och serienummer på plomberna.” (Företag 4) 

“Serienummer och logo måste vara påtagliga” (Företag 6) 

Företag vill genom serienummer identifiera innehållet på en last och genom logon 

identifiera vilket företag lasten kommer ifrån, samtidigt är logon symbolmässigt viktig 

för företaget. Det är viktigt för det köpande företaget att ha båda möjligheterna 

tillgängliga. Företag 5 har en annan syn på tryckmöjligheten än resten av företagen, 

detta kan bero på att de besitter resurser för att trycka själva.  

”Det beror på våra kunder. Vill vår kund ha snabb leverans så måste vi ha de 

produkterna hemma och trycker dem här i Sverige med logo och serienummer osv., de 

produkterna som vi har hemma i lagret beställer vi i god tid förväg. Om kunder beställer 
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plomber som ska levereras om en månad då beställer vi dem från fabriken direkt med 

logga och serienummer tryckta där, eftersom det är billigare.” (Företag 5) 

Med detta belyser Företag 5 förhållanden mellan pris och leveranstid. För Företag 5 går 

priset hand i hand med den begärda leveranstiden, ju kortare leveranstid som krävs 

desto dyrare är det för företaget att leverera varorna. Detta eftersom arbetskraften är 

dyrare hemma i Sverige, och en stor order med kort leveranstid kan eventuellt leda till 

en överbelastning på företagets resurser, vilket innebär högre löneersättning eller högre 

transaktionskostnader från tillfälliga leverantörer. 

Längden på leveranstider varierar mellan företag. Företag 2 och Företag 4 menar att de 

beställer plomber i god tid. Det betyder att det är godtagbart med långa leveranstider. 

För Företag 3 och Företag 6 är en månad en godtagbar leveranstid. Dessa företag 

föredrar kortare leveranstider. Företag 1 är explicita med vikten av en mycket kort 

leveranstid.  

”Ja, om jag beställer förmiddag så vill jag helst få de på eftermiddag eller dagen 

efter.” 

”Jo, de måste komma om man beställer. Det får inte dröja 4 veckor tills de 

kommer, det är jätteviktigt att de kommer i tid.”  

Å ena sidan är en kort leveranstid mindre viktigt för företag som beställer långt i förväg 

eller förväntar sig långa leveranser, å andra sidan är det viktigt för företagen som 

förväntar sig snabba leveranser. Därför ställs det krav från kundernas sida på 

leverantörers räckvidd och anpassningsbarheten på leveranstiden.  

Hos Företag 6 är servicekraven betydlig högre, de kräver både utbildning för personal 

och att de eventuella felen på varorna åtgärdas: 

”Ibland kan det hända med nya produkter att vår personal måste få hjälp från 

leverantörer att lära sig använda dem. De som levererar varor måste kunna följa upp om 

det uppstår fel med varorna, och identifiera och åtgärda felet. Om felet orsakas av 

leverantörer måste vi få skäliga kompensationer. En annan sak som är viktigt för oss är 

leverantörer måste kunna leverera de varor vi behöver innan betalningen, eftersom för 

vårt företag är det så att vi brukar alltid betala för varuinköp vid slutet av månaden, 

därför så ställer det krav på leverantörer att acceptera minst 30 dagars kredittid.” 

(Företag 6) 

Detta tyder på att de värdesätter service efter försäljningen, vilket också kan ha att göra 

med att de har ett större inköp än andra aktörer (drygt 100 000 st/år). Det innebär i sin 

tur en större risk om varorna har defekter eller fel. Därför är det rimligt att kräva någon 

slags kompensation. Enligt svensk lag får köpare kräva avhjälpande, omleverans eller 

prisavdrag och till och med häva köpet om varan är felaktig och felet inte är orsakat av 

köparen (KöpL kap1 § 30). Dessa förutsättningar gäller inte alltid om varorna är inköpta 

från andra delar av världen utanför Europa. Därför måste företag beakta säljares 

förmåga till åtgärder och kompensationer. Utbildningen för personal ställer krav på att 

det säljande företaget ska ha goda kunskaper om sina produkter. Kraven på den långa 

kredittiden är på grund av att företaget betalar sina utgifter vid slutet av månaden, och 

det är vanligt för företag som lyder under flera instanser på grund av storleken och 

komplexitet mellan olika avdelningar. En lång kredittid innebär bra likviditet hos det 

säljande företaget.  
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Att kunna erbjuda ett brett sortiment är en del av servicen för Företag 5. Med tanke på 

att plomber är olika beroende på användningsområde och omständigheter så är det en 

bra förutsättning om säljare kan erbjuda denna typ av service. 

”Det som är viktigt är att vi har ett brett sortiment som kan tillfredsställa de olika 

behoven.(Företag 5). 

4.5 RELATION 

Tabell 6: Relationsattributen  

 
 

Företagen som vi har intervjuat har olika relation med sina leverantörer. Figur 6 visar 

hur relationen skiljer sig mellan de olika företagen. Detta är inte alla faktorer som kan 

bidra till en bra relation, men dessa är de största faktorerna som vi kunde identifiera hos 

de olika företagen genom intervjuer. Om rutan är blank så betyder det att företaget inte 

har uttalat sig om attributen eller svarat det motsatta. 

4.5.1 PERSONLIG RELATION 

Som vi kan se så har de flesta företagen ingen personlig relation med leverantören. 

Företag 5 uttalade sig så här: 

”När det gäller plomber, så tror jag att de inte köper så ofta. Alltså att de köper 

en gång så att de klarar sig i ett år eller halvår. Så det blir inte så tajta relationer. Så jag 

tycker att de inte är så viktiga.” 

De företag som har personliga relationer med sin leverantör är Företag 2 och Företag 6. 

Företag 2 sade att de har jobbat med leverantören länge, ungefär 30 år, och att den har 

funnits där sedan de byggde upp sin verksamhet. Företag 6 sade att: 

”Jo, det är bra att känna en person som man göra affär med. Det är det ju som 

skapar förståelse och samarbete.” 

4.5.2 LÅNGSIKTIG RELATION 

Eftersom Företag 2 har jobbat väldigt länge ihop med sin leverantör så antar vi att det 

finns en långsiktig relation. Företag 3 har ett avtal med sin leverantör, och det räknas 

som en långsiktig relation. Företag 4 handlar inte ofta hos sin leverantör, men på grund 

av att de beställer andra varor från samma leverantör, så räknas det som en långsiktig 
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relation. Vi vet inte vilka varor de beställer men det bidrar till att det blir enklare att 

köpa plomber från samma leverantör. Företag 5 uppgav att de brukar arbeta för att få en 

prisbild som fungerar för både kunder och leverantörer, och de sade: 

”[…]naturligtvis så har man en relation.” 

4.5.3 AVTAL  

När vi frågade Företag 1 om de har några avtal med sin nuvarande leverantör svarade 

de: 

”Nej, vi har inga avtal, men det finns en eller två leverantörer som vi ringer till 

när vi behöver plomber.”  

Företag 4 svarade: 

”Nej, vi kollar runt lite grann och tar de som är mest prisvärda. De leverantörer 

vi har handlat hos förut kan vara ett alternativ.” 

Försäljaren av plomber, alltså Företag 5, sade: 

”Nej, vi kör inte långa avtal. Vi har inga som frågar efter avtal i det här 

sammanhanget.” 

Företag 6 har haft en leverantör i 5 år och har ett avtal för 2 år framåt.  De uppgav även 

att de har 2–3 andra leverantörer som de brukar beställa från. Det betyder att företaget 

köper från olika leverantörer trots att de har ett avtal med den befintliga leverantören. 

De sade också att de vill diversifiera sina inköp för att reducera risken för uteblivna 

leveranser.  

4.5.4 KOORDINERING 

Det är viktigt för Företag 2 med koordinering. När vi frågade dem om koordinering och 

gemensamma mål så svarade de: 

”Jo, de har utvecklat plomber som man kan spåra container, det sitter chips i 

plomberna.” 

Utifrån intervjupersonens svar upplevde vi att frågan tolkades fel av intervjupersonen. 

Därför ställde vi en uppföljningsfråga om huruvida de brukar koordinera sin försäljning, 

och där fick vi svaret: 

”Nej, det är det inte direkt, det är bara att se till att det är bra plomber, det är 

viktigt för vår ägare att det är bra plomberat.” 

Det handlar inte om försäljningskoordinering, snarare handlar det om att företaget 

behöver säkra och högkvalitativa plomber och att försäljare vill kunna leverera det 

kunderna behöver. De sade att det sitter ett chip i plomberna, det handlar alltså om 

RFID-teknik, och det är en typ av elektroniska högsäkerhetsplomber som går att spåra. 

Alltså krävs det ett visst samarbete mellan köpare och säljare när nya plomber 

utvecklas. Det säljande företaget måste se till att plomber fungerar enligt kundernas 

specifikationer och köpare vill ha nya och säkrare plomber. Företag 2 sade även att detta 
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samarbete bidrar till att företaget kan vara tidigt ute på marknaden med nya produkter 

vilket i sin tur bidrar till en bra relation mellan företagen.  

4.5.5 KOMMUNIKATION 

Företag 2 sade att de beställer plomber varje vecka, men att de kommunicerar med det 

säljande företaget svarade de en gång i månaden.  

“[...] varje månad. De har ju utvecklat nya plomber och de har ju testat hos oss [...]” 

Det är oklart om de har kontakt med varandra en gång i veckan eller en gång i månaden, 

men på grund av att leverantören utvecklar plomber så skulle det kunna betyda att de 

har kontakt med varandra utöver beställningar. De skulle alltså kunna ha kontakt med 

varandra varje vecka för att beställa plomber, men utöver det så måste de kommunicera 

med varandra för att hålla sig underrättade om plombernas utveckling.  

Företag 6 tycker också att ständig kommunikation är mycket viktigt för att leverantörer 

ska utveckla produkter som passar företaget. De säger också att kontinuerlig 

kommunikation är viktigt för att underrätta leverantörer om de produkttyper som 

behövs, så att de samtidigt kan förbereda sina resurser efter den kvantitet som 

efterfrågas. Innan det sker måste kunden vara säker på att leverantören kan leverera i tid 

och ha god kvalitet på varan. Vi citerar: 

”Först måste leverantören kunna leverera de produkter som vi behöver med god 

kvalitet och leverera i tid. Det är bra då om leverantörer ständigt kommunicerar med 

oss, och tillsammans utvecklar vi de produkter som passar oss. De måste ha  resurser att 

tillverka den mängd vi behöver.” (Företag 6) 

Alla företag som vi har intervjuat använder e-post för att ta kontakt med leverantörer, 

förutom Företag 1. De sade inte om de använder e-post eller inte, men eftersom de har 

en e-postadress på sin hemsida antar vi att de gör det. Företag 6 sade även att de 

använder nästan enbart e-post, och Företag 5 sade att de föredrar internet som 

kommunikationsmedel och att internet är det första steget, och att telefon kan vara nästa 

steg i kommunikationen med leverantörer. Vi ställde frågan ”Vilka ekonomiska 

konsekvenser skulle kunna uppstå för er om ni byter en leverantör eller avslutar en 

relation med en leverantör?”. Ett företag som har svårt att byta leverantör är Företag 2. 

Detta företag har samarbetat länge med sin leverantör, och de sade: 

”Det är en lång process, man kan inte bara gå ut och ändra på det utan man 

måste kommunicera med ägarna.” 

Vi kan förstå det, eftersom de även har avtal med sin leverantör. Därför ställde vi en 

uppföljningsfråga till dem: Hur ska en ny leverantör ta sig in i er köpprocess? 

”För oss är det så att vi inte ändrar det i onödan. Det är en kombination av priser 

och kvalitet, men det är i princip som andra produkter, finns det bra produkter till rätt 

pris kan det ta längre tid att komma in, men inte omöjligt.” 

Företaget har en bra relation med sin leverantör, men det går att bryta den barriären om 

leverantören har en kombination av bra pris och kvalitet på sina produkter, eftersom de 

sade ”[...]men inte omöjligt”. Vi tror att Företag 2 har en stark barriär jämfört med de 

andra företagen. Företag1 sade att de tar första bästa leverantör. Företag 3 sade att det är 

enkelt för dem att byta leverantör om det skulle uppstå några problem. Om de behöver 
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byta leverantör finns det inte så många att välja mellan, och de skulle välja mellan några 

få leverantörer som dominerar marknaden. Företag 4 har också uttalat sig om att det är 

enkelt för dem att byta leverantör: 

”Det är inga problem att byta en leverantör, jag kan byta när jag vill.” 

När vi frågade vad som utgör ett bra förtroende svarade Företag1: 

”Det är egentligen leveransen och att de har grejerna hemma när vi ringer.”  

Företag 3 svarade: 

 ”Att de kan producera plomber med vår logga, godkända bultplomber.” 

I motsats till dessa sade Företag5 att det är leveranstiden som skapar förtroende hos 

kunder. Vi ställde frågan om hur viktigt är det med snabba leveranstider och Företag 5 

svarade: 

 ”Det är viktigt, för oss plombförsäljare så är det jätteviktigt att våra kunder får 

sina leveranser i tid, det skapar förtroende hos kunder.” 

När vi frågade om vilka aspekter som bidrar till ömsesidigt förtroende svarade Företag 6 

följande: 

”Först måste leverantören kunna leverera de produkter som vi behöver med god 

kvalitet och leverera i tid[...]” 

Vi kan se att kvalitet och leveranstid är viktiga aspekter som skapar förtroende hos 

kunder. Plombleverantören måste kunna leverera varor som beställs och leverera dessa i 

tid, men också ha god kvalitet på de varor som beställts. 
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5 ANALYS 

I detta kapitel kommer vi att analysera respondenternas svar. Kapitlet kommer att följa 

samma ordning som tidigare, d.v.s. att inledas med diskussioner kring valkriterier, och 

sedan avslutas med diskussioner kring relationer. Inom båda delarna kommer vi att 

tolka respondenternas svar för att förstå orsakerna till de eventuella behoven och sedan 

med hjälp av teorier konstruera förslag för hur Företag X bör agera för att kunna 

uppfylla behoven hos sina potentiella kunder. 

 

5.1 VALKRITERIER FÖR INKÖP  

Enligt det teoretiska ramverket vet vi att valkriterier för inköp indelas i huvudsakligen 

tre kategorier: pris, kvalitet och service. Vi vet även att på grund av B2B-företagen 

heterogenitet så är det omöjligt att beskriva en standarduppsättning för vilka aspekter 

som bör innefattas i varje kategori, men data som vi har samlat in representerar dock en 

del av den marknad som Företag X agerar på. Därför är det viktigt för Företag X att ta 

hänsyn till dem. 

5.1.1 PRIS  

Vad ska Företag X har för strategi i sin prissättning? I följande diskussion kommer vi att 

utgå från denna fråga. Att upprätta en prisstrategi innebär att företaget måste genomgå 

en process som inkluderar åtskilliga deluppdrag. 

Det första uppdraget är att identifiera referenspriset (Kahneman & Tversky, 1979, s. 

277). Med referenspriset menar vi det genomsnittliga marknadspriset på plomber som 

finns i Företag X:s sortiment. Det är viktigt på grund av att de potentiella kunderna 

evaluerar värdet med hjälp av en referenspunkt. Företag X måste kunna erbjuda ett 

rimligt pris för att kunna attrahera kunder. Ett rimligt pris kan vara antingen högre eller 

lägre än referenspriset, och detta beror helt på vad företaget kan erbjuda ur de andra 

aspekterna, det vill säga service och kvalitet. Det kan vara svårt att ta reda på priset som 

en kund får av sin befintliga leverantör, varför företaget vid den initiala kontakten med 

en ny kund ska utgå från det genomsnittliga marknadspriset i sin prissättning. Därefter 

bör företaget ta reda på vad kunden få för pris från sin befintliga leverantör för att 

upprätta ett anpassat pris. Beroende på referenspris så kan företaget använda olika 

strategier för att höja värdet av sin produkt.  Den så kallade skymningsstrategin 
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(Popescu & Wu, 2007, s. 419) kan tillämpas om referenspriset är högre och företaget 

vill sätta ett lägre pris, och penetrationsstrategi (Popescu & Wu, 2007, s. 419) kan 

användas för att prissätta varan högre än marknadspriset. De effekter som uppnås till 

följd av de två strategierna har vi diskuterat i teorikapitlet (3.1.2.1). Vi tycker att 

Företag X, som befinner sig i det tidigaste skedet i ett företags livscykel, bör tillämpa en 

skymningsstrategi för att sätta priset. Detta på grund av att företaget inte har några 

referenser som kan uttala sig om företagets prestation, och därför är det svårt att få 

andra företag att nappa på de värden eller egenskaper som kräver längre tid för att 

framträda. De värden eller egenskaper som kan inkluderas i priset är då aspekterna som 

inkluderas under kategorierna service och kvalitet. Som framgår av teorin gjorde vi ett 

antagande att pris påverkas av service och kvalitet. (Kahneman & Tversky, 1979, s. 

271). 

5.1.2 KVALITET 

Det är viktigt att upprätthålla en bra kvalitet för att skapa konkurrensfördelar. Genom att 

analysera våra empiriska data tolkar vi att kvalitet är den mest omtalade aspekten, vilket 

i sin tur indikerar att det de företagsrepresentanterna som deltog i intervjun tenderar att 

värdesätta mest bland sina valkriterier för inköp är kvalitet. De attribut som har 

förknippats med kvalitet är bland annat säkerhetscertifiering, hållbarhet, att produkten är 

lätt att använda och att företaget kan leverera i tid. Certifiering är ett avgörande attribut 

för köp. Eftersom många företag har uttalat sig om att certifieringskraven är den 

avgörande beslutsfaktorn, så är det en obligatorisk egenskap. Dessa certifieringskrav 

måste ett företag ständigt bevaka, eftersom standardiseringsorganisationer ständigt 

tillämpar nya standarder eller förändrar de gamla standarderna, vilket innebär att 

företagets standardcertifiering kan förklaras ogiltigt. För Företag X är det än så länge 

inga bekymmer i detta avseende, eftersom företagets produkter är certifierade hos både 

ISO och C-TPAT. Dock är det viktigt för företaget X att i framtiden informera sin egen 

leverantör beträffande säkerhetskraven från marknaden, så att leverantören också håller 

sig uppdaterad. Det handlar om samspel och koordination (Mohr & Spekman 1994, s. 

138) mellan leverantören och Företag X. Detta samspel har en viktig roll också för de 

andra attributen inom kvalitet. 

Att produkten ska var lätt att använda betonas av flera av respondenterna. För att en 

plomb ska kunna hanteras effektivt så handlar det först om att den person som använder 

plomberna är utbildad i hur de ska användas. Dessutom måste plomberna vara 

tillverkade på ett användarvänligt sätt. Följaktligen måste Företag X hålla en lämplig 

stödkvalitetsnivå (Morris et al. 2001, s. 291) genom att informera sina kunder om det 

rätta sättet att hantera plomber, vilket i sin tur ställer krav på att Företag X måste ha 

goda kunskaper om sina plomber samt hur de används i olika sammanhang. Det är 

också viktigt att Företag X ständigt informerar om eventuella svårigheter som deras 

kunder kan stöta på när de använder plomberna. Företaget ska genom kommunikation 

med kunder kunna upptäcka innovativa förslag på hur man kan förbättra effektiviteten 

hos en plomb och samtidigt genom kommunikation med leverantören upprätthålla 

kvaliteten på produkterna. 

Att kunna leverera i tid är en viktig aspekt som Företag X måste kunna garantera sina 

kunder. Leveranskvalitet har att göra med specifikationer i samband med leveransplaner 

och utlovad leveranstid, samt hur väl dessa tider passas (Morris et al. 2001, s. 291). Det 

framgår av intervjuerna att eventuella fördröjningar av en leverans kan ha en mycket 

negativ påverkan på det köpande företagets normala drift, varför det kan vara förödande 
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för fortsatta affärsuppgörelser mellan två företag, vilket också kan leda till att Företag X 

kan bli tvunget att betala kompensation till sin kund som har drabbats av en förlust på 

grund av leveransfördröjningen. Företaget måste ha en plan för att kunna förebygga 

eventuell fördröjning. Dels måste företaget se till att order upprättas i tid hos 

leverantören och koordinera tillverkningen, dels samtidigt följa upp beställningen för att 

undvika eventuell fördröjning på grund av försummelse eller underlåtenhet. För Företag 

X är den normala leveranstiden cirka en månad (15 dagar tillverkning + 15 dagar frakt 

vid sjöfart), vilket innebär att vid en akut situation där leveranstiden inte kan hållas så är 

det svårt för Företaget X att vidta åtgärder. Skulle situationen innebära en förlängd 

tillverkningstid så kan företaget välja ett snabbare fraktalternativ, till exempel flygfrakt, 

men det skulle också innebära högre kostnader. I ett annat scenario där varorna av 

någon anledning inte kan komma fram, t.ex. på grund av att fartyget som levererar 

varorna är kapat, att lasten är stoppad av tullen o.s.v., så måste företaget först underrätta 

respektive kund om situationen för att ta reda på vilka möjligheter som finns för 

uppskov med leveransen. Om uppskov inte är tänkbara måste företaget omedelbart 

kontakta en ersättningsleverantör som befinner sig nära kunden och beställa de varor 

som ska levereras. Dock måste företaget överväga genomförandet av denna typ av 

åtgärder genom att jämföra den potentiella förlusten vid den specifika åtgärden och de 

framtida vinster som respektive kunden kan generera. 

Två av de sex intervjuade företagen har uttryckt sig om plombernas hållbarhet. Detta är 

en fråga om produktkvalitet (Morris et al. 2001, s. 291) och leverantörens tekniska 

kompetens i att tillverka en hållbar vara. Företaget måste först ha en uppfattning om 

produkternas specifikationer gällande hur bra de klarar sig under olika omständigheter, 

därefter måste företaget också ha information om marknadens förväntningar för att 

kunna underrätta leverantören om dessa. Det är viktigt att Företag X är ärligt mot sina 

kunder om sina produkter och inte överdriver produkternas faktiska egenskaper, 

eftersom kunder förmodligen tappar allt förtroende för sin leverantör om produkten inte 

håller vad den lovar.  

5.1.3 SERVICE 

De attribut som är relaterade till service är bland annat tryckmöjligheter, anpassningsbar 

leveranstid och kompetens att vidta åtgärder. Det som framgår av intervjuerna är att 

tryckmöjligheter är den grundläggande service som ett plombföretag måste kunna 

erbjuda. Enligt Företag X har de den möjligheten hos sin leverantör. Å ena sidan är det 

främjande, på grund av att företaget reducerar kostnaden genom att genomföra den del 

av servicen i ett billigare land, samt att det reducerar eventuella kostnader för 

tryckmaskiner, vilket resulterar i ett konkurrenskraftig pris. Å andra sidan är det 

hämmande för företagets förmåga att behålla en kort leveranstid. Skulle företaget ha 

resurser för att erbjuda tryckmöjligheter så vore det möjligt för det att beställa 

plomberna i förväg. Detta skulle innebära att företaget skulle kunna leverera snabbare 

vid beställning, men detta skulle också innebära kostnader för lager, personal och 

maskiner. Vi rekommenderar inte att företaget inför tryckmöjligheten vid det nuvarande 

stadiet. Detta dels på grund av de höga kostnader som kan uppstå vid omställningen, 

och dels på grund av att företaget är nytt på marknaden och inte har tillräckligt med 

kunder för att kunna upprätta den normala volymen som krävs för att kunna räkna ut 

lönsamheten för införandet. 

Anpassningsbarhet i leveranstiden kan innebära bredare målgrupper för företaget. 

Genom intervjuerna finner vi att företagen har olika uppfattningar om leveranstiden. 



 

53 | S i d a  

Som tidigare nämnts har Företag X en normal leveranstid på en månad. Möjligtvis kan 

företaget minska frakttiden genom att skicka varorna med flygfrakt, samtidigt är det 

också möjligt att korta ner leveranstiden om leverantören redan har varorna hemma i 

lagret. Även i de bästa scenarion kan företaget dock inte ha en kortare leveranstid än 2 

veckor. Som har nämnts tidigare så är det inte önskvärt för företaget att införa egna 

tryckmöjligheter för att korta leveranstiden, och det är mest på grund av att det skulle 

medföra stora kostnader för företaget. Om företaget istället för att köpa in 

tryckmaskiner själva anlitade en svensk plombtillverkare för att utföra tryckarbetet åt 

dem skulle företaget ha möjlighet att slå sig in i de kundgrupper som önskar en kortare 

leveranstid, med endast den fasta kostnaden för lager. Som de intervjuade företagen har 

bekräftat så är kortare leveranstid förenat med ett högre pris, så företaget kan 

naturligtvis lägga på de extra kostnaderna som har uppstått.  

Företaget måste rätta till saker när något går fel (Wilson et al., 2012, s. 98). Företag 2 

har sagt att säkerheten är viktig och det betyder att Företag X måste bli kunnig på 

säkerhet för att kunna rätta till säkerhetsproblem. Företag 5 har sagt att plomber måste 

uppfylla myndighetskrav och därför så måste Företag X veta vilka myndighetskrav som 

gäller och anpassa sina produkter efter dessa krav. Kompetens att vidta eventuella 

åtgärder kan innebär många saker beroende på vilken typ av åtgärder som ska vidtas. 

Det kan vara tekniska åtgärder såsom att plomber behöver förbättras på något sätt för att 

uppnå ett visst önskvärt resultat. I dessa fall måste företaget först kunna identifiera 

problemet, vilket förutsätter att de anställda i företaget verkligen förstår hur plomberna 

fungerar under olika omständigheter, för att sedan kunna rapportera till det tillverkande 

företaget om vilka förbättringar som behöver genomföras.  

5.2 RELATION 

Det framgå av intervjuerna att företagens relation till sina leverantörer endast kan 

upprättas genom att de tidigare nämnda attributen i valkriterier för inköp hålls på en 

önskvärd nivå. Relationen är viktigt för säkerställning av kundens framtida intresse. 

Efter att företaget har passerat den första tröskeln så måste de omedelbart försöka 

etablera en starkare relation till sina kunder.  

5.2.1 SKAPA PÅLITLIGHET HOS KUNDER 

Wilson & Janterania (1995, s. 290) menar att förtroende är uppfattningen av den andra 

partens förmågor, expertis och kunnighet. . förtroende är en av aspekterna som utgör bra 

relation mellan företagen (Mohr & Spekman 1994, s. 145; Wilson & Jantrania 1995, s. 

63). När vi frågade kunder och säljare om vad som utgör förtroendet för en 

plombförsäljare visade det sig att kvalitet och leveranstiden är viktiga aspekter. Företag 

X måste alltså kunna leverera kvalitetsvaror i rätt tid. Kvalitet och leverans är även en 

del av valkriterna, och därför kommer vi inte att förklara dessa igen här. Det är viktigt 

att Företag X gör kunder medvetna om att de säljer kvalitetsvaror. Ett av kriterierna för 

kvalitet är att plomberna är godkända och certifierade, och det behövs för att företagen 

ska kunna exportera dem. Därför är det viktigt att Företag X gör kunder medvetna om 

att deras varor är certifierade av både ISO och C-TPAT. Eftersom många använder 

internet som kommunikationsmedium borde Företag X göra en hemsida för att sprida 

den informationen. Den andra aspekten av pålitlighet är att kunna leverera varorna i tid. 

Som vi har fått veta från intervjuerna så kan den förväntade leveranstiden variera. Vi 

har hittat kunder som förväntar sig att varan kommer dagen efter beställningen och det 

finns kunder som beställer långt i förväg. Företag X måste ständigt fråga kunder om hur 

lång en acceptabel leveranstid är eller när varorna ska vara framme. Det kommer inte att 
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leda till några problem om kunder beställer långt i förväg och förväntar sig långa 

leveranser, men de kunder som förväntar sig en kort leveranstid kommer att bli 

missnöjda. Därför är det viktigt att göra kunderna medvetna om leveranstiden. Företag 

X kan också förändra eller omstrukturera verksamheten för att kunna erbjuda bättre 

leveranstider. Det Företag X kan göra just nu utan att göra förändringar är att fokusera 

på de kunder som beställer långt i förväg och/eller förväntar sig långa leveranstider. 

 

Som vi kan se från intervjuerna så är kunder inte så villiga att skriva på avtal för köp av 

plomber. Företag 5 som säljer plomber uppgav att kunder inte frågar om avtal. Vi har 

inte frågat vad som får kunder att skriva på ett avtal, men eftersom kunder har olika 

krav så borde kriterierna för ett avtal variera mellan de olika företagen. Som Företag 5 

uttalade sig så finns det ”[...] olika typer av företag, branscher. De har olika krav [...]”. 

Just nu har inte Företag X några kunder, men när företaget får kunder så borde de ta upp 

avtal. Företag X borde ha en diskussion med kunden för att ta reda på vilka kriterier 

som behöver uppfyllas för att kunden ska var villig att skriva på ett kontrakt som är 

fördelaktig för båda parter. Ett kontrakt kan även reducera missförstånd mellan 

företagen, eftersom båda parter vet vad de ska göra (Anderson, 2009, s. 26). Från 

intervjuerna får vi även veta att det verkar som att kunder inte är villiga att skriva på ett 

avtal om de köper sällan och i små mängder. Att skriva på ett långt kontrakt skulle 

innebära en risk för kunden, eftersom framtida förutsättningar skulle kunna förändras, 

t.ex. att priset på en plomb har sjunkit men att kunden fortfarande är tvungen att betala 

priset som står i avtalet. Som vi kan se i empirin så finns det kunder som har avtal som 

gör det svårare för dem att byta kunder. Det är den typen av kontrakt som Företag X 

måste se till att skapa med kunder. Företag 6 har ett avtal med en leverantör, men 

handlar samtidigt med andra leverantörer. Det kan betyda att Företag 6 köper olika 

plomber hos olika leverantörer, eller så kan det finnas andra skäl till detta upplägg. Vi 

har inte tagit reda på det, men om samma situation uppstår för Företag X måste 

företaget ta reda på anledningarna till varför kunden köper plomber hos andra 

leverantörer.  

 

Som vi kan se i empirin har vissa kunder svårt att byta leverantör men andra har lättare 

att göra det. En trolig förklaring är investeringar, sociala och strukturella förbindelser 

som skapar en barriär (Wilson & Janterania, 1995, s. 289–292). De som har lätt att byta 

leverantör har färre faktorer som binder leverantören till kunden. Som ett exempel har 

några sagt ”[...] vi har inte ett skriftligt avtal. Så om vi hittar lägre priser så byter vi”. 

Det finns även de som överväger olika leverantörer innan de handlar, eller tar till sig 

rekommendationer från kollegor. Det var också ett företag som sade att de kanske ringer 

till andra rederier för att ta reda på var de handlar, innan de handlar plomber. Alltså kan 

det finnas inslag av ”word of mouth”. Det betyder att marknadsföringen sker via mun 

till mun-metoden, som t.ex. att någon berättar för en kollega var de ska beställa varor 

och varför. Detta betyder att det är viktigt att göra ett bra intryck på alla företag 

(Haywood, 1987, s. 61). Om det är en bra leverantör så återkommer kunder så länge de 

inte hittar en bättre leverantör.  

 

Vi har också hittat kunder som har svårare för att byta leverantör. Barriären kan uppstå 

på grund av de olika förbindelserna mellan leverantören och kunden (Wilson & 

Janterania 1995, s. 289–292). En barriär kan t.ex. handla om att ett leverantörsbyte är en 

lång process i vissa företag. Ett av företagen tycker att det inte är värt att byta leverantör 

i onödan. Det kan också finnas andra egenskaper hos kunden som bidrar till en barriär. 

Därför måste Företag X ta reda på om det finns en sådan barriär hos en kund som inte 
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vill handla. Det är viktigt att ställa följdfrågor till kunder som inte vill bli kunder hos 

Företag X men som handlar hos andra leverantörer. Det kanske finns något kriterium 

som Företag X inte uppfyller för närvarande men som går att uppfylla, t.ex. kriterier 

som pris och kvalitet. En av kunderna som har svårt att byta leverantör på grund av 

avtal sade att det går att byta leverantör om de får ett bättre pris och bättre kvalitet. 

Alltså måste Företag X säkerställa att kunden får kvalitetsvaror och bra pris, då finns det 

möjlighet att kunden börjar handla hos Företag X och fortsätter att handla där. Om 

Företag X skriver ett avtal med kunden så kan det bidra till att den stannar längre. 

 

I teoridelen nämnde vi att de faktorerna som kan bidra till en bra relation (Wilson & 

Janterania, 1995, s. 289–292). Dessa investeringar gör det svårare för kunder att ta sig 

ur en relation. Företag 2 har svårt att ta sig ur sin relation. De sade även att de har 

samarbetat med leverantören i 30 år och att den har funnits där sedan de byggde upp 

företaget. De inblandade personerna i de två företagen har en personlig relation till 

varandra. Dessa faktorer bidrar till att en barriär skapas. Företag X har inga möjligheter 

att göra investeringar eller förbinda sig till ett annat företag med monetära medel i sin 

nuvarande situation. Personliga relationer bidrar till en bra relation mellan företagen 

(Wilson & Janterania, 1995, s. 289–292) och kan bidra till att skapa en barriär mot 

andra leverantörer. Utifrån intervjuerna verkar det vara mindre viktigt med personliga 

relationer om kunden inte handlar hos leverantören så ofta, men en av kunderna 

påpekade att personliga relationer kan bidra till bättre förståelse och samarbete. 

 

Av dessa anledningar är det bra om Företag X börjar med att fråga vänner och vänners 

vänner om de behöver plomber, och någon kanske känner en person som behöver 

plomber. Även om personliga relationer inte är viktiga för kunden så kan de användas 

för att förbättra förhållandet med kunden. Milgrams experiment har visat att en 

människa kan lära känna vilken person som helt på jorden, det tar bara 4–6 steg 

Backstrom et al. (2012, s. 41) har använt Facebook som studieobjekt, och det visade sig 

att det tar 4–5 steg för att lära känna vilken människa som helst via Facebook. 

5.2.2 KOMMUNICERA MED KUNDER 

I empirikapitlet framkom det att det inte går att se om ett företag har behov av plomber 

baserat på företagsbeskrivningen eller informationen på deras hemsida. Det krävs att 

Företag X ringer runt till olika företag och sammanställer en lista över företag som 

köper plomber, d.v.s. potentiella kunder, eller hittar ett ställe där kunder samlas. Ett 

sådant ställe kan vara t.ex. en mässa. Entreprenören i Företag X har varit på en sådan 

mässa förut och vi skulle rekommendera att Företag X går på flera sådana mässor för att 

initiera kontakter med kunder eller sammanställa en lista på potentiella kunder. Det 

skulle kanske underlätta för Företag X i att snabbt hitta kunder som har samma mål. 

 

Målkompatibilitet är när båda företagen strävar efter samma mål (Wilson & Janterania, 

1995, s. 289–292), och med målkompatibilitet kan företagen undvika en 

preferenskonflikt (Eliashberg & Michie, 1984, s. 84). Kunder behöver plomber med bra 

kvalitet till bra priser. Företag X vill kunna leverera dessa plomber. Vi har redan skrivit 

om vilka valkriterier som är viktiga, men för att kunna ta reda på vilka mål som måste 

uppnås måste företagen kommunicera dessa mål mellan varandra. Därför är det viktigt 

med kommunikation, speciellt mellan kunder och leverantörer i det första stadiet när de 

beställer plomber, eftersom det är vid den första kontakten som kunden bestämmer om 

det är en bra leverantör eller inte (Weijun & Zhiming, 2007, s. 4). Företag X måste 

kommunicera om vad företaget kan erbjuda kunder, och det ska helst stämma överens 
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med vad kunden vill ha. Företag 5 sade att de föredrar internet som 

kommunikationsmedel i det första steget, och att telefon kan vara nästa steg i 

kommunikationen med leverantörer. Det beror antagligen på att företagen inte behöver 

hög informationskoncentration i den inledande konversationen, eftersom telefon har den 

högsta informationsrikheten när det gäller distanskommunikation (Lo & Lie 2007, s. 

149–150) Det verkar som att e-post är viktigt för kommunikation mellan företag kan 

Företag X börja med att skicka ut e-post med olika erbjudande till kunder med all 

information som kunderna behöver ha. Att företagen använder internet som 

kommunikationsmedel kan dock påverka kommunikationskvaliteten negativt. Lo & Lie 

(2007, s. 149–150) menar att e-post har näst lägst informationsrikhet av de fem 

elektroniska kommunikationsmedlen telefon, webbkamera, text-chatt, e-post och 

onlineforum.  

I empirin kan vi se att det är många som använder e-post för att kommunicera. Det 

sänker kommunikationskvaliteten jämfört med övriga kommunikationsmedel och kan 

leda till sämre relation. Därför borde Företag X använda telefon eller andra medier för 

att kommunicera så ofta så möjligt. Schoop et al. (2010, s. 200–201) menar att 

effektivitet är en av tre delar av kommunikationskvaliteten. När vi ringde de olika 

företagen tillbringade vi mycket tid med att få tag på rätt person. Det skulle vara mycket 

mer effektivt att skicka ett e-postmeddelande om det inte behövs hög 

informationsrikhet. Vår rekommendation är alltså att Företag X borde använda andra 

medier än e-post för att kommunicera med kunder, men använda internet för att sprida 

information med låg informationsrikhet. T.ex. borde ett möte med kunder ske via 

telefon eller personligen medan erbjudande och fakta kan skickas via e-post. Av 

intervjuerna så har vi fått reda på att det kan vara viktigt med en kontinuerligt 

information till kunderna, men inte för alla kunder. Det är viktigt att säljaren delar 

kritisk information med kunden när företag samarbetar med varandra. Det kan handla 

om att det sker en viktig förändring i verksamheten eller i plombindustrin, t.ex. vill 

kunder veta när ett land har nya krav på plomber, så att de kan exportera felfritt. Vi 

föreslår att Företag X ska använda ett datorprogram för att hålla koll på kunder som är 

intresserade av kritisk information, och skicka ut denna information till kunder då detta 

förfaringssätt skulle kunna leda till en bra relation (Mohr & Spekman, 1994, s. 139). 

5.2.3 ENGAGERA KUNDER 

Efter att Företag X har fått nya kunder och skapat förtroende hos dessa så ska företaget 

fokusera på att förbättra relation och kommunikation med kunder, men det behöver inte 

betyda att kunder kommer att bli engagerade i relationen. Engagemang är en egenskap 

som bidrar till bra relation (Mohr & Spekman, 1994, s. 137). Engagemang påverkar 

viljan till att ha en fortsatt relation (Gil-Saura et al. 2009, s. 605). Vi tror att företag som 

beställer sällan kommer att vara mindre engagerade i att satsa på en bra relation. Det är 

oviktigt med kontinuerlig kommunikation eller en relation om företaget beställer bara 

en gång om året. Ett exempel på detta är Företag 3: de beställer en gång om året och 

därför engagerar de sig inte i någon relation. Det är viktigare med rätt kvalitet och pris. 

 

Om Företag X engagerar sig i att utveckla nya och säkra plomber för företag som 

behöver det så kommer dessa företag potentiellt vara mer engagerade i förhållandet, 

eftersom de vill få de bästa plomberna. Företag X borde fråga sin egen leverantör som 

tillverkar plomber om de vill göra tester i Sverige, i det svenska klimatet. Om Företag X 

hittar företag som vill ha nya och säkra plomber och är villiga att ställa upp och testa 

dessa plomber, så blir kanske dessa företag engagerade i plombutvecklingen. Det kan 

skapa en bra relation. 
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Företag X kan skicka ut e-post till kunder med t.ex. erbjudanden, så att kan de engagera 

kunder att svara på frågor. Genom att förklara för kunden vad Företag X kan erbjuda 

och ställa följdfrågor för att ta reda på vad kunden behöver, alltså vilka valkriterier de 

har, så kan Företag X få kunder att delta i planeringen av nästa order. Om ingen order 

sker får Företag X reda på anledningen till det. Förutom de vanliga erbjudandena som 

Företag X skickar för att locka kunder så ska det här e-postmeddelandet alltså ställa 

frågor till kunder om behov, kvalitetsönskemål osv.  

Det är viktigt att Företag X ständigt har aktuella kunskaper om marknaden så att de kan 

försöka erbjuda så bra kvalitet och pris som möjligt. Men ett bra förhållande kan bidra 

till att företagen värderas högre än alternativen (Wilson & Janterania, 1995, s. 289–

292). Då bildas det en barriär, men den barriären är olika stor hos de olika företagen. 

Det finns kunder som har lätt att byta leverantör. Det kan finnas många orsaker till 

varför en kund skulle kunna byta leverantör. Vi fick reda från empirin att de kan byta 

leverantör på grund av t.ex. pris eller kvalitet. 

 

Det är också viktigt att Företag X sköter verksamheten problemfritt. Ett av företagen har 

sagt att om det uppstår ett problem så kan de byta leverantör istället för att lösa 

problemet och fortsätta att handla med samma leverantör. Det finns även andra företag 

som förväntar sig att problemet ska lösas av det företag som skapar det. Det finns olika 

typer av kunder, och en typ av kund skulle kunna byta leverantör om det uppstår 

problem utan att rapportera. Därför är det viktigt att fråga kunder om allting är som det 

ska efter att köpet har skett, så att man får reda på om någonting behöver förbättras 

innan nästa köp. 

Företag X borde alltså göra en återkoppling för att ta reda på viktig information, fråga 

om det finns några problem för närvarande och hur dessa går att lösa. De skulle även 

kunna fråga hur kunder upplever kvalitet, pris och service. Det kan vara en 

marknadsundersökning eller en spontan fråga. Det kan uppstå problem med 

generalisering eftersom kunder borde vara olika från varandra, enligt teorin. Därför 

rekommenderas en mer kvalitativ ansats. Denna typ av återkoppling bör göras på 

befintliga, potentiella och förlorade kunder. Det är bra om Företag X tar reda på hur de 

kan dra till sig kunder, få kunder att stanna, få kunder återvända eller förbättra varorna 

för befintliga kunder (Anderson, 2009, s. 81–82). 
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6 SLUTSATS 

Avslutningsvis vill vi återgå till studiens problem och syfte, och diskutera det vi har 

kommit fram till. Den första delfrågan är hur de potentiella kunderna till Företag X 

väljer sina leverantörer. Kunder som agerar inom plomberingsbranschen utvärderar sina 

leverantörer i köpprocessen genom huvudsakligen tre aspekter, vilka är pris, kvalitet 

och service. Dessa aspekter är avhängiga av varandra och representerar tre kategorier 

som i sin tur utgörs av åtskilliga attribut. Dessa attribut skiljer sig åt mellan olika 

företag, men vi kunde fortfarande identifiera generella drag hos de sex intervjuade 

företagen. Vad gäller priset så handlar det om att erbjuda en bra produkt till ett rimligt 

pris. Detta involverar en prissättningsstrategi, som i sin tur innefattar många delar, och 

det krävs en hel del arbete för att uppnå ett önskvärt resultat. I analysen diskuterade vi 

hur företaget bör agera för att hitta ett pris, och våra rekommendationer skulle således 

innebära att företaget först identifierar de genomsnittliga referenspriserna på marknaden 

och sedan sätter ett pris som är lägre än marknadspriset. Företaget kan senare justera 

sina priser när det har en bättre relation med sina kunder, eller på något sätt har kunnat 

identifiera specifika referenspriser hos sina befintliga eller potentiella kunder.  

Pris kan vara en avgörande faktor för de intervjuade företagen när de ska ta ett 

inköpsbeslut, men det viktigaste är kvaliteteten. Olika företag har olika kvalitetskrav på 

plomberna, eftersom de har olika kvalitetsbehov. Ändå kan man se att det finns 

generella krav som alla ställer, t.ex. att plomberna ska vara certifierade, lätta att använda 

och kunna levereras i tid. För att kunna uppnå dessa krav måste Företag X vara noga 

med att följa en rad rekommendationer som vi diskuterade tidigare i analysen och även 

kort sammanfattar nedan. Service är förhållandevis mindre betonat hos de intervjuade 

företagen, och tryckkapaciteten är det enda attributet som togs upp under denna kategori 

av alla de intervjuade företagen. Företag X har idag möjlighet att erbjuda denna typ av 

tjänst, men det medför negativ påverkan på leveranstiden. Det skulle kunna vara möjligt 

att kringgå detta genom att flytta tjänsten till Sverige, men det skulle resultera i högre 

kostnader för tryck och lager och därmed kunna vara en ekonomisk belastning. Det är 

därför upp till företaget att avgöra vilket tillvägagångssätt som passar dem bäst. Vi har 

kommit fram till eventuella åtgärder som företaget skulle kunna genomföra, men på 

grund av att det fortfarande är oklart i många avseenden vilka åtgärder som skulle ge 

bäst resultat uppmanas företaget att göra ytterligare undersökningar på egen hand.  

Den andra delfrågan är hur Företag X kan skapa och upprätthålla kundrelationer. 

Det är svårt att veta i förväg vad Företag X borde göra för att åstadkomma detta. Detta 

är främst på grund av att kunders relationsbehov kan skilja sig mycket från varandra. 

Företag X måste kunna lära sig att identifiera dessa behov och göra individuella 

anpassningar. Som framgår av tidigare diskussioner så vet vi att det finns företag som 

har omfattande krav på kvalitet och som därför kan behöva en djupare relation. Det 

beror på att parterna ständigt söker ett utbyte av information för att säkerställa den 

eftertraktade kvaliteten. Det resulterar i ett ömsesidigt intresse av att hjälpa varandra. 

Företagen som har lägre beställningsfrekvens och mindre behov av plomber har 

däremot lägre krav på en relation, eftersom det saknas incitament för att upprätthålla 

kommunikationen. Ett företags krav på kommunikation är alltså avhängigt av deras 

behov av plomber samt av kvalitetskraven de har. Därför är det svårt att skapa en 

systematisk metod för hur Företag X ska gå tillväga för att skapa och upprätthålla en 

relation. För varje kund krävs det att Företag X kan skräddarsy strategier för 

förbättringar utifrån deras behov av en relation.  
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Genom dataanalysen kunde vi identifiera att det finns tre pelare som Företag X måste 

bygga sin verksamhet på för att förbättra sin relation till kunderna i denna bransch. Den 

första pelaren är pålitlighet. De potentiella eller befintliga kunderna, oavsett deras 

storlek eller behov, måste kunna lita på Företag X:s förmåga, expertis och kunnighet. En 

viktig del av pålitlighet är kvalitet och kunnighet samt att kunna leverera detta i rätt tid. 

När Företag X lyckas med att visa pålitlighet inför kunder så leder det till att kunder 

betraktar Företag X som en alternativ leverantör, och det i sin tur ökar möjligheten till 

en fortsatt relation. Den andra pelaren är kommunikation. Det handlar om Företag X:s 

förmåga att identifiera kommunikationsbehoven hos sina kunder och kunna 

tillfredsställa deras behov. Företag X måste använda rätt kommunikationskanal till rätt 

företaget för att kommunicera på rätt sätt. Den tredje pelaren är engagemang. Om det 

saknas engagemang hos kunder så kan det leda till ett relationsavbrott. Engagemang är 

ett brett begrepp som enbart kan uppnås när de mer konkreta relationsförstärkande 

behoven är tillfredsställda, vilket vi kommer att diskutera senare i detta kapitel. 

6.1 VALKRITERIER 

Här vill vi först presentera en checklista över vad Företag X bör tänka på innan de går ut 

i fältet, det vill säga föreslå vilka aspekter som enligt vår teorimodell är relevanta för 

företaget i det första stadiet. 

6.1.1 PRIS 

 Identifiera referenspriset. 

 Gör prissättning som är lägre än marknadspriset. 

 Ta reda på referenspriset för enskilda kunden. 

6.1.2 KVALITET 

 Informera leverantören om förändringar angående säkerhetskraven, om hur 

företaget kan göra för att förbättra sina produkter och om marknadens 

förväntningar. 

 Informera kunderna om effektiv plombhantering. 

 Ha goda kunskaper om de egna produkterna. 

 Se till att leveranser kommer i tid. 

 Ha bra likviditet. 

 Ha en reservplan för leveransfördröjning. 

 Var ärlig mot kunderna. 

6.1.3 SERVICE 

 Undersök möjligheten att få tryckmöjligheter i Sverige, antingen med egna 

investeringar eller med hjälp av en annan plombtillverkare. 

 Var förberedd på att vidta tekniska, ekonomiska och administrativa åtgärder.  

6.2 RELATION 

Slutsatsens tre relationspelare och analysen leder till konkreta förslag på vad Företag X 

kan göra. Vi har delat upp den listan i tre avsnitt. Det första avsnittet handlar om vad 

Företag X kan göra nu. Det andra avsnittet behandlar vad Företag X borde göra med 
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befintliga kunder. Det sista avsnittet är förslag på vad Företag X borde göra med 

potentiella och förlorade kunder för att förbättra relationen till dem. Vissa förslag kan 

Företag X tillämpa på både potentiella och nuvarande kunder. 

6.2.1 VAD FÖRETAGET KAN GÖRA NU 

 Tänka på att det är viktigt med ett bra första intryck. 

 Göra en hemsida för att sprida information med låg informationsrikhet. 

 Använda olika medier för att kommunicera med kunder. 

 Börja fråga vänner och vänners vänner om de behöver plomber. 

 Fråga sin egen leverantör som tillverkar plomber om de vill göra kvalitetstester i 

Sverige. 

 Kunna leverera kvalitetsvaror och göra det i rätt tid. 

 Göra kunder medvetna om att Företag X säljer kvalitetsvaror. 

 Göra kunder medvetna om att varorna är patenterade. 

 Se till att kunderna är medvetna om leveranstiden. 

 Ständigt fråga kunder hur lång en acceptabel leveranstid är. 

 Ställa följdfrågor för att ta reda på vad kunden behöver, alltså vilka valkriterier 

den har. 

 Fokusera på de kunder som beställer långt i förväg. 

6.2.2 VAD FÖRETAGET BORDE GÖRA MED BEFINTLIGA KUNDER 

 Använda ett datorprogram för att hålla kolla på kunder som är intresserade av 

viktig information. 

 Fokusera på att skriva på ett kontrakt som är fördelaktigt för båda parter. 

 Ställa frågor till kunder som köper av andra leverantörer, t.ex. om deras 

valkriterier kring pris, service och kvalitet. 

 Ta reda på motivet till barriären hos en kund som inte är intresserad av att göra 

en affär. 

 Ständigt kommunicera med sina kunder för att hålla sig ajour med deras 

förväntningar. 

 Skicka ut e-postmeddelanden med all kritisk information som kunder behöver 

veta. 

 Skicka ett e-postmeddelande istället om det inte går att förstå kunden på grund 

av ett annat språk eller en främmande dialekt.  

 Undvika potentiella problem genom att förbereda sig i tid. 

 Ständigt göra återkopplingar till sina kunder. 

6.2.3 VAD FÖRETAGET BORDE GÖRA MED POTENTIELLA OCH 

FÖRLORADE KUNDER 

 Försöka förstå de kundernas valkriterier och varför det inte har skett en order. 

 Ständigt genomföra återkoppling med kunder. 
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7 FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA STUDIER 

Under genomförandet av arbetet stötte vi på problem med att hitta rätt företag som 

köper plomber. Många logistikföretag är sammanlänkade med varandra, och det 

resulterar i att många aktörer inte köper några plomber själva utan får plomber 

levererade av sina samarbetspartners istället. Därför tycker vi att en relevant framtida 

studie skulle kunna vara att med en kvantitativ metod identifiera potentiella kunder på 

den svenska marknaden.   

Fokus för vår studie har varit att ta reda på hur Företag X ska agera för att överleva och 

etablera sig inom plomberingsbranschen. Det skulle vara intressant att veta hur de andra 

nystartade företagen i bomberingsbranschen agerar för att överleva, men även hur 

väletablerade plombförsäljare agerar på marknaden. Det vore även intressant att studera 

hur relationer ser ut utomlands. 

Bra kommunikationskvalitet är en viktig förutsättning för att samarbetspartners ska 

kunna uppnå sina mål med relationen (Mohr & Spekman, 1994, s. 138). När två parter 

har liknande mål så har de bra målkompatibilitet, och det leder till att de undviker en 

preferenskonflikt (Eliashberg & Michie, 1984, s. 84). Vi undersökte kommunikation 

och upptäckte att kommunikationen kan börja via internet för att sedan utvecklas till 

telefonsamtal. Lo & Lie (2007, s. 149–150) menar att e-post har låg informationsrikhet i 

jämförelse med andra elektroniska medier. Det skulle vara intressant att studera hur 

internets utveckling påverkar kommunikationskvaliteten mellan B2B-företag. Leder det 

till bättre effektivitet och relation mellan företagen eller tvärtom?  
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