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Sammanfattning 
Bakgrund: Relationer har en central roll vid byggandet av företagsnätverk. Rapporten delar 

upp relationerna i tekniska och sociala relationer. Påverkan av tekniska system eller andra 

tekniska lösningar är tydlig och viktig att arbeta med för att uppnå en långsiktig affärsrelation. 

I rapporten undersöks hur tekniska lösningar påverkar de sociala faktorerna i en B2B relation. 

Fallföretagets perspektiv tas som utgångspunkt i rapporten och hur relationer med befintliga 

återförsäljare inom deras affärsnätverk påverkas av olika tekniska system.  

 

Syfte: Syftet är att utvärdera hur affärssystemet Axapta påverkar de sociala relationerna i ett 

kundnätverk, samt hur företaget kan gå tillväga för att stärka sina kundrelationer genom andra 

tekniska och sociala lösningar.     

 

Genomförande: Rapporten bygger på en litteraturstudie och en undersökning på ett 

fallföretag innefattande fem kvalitativa intervjuer.  

 

Resultat: Studien har resulterat att vi har fått en större förståelse för hur sociala och tekniska 

faktorer samverkar i en relation inom ett B2B-nätverk. Utifrån intervjuer och teori har vi 

arbetat fram en modell som visar att det finns vissa samband mellan de sociala och tekniska 

faktorerna i vårt fallföretags affärsnätverk och att dessa samband är mycket komplexa. Denna 

modell återfinns i vår slutdiskussion i slutet av rapporten. Vi har funnit att det finns många 

faktorer som bidrar till att konflikter uppstår i ett affärsnätverk och har därför gett konflikter 

en mer central roll i vår modell än vad Perry et al. (2002) gjorde i sin modell. Vi har också 

sett fler samband mellan de olika faktorerna än vad Perry har i sin modell.  

 

Nyckelord: Business to business, nätverk, relationer, tekniska faktorer och sociala faktorer  

 

 

 

 

 

 



Abstract 
Background: Relations have a central role in the building of business-to-business-networks. 

In this report we make a distinction between technical and social relations. The influence of 

technical systems as well as other technical solutions is very important to work with in order 

to achieve a long-term business relation.  

This report examines how technical solutions affect social factors in a B2B-network. To 

achieve this we have taken one company’s point of view as a starting point and investigated 

how their relations with their retailers are affected by different kinds of technical systems.   

 

Purpose: The purpose of the report is to evaluate how the business system Axapta influence 

the social relations in a customer network and how the focus company can proceed to make 

their customer relations stronger through other technical and social solutions.      

 

Working process: The report is based on a literary study and an examination of a company, 

including five qualitative interviews.   

 

Results: The study has gained an understanding of how social and technical factors interact 

within a B2B-network, stressing the importance of social factors over technical factors. On 

the basis of interviews combined with reading the literature, we have created a model, which 

illustrates the connections between the social and technical factors in the company’s business 

network. The model stresses the complexity of these connections and is described in detail in 

the final Discussion chapter, at the end of the report. We have found several factors that can 

produce conflicts within a business network. We have therefore given conflicts in particular a 

more central role in our model than for instance Perry et al. (2002) did in their model. We 

have also observed more connections between the factors than Perry seems to include in his 

model.     

 

Keywords: Business to business, networks, relations, technical factors and social factors. 
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1. Inledning 

 

Rapporten inleds med en diskussion som avgränsar uppsatsen till ett problemområde. Detta 

område visualiseras i vår egenutformade modell. Utifrån problemformuleringen beskrivs 

syftet med uppsatsen. Vi ger även en beskrivning av uppsatsens disposition och en definition 

av viktiga nyckelord i uppsatsen. 

1.1 Problembakgrund 

Företag som säljer varor och tjänster till andra företag använder sig ofta av industriell 

marknadsföring. Den industriella marknadsföringen skiljer sig från den traditionella genom att 

ha andra synsätt på kunder, marknader och konkurrens. Man inriktar sig i stället på sådana 

förhållanden som tas upp i synsätt och teorier om interaktioner och nätverk (Flodhammar et 

al. 1991). Företagen vill skapa olika starka band till sina kunder. En stark relation kan man 

bygga vidare på och den kan leda till att fler tjänster köps utav kunden (Hutt & Speh 2007). 

 

I dagens samhälle arbetar man inom Business to Business-sektorn (B2B) till stor del med att 

skapa långsiktiga relationer. Detta på grund av den snabba utvecklingen och den hårdnande 

konkurrensen som finns mellan företag och de nätverk som de ingår i. Ett och samma företag 

kan ingå i flera olika nätverk för att lösa de olika problem som man har i sin organisation, 

samt för att skapa en bättre lönsamhet. (Ford, Gadde, Håkansson & Snehota 2003)  

 

Hur kan relationerna mellan företagen i ett affärsnätverk utvecklas och underhållas? Ett 

företag måste göra ett strategiskt val och bestämma sig för om de ska satsa på att söka nya 

företag som skulle kunna ingå i affärsnätverket eller om de ska satsa på att istället utveckla 

och underhålla relationerna till de företag som redan ingår i nätverket. (Ford et al. 2003) Vi 

har valt att i denna uppsats i första hand avgränsa oss till att undersöka hur relationen till 

befintliga kunder kan utvecklas för att bli starkare och bättre. Eftersom det råder en global 

konkurrens på marknader idag är det viktigt för organisationer att ingå i olika affärsnätverk 

för att överleva på längre sikt (Kotzab & Teller 2003). Detta gör att vi vill tillgodogöra oss 

kunskap inom området för att skapa en förståelse för de komplicerade faktorer som påverkar 

framtidens organisationer och påverkar de strategier företagen kan utveckla.  
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Relationer mellan företag i ett B2B nätverk består främst av sociala faktorer, men även 

tekniska faktorer enligt Perry et al. (2002). De sociala faktorerna rör sådant som trovärdighet, 

åtagande, jämställdhet/makt, konflikter och välvilja. De sociala faktorerna påverkas bla av de 

tekniska faktorer som benämns investering och kompetens. Det som främst påverkar B2B-

relationen i ett tekniskt perspektiv är utformningen av affärssystemet. Eftersom den största 

delen av kommunikationen inom och mellan företag sker via detta system. Men även andra 

former av teknisk anpassning förekommer för att stärka relationerna som t.ex anpassning av 

produktionen och produkterna.    

 

Det företag som vi kommer att studera närmare i vår undersökning arbetar med affärssystemet 

Axapta. Detta är ett tekniskt affärssystem som är uppbyggt för att stödja kommunikationen 

både internt och externt med företagets kunder. I vårt undersökningsföretag används Axapta 

bland annat för fakturahantering, lagerbokföring, ordermottagning samt allmän 

affärsredovisning. Men detta är bara en liten del av systemets kapacitet och det finns betydligt 

fler möjligheter att involvera kunderna i systemet än vad som nu sker.  
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1.2 Undersökningsproblem 

För att lättare visualisera undersökningsproblemet har vi valt att presentera det som en 

modell.

 
FIGUR 1 PROBLEMAVGRÄNSNING 

Egen modell 

Modellen tar inte hänsyn till att kunderna kan välja att gå ur nätverket vid en utveckling av 

relationerna (Ford et al. 2003). Som framgår av texten ovan har företaget två val med sina 

kundrelationer. Antingen söker man nya kunder eller så inriktar man sig på sina befintliga. 

Väljer organisationen att inrikta sig på nya kunder och utvecklar dessa relationer blir de till 

sist befintliga kunder som stannar i nätverket. Fortsätter organisationen att utveckla befintliga 

relationer inom affärsnätverket med hjälp av olika sociala och tekniska lösningar som man 

erbjuder, kommer det att leda till en starkare relation och därmed bättre lönsamhet och 

konkurrenskraft. Problemområdet som uppsatsen kommer att behandla befinner sig inom den 

streckade rektangeln i modellen.  

Kundrelationer

Nya Befintliga 

Utveckla Utveckla 

Socialt Teknisk

Starkare relation 
Problemområde 

Skapar lönsamhet Konkurrenskraft Trygghet 
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1.3 Problemformulering och syfte 

Uppsatsen kommer att behandla hur ett företag kan utveckla sina befintliga kundrelationer 

genom sociala och tekniska interaktioner. Hur kan de förbättra sina relationer med befintliga 

kunder genom tekniska lösningars påverkan på sociala faktorer i ett befintligt kundnätverk?  

 

• Vilka tekniska och sociala faktorer påverkar företagets kundrelationer? 

• Skapar affärssystemet Axapta en starkare eller lösare relation i företagets 

affärsnätverk?  

 
Syftet är att beskriva och analysera hur affärssystemet Axapta påverkar fallföretagets sociala 

relationer i sitt kundnätverk, samt hur företaget kan gå tillväga för att stärka sina 

kundrelationer genom andra tekniska och sociala lösningar.     

1.4 Definitioner 

Nätverk: Är en struktur med företag som är kopplade till varandra genom olika relationer. 

 Uppstår när relationerna blir många, komplexa och svårbeskrivbara. 

 

Relation:  Med begreppet relationer mellan företag, menar vi hur de företag som ingår i ett 

affärsnätverk förhåller sig till varandra över tid.  

 

B2B: Transaktioner av varor och tjänster mellan företag. 

 

RM: Begrepp som syftar till att även ta upp relationer i marknadsföringen, vilket man 

inte gör i den konventionella marknadsföringen. 

CRM: Sätt att genomföra RM i praktiken. 

 

Axapta: Affärssystem som innefattar fler olika system som tex, lagerhantering, 

orderhantering, fakturering, redovisning  och inköp.  
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1.5 Disposition 

Kapitel 1:  Uppsatsen inleds med en problemdiskussion som avgränsar uppsatsen till ett 

problemområde. Utifrån problemformuleringen beskrivs syftet med uppsatsen 

samt en kort definition på de termer som används i uppsatsen. 

 

Kapitel 2:  Här presenteras metoden för att lösa problemen som tagits fram i 

problemdiskussionen och hur genomförandet av uppsatsen gått till väga. 

 

Kapitel 3: Här beskrivs den teori och de teoretiska samband som har använts för att studera 

hur tekniska och sociala faktorer inverkar på relationerna mellan företaget och 

deras återförsäljare.  

 

Kapitel 4: En företagsbeskrivning ges i avsnittet för att sätta in läsaren i företaget och för 

att ge denne en djupare förståelse för problematiken som studeras i rapporten. 

Därefter redovisas det empiriska materialet som framkommit via intervjuerna.   

 

Kapitel 5: I analysavsnittet analyseras informationen som samlats in. Även vilka samband 

som finns mellan sociala och tekniska faktorer analyseras m ha Perry et al. 

(2002) modell för sociala och tekniska faktorer.  

 

Kapitel 6: Till sist för vi en diskussion utifrån vad vi har kommit fram till i analysavsnittet 

och uppsatsens syfte besvaras. Vi ger även ett förslag på en modell som vi anser 

beskriver fallföretagets relationer till sina återförsäljare bättre än Perry et al. 

(2002) modell gör. I detta kapitel presenteras även förslag på forskningsområden 

som kan vara intressanta att studera vidare.  
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2. Metod 
 

I detta kapitel beskrivs de metoder som vi har använt oss av för att lösa det problem som vi 

har kommit fram till i problemdiskussionen. Vi diskuterar även tillförlitligheten i vårt 

metodval samt ger en beskrivning av hur vårt datamaterial presenterats. 

2.1 Val av metod 

För att välja en lämplig empirisk metod har vi utgått från vår frågeställning i rapporten. Vår 

rapport bygger på en undersökande studie om vi ser till problemformuleringens karaktär. 

Enligt Saunders et al. (2007) har man tre arbetsmetoder att utgå ifrån. 

 

1. Litteraturundersökning 

2. Intervjua experter inom området 

3. Använda sig av fokusgrupper 

 

Insamlandet av primärdata har skett via intervjuer med nyckelpersoner på fallföretaget som 

har stor kunskap/expertis inom de områden som berörs i uppsatsen. Vid insamlandet av 

sekundärdata till den teoretiska presentationen valde vi att göra en litteraturundersökning i 

relevant litteratur och att söka forskningsartiklar i databasen Emerald.  

 

Vid val av metod måste vi vara kritiska i vår syn på metoderna och veta vilka begränsningar 

de innebär och därefter välja rätt metod utifrån vilken tillförlitlighet och giltighet som krävs i 

uppsatsen. Första frågan är om man ska välja en kvalitativ eller kvantitativ metod. Utifrån vår 

frågeställning har vi valt att använda en kvalitativ metod för att kunna svara på uppsatsens 

syfte. Detta var nödvändigt ifall vi skulle kunna ta del av de erfarenheter och information som 

intervjupersonerna har. Det gav att vi fick en ökad förståelse för problemställningen och 

kunde ta del av specifika egenskaper inom området.  

2.2 Datainsamling 

2.2.1 Primärdata 

För att svara mot en kvalitativ metod har vi valt att använda oss av intervjuer. Vidare skriver 

Kvale (1997) att den kvalitativa forskningsintervjun är ett vardagligt men samtidigt ett 

professionellt samtal. Detta syftar till att den kvalitativa intervjun bygger på en struktur och 
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ett syfte. Även att intervjuaren styr samtalet och kontrollerar situationen gör att den 

kvalitativa forskningsintervjun blir mer än ett samtal.  

 

Vid intervjuerna har vi använt ett halvstrukturerat intervjuunderlag för att få en fördjupad 

uppfattning av kunskaperna som respondenterna besitter. Detta eftersom vi har haft en lista 

med områden och frågor som ska täckas i vårt intervjuunderlag. Genom att anpassa 

intervjuunderlaget från intervju till intervju har vi enligt Saunders et al. (2007) använt oss av 

halvstrukturerade intervjuer.  

2.2.2 Sekundärdata 

Vid sökandet av sekundärdata till uppsatsens teoriavsnitt som presenterar vår teoretiska 

utgångspunkt har vi använt oss av en litteraturstudie. Litteraturstudien bestod i att söka i 

relevant litteratur på biblioteket och sökningar i databasen Emerald efter relevanta 

forskningsartiklar. Forskningsartiklarna berörde både sociala och tekniska faktorer i en B2B-

relation men även hur relationer byggs upp och annan information kring relationer i ett B2B-

nätverk söktes. Forskningsartiklarna strukturerades sedan efter sitt innehåll och till olika 

underrubriker som vi använde oss av i teoriavsnittet.  

2.3 Urvalsprocess 

2.3.1 Val av företag 

När vi skulle börja med att skriva vår uppsats hade vi varit i kontakt med ett företag som vi 

hade god inblick i. Vi besökte företaget och genomförde en intervju med en för oss en 

relevant person. Efter intervjun uppstod emellertid ett antal frågetecken om vi verkligen 

kunde använda oss av detta företag eftersom de befinner sig i en bransch där man har stora 

svårigheter att lämna ut information om sina kunder och om relationer till dem. Vi undersökte 

möjligheten att ändra vår problemformulering och byta inriktning på uppsatsen. Problemen 

med informationen kvarstod dock vilket innebar att vi nu stod utan organisation att undersöka. 

Vi kontaktade då ett nytt företag genom en bekant som jobbade på det aktuella företaget. Efter 

telefonkontakt med olika personer fick vi klartecken från företaget. Det hade nu förflutit ett 

antal veckor och som tur var kunde företaget som vi nu fått klartecken från ställa upp snabbt 

med intervjuerna viket löste en svår situation för oss.    
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2.3.2 Respondenter 

Eftersom vi har valt att göra en kvalitativ studie i form av intervjuer, är det viktigt att få 

tillgång till personer som har kunskap inom det område som uppsatsen behandlar. Det 

viktigaste kriteriet för respondenterna är alltså att de skall besitta kunskap inom 

problemområdet och därmed kunna belysa detta. Eftersom vi vill undersöka problemet utifrån 

olika synvinklar är det viktigt att intervjua personer med olika funktioner inom företaget.  

2.4 Undersökningsmetod 

Eftersom företaget ligger inom rimligt avstånd för att kunna genomföra en intervju på plats 

ansikte mot ansikte, har intervjuerna genomförts på detta sätt. Detta resulterar i att vi får mer 

information från respondentens kroppsspråk, mimik osv. än vad som fås via en 

telefonintervju. Det blir också lättare att dra korrekta slutsatser av den information som vi får 

fram från intervjuerna beroende på vilket tonläge, vilka gester, mimik som respondenten 

använde sig av när han svarade på en fråga.(Kvale 2007) Personliga intervjuer leder alltså till 

att vi får en bättre förståelse för problemets struktur, vilket i sin tur kommer leda till en bättre 

analys med en högre grad av reliabilitet.   

2.4.1 Intervjuguide 

Vid utformandet av intervjuguiden bestämde vi oss för att ha ganska öppna frågor. Detta 

valde vi för att respondenten skulle kunna utveckla sina svar och prata fritt runt frågan. Vi 

anser att vi på detta sätt fick fram mer information än om man hade haft mer precisa frågor 

där respondenten bara kan ge korta och koncisa svar.   

2.4.2 Genomförandet av intervjuer 

För att respondenterna skall ha hunnit sätta sig in i problematiken redan innan intervjun så har 

vi haft telefonkontakt med respondenten. Vid denna telefonkontakt har vi förklarat i stora 

drag vilket ämne intervjun kommer att beröra. De får i och med detta en större möjlighet att 

ge väl genomtänkta svar, vilket gynnar både oss och respondenten. Vi kommer att få bättre 

svar och respondenten kommer att känna sig mer bekväm i intervjusituationen. Denna 

avslappnade stämning vid intervjuerna var något vi ville eftersträva eftersom respondenten 

kommer ”öppna” upp sig och ge mer uttömmande svar.  

 

Intervjuerna genomfördes som öppna samtal där vi använde intervjuguiden för att strukturera 

intervjun. Allt som sades under intervjuerna spelades in med diktafon för att vi lättare skulle 
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kunna komma ihåg alla detaljer. Användandet av diktafon gjorde även att vi kunde fokusera 

mer på själva intervjun och var inte tvungna att föra noggranna anteckningar. Kortare 

anteckningar gjordes dock som ett komplement till inspelningen av samtalet. Den största 

nackdelen med valet av att spela in med diktafon är att vi går miste om respondentens gester, 

mimik, kroppshållning osv. (Kvale 1997) För att få med dessa faktorer så kunde vi valt att 

istället spela in intervjun med en videokamera. Detta alternativ valdes dock bort på grund av 

att vi saknade tillgång till en sådan kamera. Vi tror också att nyttan med att spela in intervjun 

på detta sätt hade varit marginell i jämförelse med diktafon.  

 

Tiden för intervjuerna låg mellan 40-60 minuter. Vi anser att det är en ganska lagom tid att 

genomföra intervjun under. Drar intervjun ut alltför länge på tiden blir både vi och 

respondenten trötta. Vilket leder till att de svar vi får blir mindre uttömmande och att vi 

kanske uppfattar svaren på ett felaktigt sätt.  

 

Syftet med vår första intervju var att få en övergripande bild av företaget och hur deras 

nätverk samt relationer är uppbyggda med återförsäljare och leverantörer. Efter denna intervju 

tog vi beslutet att inrikta vårt arbete på att undersöka hur relationerna mellan företaget och 

deras återförsäljare ser ut. Detta eftersom de har fler tekniska system och mer utvecklade 

relationer till återförsäljarna än till leverantörerna. Vilket stämmer väl överens med vår 

modell i början av arbetet som avgränsar uppsatsens problemområde.  

 

Informationen som vi fick från den första intervjun resulterade i att vi reviderade 

intervjuguiden inför vår andra intervju. Frågor som rörde leverantörerna togs bort, eftersom 

detta område inte längre var intressant. Detta arbetssätt har vi använt oss av genomgående vid 

intervjuerna. Ju fler intervjuer som genomfördes, desto större kunskap inom problemområdet 

kunde vi tillgodogöra oss. Intervjuguiden som skulle användas till nästa intervju kunde vi 

därför revidera och ställa bättre frågor.  

 

Den andra intervjun inriktades i huvudsak på att få en förståelse för hur företagets 

affärssystem är uppbyggt och hur det påverkar relationerna till företagets återförsäljare. Vi 

ställde dock en del liknande frågor till båda intervjupersoner. Vilket gjordes för att vi skulle 

kunna jämföra om det fanns några skillnader mellan hur olika personer på företaget definierar 

t ex vad som är en god relation. Detta tyckte vi var intressant, eftersom olika definitioner av 

samma begrepp inom olika delar av ett företag kan leda till att man arbetar på olika sätt.    
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Syftet med den tredje intervjun var framförallt att få en bild av hur företaget arbetar för att 

skapa goda relationer till sina återförsäljare. Vi anser att vi under denna intervju fick en bättre 

förståelse för hur de arbetar rent praktiskt för att skapa goda relationer till sina återförsäljare. 

Men för att vi ännu bättre skulle kunna förstå hur det praktiska arbetet med relationsbyggande 

fungerar ville vi intervjua ytterligare personer på företaget.  

 

Den fjärde intervjun syftade till att få förståelse över hur produkter och tillverkning påverkar 

relationen mellan återförsäljarna och fallföretaget. Eftersom det under de tidigare intervjuerna 

framkommit fakta som gjorde att vi visste att det fanns en viss anpassning kunde vi formulera 

frågorna utifrån detta. Grundstommen i intervjuguiden fanns dock kvar för att lättare kunna 

analysera materialet vi fått fram genom intervjun. 

 

Med intervju fem kunde vi få en djupare förståelse för hur arbetssättet med relationsbyggande 

aktiviteter mellan företagen i nätverket praktiserades i verkligheten.    

2.5 Presentation av resultat 

För att materialet som inhämtats vid intervjuerna ska kunna användas i uppsatsen behöver det 

bearbetas och analyseras. Genom att transkribera materialet översätter man från ett språk till 

ett annat enligt Kvale (1997). Utskriftsproblemet grundar sig i teoretiska frågor om skillnaden 

mellan talspråk och skriftspråk. Alltså har vi fått göra bedömningar och avgörande när vi 

flyttar materialet från ett samanhang till ett annat (Kvale 1997). Därför valde vi att presentera 

vår tolkning och redogöra för den i samband med analysen.  

 

Vi gjorde ingen fullständig transkribering av intervjuerna, eftersom våra handledare inte 

ansåg detta vara nödvändigt. Vi gjorde istället en kortare sammanfattning av intervjuerna på 

ca 5 sidor/intervju. De fullständiga intervjuerna finns dock dokumenterade på vanliga 

kassettband och datafiler.   
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2.6 Trovärdighet 

Svaren som vi erhållit i intervjuerna präglas självklart av respondenternas kunskaper inom 

området. Vi har därför valt att intervjua de personer som troligtvis har störst kunskap inom 

uppsatsens problemområde.  

 

En annan faktor som kan påverka trovärdigheten i svaren, är att intervjupersonerna arbetar i 

organisationen och ger kanske därför en alltför positiv bild av hur företaget arbetar. Våra 

analyser grundar sig sedan på den information som vi har fått fram via intervjuerna.  

2.7 Etiska övervägande 

När kontakt togs med intervjupersonerna informerades dem om vilka riktlinjer som gäller för 

dess medverkan. Dels gick vi övergripande igenom syftet med undersökningen och att 

intervjun är frivillig. Även ett kontrakt upprättades och undertecknades av parterna där det 

framgår att respondenterna och vårt fallföretag har total anonymitet. Samt att de har möjlighet 

att avbryta intervjun när de vill och att informationen som samlas in endast kommer att 

användas till denna undersöknings syfte.  

2.8 Metoddiskussion 

Under arbetets gång har vi ställts inför olika val. I detta kapitel förs en självkritisk diskussion 

om vilka konsekvenser de val vi har gjort har på resultatet av uppsatsen. Även bristerna i de 

metoder vi har valt att använda oss av kommer att redovisas.  

2.8.1 Litteraturstudie 

Fördelen med en litteraturstudie är att vi kan samla in mycket information på relativt kort tid. 

Vi har dock varit uppmärksamma på de källor vi använt verkligen varit tillförlitliga detta för 

att inte råka ut för att få felaktig information. Därför har vi använt oss av ursprungskällor i så 

stor utsträckning som möjligt. Andrahandskällor kan ha tolkat informationen på ett felaktigt 

sätt eller ha vinklat informationen för att passa deras syfte. Använder vi oss av sådan 

information missgynnas vårt arbete. Det skulle t o m kunna leda till rena felaktigheter i 

uppsatsen.  
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Det är möjligt att man tolkar informationen i källorna på ett felaktigt sätt. Detta har vi försökt 

att motverka genom att läsa igenom texterna noggrant och verkligen försökt sätta oss in i vad 

de handlar om. Vi har även försökt avgöra om informationen endast gäller i vissa specialfall. 

Sådan information har vi sorterat bort, eftersom den inte kan tillämpas på uppsatsens område.  

2.8.2 Intervjuer 

När man genomför intervjuer så finns det många olika faktorer som kan påverka resultatet. 

Som intervjuare bör man vara medveten om dessa. Faktorerna kan vara både 

intervjuareffekter eller kontexteffekter (Jacobsen 2002). Med intervjuareffekter menas hur vi 

som intervjuare kan påverka respondenten att svara på ett visst sätt. Det kan vara sättet vi 

ställer frågorna, vår kroppshållning, mimik och gester. För att motverka intervjuareffekterna 

har vi försökt ställa öppna frågor som respondenten kan prata fritt om. Vi har båda två varit 

närvarande vid samtliga intervjuer och genomfört dem på samma sätt. Detta för att alla 

respondenter skulle bli utsatta för samma intervjusituation.  

 

Med kontexteffekter menas att den miljö som intervjuerna genomförs i, kan påverka vilka 

svar vi får. För att motverka att det blir sådana effekter, har alla intervjuerna genomförts i 

samma miljö. Vi har intervjuat respondenterna på deras respektive kontor. Tiden för intervjun 

bokade vi in i förväg, vilket gjorde att de avsatte tid för oss. De har därför inte utsatts för 

några störande moment under intervjun, såsom radio, telefoner osv.  

Vi valde att inte skicka intervjufrågorna i förväg till respondenterna. Detta eftersom vi vill ha 

den enskilda respondentens uppfattningar om frågorna och deras spontana åsikter. Om vi hade 

skickat ut frågorna i förväg ansåg vi att det fanns en risk för att respondenterna skulle 

”snacka” ihop sig. Vår ansats att belysa problemområdet ur olika synvinklar hade därmed 

kunnat missgynnas. Den enda förberedelse respondenterna har fått är att vi har via 

telefonkontakt förklarat vad uppsatsen kommer att handla om och vilken typ av frågor som 

därmed blir aktuella. 

 

Eftersom vi ville få fram de enskilda intervjupersonernas åsikter utan påverkan från någon 

annan, valde vi bort att göra gruppintervjuer. Enligt Jacobsen (2002) är risken vid 

gruppintervjuer att samtliga respondenter inte svarar på alla frågor. Det kan leda till att en 

person som har starka åsikter eller en vilja att prata mycket kan ta över intervjun. De andra 

respondenterna håller då inne med sina egna åsikter (Jacobsen 2002).  
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Anledningen till att vi valde att göra intervjuer istället för att skicka enkäter är att vi kunde 

förtydliga våra frågor. Detta anser vi har lett till att vi har fått en djupare förståelse och 

kunskap inom området. Möjligheten att ställa ”öppna” frågor hade vi inte heller kunnat få vid 

en enkätundersökning. Andra metoder som experiment eller observation ansåg vi inte heller 

passande för studien eftersom vår avsikt inte var att observera hur personer reagerar i en 

experimentell miljö eller observera hur de arbetar rent praktiskt.  

 

Urvalet av intervjupersoner har gått tillväga dels genom att vi efter samtal med intervjuperson 

2 förklarat vad uppsatsen skulle handla om, fått tips av respondenten om vilka personer som 

skulle vara intressanta för oss att intervjua. De personer vi fick tips om var i stort sett de 

personer som vi själva hade tänkt oss kunde vara intressanta att intervjua. Efter diskussion 

med våra handledare beslutade vi även att intervjua en person på företaget som arbetar i en 

mer praktisk roll med att skapa goda relationer till återförsäljarna. 

 

När vi genomförde intervjuerna kunde vi ha varit öppnare för respondenternas olika 

infallsvinklar på deras problem. Detta hade medförta att vi kunnat ställa bättre följdfrågor och 

därmed få en djupare förstålelse för problemet.  
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3. Teori 
 

I detta kapitel ges en beskrivning av den teoretiska referensram som har använts för att 

studera uppsatsens problemområde. Vi tar upp teorier om nätverk, relationer, B2B-

karakteristika och relationsmarknadsföring. Det ges även en beskrivning av fallföretagets 

affärssystem, Axapta. 

3.1 Relationer 

Det är svårt att förklara vad en relation verkligen är och att ge en enhetlig definition av 

begreppet eftersom ordet ofta används med olika innebörder. Man kan använda ordet relation 

för att beskriva hur olika företag beter sig mot varandra över tid enligt Ford (2003). Tid är den 

definierande variabeln för en relation eftersom både dåtid och framtid påverkar beteendet i en 

relation. Det finns flera bra anledningar till att använda sig av och undersöka beteende i en 

relation i stället för attityder. För det första är attityder svåra att använda vid en analys. För det 

andra är attityder svåra att relatera till beteendets effekter och det är dessa som är intressanta 

att undersöka. Vid användandet av beteendesynsättet i relationer blir det lättare att förklara 

varför företag inte kan existera utan relationer. Alla företag har olika relationer med kunder, 

leverantörer och med andra som företaget har interaktioner med. Varje relation är unik i det 

hänseendet att den är dynamisk i sättet den utvecklas och hur den påverkar de parter som 

ingår i den. (Ford et al. 2003) 

 

För att förklara vår utgångspunkt när det gäller sociala och tekniska band i en relation har vi 

valt att använda oss av Perry et al. (2002) modell och hur de ser på problematiken. I modellen 

visas sambanden mellan tekniska och sociala faktorer i ett B2B-nätverk. Hur de olika 

faktorerna påverkar varandra indikeras av pilarna som förbinder de olika faktorerna.  

 

- Pilen från kompetens till trovärdighet indikerar att trovärdighet är en förutsättning för 

att få kunderna till att vilja ingå i nätverket.  

 

- Pilen till jämställdhet visar att beroende på vilken teknisk kompetens de olika 

aktörerna har inom nätverket, kommer de att få olika jämställdhetsförhållanden. Har 

den ena aktören t ex ett stort kunskapsövertag så kommer de att ha en starkare roll i 

nätverket.  
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- Pilen mellan jämställdhet och konflikter visar att skillnader i jämställdheten kan leda 

till konflikter mellan aktörerna. 

 

- Pilen mellan trovärdighet och åtagande visar att trovärdighet leder till åtagande. 

Aktörerna vill satsa på ett samarbete.  

 

- Välvilja är slutmålet inom ett nätverk. Med detta menas att man inom nätverket har 

uppnått ett läge där aktörerna är nöjda med den jämställdhet och trovärdighet som 

råder. Konflikter löser man på ett bra sätt med gemensamma arbetssätt. Personerna 

inom nätverket känner en personlig skyldighet att arbeta på bästa sätt inom nätverket. 

 

- Pilen som går från investeringar till åtagande visar att investeringar leder till ett större 

åtagande inom nätverket. Ju mer företagen investerar i relationen, desto mer knutna 

blir de till varandra. Det kan även vara tekniska investeringar som gör att de måste 

skapa gemensamma rutiner. Detta leder till att företagen blir mer knutna till varandra.  

 

 
FIGUR 2 TEKNISKA OCH SOCIALA FAKTORER 

Perry et al. (2002) 

Kompetens 

Jämställdhet Trovärdighet 

Konflikter Åtagande Välvilja 

Investering Tekniska faktorer 

Tekniska faktorer 

Sociala faktorer 
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3.1.1 Tekniska faktorer 

De tekniska banden uppstår när två företag skapar en anpassning till varandra när det gäller 

ekonomiska och/eller strukturella arbetssätt. Enligt Perry et al. (2002) har de identifierat att 

länken mellan de sociala och de tekniska faktorerna påverkas av aktörernas kompetens. I detta 

stycke förklarar vi vad som menas med de tekniska faktorerna kompetens och investeringar. 

Även hur dessa påverkar relationerna i ett B2B- nätverk gås igenom.  

3.1.1.1 Kompetens 

Demonstrerad kompetens leder till tillfredsställelse i en affärsrelation och bidrar till att det 

byggs in en beräknad tillförlit i relationen. Genom att visa en god kompetens kommer 

företaget skapa trovärdighet som är en social faktor vid relationer mellan företag. Även de 

tekniska rollerna som varje kund i nätverket har beror på deras kompetens inom det område 

som de är återförsäljare för, vilket leder till att även jämställdheten mellan parterna i en 

affärsrelation påverkas. Har en kund hög kompetens om produkterna kan den ha väldigt 

specifika krav medan en kund utan hög teknisk kompetens blir mer beroende av den 

kompetens som redan finns i nätverket och därmed mer beroende av att ingå i relationen. 

Kunderna kan dock ha olika referensramar som inverkar på hur de värderar kompetens i 

förhållande till priset på produkten. (Perry et al. 2002) 

 

Det finns i litteraturen en mängd olika sätt att förklara vad kompetens är och hur den uppstår. 

Vi har valt att använda oss av kompetenshanden eftersom vi i tidigare kurser har gått igenom 

denna modell. Modellen är uppbyggd av en hand där fingrarna står för följande saker. 

• kunskaper  

• färdigheter 

• erfarenheter, perspektiv  

• värderingar 

•  kontaktnät 

 
Tillsammans är dessa fem faktorer ett mått på kompetensen hos en person eller ett företag. 

Kunskap och färdigheter får individen genom studier och upplärning i det dagliga arbetet. För 

att bevara kompetens i en organisation krävs det fortlöpande utbildning och utveckling av 

arbetsorganisationen. Individen får erfarenhet genom att göra misstag och lära sig av dessa. 

Värderingar och attityder inom en organisation påverkas av företagskulturen samt de 

ledningsformer och principer som råder inom den specifika organisationen enligt  
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Grzeda (2004). Kontaktnätet är viktigt för att uppnå kunskap och erfarenhet genom andra 

individer som finns i ens kontaktnät. Individernas personliga kompetens likväl som 

organisationens kompetens är beroende av nätverk för att utvecklas.     

3.1.1.2 Organisationens kompetens 

Organisationens kompetens kan ses ur ett helhetsperspektiv, där individernas totala 

kompetenser ingår. Den består i att organisationen förser individen med uppgifter för att 

utveckla hennes individuella kompetens. Den individuella kompetensen är till viss del naturlig 

och medfödd medan den kollektiva kompetensen, som behövs i en organisation måste skapas. 

Detta medför att organisationens kompetens är beroende av individernas kompetens. Genom 

att skapa goda förutsättningar i organisationen för individuell kompetensutveckling ökar även 

organisationens totala kompetens.     

3.1.1.3 Investering 

Oftast har kunden ett behov av en viss typ av lösning/produkt i sin organisation. Kunden 

vänder sig då till marknaden och väljer det företag som bäst kan uppfylla deras krav. Man gör 

ett åtagande med kunden genom ett kontrakt som sträcker sig över en viss tid. Investeringen 

är ett beräknat åtagande genom att det vid investeringar uppstår en förändringskostnad för 

minst en av parterna i relationen. Förändringskostnaden uppstår framförallt när företagen 

investerar i de tekniska faktorerna i relationen. Kunden investerar endast i relationen om de är 

nöjda med utvecklingen av nätverket. (Perry et al. 2002) 

 

Investeringar i informationssystem eller andra tekniska system görs ofta för att öka 

effektiviteten i nätverket och därmed underlätta relationen. Men de tekniska lösningarna är 

beroende av de sociala faktorerna i nätverket. Vilket innebär att under och efter investeringen 

i informationsteknik bör man fundera på om mer sociala aspekter behöver utvecklas i 

organisationens system för att det ska bli en investering som stärker relationen på lång sikt. 

För att olika tekniska system i ett affärsnätverk ska fungera krävs det alltså att det finns stöd 

för systemen i organisationerna.  

3.1.2 Sociala faktorer 

3.1.2.1 Trovärdighet 

Styrkan i ett närmare samarbete mellan parter brukar man beskriva som förtroende för 

varandra (Gummesson 2002). Utan trovärdighet kommer ett företag inte lyckas med att skapa 
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bra relationer till sina kunder. Trovärdighet är även en av de viktigaste sociala faktorerna att 

utveckla i en relation mellan återförsäljare och leverantörer enligt Sahay (2003). Begreppet 

trovärdighet består av två delar. Den första delen är att man kan lita på sin samarbetspartner i 

nätverket. Den andra delen är att man kan lita på sin partners intentioner med att ingå i 

nätverket (Perry et al. 2002). 

 

Trovärdighet är nödvändigt för att relationen ska utvecklas till en långvarig relation eftersom 

det leder till ett visst beteende mellan de olika parterna. Vilket i sin tur ökar chanserna att de 

får ut ytterligare fördelar av att ingå i relationen. Det vore felaktigt att påstå att trovärdighet 

uppstår naturligt i en relation utan det är något man måste jobba med och underhålla. 

 

Young (2006) delar upp trovärdighet i två delar dels den emotionella delen och dels den 

kognitiva delen, där båda spelar en viktig roll i affärsnätverk. Den emotionella delen består av 

relationsbyggande, relationsuppehållande och glädje i relationen. Dessa olika typer av känslor 

interagerar och är beroende av varandra för att uppnå trovärdighet.  

 

Den kognitiva delen av trovärdighet är beräknandet av kostnader, fördelar och risker 

förknippade med en särskild situation. Det mest centrala med att utveckla trovärdighet är 

andras uppfattning av ens kompetens och motivation. Precis som de emotionella faktorerna 

samverkar så påverkar även de olika kognitiva faktorerna varandra och bidrar tillsammans till 

att trovärdigheten utvecklas. (Young 2006) 

3.1.2.2 Åtagande 

Det andra stora sociala bandet i en relation är åtagande. I Amjad Hadjikhanis och Peter 

Thilenius forskningsartikel “The impact of horizontal and vertical connections on 

relationships' commitment and trust” används Morgan, RM Hunts definition av vad som 

menas med åtagande. Denna definition lyder: ”Commitment is defined as the sacrifices made 

by partners to maintain a relationship. Commitment is the set of partners' actions affecting 

decisions to remain in a relationship” (Hadjikhani & Thilenius 2005). 

 

Med åtagande menas alltså dels vilka uppoffringar som man är villiga att göra för att ingå i en 

relation i ett affärsnätverk. Dels vilka rent konkreta handlingar som affärspartnern gör som 

påverkar deras beslut om att bli kvar i relationen.  
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Åtagande hänger enligt Hadjikhani & Thilenius (2005) även nära samman med hur mycket 

man litar på den andra affärspartnern. Alltså vilken trovärdighet som de har. Om företagen 

inte litar på varandra kommer de heller inte att vilja göra några större uppoffringar för att få 

relationen att utvecklas och bli bättre.  

 

Graden av åtagande beror också på vad för typ av produkt eller tjänst som ska tillverkas. Rör 

det sig om rena förbrukningsprodukter krävs det inte någon speciell relation till det företag 

som man köper dessa produkter av. Utan produkter av detta slag köps utav det företag som 

kan erbjuda det bästa priset. Är det istället en vara eller tjänst som är dyr, kräver stora 

investeringar, är i behov av service med jämna mellanrum eller att det krävs expertkompetens 

för att produkten, systemet eller tjänsten ska fungera optimalt, krävs det en högre grad av 

åtagande både från säljare och köpare. Stora investeringar leder alltså till en högre grad av 

åtagande (Perry et al. 2002). 

3.1.2.3 Jämställdhet och makt 

Desto mer delaktiga kunderna är i beslutsprocessen vid utformningen av produkter desto mer 

jämställda blir relationerna i nätverket. Detta är viktigt för att skapa lojala och trogna kunder. 

Lyckas man inte skapa ett jämlikt förhållande kan detta leda till konflikter i nätverket som inte 

gynnar någon i nätverket/relationen.  

 

Graden av jämställdhet som behövs i relationen till kunder är olika från fall till fall. Graden av 

jämställdhet beror till stor del på hur involverade kunderna vill vara i produkternas 

utformning.  

 

Makt är enligt Gummesson ett underskattat begrepp inom marknadsföringslitteraturen. Det är 

även sällsynt i relationer att makten är symmetrisk, dvs att de som ingår i relationen har lika 

stor makt. Detta innebär att den ena parten har övertag och därmed kan styra mer i hur 

relationen ska utformas och utvecklas. Risken när det uppstår ett ojämnt maktförhållande är 

att den ena parten inte får ut lika mycket av relationen men kan ändå vara tvingad att stanna 

kvar. Detta kan upplevas som orättvist och att den svagare parten vid första bästa tillfälle 

därför väljer att avsluta relationen. Relationen kan ändå vara harmonisk om det inte finns 

något bättre alternativ för den svagare parten, skriver Gummesson (2003). När man utnyttjar 

sitt maktövertag i en allt för hög grad finns det risk att det inverkar på hur långsiktig en 

relation blir. Den organisation som har maktövertaget bör därför agera på ett sätt som inte 
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bara är till fördel utifrån deras eget perspektiv. Under olika svängningar på marknaden och i 

konjunkturen kan förhållandena ändras mellan de olika organisationerna och maktförhållandet 

bli omvänt. För att en relation ska bestå krävs det välvilja från båda parter. 

3.1.2.4 Konflikter 

Konflikter uppstår kontinuerligt i alla organisationer och nätverk. De uppstår på alla nivåer i 

och mellan företag. De flesta konflikter som uppstår är ”småsaker” som rör de dagliga 

rutinerna. Men det gäller att även dessa små problem tas på allvar så att de inte utvecklas till 

ett större problem som blir svårt att lösa. Det gäller därför att man lyckas bygga upp rutiner 

för att upptäcka och lösa de problem som uppkommer.  

 

Den första åtgärden för att minska konflikterna som måste göras är att försöka bygga upp 

nätverket på ett sätt som motverkar att konflikter uppstår. En viktig del i ett nätverk för att 

undvika konflikter är att ha en så jämställd relation till sina kunder som möjligt. Företagen ska 

inte hela tiden sträva efter att ha mest inflytande och makt i nätverket. Eftersom det kommer 

leda till att konflikterna ökar. Andra sätt att motverka konflikter är att företagen i nätverket 

strävar efter att skaffa sig så god kompetens som möjligt inom sina affärsområden. Vilket 

kommer leda till att alla företag i nätverket ”talar samma språk”, de förstår vad den andra 

parten menar. Högre kompetens leder till att företagen blir mer jämställda, vilket bidrar till att 

minska antalet konflikter. (Perry et al. 2002) 

 

Att det uppstår konflikter i B2B-nätverk är inte enbart negativt, utan konflikterna visar att det 

är något som inte fungerar eller inte fungerar tillräckligt bra. Konflikterna leder då till att man 

för upp ett problem till ”ytan”, vilket gör att man kan ta itu med det och försöka hitta en 

lösning.  

3.1.2.5 Välvilja  

Att uppnå välvilja är slutmålet som man vill uppnå i sitt affärsnätverk. Med detta menas att 

nätverket präglas av vänskap och förståelse för varandras situationer. Rutiner för hur arbetet 

ska fortlöpa inom nätverket som alla parter accepterar, har byggts upp. För att uppnå välvilja i 

nätverket måste relationen pågå under en längre tid där åtagandet från parterna har ökat med 

tiden, både socialt och tekniskt (Perry et al. 2002). 
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3.2 Axapta 

Axapta är ett affärssystem i vilket många olika system ingår. De olika system som innefattas i 

Axapta är order, lager, fakturering, redovisning och inköpssystem. Systemet är dock inte 

heltäckande. Utan det krävs en del mindre underordnade stödsystem för att det ska fungera 

optimalt. Systemet kräver även ganska hög datorkapacitet vilket innebär att det bör läggas på 

servern och inte i de enskilda PC-apparaterna.  

 

Enligt Microsoft (2007) levereras Axapta i över 40 länder. Eftersom många internationella 

företag har olika affärssystem i olika länder kan det göra att administration och tillgänglighet 

blir besvärlig. Axapta använder sig av olika lösningar mot en central enhet, detta innebär att 

de inte behöver ha system lokalt utan utnyttjar ett centralt system.  

3.2.1 Tillverkare  

Microsoft har utvecklat Axapta så att det kan anpassas efter tillverkningsföretags behov. 

Axapta använder sig av en kombination av färdiga funktioner för att det ska vara en enkel 

anpassning.  

 

Genom att använda Axapta påstår Microsoft att företag kan få en snabbare och mer tillförlitlig 

översikt av sina tillverkningsresurser som krävs för att tillgodose kundernas efterfrågan. Detta 

genom att utföra en grov kapacitetsschemaläggning. Även genom att beräkna såväl begränsad 

som obegränsad kapacitets- och materialschemaläggning, och därefter schemalägga 

produktionsprocesser för eller från ett visst datum. Likaså leverera anpassade produkter 

snabbare och mer kostnadseffektivt genom att det manuella arbetet blir mindre för att 

utveckla, planera och producera produkterna. Man kan även använda systemet till att ange 

hög- och lågprioriterade utrymmen i lagret och dela in lagret i zoner baserat på temperatur 

eller omsättningstakt.  

3.2.2 Ekonomihantering  

Axapta är utvecklat för att skapa möjligheter för att fatta bättre affärsbeslut. Systemet ska 

enligt Microsoft (2007) bidra till att användarna kan fokusera på sina arbetsuppgifter genom 

att ge dem tillgång till redovisning, rapportering och detaljerad analys på nivåer som är 

anpassade till olika befattningar inom företaget. Ekonomiska rapporter ska även kunna 

genereras med hjälp av rapporteringsverktyg med flera import- och exportalternativ och 

automatisera handelsprocesserna mellan företagen inom nätverket. 
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3.2.3 Problem med affärssystem 

Vid implementering av nya affärssystem kan ett flertal olika problem uppstå i företagets 

organisation och i dess relationer. När endast delar av ett nätverk byter system uppstår det 

kommunikationsproblem med de delar som inte byter system. Härvid får man problem med 

att informationen som sänds ut i nätverket inte kan integreras med varandra. Även 

information i det gamla systemet kanske inte finns med i det nya och om någon i nätverket 

saknar denna information uppstår det problem. Det kan även uppstå en förändring i 

kundrelationen om de inte får den information som de anser vara nödvändig. Det kan också 

ske förändringar i organisationen efter införandet av ett nytt system. Systemet tar över 

arbetsuppgifter som tidigare utförts manuellt. Det är möjligt att den personal som arbetar på 

företagen i nätverket motarbetar systemet och att det därmed inte får avsedd effekt. Även 

ansvarsförhållande och arbetssätt förändras vid en implementering genom att systemet 

innebär förändringar i organisationen. 

3.3 Nätverk 

För att svara mot uppsatsens syfte har vi använt Gummessons (2002) synsätt om nätverk. I 

och med att nätverkssynsättet behandlar interaktioner i nätverk och att vi i enlighet med 

Gummesson (2002) anser att nätverksynsättet är en grund för business-to-business-situationer, 

har vi lagt utgångspunkten för uppsatsens teoretiska referensram i detta synsätt.  

 

Även andra utgångspunkter för att förklara uppkomsten av nätverk används i uppsatsen, där vi 

utgår från Andersson (2001) syn på företagsnätverk. Han utgår från 

transaktionskostnadsteorin där samspelet mellan ekonomiska och sociala faktorer på två givna 

idealtyper, marknad och hierarki studeras. Detta synsätt har varit det mest inflytelserika när 

man undersöker företagsnätverk ända sedan Williamson 1975 arbetade med att förstå den 

ekonomiska rationaliteten med att ingå i ett nätverk ( Eirez 2004). Andersson (2001) utvecklar 

debatten kring ämnet och belyser det ur olika synvinklar. Han kommer därmed fram till 

modellen ”The Business Network Success Framework” som försöker förklara nätverkets 

påverkan på de aktörer som ingår i nätverket.  

 

Den sociala inbäddningen som Andersson (2001) uttrycker sig består i att företagen över tiden 

utvecklar erfarenhet om varandras beteende. Andra begrepp inom den sociala inbäddningen är 

förtroende och renommé.  
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FIGUR 3 THE BUSINESS NETWORK SUCCESS FRAMEWORK 

Andersson (2001) 

 

Figuren beskriver de olika samspel som finns mellan strategiska möjligheter och deras sociala 

faktorer i en miljö med olika förstärkningsmekanismer. 

 

Företagsnätverk bygger på att om ett företag är oförmöget att uppnå och realisera en strategisk 

möjlighet kan de komplettera det som saknas genom att ingå i ett eller flera nätverk. 

Samarbetet ska leda till vissa framtida förväntningar, vilket benämns som framtidens skugga. 

Relationen visualiseras genom pilen mellan kompetens/kapacitet och framtiden.(Andersson 

2001) 

 

De olika parterna har också skapat förtroende och rennomé för varandra genom olika beslut 

och handlande. Detta är en förutsättning för åtagande (commitment) och specifika 

investeringar. Desto starkare förtroende företagen i nätverket har för varandra desto villigare 

blir de att investera, vilket visas med pilen mellan dem i figur 2. (Andersson 2001) Vilka 

specifika investeringar som krävs beror på den individuella kompetensen och den kapacitet 

som krävs för att möta framtidens skugga. 

 

Inom B2B har man ofta skapat långsiktiga och stabila utbytesrelationer vilket bidrar till 

minskad osäkerhet. I transaktionskostnader ingår sådan saker som förhandlingar, att arbeta 

fram kontrakt, räkna ut kostnader för samordning, risker och utnyttjandet mellan företagen.  

Företagsnätverk 
Sociala faktorer Strategiska möjligheter 

Förtroende/renommé 
Individuell 

kompetens/Kapacitet 

Commitment/ Specifika 

investeringar 
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Värderingar Kultur 

Tradition Certifieringar 
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Detta sker ofta via personliga kontakter vilket kan medföra att andra nyckelpersoner inte får 

full kontroll och överblick över situationen. Företagen kan reducera detta genom att utveckla 

olika former av informationssystem så att informationen blir tillgänglig för samtliga berörda 

delar i företaget.  

3.3.1 Nätverksynsättet 

I nätverksynsättet görs en åtskillnad mellan tre typer av bindningar, dessa tillsammans skapar 

en B2B relation. De tre variablerna är aktiviteter, resurser och aktörer. Aktiviteter 

förekommer inom relationen i form av teknisk, administrativ och marknadsföringsmässig art. 

Företagen utbyter och delar resurser i både materiell och immateriell mening genom kunskap.  

 

Grupper av människor som ingår i nätverket utgör aktörer. De har olika uppfattningar och 

påverkar varandra vilket leder till att olika uppfattningar om relationer bildas inom företaget. 

Aktörerna agerar sedan i nätverk och kontrollerar, utnyttjar och omvandlar olika resurser. Det 

uppstår ett flertal olika bindningar mellan företag och Gummesson betonar framförallt sociala, 

teknologiska, kunskapsmässiga, planeringsmässiga, ekonomiska och juridiska. Relationen 

utgör därefter företagets nätverk eller relationslandskap i vilket företags samtliga relationer 

ingår. Här ingår alla synliga och aktiva relationer men även de osynliga/dolda.   

3.4 B2B-nätverk 

B2B-relationer kan se väldigt olika ut, men det finns en hel del liknande karaktärsdrag. Inom 

B2B-relationer rör det sig oftast om ett fåtal säljare och köpare, det är företag som handlar 

med företag, ofta stora inköp, förhandlingsbara priser, långvariga relationer mellan företagen 

och köpbesluten fattas av professionella människor inom de respektive företagen. 

 

Relationer mellan företag är komplexa på grund av att det inom både leverantörens och 

köparens organisationer är många personer och avdelningar som blir involverade. Eftersom 

företagen består av människor måste de utgå ifrån hur olika individer uppfattar en relation och 

på vilket sätt de arbetar för att förbättra, försämra eller utveckla relationen för att kunna 

förklara vad som händer i organisationerna. (Gummesson 2002) 
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Denna figur visualiserar de relationer som kan finnas mellan leverantör och kund. Även vilka 

olika personer och avdelningar som ingår i relationerna finns med i figuren. 

 
FIGUR 4 LEVERANTÖR-KUND-RELATIONEN  

Gummesson (2002) 

 

En B2B-relation kännetecknas enligt Gummesson (2002) av starka beroenden mellan olika 

funktioner och aktiviteter. Relationer och beroenden finns på alla nivåer i de företag som 

ingår i ett nätverk. Relationsskapandet blir därmed lika viktigt på alla nivåer i nätverket. Ju 

bättre relationer företagen har till varandra, desto bättre och smidigare kan de genomföra 

affärer. Gummesson (2002) talar om ett antal olika stadier som gås igenom vid 

genomförandet av en affär mellan företag. I vart och ett av dessa steg är det fler människor 

som blir involverade, vilket leder till att förmågan att skapa bra relationer kan vara direkt 

avgörande för affärens framgång. De stadier som Gummesson talar om är förstadiet, där det 

säljande företaget måste skapa en trovärdighet hos kunden. I detta stadium etableras en rad 

relationer med nyckelmedarbetare hos kunden på flera nivåer i kundens organisation. Nästa 

fas är anbudsfasen vilket innebär att man arbetar fram ett anbud som överlämnas till kunden. 

Sedan utvärderar kunden de olika anbuden och väljer därefter att skriva kontrakt med den 

leverantör som erbjuder det bästa alternativet. När kontraktet är skrivet påbörjas nästa stadie 

som är projektering och marknadsanpassning. Här sker en eventuell anpassning av 

utrustningen till kundens specifika krav och önskemål. Vilket innebär att en fungerande dialog 

med kunden är nödvändig. Nästa steg är produktionen av den vara som ska levereras. Även 

här gäller det att ha en fortsatt god relation till kunden. Så att man kan försäkra sig om att 

produkterna tillverkas med den kvalitet som kunden förväntar sig. Sedan levereras 

produkterna. I efterstadiet görs en kontroll av att kunden är nöjd med de varor som de har fått. 

Under denna fas ges också möjlighet att ta upp frågan om vidareförsäljning. Vill de ha fler 

produkter av samma typ eller är det något annat som de behöver? Det är viktigt att försöka få 
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till fortsatta kontinuerliga affärer med en kund som man har lagt ner tid och resurser på att 

skapa relationer till. Den sista fasen handlar om att dra slutsatser och utvärdera vad som har 

gjorts bra och vad som har gjorts mindre bra. Detta för att lära sig av sina misstag och för att 

kunna genomföra en affär på ett bättre sätt nästa gång. (Gummesson 2002) 

 

Det är inte enbart till andra företag som en leverantör har en relation inom B2B, utan de har 

även en indirekt relation till sina kunders kunder (slutkonsumenterna). Om man inte 

tillfredsställer slutkundens önskemål är allt samarbete och alla relationer mellan företagen i ett 

affärsnätverk helt meningslösa. Detta eftersom ett sådant affärsnätverk inte kommer att 

överleva särskilt länge då de inte kan få sina produkter sålda. (Gummesson 2002)  

 

Andra saker som påverkar relationerna i affärsnätverk är som vi tidigare i arbetet har 

beskrivit, jämställdhet, kompetens, välvilja, investeringar, förtroende, åtagande och 

konflikter.  

3.5 Relationsmarknadsföring 

Vi har valt att ta med teorier om begreppet relationsmarknadsföring i uppsatsens teoretiska 

referensram eftersom det är ett viktigt och centralt begrepp för att kunna besvara uppsatsens 

syfte. För att företag idag ska klara av att överleva på lång sikt kan de inte enbart fokusera på 

de enskilda köptransaktionerna. Utan det krävs även att de lägger ner tid och energi på att 

bygga upp olika relationer med andra företag och kunder (Gummesson 2002).  

 

I uppsatsen fokuserar vi på att analysera fallföretagets relationer till sina återförsäljare ur både 

ett tekniskt och socialt perspektiv. Vi utelämnar därmed hur relationerna till 

privatkonsumenter kan byggas upp. För att kunna förklara hur dessa B2B-relationer byggs 

upp och vad som kännetecknar dem, använder vi oss utav relationsmarknadsföringsbegreppet. 

För att kunna förklara begreppet till fullo använder vi oss av Gummessons (2002) och 

Grönroos (1996) definitioner av vad som menas med RM. Detta därför att vi anser att 

definitionerna kompletterar varandra och ger en bredare förståelse för begreppet än om endast 

den ena definitionen används.  

 

Relationsmarknadsföring är enligt Gummesson (2002) ”Relationsmarknadsföring är 

marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum.” Gummesson utgår 

alltså från de tre centrala begreppen relation, nätverk och interaktion för att ge en bild av vad 
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RM innebär. Ordet relation indikerar att det är minst två parter som måste vara inblandade. 

Nätverk innebär att antalet relationer är stort och att det finns många komplexa faktorer som 

binder samman företagen.  Interaktion betyder att företagen i nätverket samspelar med 

varandra på olika sätt.  

 

Grönroos (1996) definition av RM lyder: ”Marknadsföring är att identifiera och etablera, 

sköta om och utveckla samt vid behov avveckla relationer med kunder och övriga intressenter 

så att alla inblandade parters mål uppfylls”. Detta genomförs genom ett ömsesidigt givande 

och uppfyllande av löften.” Grönroos ser därmed RM som en process bestående av tre delar, 

att identifiera och etablera, att sköta om och utveckla relationer med företagets olika 

intressenter och att avveckla relationer om behov finns.  

 

Till att börja med enligt Grönroos (1996), identifieras vilka relationer som kan leda till något 

positivt för företaget. Det första man brukar tänka på är att lönsamheten ska öka. Efter att de 

relationer som företaget vill satsa på har identifierats ska de försöka etablera dessa. I nästa fas 

ska de underhålla och utveckla relationerna så att de även i framtiden fortsätter att vara goda. I 

den sista fasen identifieras de relationer som inte bidrar till något positivt. I denna fas ingår att 

ta initiativ till att avbryta relationer samt att den eventuella avvecklingen sker på ett sätt som 

inte äventyrar att potentiella framtida samarbeten möjliggörs och så att dåligt rykte inte 

uppstår. (Grönroos 1996)  

 

Gummesson (2002) beskriver några värderingar inom RM som är viktiga för företag att 

använda sig av i sin marknadsföring. Den främsta värderingen är RM:s betoning på 

samarbete. Det innebär att leverantörer, kunder och andra intressenter skall ses som medparter 

och inte motparter. Gummesson (2002) delar Grönroos (1996) uppfattning om att RM skall 

vara mer av karaktären Win-win än Win-lose. Det vill säga att båda parterna i relationen skall 

bidra till ökat värde för varandra. Detta bidrar ofta till en långsiktig och bestående relation. 

Ytterligare en viktig värdering i RM är att alla parter i en relation skall vara aktiva och 

ansvara för vad som händer. Det är inte bara det ena företaget som skall komma med förslag 

utan alla företag som ingår i relationen ska vara aktiva och bidra till att relationen fungerar på 

ett optimalt sätt. Slutligen understryker Gummesson (2002) att det är viktigt med värderingar 

som bygger på service och goda relationer och inte byråkratiska regler. Det är de 

värdeskapande aktiviteterna och slutresultaten som är det viktiga. (Gummesson 2002) 
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För att lyckas med satsningen på RM krävs det ett effektivt ledningsarbete, bra 

marknadsföring samt att företaget har möjlighet att organisera hela verksamheten så att de 

möjligheter RM leder till kan tas tillvara i företagets samtliga delar. (Gummesson 2002) 

3.6 Customer relationship management CRM 

Som en följd av RM så har Customer Relationship management, CRM, växt fram. CRM 

definieras som ett sätt att omsätta RM till praktiska handlingar. Det innebär ett aktivt arbete 

med att hantera individuella kundrelationer med långsiktig lönsamhet och överlevande som 

mål. (Gummesson 2002) 

 

Enligt Gummesson (2002) består CRM av ett visst antal arbetssteg. Dessa är: 

• Identifiera individuella kunder och klarlägga hur de kan nås. 

• Differentiera kunderna efter deras värderingar och behov. 

• Interagera med kunderna för dialog. 

• Behandla varje kund som en individ genom personlig kontakt eller en automatiserad 

process. 

• Gör relationen till en kontinuerligt lärande relation. 

 

För att ett företag ska kunna klara av de olika arbetsstegen som Gummeson (2002) pratar om 

krävs det att de har en hel del fakta och kunskap om sina kunder. Utan detta kan de inte 

identifiera de olika kunderna, differentiera dem eller behandla varje kund på ett unikt sätt. För 

att samla in den information som krävs används så kallad data warehousing (datalagring). Det 

är en process där man söker, lagrar, behandlar och integrerar data från alla tillgängliga källor, 

system och organisatoriska enheter. Data warehouses är alltså en mer avancerad form av 

databaser. M ha data warehouses kan företag rikta sin marknadsföring till olika grupper och 

företag. (Gummesson 2002) 

 

En annan viktig del inom CRM är call centers. Via call centers kan en stor del av 

kundkontakterna skötas. Ett call center är en specialiserad enhet där de anställda har som 

uppgift att via telefon, tala med kunder som behöver hjälp, information eller råd. I och med att 

data warehouses innehåller information om de olika kunderna, kan personerna som jobbar i 

call centren ge bättre information och support till den kund som ringer. När kunderna ringer 

kan de välja att tala med en verklig person eller om det är ett problem som inte kräver detta 

kan de betjäna sig själva via en digital knapptelefon. (Gummesson 2002)  
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Det är också viktigt att inte enbart IT och andra automatiska system används när man arbetar 

med sina kundrelationer. Utan det krävs även en mänsklig kontakt mellan företagen för att det 

ska fungera på ett så bra sätt som möjligt. De problem som kan uppstå löses inte med hjälp av 

Internet, olika tekniska system eller programvaror. Utan problem löses av människor som 

förstår sig på den nya tekniken, som är motiverade och har de rätta resurserna att kunna lösa 

problemen. (Gummesson 2002) 

3.6.1 CRM-problematik 

Att förlita sig helt på den information som fås fram via olika CRM-system kan vara farligt. 

Det kan lätt leda till att man bara förlitar sig till de siffror och datainformation som kommer 

fram och sedan styr företaget enbart utifrån detta. Att leda företaget på detta sätt kan få som 

följd att avståndet mellan leverantören och köparen ökar och att kommunikationen dem 

emellan minskar. Vilket inte leder till att relationen utvecklas och blir bättre.  

 

För att lyckas med införandet av CRM-system gäller det till att börja med att förbereda 

organisationen på det nya arbetssättet. Om det inte görs ett visst grundarbete i organisationen 

kommer införandet av de nya systemen inte att lyckas. Exempel på saker som måste göras 

innan införandet är: Fastställa vilken kundstrategi företaget ska ha, få in ett nytt tänkande i 

organisationen som stöder det nya arbetssättet, vara förberedd på att man inte enbart kan 

förlita sig på de nya systemen och att sätta upp kriterier för vilka kundrelationer som man vill 

skapa.   
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4. Empiri 
 

I detta kapitel ges en presentation av det datamaterial som vi har fått fram via intervjuerna 

med nyckelpersonerna på fallföretaget. Därefter presenteras företaget samt hur deras 

marknad och deras affärsnätverk ser ut.   

4.1 Relationer 

4.1.1 Tekniska faktorer 

4.1.1.1 Kompetens 

Vårt fallföretag visar sin kompetens gentemot sina återförsäljare genom att säljarna har 

kunddagar ute hos återförsäljarna där utbildning på fallföretagets produkter ingår. Eftersom 

företaget har större kompetens än sina återförsäljare enligt intervjuperson 2 så försöker de 

förmedla detta till sina kunder. Säljarna från fallföretaget anvisar hur produkterna ska skötas, 

lägganvisningar och broschyrer för produkterna till slutkunderna presenteras.  

 

Fallföretaget har också problem med att vissa återförsäljare har hög personalomsättning. 

Intervjuperson 3 är orolig att man därför tappar kompetensen hos dessa återförsäljare. Det är 

även svårt att komma ut till kunderna och hålla i utbildningar eftersom fallföretagets 

produkter oftast inte är återförsäljarnas viktigaste produkter.  

4.1.1.2 Investering 

Investeringar mellan fallföretaget och deras återförsäljare görs inom olika områden. Dels gör 

återförsäljarna, de som är a-kunder investeringar i en utställning där fallföretagets produkter 

presenteras i en färdig miljö. Oftast står fallföretaget för produkterna medan återförsäljaren får 

ombesörja att utställningen upprättas. Fallföretaget anser att det är viktigt att kunden tar vissa 

delar av kostnaden. Detta för att skapa en liten bytesbarriär, intervjuperson 3 uttrycker också 

att man behöver jobba mer inom området för bytesbarriärer. 

 

Fallföretaget gör också till vissa större a-kunder, en produktanpassning och utvecklar en 

private label-produkt till dessa återförsäljare vilket innebär att återförsäljaren har ensamrätt på 

den produkten. Detta görs både genom förfrågningar från återförsäljaren och med egna idéer 

från fallföretaget. De specifika produktinvesteringarna analyseras noga med 
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marknadsundersökningar och respektive parts förväntan på hur produkten ska sälja. Krävs det 

investeringar i produktionen kan det ta från 5 mån upp till 2 år innan investeringen är färdig. 

Eftersom fallföretaget arbetar i en modeorienterad marknad är det enligt intervjuperson 4 

viktigt att det finns en framtid för produkten och att pay-back-tiden är rimlig. 

4.1.2 Sociala faktorer 

4.1.2.1 Trovärdighet 

Trovärdighet definierar företaget som att de har ett stort förtroende hos sina återförsäljare. 

Framförallt handlar det om att de klarar av att leverera sina produkter inom den 

överenskomna tiden. Men andra viktiga delar för att skapa trovärdighet är enligt 

intervjupersonerna också hög produktkvalitet, hög kompetens, bra personliga relationer 

mellan säljarna och kunden, att man kan erbjuda anpassningar i produktionen för sina kunder, 

varumärkesbyggande och att varje kund har en egen kundansvarig på företaget som de kan 

ringa vid eventuella problem.  

 

I och med att de förknippar så här vitt skilda områden i begreppet trovärdighet så innebär det 

att nästan alla olika funktioner på företaget samverkar för att skapa trovärdighet. 

Marknadssidan arbetar med varumärkesbyggande, försäljningssidan arbetar med att skapa 

personliga relationer, produktionssidan arbetar med att erbjuda produkter med en hög kvalitet 

och inom alla dessa funktioner så arbetar de aktivt för att hela tiden utveckla sin kompetens 

inom sina respektive områden.  

 

Fallföretaget gör dock en skillnad på hur de försöker skapa trovärdighet till olika typer av 

kunder efter vad kunderna förväntar sig. De stora kunderna kräver inte lika mycket personlig 

kontakt som de mindre kunderna gör. Utan man försöker istället skapa automatiska system 

som de kan använda sig av vid orderhantering och fakturering när det gäller standard orders. 

4.1.2.2 Åtagande 

Med åtagande menar man på företaget vilka uppoffringar som de är villiga att göra för att vara 

en del i affärsnätverket. Även vilka uppoffringar som kunderna är villiga att göra ingår i 

begreppet åtagande.  

 

Från fallföretaget görs en hel del åtaganden för att stärka relationerna till sina kunder. 

Exempelvis så erbjuder de private label-produkter till vissa kunder vilket innebär ett stort 
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åtagande eftersom de måste göra vissa anpassningar i sin produktion. Det som avgör om de 

ska göra en investering är enligt intervjupersonerna volymen som kan säljas av de produkter 

som ska tillverkas och vilken payback-tid som investeringen har.  

 

Andra åtaganden som fallföretaget gör är; levererar produkterna direkt hem till 

återförsäljarnas kunder, står för materialet och en del av kostnaden då återförsäljarna ska 

bygga upp en utställning, erbjuder skyltställ och broschyrmaterial. De har även byggt upp ett 

nytt system som de kallar för fjärrfrakter, där återförsäljarna kan följa sin order i ett 

datasystem. De kan se vilket leveransdatum som gäller och om produkterna är lastade eller 

inte.  

 

Från återförsäljarnas sida så kräver fallföretaget en del åtaganden. Dessa är att de ska bekosta 

en del av och bygga upp sina utställningar, uppfylla det som står i kontraktet. Sen har de 

också önskningar om att produkterna ska placeras på en attraktiv platts i återförsäljarnas 

butiker. Detta är dock inget krav. 

4.1.2.3 Jämställdhet och makt 

Maktförhållandet i fallföretagets olika relationer är väldigt skiftande. Till vissa större kunder 

är makten snedfördelad till återförsäljarnas fördel. Medan till mindre lokala återförsäljare är 

maktförhållandet det omvända. Eftersom fallföretagets produkter oftast inte är återförsäljarnas 

huvudprodukt är inte återförsäljarna lika beroende av fallföretaget som fallföretaget är av 

återförsäljarna. Det håller även på att bli en omstrukturering i branschen där återförsäljarna 

går åt att bli större och internationella kedjor enligt intervjuperson 3. 

  

För att uppnå jämställdhet i relationen med återförsäljarna jobbar fallföretaget med att försöka 

få återförsäljarna att bli helkunder. Detta för att motverka det maktförhållande som kan uppstå 

och att återförsäljarna ska bli bundna till deras produkter och därmed vara kvar i relationen. 

4.1.2.4 Konflikter 

I och med att de hela tiden arbetar med att utveckla sin trovärdighet och kompetens inom sitt 

område så motverkar detta konflikter i nätverket. Skulle konflikter uppstå så har man synsättet 

att kunden har alltid rätt, vilket som intervjuperson 1 uttrycker som ”att som leverantör får 

man vara beredd på att ta en del skit”.  
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De moment som främst leder till konflikter/förhandlingar är när kontraktet skall bestämmas 

där man får ta hänsyn till frågor av typen; Vilket pris ska gälla?, Hur ska produkterna 

lanseras? Och vilka åtagande krävs av återförsäljarna? På företaget är det främst säljarna som 

är ute hos kunderna och skriver dessa kontrakt och sköter förhandlingarna. Men när det gäller 

de större kunderna så åker försäljnings/marknadschefen själv ut och förhandlar om kontrakt 

och årsavtal. 

4.1.2.5 Välvilja 

Fallföretaget uppnår välviljan i relationerna med återförsäljarna genom att arbeta med de delar 

i en relation som vi gått igenom under tidigare i kapitlet. Dessa är kompetens, investering, 

trovärdighet, åtagande, jämnställdhet/makt och konflikter. En tydlig välvilja har de uppnått 

med en av de stora återförsäljarna genom att de byggt relationen under lång tid.   

4.2 Axapta 

Fallföretaget har inte börjat använda alla delarna av systemet ännu eftersom de nyligen har 

implementerat det. De använder främst Axapta till order, lager, fakturering, inköp och 

redovisning. Vidare anser de också att sen Microsoft köpte Axapta har programmet utvecklats 

till ett bättre system. Främst har det lett till att många användare börjat tro på systemet som 

intervjuperson 2 uttrycker sig. De tycker även att de ser en framtid för ett system där 

Microsoft är inblandade eftersom det har varit ansträngande att byta system och inget 

fallföretaget vill göra igen inom den närmaste framtiden. 

 

När fallföretaget införde Axapta medförde inte det att återförsäljarna behövde investera i 

samma system. Däremot blev fallföretaget tvungna att kunna hantera återförsäljarna med EDI. 

Vilket de kunde i sitt gamla system också, men de var inte riktigt tillfredställda med 

funktionen av det. De vill kunna använda detta sätt till samtliga kunder i framtiden, i 

dagsläget använder fallföretaget bara det till fakturering. Tanken är senare att återförsäljarna 

även ska kunna beställa och lägga order via detta system.   

 

För att kunna använda Axapta har fallföretaget varit tvunget att investera i ny teknisk 

utrustning framförallt i dataservrar för program och information. De övergick till att arbeta i 

Citrixmiljö i stället vilket innebär att de endast sänder den information som är nödvändig 

mellan datorer och servrar. Det har också inneburit att informationen numera är mer 

lättillgänglig för de personer som behöver ta del av informationen. Alla tunga applikationer 
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ligger på en central server och de hämtar endast den information som är nödvändig. Fördelen 

med detta är enligt intervjuperson 2 att små PC datorer kan användas ute i organisationen. 

Valet av detta arbetssätt motiveras med att intervjuperson 2 anser att detta är framtiden för 

systemet.  

 

Fallföretaget har kvar ett flertal underordnade system som stöd till Axapta. De anser att det 

behövs eftersom Axapta är stort och ”stelbent”. De använder sig även av egenutvecklade 

excelsystem vid projektredovisning och produktionskalkyler. Övriga system som de använder 

är CAD-system, inventarieprogram, små redovisningssystem och även ett egenutvecklat 

transportplaneringssystem. 

 

Andra system som blir tänkbara i framtiden för fallföretaget är ett MPS-system som ska 

startas upp under hösten. Axapta används idag till att göra vissa grovplaneringar, men främst 

använder de excel. Samtliga kalkyler företaget jobbar med ligger i en excelmiljö. De har 

funderingar på att sammanlänka dessa system med Axapta om de hittar en lagom balans 

mellan systemen.   

 

Fallföretaget anser inte att de fått bättre kontroll på resurserna med Axapta i och med att de 

inte har infört något MPS-system ännu. De anser dock att de fått bättre information och kan 

lättare se vad som händer i systemet. Intervjuperson 2 tror att de rutiner som införs i samband 

med affärssystemet är den störst bidragande orsaken till att man fått bättre kontroll på 

informationen citat ”det beror egentligen inte på affärssystemet i sig utan hur man väljer att 

arbeta i systemet”. 
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4.3 Nätverk 

Modellen beskriver hur företagets återförsäljarnätverk är uppbyggt och de olika typer av 

återförsäljare som de har. Beroende på viken typ av återförsäljare det är har företaget olika 

former av relationer och aktiviteter med dem vilket vi kommer in på under relationsavsnittet. 

 
FIGUR 5 FALLFÖRETAGETS ÅTERFÖRSÄLJARNÄTVERK  

Egen modell 

4.3.1 Olika typer av återförsäljare 

Företaget prioriterar bland sina återförsäljare och har delat upp dem i A, B och C-

återförsäljare. Begreppen A, B och C- återförsäljare är dock ett ganska luddigt begrepp. För 

att vara en A-återförsäljare krävs det inte att återförsäljarna köper produkter för en viss 

summa pengar varje år eller säljer en viss volym per år. En A-återförsäljare kan även vara en 

liten återförsäljare som fallföretaget har haft en långvarig relation till (intervjuperson 5). Dock 

finns det några generella egenskaper som karakteriserar de olika återförsäljarna och det är 

dessa karakteristika som vi försöker ge en bild av i detta avsnitt. Att dela upp återförsäljarna i 

olika kategorier innebär att relationerna till de olika återförsäljarna ser olika ut. I detta avsnitt 

beskrivs hur dessa relationer ser ut och vad som generellt karakteriserar de olika grupperna av 

återförsäljare. 

4.3.1.1  A-återförsäljare   

Dessa återförsäljare är de viktigaste och högst prioriterade. De kännetecknas av att de oftast är 

stora återförsäljare som beställer varor kontinuerligt. De har även i de flesta fall varit kunder 

under en längre tid. Relationerna till dessa kunder är de mest utvecklade och är de kunder som 

Fallföretag 

A-återförsäljare 

Företag 1 

Företag 2 

Företag 3 

Organisation 1 

Organisation 2 

B-återförsäljare 

 

C-återförsäljare 
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fallföretaget satsar mest på. De får återkommande besök av säljarna som informerar dem om 

nya produkter och hjälper dem att beställa rätt varor i rätt mängd. Till dessa kunder åker 

försäljnings/marknadschefen själv ut och träffar kundernas inköpare och gör upp kontrakt och 

årsavtal. Andra sätt som fallföretaget arbetar på för att utveckla relationen till dessa kunder är; 

de får tillgång till utställningar av produkterna, skyltställ, broschyrmaterial, tillgång till ett 

telefonnummer som de kan ringa vid eventuella problem, tillgång till specialprodukter som är 

speciellt utvecklade för just dem sk private label-produkter. Enligt Intervjuperson 1 så har 

man i dagsläget inte byggt ihop sina tekniska system med dessa kunder, men det är något som 

de vill utveckla i framtiden. Intervjuperson 1 säger ”Vi är på väg mot mer elektronisk handel. 

I dagsläget har vi ett tekniskt system för hanteringen av fakturering, men än så länge har vi 

inget system där ordern kommer elektroniskt till oss”.  

4.3.1.2 B-återförsäljare 

Denna grupp består främst av lokala mindre återförsäljare. De karakteriseras av att de är just 

lokala och att de säljer mindre volymer än A-återförsäljarna. De lägger inte ner lika mycket 

tid och pengar på att bygga upp och upprätthålla relationerna till dessa kunder som de gör 

med A-kunderna. Säljarna kommer inte ut och besöker dem med samma frekvens som de 

”viktigare” kunderna. Inga anpassningar i produktionen görs för de här kunderna och man gör 

heller inga utställningar i eller vid deras butiker. De får dock tillgång till skyltställ, 

broschyrmaterial och de kan ringa och få hjälp om de behöver det.  

4.3.1.3 C-återförsäljare 

Prioriteras inte lika högt som de båda tidigare grupperna. De karakteriseras av att de inte 

säljer så stora volymer och att de inte är några regelbundna kunder. De köper bara in varor 

ibland eller till vissa kampanjer och de har därför heller inget intresse av att ha några djupare 

och mer utvecklade relationer. Vid affärer med dessa kunder är försäljningen av produkterna 

en ren transaktionsprocess.  
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4.4 Historia 

Företaget grundades i början av 1930-talet. I början var det ganska svårt för företaget att 

utvecklas och ta marknadsandelar. Idag drivs företaget av grundarens barnbarn och är ett av 

de ledande företagen i branschen. Man har delat in företaget i två dotterbolag som har olika 

inriktningar i sin verksamhet. Det ena företaget har produkter som främst vänder sig till 

konsumentmarknaden medan det andra företagets produkter främst vänder sig till andra 

företag.  

 

Totalt omsätter företaget ca 250 miljoner kronor per år. De har 160 anställda och de levererar 

ca 200 000 ton produkter per år.  

 

Företaget är ett självständigt privatägt bolag som har funnits i branschen i 75 år. De har därför 

kunnat utveckla en hög kompetens inom sitt område. I och med att det är grundarens barnbarn 

som driver företaget vidare, får vi intrycket att det finns ett genuint intresse hos ledningen för 

de produkter som tillverkas. 

 

Under de 75 år som företaget funnits har man arbetat kontinuerligt med att utveckla sina 

befintliga produkter så att de blir bättre. Men de studerar även trender i Europa och USA för 

att se vilka produkter som skulle vara intressanta att tillverka och sälja även i Sverige. Detta 

har lett till att man idag har en mängd olika produkter att erbjuda marknaden. VD:n för 

företaget ser just det stora utbudet av produkter som företagets starkaste konkurrensfördel 

gentemot konkurrenterna. 

 

Samtidigt som tekniken har utvecklats genom åren, har även företagets egna kontrollmetoder 

för att upprätthålla en hög kvalitet utvecklats. De ser kvalitetssäkring som en naturlig del i 

produktionen. Varje dag kontrollerar deras laboratoriepersonal ett stort antal prover, både på 

inkommande råmaterial och på de färdiga produkterna. Vid kvalitetsarbetet följer de sina 

systematiska rutiner för att kontrollera att materialet eller den färdiga produkten når upp till 

företagets krav. Man har flera olika kontroller som ska genomföras på varje prov. Till följd av 

deras kvalitetsarbete så certifierades företaget enligt ISO 9001 redan 1995, som det första 

bolaget i branschen. 
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De levererar främst standardprodukter, men de har även det kunnande som krävs för att 

utveckla och konstruera specialprodukter av olika slag. Produktionen är i hög grad 

automatiserad med hjälp av datorstyrda maskiner. Företaget har trots detta försökt bevara så 

stor hantverksskicklighet som möjligt inom företaget. Detta har gjorts genom att anställa 

personer som har kunskap om hur produkterna kan tillverkas för hand.  

4.5 Företagets marknad 

På företagets marknad finns det tre stora rikstäckande konkurrenter utöver dessa finns det ett 

flertal mindre företag som konkurrerar mer lokalt. Enligt intervjuperson 3 har företaget ca 

20% av marknaden för det produktområdet som vi har valt att inrikta oss på. Eftersom 

transportkostanden är en stor del av kostnaderna för produkterna är företaget större i södra 

Sverige än i norra eftersom produktionen sker i södra delen av Sverige. Konkurrensen har 

ökat betydligt de senaste åren och en viss överetablering råder på marknaden enligt 

intervjuperson 2. Detta har lett till att det uppstått en sjunkande prisbild på marknaden. 

Försäljningen av de produkter som vi undersöker sker ca 50% till återförsäljare och resterande 

del säljs till kommuner och entreprenörer.  

 

Företagets styrka är deras breda produktsortiment enligt samtliga intervjupersoner. De strävar 

hela tiden efter att erbjuda en stor bredd på produkterna och vara först med att erbjuda sina 

återförsäljare nya produkter. De besöker ofta mässor och tittar på influenser från USA och 

Europa för att kunna uppnå detta. Utvecklingen av egna produkter är mycket liten och 

anledningen till detta är att företaget inte är tillräckligt stort för att driva en egen utveckling.  
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5. Analys 
 

I analyskapitlet analyseras fallföretaget utifrån den teori och empiri som har beskrivits 

tidigare i uppsatsen. Vi ger dels en beskrivning av hur företagets relationer ser ut till olika 

återförsäljare utifrån det empiriska material som vi har fått fram via intervjuerna. Dels görs 

jämförelser med teorin för att se om det finns några skillnader mellan företagets sätt att 

arbeta och hur man ”ska” arbeta enligt teorin. Vi analyserar vilka samband som finns mellan 

de sociala och tekniska faktorerna i fallföretagets affärsnätverk. Stämmer sambanden som 

Perry et al. (2002) tar upp i sin modell med de samband som finns i vårt fallföretag? 

5.1 Relationer 

5.1.1 Tekniska faktorer 

5.1.1.1 Kompetens  

Kompetensen gentemot återförsäljarna visas genom att de försöker anordna olika typer av 

utbildningar på sina produkter för återförsäljarna. Det uppstår emellertid problem här 

eftersom fallföretagets produkter inte är återförsäljarnas viktigaste artikel i sitt sortiment. 

Därmed tar återförsäljarna sig inte den tid till utbildning som skulle behövas. Det finns 

givetvis vissa återförsäljare där fallföretagets produkter är de viktigaste enligt intervjuperson 1 

men det är inte så många av återförsäljarna. Vi anser att de bör arbeta för att utveckla 

kompetensen hos återförsäljarna och verkligen få tillgång till deras personal. Detta eftersom 

det är återförsäljarna som visar kompetensen gentemot fallföretagets slutkund och därmed hur 

slutkunden upplever produkten. Även problem med att återförsäljarna har hög 

personalomsättning enligt intervjuperson 3 påverkar kompetensen negativt. Man bör därför 

enligt oss försöka säkerställa den tekniska kompetensen hos återförsäljarna genom att 

framförallt utbilda en nyckelperson hos återförsäljaren som får ansvaret för att sprida 

kunskapen vidare i återförsäljarens organisation. Därav kommer relationen att bli starkare och 

leda till en högre grad av trovärdighet.  

 

Kompetensen gör sig även synlig i företagets produkter genom dess produktkvalitet. I 

fallföretaget arbetar de, enligt intervjuperson 4, med rätt kvalitet vilket innebär att de inte 

skapar en överkvalitet utan den kvalitet som kunden förväntar sig. Om en kund har en hög 

kompetens inom produkterna kan vi tänka oss att de förväntar sig en högre kvalitet av 
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produkten än en kund i nätverket som inte har lika hög kompetens. I och med att produkterna 

är standardprodukter erbjuds båda samma kvalitet vilket gör att den kunden som har högre 

kvalitetskrav uppfylls och man levererar en överkvalitet till den andra kunden. Detta blir en 

svår balansgång i relationen och ett konfliktsmoment. Vilket enligt Perry (2003) kan leda till 

antingen konflikter eller tillförlitlighet mellan aktörerna i ett affärsnätverk. Vilket tydligt visas 

genom de olika problem som uppstår i fallföretagets organisation.   

5.1.1.2 Investering  

De återförsäljare som valt fallföretaget som leverantör har gjort bedömningen att de bäst kan 

uppfylla deras behov. Det första åtagande man gör i en relation är kontraktsskrivande som ses 

som en investering enligt Perry (2003).   

 

Kontraktet utgör ett första steg i en investering av en relation. Fallföretaget skriver kontrakt 

där framförallt priset över en tidsperiod klargörs. Båda parter gör ett åtagande när de skrivit 

kontraktet. Vi anser dock att kontraktet bör utvecklas ytterligare genom att ställa krav på var 

exponeringen av produkterna ska ske i affären så att produkterna får bra förutsättningar att 

synas eftersom det inte görs idag enligt intervjuperson 3. Hur exponeringen av produkterna 

ska gå till är beroende på vilken typ av återförsäljare det är; a,b eller c- återförsäljare. Vi anser 

att om de även kommit överens med återförsäljaren att en utställning ska upprättas har man 

fått denna att göra ytterligare åtagande och en förändringskostnad har uppstått.  

 

Vid en investering uppstår det alltid en förändringskostnad för en av parterna. Vid en 

investering i en utställningsplats anser vi att det är en marginell bytesbarriär och kostnaderna 

för återförsäljarna är endast marginell. Vi anser att man skulle kunna utveckla tydligare 

bytesbarriärer i sin relation med återförsäljarna. Intervjuperson 3 uppger också att de i 

fallföretaget behöver jobba mer med bytesbarriärer. Ett sätt att uppnå bytesbarriärer anser vi 

kan vara att man försöker integrera återförsäljarna i fallföretagets olika system; tex 

beställningssystemet. När återförsäljarna gör en investering i form av en utställning är det ett 

tydligt tecken enligt Perry (2003) att de är nöjda med utvecklingen av relationen eftersom de 

gör ett åtagande. 

 

Vi anser att även återförsäljarna i sin tur förväntar sig att fallföretaget också ska göra olika 

åtaganden för att uppnå välvilja i relationen. Detta genom att ta fram produkter som är unika 

bara för den återförsäljaren (private label). Fallföretaget ställs då inför ett beslut att fortsätta 
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investera i relationen eller att inte göra det. Detta blir ett övervägande mellan risken att förlora 

fördelar genom att ingå i relationen med riskerna att göra en investering utan rimlig pay-back-

tid.    

5.1.2 Sociala faktorer 

5.1.2.1 Trovärdighet 

Styrkan i ett närmare samarbete mellan parter brukar beskrivas som förtroende för varandra 

Utan trovärdighet lyckas man inte skapa en bra relation till sina kunder. (Gummesson 2002) 

 

På fallföretaget anses det bästa sättet att skapa trovärdighet vara att de har en hög 

leveranssäkerhet. Som intervjuperson 3 säger ”trovärdighet är mycket viktigt, det har att göra 

med leveransberedskap och att man håller vad man lovar gentemot kunden”. Intervjuperson 2 

säger också att för att ha en hög trovärdighet krävs det en hög kvalitet på produkterna.  

 

Eftersom de arbetar med en jämn produktionstakt under hela året kan det ibland bli så att 

vissa produkter tar slut under högsäsongen. Då är det viktigt att kontakt tas med kunderna i 

samband med att ordern kommer in och talar om för dem att leveranstiden kan bli något 

längre än vad den är normalt. Ändras leveranstiden redan i början av en beställning brukar det 

inte, enligt intervjuperson 4, vara några problem och förtroendekapitalet gentemot kunden 

förbrukas inte.  

 

Vi anser att fallföretaget skulle kunna försöka att ta större hänsyn till att det är en 

säsongsbetonad marknad och därmed producera mer inför och under högsäsongen. Detta för 

att inte äventyra sin leveranssäkerhet som är den faktor som man på företaget anser påverka 

trovärdigheten mest. Det gäller dock att de inte producerar för mycket eftersom det är en 

bransch som är ganska modebetonad. Det är alltså inte säkert att de kan få sitt lager sålt om 

den typen av produkt blir omodern.  

 

På företaget arbetar man aktivt med både den emotionella delen av trovärdighet som handlar 

om relationsbyggande, relationsuppehållande och glädje i relationen och på den kognitiva 

delen som handlar om att man försöker beräkna kostnader, fördelar och risker i olika 

situationer. Intrycket som vi har fått är dock att man på fallföretaget är mer fokuserad på den 

kognitiva delen av trovärdighet.  
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Detta stöds också av intervjuperson 3:s kommentar ”vi kan framförallt utveckla 

marknadsföringsbiten” som handlar till stor del att marknadsföra sig mot sina återförsäljare. 

 

Att försäljnings/marknadschefen själv åker ut och besöker vissa av återförsäljarna för att 

skriva kontrakt och sluta årsavtal anser vi vara ett bra sätt att öka trovärdigheten gentemot 

kunden. Det signalerar att man verkligen satsar på dem och att man vill ingå i en relation med 

dem.  

5.1.2.2 Åtagande 

Med åtagande menas enligt Morgan & Hunt (1994) dels vilka uppoffringar som man är villiga 

att göra för att ingå i en relation i ett affärsnätverk. Dels vilka rent konkreta handlingar som 

affärspartnern gör som påverkar deras beslut om att bli kvar i relationen.  

 

På fallföretaget görs en del uppoffringar och åtaganden gentemot sina återförsäljare. Dessa är 

som vi tidigare i empiriavsnittet beskrivit; erbjuder private label-produkter, levererar 

produkterna direkt hem till återförsäljarnas kunder, står för materialet och en del av kostnaden 

då återförsäljarna ska bygga upp en utställning, erbjuder skyltställ och broschyrmaterial. De 

har även byggt upp ett nytt system som de kallar för fjärrfrakter, där återförsäljarna kan följa 

sin order i ett datasystem. De kan se vilket leveransdatum som gäller och om produkterna är 

lastade eller inte.  

 

Vi anser i enlighet med Gummesson (2002) att dessa åtaganden leder till en bättre och mer 

fördjupad relation mellan återförsäljare och leverantör. Vi ställer oss dock tveksamma till 

Perry et al. (2002) modell om att det bara är kompetens, trovärdighet och investeringar som 

påverkar åtagandegraden i ett affärsnätverk. Vi anser att även jämställdheten, nöjdheten och 

maktförhållandena i nätverket spelar en stor roll för hur mycket de olika aktörerna är villiga 

att satsa på en viss relation. Om en aktör i nätverket känner sig missnöjd och orättvist 

behandlad av de andra aktörerna kommer de inte vilja utveckla relationerna till de andra i 

nätverket. Detta kan leda till att missnöjet hos denna aktör påverkar hela nätverkets framgång. 

5.1.2.3 Jämställdhet och makt  

En del av fallföretagets återförsäljare är större än fallföretaget som vi studerat vilket gör att de 

har större makt i nätverket. I enlighet med vår empiri, att fallföretagets produkter inte är de 

viktigaste produkterna i återförsäljarnas sortiment, kan återförsäljarna få en dominerande 
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ställning och skulle kunna utnyttja detta för att försöka pressa priserna på produkterna. Detta 

skulle sen i sin tur leda till konflikter i enlighet med vad Perry et al. (2002) anser. Men har 

företagen för avsikt att fortsätta i relationen och inte utnyttjar sin maktposition leder detta till 

tillförlit i en relation och därmed stärks relationen. Med en av fallföretagets 

huvudåterförsäljare ser vi tydligt detta samband där relationen har stärkts under lång tid vilket 

resulterat i en lång relation.   

 

Genom det som vi diskuterar i empiriavsnittet om jämställdhet och makt och dels genom 

diskussionen under rubriken investering 5.1.1.2 kan det uppstå en situation där återförsäljaren 

vill ha en private-label-produkt vilket kräver en investering från fallföretagets sida. 

 

Detta leder till att vi ställer oss tveksamma till uppsatsens teoretiska utgångsmodell där Perry 

et al. (2002) beskriver sociala och tekniska faktorer. Vi anser att den inte till fullo kan 

beskriva hur förhållandena mellan de olika tekniska och sociala faktorerna påverkar varandra 

i fallföretaget. Vi har kommit fram till att jämställdheten och maktförhållandet i nätverket 

påverkar vilka investeringar som de olika aktörerna kan bli tvungna att göra. Detta samband 

finns inte med i Perry et al. (2002) modell.  

5.1.2.3 Konflikter 

I teoriavsnittet beskriver vi att ett sätt för att minska konflikterna är att inte hela tiden sträva 

efter att ha mest inflytande och makt i nätverket. Denna inställning har man även på 

fallföretaget, vilket antyds av intervjuperson 1:s uttryck ”att som leverantör får man vara 

beredd på att ta en del skit”. Inställningen att kunden alltid har rätt är något som enligt oss 

motverkar konflikter och leder till en bättre relation till sina kunder. Detta anser vi kommer att 

gynna företaget mer på lång sikt än det gynnar företaget att ha mest makt och inflytande i 

affärsnätverket. Men när anser man att gränsen är nådd för hur mycket anpassningar man 

måste göra för att undvika konflikter? 

 

I fallföretagets affärsnätverk finns det skillnader i jämställdhets och maktförhållandena mellan 

de ingående aktörerna. Detta är något som kan leda till att konflikter uppstår enligt  

(Perry et al. 2002) modell. Men det finns även skillnader i kompetensen hos de olika 

aktörerna i nätverket. Eftersom det är fallföretaget som tillverkar produkterna har de ett större 

kunnande om produkterna enligt intervjuperson 2. 
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Vi anser att konflikter borde ha en mer central roll i Perrys modell. Eftersom även de andra 

faktorerna, enligt vår mening, påverkar om eller på vilket sätt det uppstår konflikter i ett 

affärsnätverk. Vilka investeringar de olika aktörerna är villiga att göra kan bidra till konflikter 

om de inte överensstämmer med vad de andra aktörerna vill investera i. Kompetensen hos de 

olika aktörerna kan vara olika, vilket kan öka konflikterna eftersom de inte förstår varandra. 

De ”talar inte samma språk” som vi beskrev det i vårt teoriavsnitt. Vilka åtaganden som de 

olika aktörerna är villiga att göra påverkar också graden av konflikter i ett nätverk. 

Överensstämmer inte aktörernas åtagandegrader kan konflikter uppstå. Om aktörerna i 

affärsnätverket inte litar på varandra, trovärdigheten är låg, leder även detta till konflikter.  

5.1.2.4 Välvilja 

För att uppnå välvilja i nätverket måste relationen pågå under en längre tid där åtagandet från 

parterna har ökat med tiden både socialt och tekniskt. (Perry et al. 2002). I fallföretagets 

affärsnätverk anser vi att det finns välvilja. Framförallt till de återförsäljare som de har haft en 

lång relation till.  

 

De olika maktförhållandena som finns gentemot återförsäljarna inom fallföretagets nätverk är, 

som vi presenterade under empirin, ett problem om vi utgår från Perry et al. (2002) modell. 

Genom att jämställdhetsförhållandena i nätverket påverkar vilka investeringar som olika 

aktörer blir tvungna att göra. Eftersom vissa av återförsäljarna är större än det företag som vi 

har studerat så kan fallföretaget bli tvunget att göra kostsamma investeringar. Detta kan leda 

till att välviljan i nätverket försämras och därmed även relationen. 

 

Vid intervjuerna vill intervjupersonerna ge oss bilden av att relationerna till återförsäljarna är 

goda. Flera utav återförsäljarna har de haft under en lång tid och därmed har relationen byggts 

upp, vilket tyder på att välviljan i affärsnätverket är god. 

5.1.3 Relationers betydelse 

Som vi tidigare i teorikapitlet har beskrivit så är det viktigt för dagens företag att ingå i 

affärsnätverk och i olika affärsrelationer. Vilka nätverk som är mest strategiska och 

affärsmässiga för ett företag att ingå i, beror på en rad olika faktorer. Exempel på sådana 

faktorer är vilken bransch företaget verkar inom, företagets geografiska placering, tekniskt 

kunnande. Eftersom relationer i B2B-nätverk är mycket komplexa, där man inte bara har en 

relation till ett visst företag utan även relationer till företagets kunder, medarbetarna både i det 
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egna företaget och i sitt partnerföretag, har vi valt att fokusera på hur relationen mellan 

fallföretaget och deras återförsäljare ser ut och hur den kan utvecklas för att bli bättre. Med 

tanke på att relationer mellan företag finns på flera olika nivåer, relationer är månghövdade 

som vi beskriver i uppsatsens teoriavsnitt, blir det ändå en komplex situation att beskriva.  

 

En B2B-relation kännetecknas enligt Gummesson (2002) av starka beroenden mellan olika 

funktioner och aktiviteter. Relationer och beroenden finns på alla nivåer i företagen som ingår 

i nätverket. Detta gör att relationsskapandet blir lika viktigt på alla dessa nivåer i nätverket. 

Gummesson (2002) talar om ett antal olika stadier som gås igenom vid genomförandet av en 

affär mellan företag. I vart och ett av dessa steg är det fler människor som blir involverade, 

vilket leder till att förmågan att skapa bra relationer kan vara direkt avgörande för affärens 

framgång. Detta är ett påstående som stämmer väl överens med den information som vi har 

fått vid de olika intervjuerna. Samtliga intervjupersoner har pratat om hur viktigt det är att ha 

goda relationer till sina återförsäljare. Sättet att skapa goda relationer som de pratar om är att 

skapa ett förtroende mellan sig och sina återförsäljare. Detta görs främst via deras säljare som 

är ute och besöker återförsäljarna. Goda relationer till återförsäljarna är enligt intervjuperson 4 

på företaget direkt avgörande för om man kan sälja sina produkter eller inte. Han säger att 

”det är de personliga relationerna mellan säljarna och återförsäljarna som avgör om de 

väljer att köpa våra eller våra konkurrenters produkter”. Anledningen till detta är att det inte 

finns marginaler för att sänka priserna alltför mycket. Priserna för produkterna är ganska 

likartade hos alla företag i branschen och då blir relationerna avgörande för hur framgångsrikt 

företaget blir. Intervjuperson 3 säger också att varumärket spelar en viss roll för hur bra en 

relation är och hur relationen ser ut.  

Han säger; ”Vad man känner och tänker när man ser varumärket XXXXXX är viktigt när man 

jobbar med återförsäljare”. Det som man på företaget vill att varumärket ska förknippas med 

är deras tre honnörsord, god service, hög produktkvalitet och hög leveranssäkerhet.  

5.2 Axaptas påverkan 

Eftersom Axapta är ett stort affärssystem som innehåller flera olika funktioner, 

lagerhantering, order, fakturering, inköp, redovisning osv, kräver införandet av detta system 

en hel del tekniska anpassningar. På fallföretaget var de tvungna att gå över till att arbeta i 

Citrixmiljö, vilket innebär att de numera endast skickar den information som är nödvändig 

och att informationen numera är mer lättillgänglig för de personer som behöver ha tillgång till 

den. De var också tvungna att lägga alla ”tunga” applikationer på en central server där de 
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hämtar den information som behövs. Detta för att även i fortsättningen kunna använda sig av 

vanliga PC-datorer ute i organisationen. Efter införandet anser man sig ha fått bättre 

information och kan lättare se vad som händer i systemet.  

 

Vi anser att denna bättre information och kontroll av vad som händer i systemet gynnar både 

fallföretaget och deras återförsäljare. Bättre information om vad de har i lager, vilka order 

som ligger ute och vilka inköp de behöver göra, kommer att påverka fallföretagets 

leveranssäkerhet. Leveranssäkerheten är, som vi tidigare i empiriavsnittet beskrivit, det som 

man på företaget ser som den största faktorn för att skapa trovärdighet gentemot sina 

återförsäljare. Axapta bidrar alltså indirekt till att öka trovärdigheten hos fallföretaget 

gentemot sina återförsäljare. Vi anser även att Axapta kommer att påverka lönsamheten, vilka 

investeringar som aktörerna är villiga att göra, kompetensen hos medarbetarna, 

åtagandegraden hos aktörerna och välviljan i nätverket.  

 

Lönsamheten ökar eftersom fallföretaget får bättre koll på sitt lager och kan därmed arbeta 

med ett mer ”slimmat” lager. Eftersom de har bättre kontroll på sin produktionsprocess så kan 

de göra bättre investeringar som effektiviserar produktionen på ett bra sätt. Kompetensen hos 

medarbetarna ökar eftersom de blir tvungna att lära sig ett nytt system, i vilket de får en större 

förståelse och överblick av hur de olika processerna i företaget fungerar än vad de har haft 

tidigare. Åtagandegraden hos fallföretaget och deras återförsäljare tror vi också kommer att 

öka eftersom en högre trovärdighet kommer leda till en högre grad av åtagande enligt Perry et 

al. (2002) modell. Alla dessa faktorer kommer att samverka för att öka välviljan i nätverket. 

Medarbetarnas större kompetens anser vi kommer leda till att de får en större personlig vilja 

att arbeta på bästa sätt inom nätverket.  

 

Axapta påverkar både hur de rent tekniska systemen ska se ut. Men också hur de sociala 

relationerna kommer att utvecklas inom nätverket. Eftersom man inte har kommit igång med 

alla delarna inom Axapta ännu på fallföretaget så kommer de bli tvungna att göra ytterligare 

tekniska anpassningar och interaktionerna gentemot återförsäljarna kan komma att förändras.  

 

Vi anser att det hade varit bra om fallföretaget hade kunnat få återförsäljarna att använda sig 

av ett liknande system som Axapta och sedan sammanfogat dessa. Kommunikationen mellan 

företaget och deras återförsäljare skulle i och med detta ske på ett snabbare och smidigare sätt. 

Om systemen byggs ihop med de viktigaste återförsäljarna (A-återförsäljarna) kommer detta 
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leda till att det blir svårare för dem att avsluta samarbetet. Så kallade bytesbarriärer byggs upp 

som leder till att relationen kan bli mer långsiktig. 

 

Genom att använda Axapta påstår Microsoft (2007) att man kan få en snabbare och mer 

tillförlitlig översikt av sina tillverkningsresurser. Detta anser man sig på fallföretaget inte fått, 

utan de håller istället på att införa ett MPS-system (Material och ProduktionsStyrningssystem) 

för att komma tillrätta med detta. 

 

Vi anser därför att systemet inte riktigt håller vad det lovar för fallföretaget. De har därför 

blivit tvungna att införa ytterligare system. Medarbetarna blir därmed tvungna att lära sig hur 

ytterligare ett system fungerar. Deras arbetsbörda blir alltså större. 

 

Trots det anser vi att införandet av Axapta är positivt för företaget och kommer leda till att de 

kan hänga med i den snabba utvecklingen i dagens samhälle. Men att införa systemet är inte 

det enda som krävs, utan det krävs även att de lägger ner tid och energi på att verkligen sätta 

sig in i hur systemet fungerar för att kunna utnyttja det på bästa sätt. De rutiner och arbetssätt 

som införs i samband med affärssystemet är den största bidragande orsaken till om systemet 

blir en framgång eller inte. Som intervjuperson 2 säger; ”det beror egentligen inte på 

affärssystemet i sig utan hur man väljer att arbeta i systemet”. 

5.3 Nätverk 

Fallföretagets nätverk med deras återförsäljare är uppbyggt av olika interaktioner beroende på 

vilken kund det är. När det gäller nätverk och relationer går ämnena ofta in i varandra vilket 

gör det svårt att särskilja dem i analysen. Vi kommer dock att fokusera på att beskriva 

fallföretagets nätverk i detta avsnitt. 

5.3.1 Förstärkningsmekanismer 

Det finns ett flertal faktorer som Andersson (2001) tycker inverkar på nätverket och som 

förstärker det, dessa är värderingar, kultur/tradition och certifieringar. Fallföretagets 

värderingar kan uttryckas som leveranssäkerhet, kvalitet och god service enligt samtliga 

intervjupersoner. En intervjuperson uttrycker även att företaget har en viss miljömedveten 

värdering, de väljer inte det billigaste materialet utan med en miljömedvetenhet. Övriga 

intervjupersoner nämner inte detta i intervjuerna viket gör att vi inte har kunnat påvisa att det 

finns samma syn i hela organisationen.  
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5.3.2 Sociala nätverksfaktorer 

Andersson (2001) menar att över tiden utvecklar företag erfarenhet, förtroende och renommé i 

nätverket viket blir en social relation. Fallföretaget inriktar sig mycket på den sociala biten i 

ett nätverk genom utbildningar och olika evenemang med återförsäljare. Samtliga 

intervjupersoner anser att en relation till återförsäljarna uppstår när de fått förtroende för 

varandra. Intervjuperson 1 anser att det är när båda parterna i relationen känner förtroende 

som man kan säga att man har en relation. Även vad återförsäljarna tycker och känner kring 

varumärket har stor betydelse, säger intervjuperson 3. Vidare tycker intervjupersonen att den 

sociala kontakten är god i södra Sverige men att den kan utvecklas i övriga delen av 

återförsäljarområdet.   

5.3.3 Strategiska möjligheter 

De strategiska möjligheterna i nätverket kan ses både utifrån fallföretagets perspektiv och 

utifrån återförsäljarnas perspektiv. Fallföretaget försöker skapa en strategisk möjlighet genom 

att de vill att deras återförsäljare ska bli helkunder till dem. Med helkund menas att det endast 

är fallföretaget som levererar produkter inom detta produktsortiment till återförsäljarna. I 

dagsläget har fallföretaget enligt intervjuperson 1, två helkunder av deras tre större 

återförsäljare. Detta är ett strategiskt val som görs av återförsäljarna. Men den största 

strategiska vinsten som fallföretaget gör anser vi är att de inte behöver konkurrera med andra 

produkter på försäljningsstället. Det blir en svår balans mellan att kunna ha sina strategiska 

möjligheter och att de ska passa ihop med återförsäljarnas strategiska syn. Fallföretaget är 

väldigt beroende av återförsäljarna och deras strategier vilket gör att det uppstår en 

anpassning mellan företagen. Det håller även på att bli en förändring/omstrukturering i 

branschen genom att det blir fler och fler internationella återförsäljarkedjor enligt 

intervjuperson 3. Detta innebär att företaget inte längre har en hierarkisk möjlighet utan får 

rätta sig efter de större kedjorna. Vi anser därför att fallföretaget kan få det svårt att använda 

sig av sin strategi att få återförsäljarna att bli helkunder eftersom det är återförsäljarna som har 

det hierarkiska övertaget i nätverket och strävar efter ett stort utbud med låga priser. 

Intervjuperson 3 nämner också att han tror att dessa kedjor inte vill ha en lika tydlig social 

relation utan det är sortimentet och den långsiktiga strategin samt varumärket som avgör om 

de väljer att ha fallföretaget som leverantör. Det blir då tydligt att fallföretaget behöver kunna 

kommunicera med de stora återförsäljarna på andra sätt än socialt vilket det inte finns 

möjlighet till idag. Genom detta kan man skapa en relation för att möta framtiden i den miljö 

man verkar i vilket Andersson (2001) benämner som framtidens skugga. 
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6. Slutsats 
 

I detta avslutande kapitel för vi en diskussion om vår teori, empiri och analys samt besvarar 

utifrån analysen, våra inledande frågeställningar. Avslutningsvis ges förslag på vidare 

forskning. 

6.1 Slutdiskussion 

I uppsatsens inledning ställer vi oss frågan; Hur kan vårt fallföretag förbättra sina relationer 

till sina befintliga kunder genom tekniska lösningars påverkan på sociala faktorer i deras 

återförsäljarnätverk? För att besvara denna fråga har vi använt oss av relevanta och modeller 

för att ge läsaren och oss själva en teoretisk referensram som vi kan koppla vår analys till. 

Intervjuer med nyckelpersoner på fallföretaget har gjorts och utifrån den empiri som dessa har 

gett så har vi gjort våra analyser. 

 

Vi har kommit fram till att relationerna till återförsäljarna är mycket komplexa och påverkas 

av både sociala och tekniska faktorer. De faktorer som vi tagit upp i teoriavsnittet är 

trovärdighet, åtagande, konflikter, välvilja, investeringar, jämställdhet och kompetens. På 

fallföretaget ser man dock leveranssäkerhet, hög produktkvalitet och god service som de 

viktigaste faktorerna för att skapa goda relationer. 

 

Därför är det främst dessa tre faktorer som fallföretaget arbetar med att utveckla för att kunna 

erbjuda sina återförsäljare bättre produkter som levereras i rätt tid och i rätt mängd och för att 

kunna erbjuda en bättre service till återförsäljarna. Leveranssäkerheten försöker de förbättra 

på olika sätt, bla genom att införa ett MPS (material och produktionsstyrningssystem) som gör 

att man får en bättre kontroll på sitt lager, sitt råmaterialinköp och sin produktion. Detta 

kommer att leda till att de får en bättre koll på lagersaldot, vad som har köpts in och hur de 

ligger till i produktionen. Leveranssäkerheten kan därmed höjas. Ett annat sätt som 

fallföretaget arbetar på för att höja leveranssäkerheten är att de försöker få åkeriföretagen att 

prioritera deras leveranser.  

 

Produktkvaliteten försöker de förbättra genom att utföra kontinuerliga kontroller av 

produkterna. Man arbetar för att uppfylla de normer som EU har satt upp. Men de sätter även 
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upp egna normer som är hårdare än de som EU har satt upp. Detta för att de strävar efter att 

vara den leverantör som kan erbjuda produkter med högst kvalitet på marknaden.  

 

God service försöker man uppnå genom att varje kund får en kundansvarig hos fallföretaget 

som de kan ringa vid eventuella problem eller frågor. Säljarna är också ute hos återförsäljarna 

och hjälper dem med att ta in rätt sortiment till deras butiker, de erbjuder broschyrer, skyltställ 

och utställningar. Fallföretaget lägger även ner tid och pengar på att utbilda sina återförsäljare 

på produkterna.   

 

Utifrån fallföretagets sätt att arbeta med relationen ser vi att de sociala faktorerna har en 

central roll i relationsarbetet. De tekniska faktorerna får en mer underordnad roll och utgör 

hjälpsystem till relationen för att skapa en starkare relation. I modell 1 i problemdiskussionen 

har vi gett de sociala och de tekniska faktorerna lika stor betydelse i relationen. Vi har utifrån 

vår analys av fallföretagets relationsarbete valt att ändra modellen så att den visar att de 

sociala faktorerna i själva verket är överordnade de tekniska.    

 
FIGUR 6 UTVECKLING AV MODELL 1: S PROBLEMOMRÅDE 

Egen modell 
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6.1.1 Axapta 

Vi anser att trots att Axapta är ett stort och ganska ”stelbent” system borde utbyggnaden av 

systemet prioriteras så att man använder sig av alla de olika delsystem som Axapta kan 

erbjuda. Detta anser vi eftersom det är opraktiskt att arbeta med många olika system samtidigt 

som de gör i dagsläget. Personalen måste i dagsläget sätta sig in i flera olika system och veta 

hur de fungerar för att kunna använda dem. Att istället bara ha ett stort system som innefattar 

alla områden anser vi skulle vara enklare för medarbetarna. Det skulle även underlätta för 

nyanställda personer att bara behöva sätta sig in i och förstå hur ett system fungerar.  

 

I inledningen ställer vi oss även frågan om Axapta skapar en starkare eller lösare relation till 

återförsäljarna eller inte. Genom våra intervjuer har vi kommit fram till att återförsäljarna inte 

påverkas direkt av att fallföretaget har infört systemet. Men de påverkas indirekt genom att 

fallföretaget får bättre koll på sin produktion, sitt lager, sina inköp och sin orderingång. Vilket 

gör att de kan fatta bättre affärsbeslut, erbjuda högre leveranssäkerhet och en bättre service. 

Detta anser vi kommer leda till att Axapta ger förutsättningar för att relationen till 

återförsäljarna skall kunna förstärkas och bli bättre.     

6.1.2 Teoridiskussion 

I den teoretiska modell som vi utgår ifrån när vi beskriver relationerna mellan återförsäljarna 

och fallföretaget, anser vi att det finns ett flertal kopplingar mellan sociala och tekniska 

faktorer som inte Perrys (2002) modell visar. Vid intervjuerna upptäckte vi att det var 

betydligt fler kopplingar mellan sociala och tekniska faktorer och att konflikter hade en 

väldigt central roll i relationerna med återförsäljare. Vid olika beslut inom både de sociala och 

de tekniska faktorerna kan det uppstå konflikter beroende på vilken syn de olika parterna har 

på faktorerna, vilket vi diskuterar i analysen. Därför har vi valt att presentera en ny modell 

som vi tycker beskriver sambanden bättre ur fallföretagets perspektiv. Modellen är inte 

vetenskapligt analyserad, utan är uppbyggd utifrån våra egna tankar kring hur relationer 

uppstår och hur de kan förändras i en relation med social och teknisk påverkan.  

 

Vi vet inte om Perry (2002) medvetet gjort en förenklad bild av kopplingarna för att kunna 

testa de hypoteser som han utgår ifrån i sin artikel. Vi anser dock att vår modell på ett bättre 

sätt visar komplexiteten som uppstår när företag ingår i nätverk och relationer. Oftast har 

beslut som tas i en relation påverkan på båda parter. Detta innebär att konflikter får en väldigt 
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central roll och när de uppstår i en relation blir den svagare om de inte hanteras på rätt sätt. 

Man kan säga att konflikten blir en negativ determinant i en relation. 

 

Därför är det viktigt att de inom företaget är medvetna om hur deras beslut påverkar 

relationen och hur eventuella konflikter som kan uppstå ska lösas. Vi anser att det är viktigt 

att ha en beredskap inför konflikter och veta hur man ska agera för att lösa dessa. Vidare är vi 

självklart medvetna om att konflikter kan se väldigt olika ut men att man i grunden ska ta sig 

an problemen på samma sätt. Man ska ha rutiner och arbetssätt som man följer vid konflikter. 

Man ska alltså arbeta utefter en konfliktslösningsstrategi. Löser man en konflikt i en relation 

kan det bidra till att relationen blir starkare och även att problem som finns kommer upp till 

ytan så att man kan lösa dessa. 

 

 
FIGUR 7 NY TEORETISK MODELL 

Egen modell 
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6.2 Förslag på vidare forskning 
För en framtida uppsats anser vi att det skulle vara intressant att även inkludera återförsäljare i 

rapporten och höra deras syn på relationen med fallföretaget. Detta skulle ge en ökad 

förståelse kring hur relationen påverkar båda parter i nätverket.  

 

Vidare skulle vi även vilja undersöka relevansen av vår egna teoretiska modell och testa de 

olika interaktioner som vi har sett antydningar till i denna rapport. Detta genom att ställa upp 

hypoteser och testa dess relevans. 

 

Även att inkludera fler företag antingen inom samma bransch eller jämföra med en annan 

bransch och undersöka hur de ställer sig till problematiken i en relation skulle kunna vara 

intressant att undersöka. 
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Bilaga 1 Intervjuguide: 
Syftet med intervjun: Få en övergripande bild av företaget och hur deras nätverk samt 

relationer är uppbyggda med återförsäljare och leverantörer. 

Inledning 

1. Beskriv hur du upplever att er marknad ser ut idag? 

2. Förklara vad som gör XXXXX unik på denna marknad? 

3. Vad tror du att XXXXX utveckling beror på? 

Återförsäljare 

1. Kan du förklara hur ert återförsäljarnätverk ser ut? 

2. Hur blir man återförsäljare till er? Ert initiativ? Förfrågan till er? 

3. Hur upplever du att relationen är mellan er och återförsäljarna? 

4. Hur kommunicerar ni i huvudsak med återförsäljarna? Socialt? Tekniskt? 

5. Beskriv vilka åtagande återförsäljarna måste göra, om det är några? 

6. Behöver de investera i några affärssystem för att anpassa sig till er? 

7. Behöver de investera i andra former av teknik? Anpassning av lastbrygga, 

Butikslayout,  

8. Binder de sig genom olika kontrakt? 

9. Hur är kontraktet uppbyggt? Tid? Åtagande? Reklam?  

10. Anpassar ni er till olika återförsäljare?  

11. På vilket sätt? Tekniskt, socialt 

12. När avgör ni om ni ska anpassa er till en återförsäljare eller om den ska anpassa sig till 

er? 

Leverantörer 

1. Kan du beskriva hur ert leverantörsnätverk är uppbyggt? 

2. Hur upplever du att relationen är mellan er? Kan den bli bättre? 

3. Vad avgör om ni väljer en viss leverantör? 

4. Pris? Kvalitet? Renommé? Storlek? Tillförlitlighet? Investeringskrav? 

5. De tekniska system ni använder, var det ert eller leverantörernas initiativ? 

6. Använder ni samma system till samtliga leverantörer? Om inte, varför? 

7. Binder ni er genom kontrakt med leverantörerna? 
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Nätverk/Relationer 

1. Hur definierar du begreppet relationer? 

2.  Förklara hur ni arbetar för att etablera relationer med återförsäljare? 

3. När anser ni att ni har etablerat en relation med era återförsäljare?  

4. Hur arbetar ni för att erhålla tillfredställda återförsäljare? 

5. Vad är det kunden får tillgång till när de väljer er som leverantör? 

6. Hur kommunicerar ni fördelarna som leverantörerna kan åtnjuta om de väljer att ha er som 

leverantör. Jämfört med era konkurrenter. 

7. Vilka brister kan ni identifiera i er organisation som kan verka hämmande på 

återförsäljarnas syn på upplevd kvalitet.  

8. Vilka tekniska system använder ni vid utbyte av information? 

9. Vilken typ av relation vill du att företaget ska förknippas med? Trovärdighet? 

Kompetens? Jämställdhet? Investering? 
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Bilaga 2 Intervjuguide:  
Syftet med intervjun: Få en förståelse för hur affärssystem och andra tekniska system är 

uppbyggda och hur det påverkar relationerna i företagets affärsnätverk. 

Inledande frågor 

1. Kan du berätta lite för oss vad ditt jobb innebär? 

2. Beskriv hur du upplever att er marknad ser ut idag? 

3. Förklara vad som gör XXXXX unik på denna marknad? 

4. Vad tror du att XXXXX utveckling beror på? 

Affärssystemet Axapta 

1. Hur fungerar affärssystemet Axapta? 

2. Vilka områden ingår i systemet? 

3. Har ni behövt införa någon ny typ av teknik för att affärssystemet skall kunna 

fungera? 

4. I så fall vad för typ av teknik? 

5. Har era återförsäljare/leverantörer blivit tvungna att göra investeringar i ny teknik för 

att kunna anpassa sig till det nya affärssystemet? 

6. På vilket sätt i så fall? 

7. Upplever du att det saknas något i systemet? I så fall vad? 

8. Har ni planer på att införa andra typer av system? 

9. Vilka/vilket i så fall? 

10. Hur fungerar detta system? 

11. Vad kommer det att ge för fördelar för Starka? 

12. Blir era återförsäljare/leverantörer tvungna att göra anpassningar för att kunna bli en 

del av detta system? 

13. På vilket sätt? 

14. Hur anser du att relationen mellan er och era återförsäljare/leverantörer har förändrats 

efter införandet av affärssystemet? 

Bättre, sämre, närmare, längre ifrån varandra osv. 

15. Vilken relationsdimension anser du har förändrats mest efter införandet? 

Trovärdigheten?, Jämställdheten?, Kompetensen? 

16. På vilket sätt har den förändrats? 
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17. Anser du att organisationen har förändrats efter implementeringen? 

Mer effektiv? Bättre service till kunderna? Bättre koll på resurserna? Kortare 

ledtider? Bättre beslutsunderlag? Annat? 

Nätverk/Relationer 

1. Hur definierar du begreppet relationer? 

2. Förklara med egna ord vad du tycker att trovärdighet, kompetens, jämställdhet, 

investeringar står för vid en relation?    

Återförsäljare 

1. Kan du förklara hur ert återförsäljarnätverk ser ut? 

2. Hur blir man återförsäljare till er? Ert initiativ? Förfrågan till er? 

3. Förklara hur ni arbetar för att etablera relationer med återförsäljare? 

4. När anser ni att ni har etablerat en relation med era återförsäljare?  

5. Hur upplever du att relationen är mellan er och återförsäljarna? 

6. Vad är det kunden får tillgång till när de väljer er som leverantör? 

7. Hur kommunicerar ni fördelarna som återförsäljarna kan åtnjuta om de väljer att ha er 

som leverantör. Jämfört med era konkurrenter. 

8. Vad kan ni göra bättre i er organisation för att stärka återförsäljarnas syn på upplevd 

kvalitet. 

9.  Anpassar ni er till olika återförsäljare? På vilket sätt? Tekniskt, socialt 

10. När avgör ni om ni ska anpassa er till en återförsäljare eller om den ska anpassa sig till 

er? 

11. Vilka tekniska system använder ni vid utbyte av information? 

12. Hur kommunicerar ni i huvudsak med återförsäljarna? Socialt? Tekniskt? 

13. Behöver de investera i några affärssystem för att anpassa sig till er? 

14. Behöver de investera i andra former av teknik eller behöver ni göra det? Anpassning 

av lastbrygga, Butikslayout,  

15. Binder de sig genom olika kontrakt? 

16. Hur är kontraktet uppbyggt? Tid? Åtagande? Reklam?  
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Bilaga 3 Intervjuguide:  
Syftet med intervjun: Skapa en förståelse för nätverk och relationerna med deras 

återförsäljare.  

Inledning 

Förklara er situation på marknaden? 

Förklara vad som gör XXXXX unik på denna marknad? 

Vilka förväntningar upplever ni att era återförsäljare har på XXXXX? 

Relationer 

Hur definierar du begreppet relationer? 

Förklara med egna ord vad du tycker att trovärdighet, kompetens, jämställdhet, investeringar 

står för vid en relation? 

Återförsäljare 

Kan du förklara hur ert återförsäljarnätverk ser ut? 

Hur blir man återförsäljare till er? Ert initiativ? Förfrågan till er? 

Förklara hur ni arbetar för att etablera relationer med återförsäljare? 

Hur upplever du att relationen är mellan er och återförsäljarna? 

Vad är det kunden får tillgång till när de väljer er som leverantör? 

Beskriv hur ni arbetar för att återförsäljarna skall uppleva ett värde av att integrera med er? 

Hur kommunicerar ni fördelarna som återförsäljarna kan åtnjuta om de väljer att ha er som 

leverantör. Jämfört med era konkurrenter. 

Vad kan ni göra bättre i er organisation för att stärka återförsäljarnas syn på upplevd kvalitet? 

När anser ni att ni har etablerat en relation med era återförsäljare?  

Anpassar ni er till olika återförsäljare? På vilket sätt? Tekniskt, socialt 

När avgör ni om ni ska anpassa er till en återförsäljare eller om den ska anpassa sig till er? 

Hur kommunicerar ni i huvudsak med återförsäljarna? Socialt? Tekniskt? 

Behöver de investera i några affärssystem för att anpassa sig till er? 

Förklara om era återförsäljare måste investera i någon form av teknisklösning för att 

kommunicera med er?  

Använder era återförsäljare axapta? 

Hur använder ni axapta för att underlätta för era återförsäljare? 
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Behöver de investera i andra former av teknik eller behöver XXXXX göra det? Anpassning 

av lastbrygga, Butikslayout,  

Kundtillfredställelse 

Hur arbetar ni för att erhålla tillfredställda återförsäljare? 

Hur viktigt är det för er att ha tillfredställda återförsäljare? 

Hur arbetar ni för att få återförsäljarna att göra återköp? 

Hur mycket information har ni om era återförsäljare? Mäter ni på något sätt deras attityder? 

Kvantitet? Annat? 

Bindningar och bytesbarriärer 

Hur resonerar ni kring inlåsning av återförsäljare?  

Ser ni några nackdelar respektive fördelar med inlåsning? 

Skrivs det något kontrakt mellan er och återförsäljare? Tidsmässigt? Kvantitet? 

Hur resonerar ni kring bytesbarriärer och är det något ni aktivt jobbar med för att kunna 

behålla återförsäljare? 

Vilka bindningar kan sägas existera mellan er och återförsäljare? 

Hur arbetar ni för att minska kundens bindningsosäkerhet?  

Värde 

Hur definierar XXXXX kundvärde? 

Hur mäter XXXXX kundvärde? 
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Bilaga 4 Intervjuguide 
Syfte med intervjun är att få en förståelse för i vilken grad och på vilket sätt som 

tillverkningen av produkterna inverkar på relationerna med återförsäljarna. 

Inledning 

1. Beskriv hur du upplever att er marknad ser ut idag? 

2. Förklara vad som gör XXXXX unik på denna marknad? 

3. Vad tror du att XXXXX utveckling beror på? 

Relationer 

1. Hur definierar du begreppet relationer? 

2. Förklara med egna ord vad du tycker att trovärdighet, kompetens, jämställdhet, 

investeringar står för vid en relation? 

3. Förklara hur ni arbetar för att etablera relationer med era återförsäljare. 

4. Hur upplever du att relationen är mellan er och återförsäljarna? 

5. Vilka förväntningar upplever ni att era återförsäljare har på era produkter? 

6. Hur kommunicerar ni i huvudsak med återförsäljarna? 

7. Hur mycket kontakt har du med återförsäljarna? 

8. Vad tror du att XXXXX skulle kunna göra bättre för att stärka relationen med 

återförsäljarna ytterligare? 

Produktionen 

1. Gör ni några anpassningar i produktionen för att tillfredställa era återförsäljare? 

2. På vilket/vilka sätt? Investeringar? 

3. Hur går ni tillväga när ni tar fram en specifik produkt till kunden? Initiativ, 

marknadsundersökning?  

4. Vad är det som avgör om ni ska göra någon anpassning eller inte? Volym? 

5. Hur stort säkerhetslager har ni i produktionsveckor/dagar? 

6. Förklara hur ni har resonerat kring säkerhetslagret storlek? Kostnad/leveranssäkerhet. 

7. Vad skulle ni kunna göra bättre för att höja leveranssäkerheten ytterligare?  

8. Vilken produkt inom markprodukter är storsäljaren i ert sortiment?  

9. Förklara vilka ni tror är de huvudsakliga köparna av denna produkt? 

10. Behöver återförsäljarna göra några anpassningar för att kunna sälja era produkter? 

Lastbryggan? Lokaler? 



 

   63 

11. Har återförsäljarna någon inverkan på vilka leverantörer av råmaterial ni väljer? På 

vilket sätt? 

12. Har ni någon kritisk sektion i produktionen som skulle kunna påverka er 

leveranssäkerhet? 

13. Vilken form av kvalitetskontroll har ni på era produkter? 
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Bilaga 5 Intervjuguide:  
Syftet med intervjun: Skapa en bild över hur företagets relationer med återförsäljarna för 

markprodukterna ser ut. 

Inledning 

Beskriv hur du upplever att er marknad ser ut idag? 

Förklara vad som gör XXXXX unik på denna marknad? 

Vad tror du att XXXXX utveckling beror på? 

Vilka förväntningar upplever ni att era återförsäljare har på XXXXX? 

Nätverk/Relationer 

Hur definierar du begreppet relationer? 

Förklara hur ni arbetar för att etablera relationer med återförsäljare? 

När anser ni att ni har etablerat en relation med era återförsäljare?  

Hur kommunicerar ni fördelarna som återförsäljarna kan åtnjuta om de väljer att ha er som 

leverantör? Jämfört med era konkurrenter. 

Vad kan ni göra bättre i er organisation för att stärka återförsäljarnas syn på upplevd kvalitet 

på relationen? 

Vilka tekniska system använder ni vid utbyte av information? 

Förklara vilken typ av relation du vill att XXXXX ska förknippas med? Trovärdighet? 

Kompetens? Jämställdhet? Investering? 

Hur upplever du att relationen är mellan er och återförsäljarna? 

Hur kommunicerar ni i huvudsak med återförsäljarna? Socialt? Tekniskt? 

Anpassar ni er till olika återförsäljare? På vilket sätt? Tekniskt, socialt 

Hur är kontraktet uppbyggt? Tid? Åtagande? Reklam?  

Hur vidareförmedlar du synpunkter från återförsäljarna uppåt i organisationen? 

Vid eventuella konflikter mellan er och återförsäljarna. Hur löser ni dem? 
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Kundtillfredställelse 

Hur arbetar ni för att erhålla tillfredställda återförsäljare? 

Hur viktigt är det för er att ha tillfredställda återförsäljare? 

Hur arbetar ni för att få återförsäljarna att göra återköp? 

Hur mycket information har ni om era återförsäljare? Mäter ni på något sätt deras attityder? 

Kvantitet? Annat? 

Vilka bindningar kan sägas existera mellan er och återförsäljare? 

Värde 

Hur definierar XXXXX kundvärde? 

Hur mäter XXXXX kundvärde? 

 


