
 

 

ISRN-nummer: LIU-IEI-FIL-A--11/01080--SE 

 

 

 

 

 

Föreställningar om Lojalitet och 

Lönsamhet inom Business-to-Business 

 

Conceptions regarding Loyalty and Profitability in Business-to-Business 

 

 

 

 

 

Mattias Hahn 

Johanna Lind 

VT 2011 

 

Linköpings Universitet 

 

Examensarbete, Internationella Civilekonomprogrammet 

 



   

 

  



 ii 

Summering 

 
Titel: Föreställningar om Lojalitet och lönsamhet inom Business-to-Business 

Title: Conceptions regarding Loyalty and Profitability in Business-to-Business  

Författare: Mattias Hahn, Johanna Lind, 2011, Internationella Civilekonomprogrammet 

(Authors) Mattias Hahn, Johanna Lind, 2011, International Business Programme 

Handledare: Staffan Hård af Segerstad 

(Supervisor) 

Bakgrund: För industrier som går ett att sälja tjänster och service utöver den tillverkade 

produkten blir det viktigare att knyta kunden till sig. Hur lönsamma lojala kunder är har 

dock debatterats där vissa hävdar att lojalitet per definition är lönsamt och andra varnar för 

att lojala kunder kan leda till betydande kostnader för leverantören. Frågan är hur de ovan 

nämnda företagen förhåller sig till lojalitet och lönsamhet i praktiken.  

Background: For industries that have shifted their focus onto selling services and 

repairs, in addition to the manufactured product, have experienced an increased need to 

create relationships with the customer. How profitable loyal customers actually are, is a 

subject of debate, where certain researchers claim that loyalty is profitable per definition, 

while others claim that loyal customers actually can increase the supplier’s costs. We ask 

ourselves how the above mentioned companies in reality manage loyalty and profitability.  

Syfte: Vårt syfte är att förstå samband mellan lojalitet och lönsamhet vid försäljning inom 

Business-to-Business.  

Purpose: The purpose of this thesis is to understand the liaison between loyalty and 

profitability in Business-to-Business sales. 

Genomförande: Datainsamlingen har skett genom personliga intervjuer; tre med 

anställda på Scania-Bilar Sverige AB, tre med anställda på Toyota Material Handling 

Sweden AB, samt tre med återförsäljare för Husqvarna AB.  

Realization: The data acquisition was performed by several individual interviews, three 

with employees at Scania-Bilar Sweden AB, three with employees at Toyota Material 

Handling Sweden AB and three with resellers for Husqvarna AB.   
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Slutsats: Vi finner att föreställningarna om lojalitet är situationellt och kontextuellt 

beroende, samt att sambandet därmed beror på uppfattad lojalitetsdimension, där främst 

långsiktiga beteenderelaterade dimensioner leder till ökad lönsamhet. Kundens lönsamhet 

beror i slutändan på leverantörens förhållningssätt till kunden.   

Conclusions: We find that the conceptions of loyalty are dependent upon situational and 

contextual factors and that the liaison to profitability is dependent upon the associated 

dimension of loyalty, where primarily long-term behavioral dimensions lead to increased 

profitability. The customer’s profitability depend in the end of the suppliers approach to 

and managing of the customer. 

Nyckelord: lojalitet, lönsamhet, B2B, industriell relation, tjänstefiering 

Key words: loyalty, profitability, B2B, buyer-supplier relation, service  
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Abstrakt 
Syftet med denna uppsats är att studera hur samband mellan lojalitet och lönsamhet 

förhåller sig inom Business-to-Business, med utgångspunkt i respondenternas 

föreställningar av begreppen såväl som sambandet mellan dem.  

Mer specifikt studeras föreställningarna om sambandet hos företag som verkar gentemot 

industriella kunder i ett tjänstefierat sammanhang. De erbjuder kunden specialiserade 

kompetenser där det totala erbjudandet skapas i interaktion med kunden. Resultatet blir en 

helhetslösning av tjänster med en produkt i botten, anpassad efter kundens behov.  

Vi finner att sambandet mellan lojalitet och lönsamhet består av olika dimensioner, då vi 

finner att lojalitet är ett mångfacetterat begrepp såväl i teori som i det studerade 

sammanhanget, där innebörden av begreppet varierar mellan individ, organisation och 

bransch. Vi finner att leverantören fokuserar på de dimensioner av lojalitet som är påtagliga 

och därmed möjliga att verka utefter. Dessa beteenderelaterade dimensioner är även de som 

leder till lönsamhet. 

Vi har funnit ett fokus på de dimensioner av lojalitet vilka genom kundens beteende även 

kommunicerar kundens åsikter och värderingar. Dessa har vi genom vårt empiriska material 

även kompletterat med ytterligare dimensioner av lojalitet. Vi finner att kundens attityd kan 

liknas vid ett smörjmedel för lojalitet.  

Vikten av dessa bryggor blir högre i ett tjänstefierat sammanhang, där produkten och 

lösningen måste anpassas efter kundens behov. Denna process är beroende av interaktionen 

mellan kund och leverantör, där vi finner utmaningar med såväl förståelse som 

kommunikation. 

Vidare finner vi att det främsta sambandet mellan lojalitet och lönsamhet utgår från 

kundens långsiktighet. Desto mer komplex och kritisk funktionen är i kundens verksamhet, 

desto större är behovet av att uppnå en tillfredsställande lösning som uppfyller kundens 

förväntningar, vilket ofta är förknippat med höga initiala kostnader. Vidare ser vi att service 

och tjänster är mer lönsamt än försäljning. Därmed blir kunden lönsam när denna 

långsiktigt stannar hos leverantören och utnyttjar dennes tjänster. 

Slutligen noterar vi att alla kunder har olika behov samt är förknippade med olika risker 

och kostnader. Lojala kunder kan vara kostsamma. Därmed kräver en hållbar ekonomisk 

utveckling för leverantören ett genomtänkt förhållningssätt till sina kunder, utefter såväl 

lönsamhet som lojalitet.  
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Förord 

 
Vi vill rikta ett tack till handledare och seminariegrupp för kontinuerligt stöd, 

genomläsning och kommentarer. För återkommande feedback och kritik som lyft såväl 

arbetet som vår kunskap. 

 

Vi vill även rikta ett stort tack till våra respondenter för att ni tog er tid,  

för gott kaffe och trevligt samspråk  

och framförallt för givande, målande resonemang och diskussioner.  

Ni gjorde vår uppsats till en rolig och lärorik upplevelse, vilken vi kommer att ha stor nytta 

av, förhoppningsvis såväl på framläggningen, som i framtiden. 
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Kapitel 1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 “The purpose of a business is to create and keep a customer.”  

(Levitt, 1983)  

I företag världen över, i olika industrier och bland företag i olika storlekar, funderar 

verksamma på hur de bäst ska kunna behålla befintliga kunder och attrahera nya kunder 

(Zweibach, 2005). Kunderna är den av företagets tillgångar som genererar intäkter 

(Reichheld, 2001) och de är förutsättningen för att verksamheten skall fortgå (Ford et al., 

2003). Leverantörer möter såväl skilda situationer som varierande utmaningar och kunder, 

vilket därmed rimligen innebär att företagen även skiljer sig i sitt förhållningssätt till sina 

kunder. 

Inom Business-to-Business är ett gemensamt drag hos många leverantörer att i allt större 

utsträckning förlita sig på kundrelationer och på relationella utbyten för att skapa 

lönsamhet. (Carter, Morris, 2005) En sådan kundrelation kan för leverantören vara en 

långsiktig konkurrensfördel, då den unika kundrelationen är svår för konkurrenter att 

kopiera eller tränga undan. Förutsättningen är att den är välskött. (Day 2000) 

Kundrelationerna kan även ha potential att öka försäljningen. Förutsättningen är att 

företaget förstår sina kunder och bygger relationer på deras villkor och förväntningar. 

(Chapman, 2005) Att förlita sig på kundrelationer för att skapa lönsamhet har därmed en 

hög potential, men är även förknippat med utmaningar, vilka varierar beroende på 

förutsättningar, kund och relation. (Ford et al., 2003) 

Med ett ökat fokus på kundrelationer, ställer sig även frågan om kundens lojalitet. Lojalitet 

uppstår i ett relationellt sammanhang (Dwyer et al., 1987; Grönroos, 2008; Kumar, 

Reinartz, 2002) och kan därför ses som antingen en förutsättning eller ett smörjmedel för 

att upprätthålla relationen och skapa en stabil kundbas (Sörhammar, 2008), vilken genererar 

en stabil lönsamhet över tiden (Reichheld, 2001). Med leverantörernas skilda situationer i 

åtanke, är frågan om detta även reflekteras i skilda perspektiv på lojalitet och i 

förlängningen; skilda förhållningssätt till deras kunder. 

Inom den industriella sektorn, har dessutom förutsättningarna förändrats drastiskt. I takt 

med en ökad konkurrens och produkter som mer och mer liknar varandra, har behovet att 

differentiera sig lett till skapandet av tjänster (The Economist, 2009-10-06), där produkten i 

sig är en del av ett större erbjudande vars förverkligande bygger på långsiktiga 

kundrelationer (Lusch, Vargo, 2004). 

”Vår bransch är nog som många andra branscher att vi tjänar mindre och mindre 
på produkten och mer och mer på tjänsterna, så det gäller att knyta mer och mer 

tjänster till kunden” 

(Camilla Dewoon, 2011-03-23) 

För att kunna erbjuda service och tjänster vilka upptar en allt större del av erbjudandet 

(Lusch, Vargo, 2004) och där dessa står för en allt större del av lönsamheten, behövs det 

stabila kundrelationer. (Grönroos, 2008) Att för en leverantör på lämpligt sätt förhålla sig 
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till sina kunder och deras lojalitet har därmed för många blivit avgörande i syfte att uppnå 

lönsamhet. Verksamhetslogiken utgår inte längre från endast enskilda transaktioner, utan 

fundamentet är istället en fortgående interaktion med kunden. (Lusch, Vargo, 2004; 

Grönroos, 2008). 

Vi ser därmed tendenser till en förändring mot ett tjänstefierat erbjudande. Detta skapar 

mervärde för kunden genom att leverantörens specialiserade kompetenser löser kundens 

problem, samt ger leverantören en ökad lönsamhet per kund. Denna förändring ställer dock 

nya krav på leverantörerna att vara lyhörda inför sina kunder. (Lusch, Vargo, 2004; 

Grönroos, 2008) 

Med ändrade förutsättningar, förändras troligen utmaningarna med kundrelationer och 

därmed även utmaningarna för att trygga en leverantörs lönsamhet. En mer krävande 

situation uppstår med erbjudandet av tjänster och service, där behovet av kundrelationen för 

leverantörens lönsamhet är högre och utmaningarna mer påtagliga. I detta sammanhang är 

frågan hur leverantörer inom den industriella sektorn förhåller sig till sina kunder och hur 

de ser på lojalitet. Vi ser därmed ett intresse i att granska lojalitet för det nya århundradet. 

1.2 Problematisering 
De inkluderade leverantörerna i studien är därmed industriella företag, vilka bygger sin 

verksamhet på en produkt, samt kompletterar denna med tjänster vilka syftar till att skapa 

ett mervärde för kunden. De möter samtliga ovan nämnda behov av att knyta kunden till sig 

för att skapa lönsamhet. 

I teorin återfinns en diskussion om hur detta bäst åstadkoms. Vissa forskare hävdar att 

företagen genom att aktivt sträva efter att öka lojaliteten i kundbasen kan öka varje kunds 

lönsamhet. Därmed anser de att lojalitet per definition är lönsamt. (Band, 1991; Berry, 

1983, 2002; Hunt, Morgan, 1994a; Grönroos, 2002; Reichheld, 2001; Swift, 2001) 

Samtidigt har strategier som bygger på att enbart skapa en hög lojalitet hos sina kunder 

ifrågasatts mer och mer. (Day, 2000; Dowling, Uncle, 1997; Kumar, Reinartz, 2000, 2002) 

Day, som i sin artikel (1969) förespråkade lojalitet, hävdar senare (2000) att strategier som 

investerar i och bygger nära relationer, inte är nödvändiga för varken varje marknad, kund 

eller leverantör. Han argumenterar för att vissa kunder faktiskt bara vill ha produkten eller 

servicen enkelt och snabbt, samt att eftersom relationer är resursintensiva är alla kunder 

faktiskt inte värda att investera i. Detta är en tanke som ekas av Dowling och Uncle (1997) 

samt Kumar och Reinartz (2000, 2002), vilka argumenterar för att alla lojala kunder 

faktiskt inte är lönsamma, liksom att alla lönsamma kunder faktiskt inte är lojala. Enligt 

dessa forskare kan ett företag inte hantera alla kunder utifrån en strategi som fokuserar på 

enbart lojalitet, utan företag måste parallellt sträva efter lönsamhet.  

Med detta i åtanke är frågan hur företagen i praktiken hanterar sin verksamhet utefter 

lojalitet och lönsamhet. Vi anser att det är av intresse att undersöka vilka föreställningar 

leverantörerna har om huruvida lojala kunder är lönsamma samt hur de väljer att därefter 

förhålla sig till sina kunder. 
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Forskare har dessutom påvisat att leverantörens situation och kundens särdrag påverkar 

relationen mellan dem (Ford et al., 2003; Harland, 1996; Håkansson, Snehota, 1989; 

Kraljic, 1983; Webster, Wind, 1972). De har visat på att parterna kan ha inflytande över, 

eller rent av ett överläge gentemot, den andra parten (Ambrose et al., 2010; Dwyer et al., 

1987; Harland, 1996; Webster, Wind, 1972). De har pekat på att produktens 

sammansättning och kundens behov av den, kan influera dennes förhållningssätt till sin 

leverantör (Kraljic, 1983). Om situationer påverkar relationen mellan kund och leverantör 

är frågan hur detta påverkar leverantörens föreställningar om lojalitet. Kan det till och med 

vara så att den ovan nämnda diskussionen kring om huruvida lojalitet är lönsamt är för 

smal.  Detta skulle kunna vara beroende av betydelsen av lojalitet, samt vilken föreställning 

leverantören har om lojalitet. 

Sammanfattningsvis frågar vi oss hur industriella leverantörer idag, i samband med det 

ökade behovet av kundrelationer för det tjänstefokuserade erbjudandet, strävar efter att 

trygga en fortsatt lönsamhet.  

1.3 Syfte 
Vårt syfte är att förstå samband mellan lojalitet och lönsamhet vid försäljning inom 

Business-to-Business.  

Därmed vill vi besvara följande frågor: 

1. Vilka föreställningar har företag kring lojalitet och lönsamhet vid B2B försäljning? 

2. Hur förhåller de sig till sina kunder, med avseende på lojalitet och lönsamhet? 

1.4 Bidrag 
Studien bidrar med ett kompletterande perspektiv på sambandet mellan lönsamhet och 

lojalitet, där vi bidrar till en djupare förståelse av lojalitet inom B2B och industriella 

relationer, där vi ämnar att låta studien ligga till grund för vidare studier inom området.  

I många studier angående lojalitet görs ingen åtskillnad mellan om kunden är ett företag 

eller en privatkund (ex. Hunt, Morgan, 1994; Grönroos, 2002; Reinhartz, Kumar, 2002). 

Samtidigt har det inom forskningsfält, såsom supply chain management (ex. Ambrose et 

al., 2010, Dwyer et al., 1987), skett betydande framsteg kring särdragen hos industriella 

relationer, vilka till låg grad återspeglas inom ovan nämnda litteratur. Dessutom har tidigare 

studier inom lojalitet övervägande använt sig av en kvantitativ metod (ex. Ambrose et al., 

2010; Hunt, Morgan, 1994, Kumar, Shah, 2004).  Reinhartz och Kumars (2002) studie är 

dock ett undantag. De nyttjar även en kvalitativ metod, men förbiser distinktionen mellan 

B2B och B2C i slutsats och analys. De övervägande kvantitativa metodvalen, i 

kombination med en mindre omfattning av studier om lojalitet inom specifikt B2B, anser vi 

har resulterat i en minskad förståelse för de resonemang som förs inom industriella företag 

angående lojalitet och dess relation till lönsamhet. Få studier har dessutom undersökt hur de 

industriella leverantörerna förhåller sig till fenomenet i ett sammanhang där service och 

tjänster blir allt viktigare.  
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1.5 Upplägg 
För att underlätta för läsaren i förståelsen av 

uppsatsen presenteras här upplägget. 

Kapitel 1-2 introducerar uppsatsens 

ämnesområde och vetenskapliga grund.  

I kapitel 3-4 berörs referensramen. I 

kapitel 3 behandlas den industriella 

relationen och köpprocessen, med hjälp av 

teoribildningen inom supply chain 

management och nätverksteorierna, med 

avsikt att skapa förståelse för de 

föreställningar och förutsättningar som 

finns hos fallföretagen. Kapitel 4 

presenterar vad lojalitet kan vara och hur 

det kan uppstå inom en relation. Därefter 

presenteras den kritik som lagts fram om 

lojalitetens lönsamhet.  

Därefter presenteras i kapitel 5 vår 

empiriska studie, där vi komprimerar och 

kategoriserar de samlade studieobjektens 

föreställningar om lojalitet och lönsamhet.  

I kapitel 6-8 analyseras studieobjektens 

föreställningar om lojalitet och deras 

föreställningar om sambandet mellan 

lojalitet och lönsamhet, utifrån deras 

relation till kunden och deras verksamhet. 

Slutsatserna detta leder till presenteras i 

kapitel 9. Därefter kommenterar vi kort 

på teoribildningen utifrån vår analys och 

ger förslag på vidare forskning, i kapitel 
10.  

Slutligen återfinner läsaren i kapitel 11 
uppsatsens referenser och i appendix 

dokumentering av processen.  

Introduktion 

•Kapitel 1: Inledning 

•Kapitel 2: Metod 

Referensram 

•Kapitel 3: Relationen mellan 
leverantör och kund 

•Kapitel 4: Sambandet mellan 
lojalitet och lönsamhet 

Empirisk 
studie 

•Kapitel 5: Resultat 

Analys 

•Kapitel 6: Interaktionen 
mellan leverantör och kund 

•Kapitel 7: Lojalitet 

•Kapitel 8: Sambandet mellan 
lojalitet och lönsamhet 

Slutsats 

•Kapitel 9: Slutsatser 

•Kapitel 10: Slutkommentar  

Avslutande 
formalia 

•Kapitel 11: Referenser 

•Appendix:  
A: Utskick till företagen 
B: Intervjumall  
C: Transkriberade intervjuer 

Figur 1. Uppsatsens upplägg. Källa: Hahn, Lind 
(2011). 
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Kapitel 2. Metod 

2.1 Fallstudie 
Då studien ämnar skapa förståelse för sambandet mellan lojalitet och lönsamhet, behandlar 

vi sambandet i sig som ett fall. Med andra ord är fenomenet vårt fall, i enlighet med Stake 

(1995), som argumenterar för att fallet kan vara en företeelse inom ett studerat företag, där 

forskaren begränsar sin studie och de studerade delarna av företaget med hjälp av sitt syfte. 

På grund av denna begränsning argumenterar han för att helhetsperspektivet minskar till 

fördel för studium av fenomenet. Därmed kan fenomenet även väljas att undersökas i en 

komparativ studie, det vill säga med hjälp av flertalet studieobjekt.   

I enlighet med Stakes (1995) komparativa studie av en företeelse som ett fall, behandlar vår 

studie samband mellan lojalitet och lönsamhet med utgångspunkt i tre stycken utvalda 

företag. 

 

 Figur 2. Metodbild över fallstudien. Källa: Hahn, Lind (2011) 

Studien utgår ifrån att skapa förståelse av fallet utifrån enskilda individers uppfattning. 

Föreställningar har sin grund i individens uppfattning, vilket grundas i individens 

erfarenhet och färgas av individens förväntningar och dess kontext (Passer, Smith, 2008). 

Följaktligen måste vi utgå från såväl individen som organisationen, för att förstå de 

samband som kan finnas mellan lojalitet och lönsamhet.  

Studieobjekten representeras av respondenterna i varje företag, där vi utgår ifrån deras 

individuella föreställningar. Genom intervjuerna har vi skapat oss en uppfattning om varje 

studieobjekt, för att kunna besvara fråga ett i syftet, vilket beskrivs under presentation av 

resultat. Här tar vi hänsyn till vilken påverkan respektive företags egenskaper har på 

respondenternas svar och den rådande uppfattningen kring sambandet inom företaget, då vi 

med stöd i Webster och Wind (1972) hävdar att företagens egenskaper påverkar 

respondenternas åsikter och ageranden och vice versa.  

Genom att tolka hur respondenternas föreställningar konvergerar och divergerar inom 

företagen, kan vi därmed få en inblick i den inre kontexten; vad som kan vara gemensamt 

för respondenterna och därmed för företaget i stort. Detta för att, i den mån det är möjligt, 



 6 

kunna uttala oss om den yttre kontexten, det branschspecifika sambandet mellan lojalitet 

och lönsamhet. Detta är följden av syftet med denna uppsats, då vi utöver respondenternas 

unika föreställningar och företagens föreställningar, söker efter ett mer enhetligt perspektiv 

än vad teorin hittills erbjudit för att, som tidigare nämnts, skapa förståelse och en grund för 

vidare studier.  

Konsekvensen av detta angreppsätt är att vi får en bredare bild av fallet, eftersom vi dels 

har undersökt det utifrån skilda organisationers förutsättningar och egenheter, samt att vi 

har studerat fallet utifrån de olika respondenternas personliga föreställningar. 

2.2 Vetenskapligt perspektiv 

2.2.1 Metodens ansats 

Då studien enligt syftet ämnar skapa förståelse om föreställningar om samband mellan 

lojalitet och lönsamhet, där data som samlas in i studien inte är kvantifierbar, blir den 

kvalitativa metoden det naturliga valet i enlighet med Brymans (2008) definition. 

I och med att vi studerar föreställningar om lojalitet och lönsamhet samt att studien syftar 

till förståelse för fenomenet innebär det att vi är reflekterande och har ett delvis subjektivt 

förhållningssätt till materialet. Detta faktum medför att det vetenskapliga perspektivet är 

hermeneutiskt då fokus är tolkning och förståelse (Starrin och Svensson, 1994).  Utöver det 

anser vi med stöd i Starrin och Svensson (1994) att vi har ett hermeneutiskt perspektiv 

därför att: 1) Enligt syftet studerar vi lojalitet och lönsamhet utifrån sambandet mellan dem. 

2) De studerade sambanden skiljer sig utifrån situation och kontext, se Figur 2. Följaktligen 

inser vi att resultatet inte är applicerbart i alla kontexter utan främst i den studerade. 3) Vi 

anser oss vara i behov av teorier för att förstå det vi observerar. 4) Vi förutsätter att vi har 

förutfattade meningar, vilket vi hanterar genom att uppmärksamma och ifrågasätta samtligt 

till studien, och våra egna uppfattningar. 5) I den empiriska studien kommer det inte vara 

möjligt att vara fullt objektiv då studien bygger på respondenternas personliga 

uppfattningar samt även att frågorna till viss del har sin grund i våra egna personliga 

referensramar.  

2.2.2 Abduktion  

I valet mellan induktion alternativt deduktion har vi gjort ett aktivt val att inte positionera 

oss helt och hållet som induktiva, trots att det är vanligast att använda ett specifikt 

förhållningssätt, enligt Merriam (1988). Istället hämtar vi stöd i Starrin och Svensson 

(1994) som presenterar en medelväg, abduktion, där vi har möjlighet att röra oss fritt 

mellan teori och empiri. Detta val gjorde vi för att få möjlighet att utnyttja den stora 

kunskap som finns om lojalitet och lönsamhet och därmed få ett bredare perspektiv och en 

mer förankrad analys. Samtidigt valde vi en induktiv tyngdpunkt, för att tillgodogöra oss ett 

mer nyanserat perspektiv, då teorin inte omfattar behandling av sambandet mellan lojalitet 

och lönsamhet inom B2B.  

Följaktligen skapades studien med en abduktiv ansats, främst vid lojalitetsbegreppets 

definitioner, där vi har fångat vad respondenterna anser, för att sedan undersöka vilka 

föreställningar respondenterna hade av och hur de förhöll sig till de teoretiska begreppen av 

lojalitet.  
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Detta valde vi av flertalet anledningar. Det finns så pass mycket teoribildning på området 

som vi inte ville bortse ifrån, men inte heller ta för givet. Vidare ville vi skapa en 

referensram mellan oss och respondenterna för att skapa en ömsesidig förståelse. Vi ville 

även få en uppfattning av respondenternas förförståelse av lojalitet och dess dimensioner, 

samt dimensionernas relevans för respondenten. Vår avsikt var därmed inte att styra 

respondentens åsikter, utan att öppna upp diskussionen till att omfatta fler perspektiv på 

lojalitet genom att rikta respondentens uppmärksamhet till fler områden för reflektioner.  

Därmed har vi i behandlingen av informationen vägt in såväl om de överhuvudtaget ser 

dimensionen som relevant, som vad de anser om denna, samt generella reflektioner, i 

verksamheten och generellt. Tabellerna presenterade i kapitel 5 är därmed till för läsarens 

förståelse och överblick, men vår analys har förutom tabellerna även sin grund i den 

kvalitativa metodens möjlighet till subjektiv förståelse och analys.  

2.3 Design 

2.3.1 Urval 

Den empiriska undersökningen skall kunna avgränsas till att beröra tre företag på den 

svenska marknaden inom den industriella sektorn. Valen av företag gjordes för att 

möjliggöra och accentuera en beskrivning av fenomenet, i enlighet med Stake (1995), då vi 

har valt företagen genom att de har liknande förhållanden, men ändå en stor bredd 

sinsemellan, för att fånga och förstå möjliga varianser i föreställningarna. Vi anser att tre 

företag ger tillräckligt stor varians, men ändå möjliggör att tränga djupare in i varje företag.  

Leverantörerna erbjuder industrilösningar, vilka inkluderar service samt finansiering utöver 

kärnprodukten. Lösningarna utformas därmed kring försäljning av kapitalvaror (Kotler, 

Pfoertsch, 2006) inom transport och underhåll, till en diversifierad kundbas. Slutligen har vi 

valt att avgränsa vår studie till de delar av de utvalda företagen vilka verkar mot slutkund, 

samt i de fall slutkund har varit såväl konsumenter som företag, så har vi avgränsat oss till 

de delar av verksamheten som arbetar mot företag som slutkund. För att ge tillräcklig grund 

för analys har vi valt att utföra tre intervjuer per studieobjekt. 

De företag som berörs i denna uppsats är Scania-Bilar Sverige AB, med fokus på deras 

återförsäljar region; Region Stockholm, vilka bedriver försäljning och service av lastbilar 

samt även service av bussar på den svenska marknaden. Toyota Material Handling Sweden 

AB, vilka bedriver försäljning och service av truckar. Slutligen berörs Husqvarna AB, där 

vi avgränsat oss till tre av deras servande fackhandlare inom deras grönyteskötselsegment, 

vilket är deras främsta verksamhet inom B2B. Då Husqvarna endast säljer genom fristående 

återförsäljare är det dessa vi måste studera för att kunna studera Husqvarnas relation till 

sina kunder. Dessa erbjuder både Husqvarnas grönyteprodukter samt service av dessa och 

grönyteprodukter generellt.  

Därmed skiljer sig vårt urval av respondenter mellan företagen. Inom Toyota Material 

Handling Sweden AB och Scania-Bilar Sverige AB är studien utförd så att respondenterna 

förhåller sig vertikalt gentemot varandra, det vill säga alla verkar med samma produkt mot 

samma marknad men med olika placering inom företaget. Detta ansåg vi i deras fall 

skapade möjlighet till större varians inom studieobjektet. Inom Husqvarna ansåg vi, på 
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grund av de fristående återförsäljarna, att variansen istället skulle vara större mellan de 

olika enheterna. Därmed förhåller sig respondenterna i detta studieobjekt istället 

horisontellt gentemot varandra; produkterna de säljer som vi granskar är likadana, 

marknaden är liknande men varje fristående enhet har en egen verksamhetsfilosofi. Valet 

att fånga så skilda perspektiv på verksamheten som möjligt och därmed troligen skilda 

perspektiv på lojalitet och lönsamhet, gjordes i enlighet med Stake (1995) för att undersöka 

fenomenet på lämpligast vis. 

Vi tillämpar därmed ett kriterierelaterat urval enligt Merriams (1988) definition. Inom 

urvalet har vi även tillämpat en typ av extremurval, då de studerade företagen skiljer sig åt, 

inom bland annat produkttyp, produktbredd och även hur service och kunder hanteras, för 

att få ett bredare perspektiv på den problematik industriella företag möter. 

Respondenterna inom de enskilda företagen har blivit utvalda genom ett så kallat 

snöbollsurval (Bryman 2008) då det utgick ifrån rekommendationer från personer vi haft 

inledande kontakt med, vilka i Toyota Material Handling Sweden AB och Scania-Bilar 

Sverige AB även varit personer vi intervjuat. Nackdelen med ett sådant urval är att det inte 

blir något representativt urval i ren statistisk bemärkelse (Bryman, 2008). Dock anser vi 

ändå att urvalet för studien var adekvat då vi uppnådde målsättningen att inom varje 

organisation intervjua personer med olika uppdrag för att kunna fånga skilda 

föreställningar. Fokus har legat mot att intervjua personer som arbetar med kundrelationer, 

antingen direkt mot kund alternativt på en strategisk nivå. Tyngdpunkten har dock 

konsekvent legat närmast slutkunden. 

2.3.2 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen utgår ifrån intervjuer samt publikt material från respektive företag. 

Då studien till övervägande del har en induktiv och en kvalitativ ansats ansåg vi en öppen 

intervjuform som lämplig i enlighet med Lantz (2007), för att fånga fler föreställningar. 

Intervjuerna utformades huvudsakligen som en öppen riktad intervju, enligt Lantz (2007) 

definition. Motivet till att vi inte valde en helt öppen intervjustruktur, var för att 

upprätthålla en struktur som med större precision möjliggör besvarandet av syftet, då vi ser 

att en helt öppen intervju riskerar att behandla mer varierande ämnen som ligger utanför 

syftet. Intervjun är uppdelad i tre stycken frågeområden som enligt intervjuguiden 

behandlas separat. Dessa frågeområden är som följer: 

 Verksamheten 

 Lojalitet 

 Lönsamhet 

Det första frågeområdet syftar till att skapa en inledning på intervjun, samt att samla 

bakgrundsinformation. Dessa frågor syftade även till att ge respondenten utrymme att 

behandla lojalitet och lönsamhet utan att vi riktade frågorna specifikt mot ämnesområdena, 

samt att skapa en vidare förståelse för respondentens föreställningsvärld. De övriga två 

frågeområdena är mer specifika och direkt relaterade till lojalitet och lönsamhet.  
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Intervjus utförande var den öppet riktade intervjuformen med undantaget då teorins 

definitioner av lojalitet presenterades och respondenterna fick ta ställning till de genom 

teorin fastställda begreppen, vilket är ett angreppssätt som mer karakteriserar en 

strukturerad intervjuform (Lantz, 2007), men även på dessa frågor fick respondenterna 

möjlighet att uttrycka sig helt fritt om hur de såg på begreppen. 

Varje frågeområde bestod av fastställda frågor med tillhörande följdfrågor (se appendix 

B.1). Vi anpassade följdfrågorna efter den enskilda intervjun genom vad vi och 

respondenten fann av intresse, där icke kursiverade följdfrågor var viktigare än kursiverade. 

Vi som intervjuare har även varit fria att ställa ytterligare helt fria följdfrågor utöver de av 

frågeguiden fastställda, på det som ansetts vara av intresse för analys och förståelse. 

En betydande influens på det slutgiltiga resultatet i och med den riktat öppna 

intervjuformen, är att intervjuernas ordning påverkat innehållet. Vissa av de fria 

följdfrågorna har relaterat tillbaka till någon av de tidigare genomförda intervjuerna. 

Fördelen med detta är att vi haft bättre förförståelse och engagemang. Risken är dock att 

vår förförståelse påverkar vår tolkning och att upplevelsen av intervjun ter sig annorlunda i 

förhållande till ett helt blankt ingångsperspektiv. Vi har strävat efter att hantera denna 

problematik genom att vid genomgången av intervjuerna utnyttjat den kvalitativa metodens 

rätt, med stöd i Starrin och Svensson (1994) att nyttja subjektiva tolkningar av 

respondentens tonfall och kroppsspråk för att undvika att våra förutfattade meningar utifrån 

tidigare respondenter och litteratur influerar resultatet.  

Frågorna är utformade efter de mest framträdande dragen inom teorin, sekundärdata 

rörande branschen samt tidigare gjorda empiriska studier. Utifrån denna research skapades 

ett utkast på en intervjuguide vilken vi utförde två pilotintervjuer utifrån. Den första 

utfördes med en anställd på ett av de studerade företagen som dock inte är representerad 

som respondent, för anpassa frågorna efter branschens språk och aktuella frågeställningar. 

Vidare utfördes den andra pilotintervjun med en person med erfarenhet av att utforma 

intervjuer för att korrigera språk och struktur. Dessa intervjuer med den efterföljande 

feedbacken resulterade i förändringar rörande struktur, frågor och framträdande 

ämnesområden. Ändringar som gjordes var färre teoretiska uttryck, inkludering av 

allmänna frågor rörande bransch, fördjupning i vissa områden och reducering av andra, 

samt en total reducering av antalet frågeområden.  

Inför intervjuerna har varje företag analyserats med att sekundärdata insamlats och 

sammanställts. Detta syftade till att få en förståelse för företaget och dess verksamhet inför 

intervjuerna vilket underlättade att ställa relevanta följdfrågor relaterade specifikt till 

företagen.  

Medföljande de utskickade intervjuförfrågningarna bifogades ett dokument som beskrev 

vad vi ville ha hjälp med, samt vårt åtagande för respondenterna och deras företag (se 

appendix A). I samband med varje intervju överlämnades även ett utskick med 

kontaktuppgifter (se appendix B.2) för att respondenten skulle ha möjligheten att i 

efterhand kunna komma i kontakt med oss för eventuella korrigeringar eller 
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kompletteringar. Detta utskick innehöll intervjuns upplägg, vilket även presenterades innan 

intervjun påbörjades. I samband med detta tillfrågades även respondenten om huruvida 

denne ville vara anonym, samt om vi fick utföra ljudupptagning och transkribera intervjun, 

för stöd till analys, samt att respondenten skulle ha möjlighet att kontrollera och korrigera 

sina svar. Samtliga respondenter var positiva till ljudupptagning och transkribering, samt 

ingen önskade vara anonym eller göra korrigeringar.  

2.3.3 Presentation av resultat 

Då vårt syfte är att förstå samband mellan lojalitet och lönsamhet, har vi även valt att 

presentera resultatet på så vis att läsarens förståelse ökar. I enlighet med Knafl och Howard 

(1984), har vi därmed på grund av vår förståelseinriktade studie komprimerat materialet till 

beskrivande kategorier, då de generella tendenserna annars blir svårtydda i det extensiva 

materialet. Dessa har vi utformat för att beskriva de generella tendenser vi kan se mellan de 

studerade företagen, samt för att underlätta förståelsen av analysen.  

För att möjliggöra att analysen ska vara poängrik (Alvesson, Sköldberg, 2008) måste vi 

därför behandla det empiriska materialet på så vis att läsaren kan följa författarnas tankar. 

För att åstadkomma förklaringen i dessa kategorier har vi dock i vissa fall varit hänvisade 

till att utnyttja den kvalitativa forskarens rätt att göra vissa subjektiva tolkningar och att läsa 

mellan raderna (Stake, 1995; Starrin, Svensson, 1994).  

Komprimeringen i ämnesområden har skett efter en primär uppdelning i beskrivning av 

parter och därefter beskrivning av deras förbindelser. Svårigheten att komprimera långa 

intervjuer till liten text utan att förvanska respondenternas svar har vi hanterat genom att 

under intervjuerna ta hänsyn till kroppsspråk, där vi bekräftade varandras observationer i en 

direkt åtföljande diskussion, samt med hjälp av intervjuinspelningarna gå tillbaka och 

lyssna till tonfall, för att försöka förstå vad respondenterna tyckte var viktigast i vår 

intervjuguide. På så vis blir vår komprimering mindre långt från vad respondenterna tycker, 

trots att vi är nödgade att ibland använda andra ord än respondenterna själva. 

Varje kategori beskriver därmed de olika inre kontexterna (se Figur 2) samlat, i ordning 

efter hur pass kritisk produkten är; det vill säga Scania-Bilar Sverige AB, Toyota Material 

Handling Sweden AB och Husqvarna AB, där studieobjekten i den sista organiseras Stefan 

Olsson, Södermalms Trädgårdsmaskiner och slutligen Nice Garden Stores. Denna 

organisering har vi eftersträvat för att uppmärksamma läsaren på betydelsen av 

organisationens kundkrets, produktens vikt men också företagets generella sammanhang. 

Notera att denna ordning även i viss mån avspeglar företagens storlek, vilket vi även anser 

tänkvärt vid läsning av resultatet. De fall de har varit tydligare att presentera generella drag 

framför företagen i ovan nämnda ordning har detta dock valts för att öka läsarens förståelse.  

2.4 Genomförande 
Fallstudien genomfördes med utgångspunkt i tre företag. Inom varje undersökt företag har 

tre intervjuer genomförts. Samtliga intervjuer genomfördes personligen på plats hos 

respektive företag.  
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Intervju-

person 

Fallföretag Företag Befattning Bakgrund  

Kaj Färm Scania Scania-Bilar Sverige 

AB 

Oms 2009: 3 922 270 tkr 

Verkställande 

direktör 

4 år i org., 23 år på 

ledande positioner i 

branschen. 

Camilla 

Dewoon 

Scania Scania-Bilar Sverige 

AB 

Återförsäljar-

ansvarig 

13 år i org., med marknad 

och försäljning 

Kjell 

Lövgren 

Scania Scania-Bilar Sverige 

AB 

Service-

marknads-

säljare 

12 år i org., bakgrund som 

mekaniker och 

verkmästare 

Per 

Fyrenius 

Toyota 

Material 

Handling 

Toyota Material 

Handling Sweden AB 

Oms 2009: 906 022 tkr 

Försäljnings- 

och 

marknadschef 

Sverige 

5,5 år i org., strategisk 

bakgrund inom B2B 

Anders 

Leward 

Toyota 

Material 

Handling 

Toyota Material 

Handling Sweden AB 

Key Account 

Manager 

(transport-

sektorn) 

Över 20 år i org., 

bakgrund i B2B 

försäljning med tekniskt 

intresse 

Lennart 

Strid 

Toyota 

Material 

Handling 

Toyota Material 

Handling Sweden AB 

Ansvarig för 

och aktiv Key 

Account 

Manager 

36 år i org., bakgrund i de 

flesta linjeledarrollerna i 

org., utlandserfarenhet 

Stefan 

Olsson 

 

 

Leo 

Karlsson 

Husqvarna Stefan Olsson AB 

Oms. 2009: 21 334 tkr 

 

 

Ägare, 

 

 

 Butikschef 

Ägare sedan 1989, 

bakgrund i byggbranschen 

som konstruktör och 

sedan ägt 

entreprenadföretag 

Ca. ett halvår i org., 

bakgrund i raffinaderier 

och försäljning 

Michael 

Dahlberg 

Ann 

Dahlberg 

Husqvarna Södermalms 

Trädgårdsmaskiner 

Oms. 2009: 12 534 tkr 

Ägare,  

Ägare 

Tidigare rörmontör 

Uppväxt i butiken, tog 

över sin pappas 

verksamhet 

Jonas 

Frykman 

Husqvarna Nice Garden Ägare Nyöppnad butik. 

Bakgrund i B2C 

försäljning och 

marknadsföring 

Tabell 1. Intervjuförteckning. 
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Fördelningen av intervjuer sammanställs i Tabell 1, vilken återfinns på föregående sida. För 

att spegla de olika föreställningarna som finns inom en organisation har respondenterna 

varit personer på olika nivå och positioner inom respektive företag. Den gemensamma 

nämnaren har varit att de på något sätt ansvarar för kundrelationer, antingen på en 

strategisk position eller direkt mot kund som säljare av produkter och tjänster. Intervjuerna 

omfattade ett tillfälle à 60 till 100 minuter per respondent. Intervjun hade således ingen 

fastställd tidsram utan denna bestämdes utifrån respondentens egen preferens i att utveckla 

sina svar, vilket är i enlighet med den öppet riktade intervjuformen.  

Vad som bör noteras är att företagens organisationer samt försäljningsstrukturer skiljer sig 

åt och följaktligen har det inte varit möjligt eller eftersträvansvärt att intervjua personer 

med helt överstämmande positioner mellan företagen.  

2.5 Metodkritik 
Trovärdigheten och pålitligheten i den empiriska studien torde rimligen anses hög då allt 

material finns dokumenterat, såväl intervjuutformningen som transkriberingarna av de 

utförda intervjuerna, vilket medför att det är möjligt att konfirmera resultaten. Detta 

begränsas dock av att vi, i enlighet med den kvalitativa forskarens rätt (Stake, 1995; Starrin, 

Svensson, 1994), tolkar vårt material med hjälp av respondenternas kroppsspråk och deras 

betoning. 

Studien syftar inte till att dra generella slutsatser om annat än vårt sammanhang och därmed 

ska överförbarheten av de presenterade resultaten inte tas för given, då det är en begränsad 

kvalitativ studie. Detta innebär att det inte är fullt möjligt att generalisera (Bryman, 2008).  

Istället bidrar studien med förståelse för fenomenet (Knafl, Howard, 1984), och det som 

Bryman (2008) beskriver som täta beskrivningar, vilka kan bidra till andra studier som med 

utgångspunkt i resultaten kan bedöma hur pass överförbara resultaten är i ett annat 

sammanhang.  

Då studien utgår från ett hermeneutiskt perspektiv med en kvalitativ metod, är det inte 

möjligt att förhålla sig helt objektivt till materialet, då tolkning som metod är 

utgångspunkten. Denna svaghet har hanterats med stöd i Starrin och Svensson (1994) 

genom dokumenteringen av samtligt material i syfte att senare kunna analysera och se i 

vilket sammanhang det uppkom. Vi har även valt att utforma intervjumallar samt övrigt 

material som har använts gentemot respondenten med en neutral utgångspunkt för att 

minimera våra förutfattade meningars inverkan på resultatet, vilka även har prövats genom 

pilotintervjuerna för att trygga dess relevans och pålitlighet.  

Under intervjuernas genomförande, har vi insett att våra förutfattade meningar ofta inte 

stått i samklang med hur leverantören verkar samt hur respondenterna faktiskt uppfattar 

frågorna. Detta har vi hanterat genom att direkt efter intervjun reflektera tillsammans över 

hur respondenten mottog frågorna, för att bekräfta när båda intervjuare har uppfattat att 

respondentens åsikt frångick vad vi förutsatt. Detta har även resulterat i delar av vår analys, 

såsom ”8.4 Lojalitet – dags att utveckla logiken?” 

När det kommer till urvalet av respondenter skulle det kunna ses som ett problem att vi inte 

har intervjuat personer på direkt överensstämmande nivå mellan de olika företagen.  Detta 
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har delvis berott på praktiska begränsningar, samt varit ett aktivt val. Vi anser att de 

respondenter vi har talat med är de personer som har bäst insyn i vårt ämne per företag, 

samt att vi får fördelen att vi tillgodogör oss ett bredare perspektiv.  

En begränsning i studien till följd av den kvalitativa ansatsen är att antalet intervjuer hos 

respektive leverantör är begränsat, vilket kan medföra att ett fullständigt perspektiv av 

respektive organisationen inte återges. Fördelen är dock att det begränsade antalet 

intervjuer medförde att varje enskild intervju kunde bli mer omfattande och utförligare i 

resonemangen, i förhållande till om ett mer omfattande urval hade gjorts. Vi har därmed 

insett att vår styrka i analysen ligger i djup snarare än bredd. 

Det faktumet att merparten av det teoretiska materialet inte varit på svenska har medfört att 

flertalet översättningar har gjorts. Följden av detta kan vara att uttryck kan ha olika 

innebörder. Vi har löst problematiken genom att i samband med viktiga uttryck och 

definitioner presentera dess original i fotnoter.  

Vi anser att vår analys får ytterligare trovärdighet genom att de modeller och teorier vi 

använder till stöd för vår tolkning är allmänt accepterade och välciterade, från akademiskt 

välrenommerade tidskrifter. Vi har därmed strävat efter relevant kombinerat med aktuellt 

material. 
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TEORI -  Kapitel 3. Relationen mellan 
leverantör och kund 

I detta kapitel beskriver vi teorier kring det sammanhang leverantörerna i studien verkar i, 

för att ge verktyg till analys av uppkomsten av respondenternas föreställningar om 

samband mellan lojalitet och lönsamhet. Det ger ett perspektiv på relationer och hur dessa 

kan göras lönsamma inom Business-to-Business. 

3.1 Köpprocessen 
Relationen mellan leverantör och kund utgörs i grunden av ett antal enskilda 

kontaktpunkter och transaktioner (Dwyer et al., 1987, Ford et al., 2003), varmed varje 

relation inom B2B utifrån denna definition utgår ifrån köpprocessen parterna emellan.   

Köpprocessen inom B2B varierar med vara, företag och regler. Det är flera aktörer 

involverade med ett flertal mål och möjligen motstridiga beslutskriterier, den inkluderar en 

hög andel finansiella medel, det finns flera avancerade tekniska och ekonomiska faktorer 

att ta i beaktande samt slutligen en varierande andel risk. Den tar ofta lång tid och kan 

kräva insamlandet av mycket information. (Kotler, Pfoertsch, 2006; Webster, Wind, 1972) 

Beroende av kundens tidigare erfarenhet av produkt och leverantör samt av produktens 

karaktär, kommer inköpsprocessen att se annorlunda ut. Kunden eftersträvar att givet 

risknivån sänka kostnaderna, varmed de förenklar och rutiniserar inköpsprocessen där det 

är möjligt. Därmed tar processen olika lång tid och blir varierande komplex, beroende på 

hur stor investering det rör sig om, risknivån samt tidigare erfarenheter. (Kotler, Pfoertsch, 

2006)  

En aspekt som påverkar köpet och kundens behov är hur kritisk produkten är för 

verksamheten. Om eventuella brister på produkten eller en sen leverans skulle innebära att 

den egna verksamheten skulle avstanna delvis eller helt, vilket därmed ökar 

anskaffningsrisken för kunden, är produkten kritisk för verksamheten. (Gelderman, Van 

Weele, 2002; Kraljic, 1983) Enligt Lele (1997) är produktens kritiskhet istället beroende av 

kostnaden som uppstår vid fallerande av produkten. Hur produktens kritiskhet ska hanteras 

ser Lele (1997) vara beroende av huruvida fallerandet medför stora fasta eller rörliga 

kostnader. Uppstår såväl höga fasta som rörliga kostnader vid fallerande är produkten så 

pass kritisk att leverantören bör se till att produkten överhuvudtaget inte fallerar. Om endast 

de fasta kostnaderna är höga ska leverantören kunna reparera varan till för kunden 

konkurrenskraftigt pris. Är istället de rörliga kostnaderna höga måste leverantören fokusera 

på att snabbt reparera produkten, då kostnaderna för kunden skenar i takt med driftstoppets 

längd.  

3.1.1 Köpprocessens roller 

Gruppen av personer hos kunden vilka driver köpprocessen benämns som ett sammansatt 

köpcentra, vars sammansättning och storlek varierar med köpets storlek och komplexitet. 

Här kan ett flertal roller i köpcentrat urskiljas, samtliga vilka leverantören måste förhålla 

sig till. Dessa roller kan återfinnas flera i samma person, eller så kan flera personer inneha 
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samma roll och de kan vara aktiva vid olika delar i köpprocessen beroende på 

företagskultur och rutiner. (Kotler, Pfoertsch, 2006; Webster, Wind, 1972) 

Köpcentrets rollsammansättning, rollbesättning samt inköpsprocesser ger därmed ett för 

kunden unikt inköpsbeteende. Därmed blir det viktigt för den industrielle försäljaren att 

känna till ansvarsstrukturen och inköpsprocessen hos kunden. (Kotler, Pfoertsch, 2006; 

Webster, Wind, 1972)  

Bland rollerna kan nämnas initieraren som uppmärksammar ett behov hos kunden vilket 

sedermera leder till köp, inköparen med formellt ansvar och befogenhet att göra inköp samt 

användaren av produkten. Enligt Kotler, Pfoertsch (2006) påverkar användarens åsikt 

beslutet i högre grad vid högre produktkomplexitet. 

Vem som är lojal av dessa roller kan variera. Bland annat Day (1969) resonerar kring att 

den individ som gör inköpet möjligen inte är den som faktiskt är lojal, utan denna kan vara 

påverkad av den lojala individen, vilket istället kan vara användaren.  

3.1.2 Influenser på företags köpbeteende 

Webster, Wind (1972) presenterar en förenklad modell (se tabell 2) för att förstå olika 

faktorer som påverkar ett företags inköpsbeslut. Genom en uppdelning av faktorerna utefter 

hur pass relaterade de är till köpproblematiken, påvisar de att det finns ett flertal influenser 

vilka påverkar det slutgiltiga köpbeslutet, men som inte direkt härrör till 

inköpsspecifikationen och målet med detta. Dessa influenser kan vara emotionella eller 

rationella men drivna med en annan agenda eller ett annat perspektiv på uppgiften än den 

formella.  

  Drivkraft och agerande 

Nivå Enligt uppgift Utöver uppgift 

Individ Ex. Eftersträvar lägsta pris Ex. Personliga mål och värderingar 

Grupp Ex. Planeringsmöten Ex. Informella samtal 

Organisation Ex. Företagets strategi Ex. Incitamentsystem 

Omgivning Ex. Ränteläget Ex. Branschkodex  

Tabell 2. Klassificering av variabler som påverkar företags köpbeteende. Källa: Anpassad efter Webster, 
Wind, 1972. 

Vidare delar Webster, Wind (1972) upp de influenser som påverkar beslutet i olika nivåer 

efter varifrån de härrör. Omgivningen influerar köpprocessen genom makroekonomiska 

influenser och konkurrens. Den definierar de generella förhållandena för köparföretaget; 

såsom ekonomisk tillväxt, arbetslöshet eller ränta och påverkar 

informationstillgängligheten. Men viktiga influenser är även nationella och 

branschspecifika värderingar och lagar.  

Organisationens generella köpbeteende guidas av företagsmål och strategi samt begränsas 

av de finansiella, tekniska och humana resurserna. Organisationen vill påverka 

medarbetarnas beteende och guida dem att agera i enlighet med organisationens mål 

(uppgiftsrelaterat) istället för hur de normalt hade reagerat (influerat av faktorer utöver 

uppgiften). De organisationella faktorerna är därmed främst uppgiftsrelaterade.  
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På gruppnivå påverkas individerna som är aktiva i inköpsprocessen i hög grad av vilken roll 

individen själv innehar i processen, av samspelet och interaktionen med både övriga 

individer inom företaget och med tredje part, exempelvis leverantören, samt slutligen av 

hur gruppdynamiken hos de aktiva individerna inom inköpsprocessen. 

Slutligen påverkas den organisationella köpprocessen av individerna involverade i 

processen. Samtliga individers personlighet, hur de uppfattar sin roll, vad som motiverar 

dem, deras referensram och utbildning kommer att påverka deras uppfattning av behov och 

beslut om inköp. Exempelvis kan personliga mål såsom att öka avdelningens försäljning 

eller personliga värderingar och preferenser påverka beslutet. (Webster, Wind, 1972) 

Kotler, Pfoertsch (2006) samt Webster, Wind (1972) drar därmed slutsatsen att i slutändan 

är det de aktiva individerna, deras riskreducerande eller prestationshöjande motiv, samt 

deras personliga värderingar som kommer att påverka det organisationella köpet. Samtidigt 

är individen när denne agerar i egenskap av en industriell köpare en begränsad 

beslutstagare; denne är i hög grad påverkad av sin omgivning och det sociala nätverk som 

omger denne. Därmed kommer inköpsbeslutet vara en synergi av organisationens mål, de 

aktiva individernas samspel och värderingar samt omgivningens påverkan.  

3.2 Den industriella relationen 
Vad som utgör och driver relationen mellan en industriell leverantör och dennes industrielle 

köpare omnämns i litteraturen om buyer-supplier relationen (Ambrose et al., 2010; Ford et 

al., 2003; Lusch, Vargo, 2004), vilken vi hänvisar till som den industriella relationen. 

3.2.1 Förbindelser mellan leverantör och köpare  

Genom att två parter ingår samarbete med varandra, skapas interaktion mellan olika delar 

av företaget i form av förbindelser och beroenden. Dessa avgör i vilken grad företagen är 

involverade i relationen och vilken påverkan den enskilda relationen har på det enskilda 

företaget. (Ford et al., 2003)  

Vid ett relationellt utbyte får personliga relationer en större roll än vid åtskilda 

transaktioner, såväl informell som formell kommunikation blir viktig. (Dwyer et al., 1987) 

Interaktionen mellan individerna skapar därmed aktörsförbindelser, vilket är inledningen 

till en relation (Ford et al., 2003). Förutsatt en effektiv kommunikation, skapar parterna 

gemensamt kunskap, förmågor och ömsesidigt beroende av varandra, unika för den 

specifika relationen. Detta leder till ett engagemang samt tilltro från en eller bägge parter. 

Aktörsförbindelserna är även företagens kanal för att influera andra företag. (Ford et al., 

2003; Håkansson, Snehota, 1989) 

Från att åtskilda utbyten främst regleras av normer och lagar, blir kontrakt viktigare när 

tidshorisonten kring utbytena förlängs. (Dwyer et al., 1987) Koordinering av aktiviteterna 

mellan parterna leder därmed även till aktivitetsförbindelser, vilket kräver en ömsesidig 

agenda mellan parterna, där bägge parter är inblandade i såväl planering som prestation, 

eftersom individerna har skilda mål och uppfattningar om interaktionen. (Dwyer et al., 

1987, Ford et al., 2003)  
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För att motparten ska bli nöjd, blir en bättre lyhördhet och högre anpassningsförmåga 

essentiellt. (Dwyer et al., 1987) Detta skapar rutiner på bägge sidor och stärker relationen 

ytterligare. Anpassningen av resurser kallas för resursförbindelser. Genom dessa får 

aktörerna i relationen i viss mån tillgång till den andres resurser och kan mobilisera och 

använda sig av dessa. (Ford et al., 2003; Håkansson, Snehota, 1989) 

Interaktion som i reaktion 

Att planera verksamheten i detalj hävdar Håkansson och Snehota (1989) är svårt om dina 

handlingar är avhängiga din motparts. Interaktion som i reaktion kan därmed bli viktigare 

än egen aktion, varmed enda sättet att styra ageranden under liknande förutsättningar är 

genom normer och värderingar, baserade på tidigare erfarenheter eller organisationens 

rutiner. (Ford et al., 2003; Håkansson, Snehota, 1989)  

Enligt Pfeffer (1997) finns det framförallt två mekanismer vilka påverkar den anställdas 

egna uppfattningar och värderingar i grunden, för att därmed kunna styra agerandena hos 

anställda i enlighet med Håkansson och Snehota (1989). Dessa är socialiserings- och 

engageringsprocedurer samt organisationskulturen. Engagemang uppstår när individens 

egna värderingar och självuppfattning står i samklang med organisationens, en process som 

ofta kräver en förändring av individens värdesystem genom socialisering. Detta kan ske 

genom ett tidigt val av personer vilka i grunden delar företagets värderingar, senare 

procedurer för nyanställda liksom användandet av företagskultur och kärnvärderingar. 

3.2.2 Interaktionen mellan leverantör och köpare 

En utgångspunkt för IMP gruppen är att båda parterna i ett affärsutbyte eller i en 

affärsrelation kommer att försöka påverka samarbetet till sin egen fördel, vilket påverkar 

utformningen av relationen. (Ford et al., 2003) Köparen värdesätter tillit, engagemang och 

graden av anpassning från leverantörens sida. Leverantören däremot värdesätter i högre 

grad nivån av kommunikation och engagemang, enligt de studier som tillfrågat såväl 

leverantör som kund. De undersökningar som gjorts från enbart leverantörens perspektiv 

har istället funnit att graden av makt
1
 och resursberoende

2
 är viktiga aspekter för 

leverantören. (Ambrose et al., 2010) 

Bägge parter vill dock minska osäkerheten inom relationen (Ambrose et al., 2010). Med 

skapandet av engagemang inom en relation upphör dock inte nödvändigtvis den osäkerhet 

till verksamheten och relationen parterna initialt känner. Snarare finns detta kvar som 

drivkrafter inom relationen, där typen och graden av osäkerhet förändras över tiden med 

interaktionen mellan parterna, blir påverkad av motparten indirekt eller direkt, samt leder 

till en högre grad av förlitan på motpartens förmågor. Det uppstår därmed en interaktion 

mellan parterna där bägge parters olika behov och osäkerheter blir något motparten 

försöker utnyttja, spela på eller avhjälpa, för att försöka styra samarbetet. (Ford et al., 2003) 

                                                 

 

1
 Från eng. power. 

2
 Från eng. resource dependency. Definieras av Monczka et al. (1995) som en leverantörs specialisering på 

produkt- och servicebehoven från ett mindre antal kunder, på grund av interna begränsningar i resurser och 

kompetens. 
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Figur 3. Behov, förmågor och förhandlingstaktiker. Källa: Anpassad från Ford et al. (2003:45) 

Leverantörens taktik och kundens osäkerhet 

Kunden kan känna sig osäker inför framförallt tre aspekter angående sin verksamhet, vilket 

påverkar dennes benägenhet att inträda i en relation. Ford et al. (2003) sammanfattar dessa 

till osäkerhet över sina behov, över marknaden och över transaktionen.  

Angående osäkerheten över sina behov så har kunden ibland svårt att förstå och specificera 

vad den egentligen behöver, vilket ofta inträffar vid nya eller komplexa situationer eller vid 

nya komplexa teknologier. Dessa kunder som har hög osäkerhet kring sina behov kommer 

sannolikt att involvera sig med ett företag som de redan känner till, har en relation till eller 

som de vet är väldigt duktig på området. I denna situation värderar företagskunden ofta 

varumärken som de känner att de kan lita på högre.  

Kunden kan även känna sig osäker på val av leverantör, det vill säga på marknaden; på hur 

leverantörsmarknaden fungerar. Det kan finnas många alternativ som löser samma problem 

vilket komplicerar valet av lösning, eller så är marknaden föränderlig vilket komplicerar val 

av tidpunkt för inköp. Dessa kunder som har hög osäkerhet kring marknaden, kommer 

osannolikt involvera sig med en ensam leverantör, då det begränsar valmöjligheterna och 

leder till en högre risk att de levererade varorna blir utdaterade. 

Slutligen kan kunden känna sig osäker kring vad den faktiskt erhåller, en osäkerhet över 

transaktionen i sig. Kunden känner inte sina leverantörer eller litar inte på dem. Eller så 

oroar kunden sig över att inte få vad den förväntade sig, med avseende på kvalitet, 

prestanda eller pris. Dessa kunder som har en hög osäkerhet på transaktionen i sig, kommer 

sannolikt sträva efter en nära interaktion med leverantören för att granska dess förmåga, 

resurser och prestation, antingen genom ett antal nära leverantörer som varieras efter 

lämplighet och behov, eller genom en nära relation till en enda leverantör.  

Kundens osäkerhet över behov och marknad minskar troligen i takt med att kunden blir mer 

bekant med de olika erbjudanden, teknologier och alternativ som finns, och ökar igen i takt 

med ytterligare utveckling och innovationer.  
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Leverantören kan därmed antingen påverka kunden genom att spela på dennes osäkerhet 

och försöka öka den, alternativt utnyttja sina förmågor för att hantera och mildra dennes 

osäkerhet. Framförallt rör det sig då om två korresponderande förmågor, vilka Ford et al. 

(2003) kallar problemlösning och förmåga att styra transfereringen. Förmågan till 

problemlösning innebär att leverantören bemödar sig om att förstå kundens behov och 

utveckla en lösning som tillfredsställer dessa. Denna förmåga påverkar sannolikt kunden 

starkast om kunden har en hög osäkerhet över marknaden eller över sina behov. Denna 

förmåga innebär ofta att leverantören kan ta ett högre pris än om kunden hade kunnat välja 

produkt själv. Förmågan att styra transfereringen innebär att leverantören kan tillfredsställa 

kundens behov snabbt, enkelt, konsekvent och till utlovat pris, vilket troligen påverkar 

kunden starkast om denne har en hög nivå av transaktions osäkerhet, men som vet vad de 

vill ha och behöver, med andra ord har låg osäkerhet i övrigt. (Ford et al., 2003) 

Kundens taktik och leverantörens osäkerhet 

Även leverantören är osäker på ett antal aspekter, vilket gör att kunden kan påverka 

leverantören i sin tur. Ford et al. (2003) beskriver dessa som osäkerhet över kapaciteten, 

användbarheten och transaktionen.  

Angående kapaciteten oroar leverantören sig främst över vilken avsättning de kommer ha 

på marknaden i framtiden. Denna osäkerhet ökar med höga fasta kostnader inom 

verksamheten eller FoU, men är även hög hos de företag som har en relativt odifferentierad 

kompetens eller som har några få och koncentrerade kunder. Hög osäkerhet över 

kapaciteten gör att leverantören är benägen att söka nära relationer med åtminstone några 

kunder, för att försäkra sig om fortsatta ordervolymer, även om detta leder till lägre priser. 

Osäkerheten över användbarheten uppstår främst om kundernas behov är svåra att förstå 

eller är föränderliga. Hög osäkerhet över användbarheten gör att leverantören har ett behov 

att övervaka sina kundrelationer och de förändringar som drabbar kunderna, samt vara 

duktig på att kommunicera resultatet till de som är ansvariga för utveckling och 

produktförändringar.  

Osäkerheten över transaktionen uppstår när en leverantör inte litar på att kunden faktiskt 

kommer motta och betala för vad den har beställt, eller att kunden faktiskt behöver det som 

den säger att den vill ha. Denna osäkerhet ökar drastiskt om leverantören verkar gentemot 

en ensam stor kund, om den verkar gentemot kunder som leverantören är obekant med eller 

kunder som kräver ett omfattande utvecklingsarbete innan betalning. Leverantören kommer 

troligen därmed att söka sig till ett mindre antal kunder och utveckla nära relationer med 

dessa, alternativt genom lägre involvering i ett större antal kunder.  

Kunden har därmed samma möjligheter att påverka som leverantören tidigare. Kundens 

förmågor sammanfattar Ford et al. (2003) som förmågan att ge leverantören information 

om efterfrågan och transfereringen i sig. 

Gällande efterfrågan så kan kunden därmed ge leverantören råd om vad den borde 

producera, vilket i hög grad kan påverka den leverantör som har en hög grad av osäkerhet 

över produktens användbarhet. En stor kund har även lättare för att påverka leverantören på 

detta vis. Denna förmåga påverkar även leverantören om denne har en hög grad av 
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osäkerhet över kapaciteten, då kunden kan specificera den kvantitet och till vilka krav den 

är villig att köpa. Förmågan att hantera och informera om transfereringen innebär såväl 

överföring av information om volym och lämplig inköpstidpunkt, som själva transaktionen, 

det vill säga att leverantören kan lita på kundens logistik och att denne betalar sina fakturor. 

Detta påverkar starkast den leverantör med en hög grad av osäkerhet över transaktionen. 

(Ford et al., 2003) 

3.3 Lönsamhet 
Det finns otaliga metoder att räkna på den enskilde kundens lönsamhet med olika 

perspektiv och utgångspunkter. Nedan presenteras ett perspektiv för att se på intäkter och 

ett på kostnader vilka är framträdande i litteraturen.  

Intäkterna presenteras här med hjälp av Reichhelds (2001) livstidsvärde av kundrelationen, 

vilket är en modell som beräknar leverantörens intäkt på kunden sett utifrån dennes totala 

livscykel. Livstidsvärdet är beroende av den initiala kostnaden att knyta kunden till sig och 

sedan hur stora intäkter och kostnader leverantören har på den enskilde kunden sett över 

hela livscykeln. Livstidsvärdet ökar desto längre kundrelationen fortgår.  (Grönroos, 2008, 

Reichheld, 2001) 

Kostnaderna presenteras med Grönroos (2008) som resonerar kring leverantörens 

relationskostnader, med syftet att fastställa den faktiska nettomarginalen för en enskild 

kund, i syfte att förstå vilka kunder som i realiteten är lönsamma. Enligt Grönroos (2008) 

består dessa relationskostnader för leverantören av direkta kostnader, indirekta kostnader 

samt psykologiska kostnader. De direkta kostnaderna är de som innefattar att upprätthålla 

kundrelationen exempelvis leveranssystem, fakturering, klagomålshantering, tekniska 

tjänster och kundutbildning. De indirekta relationskostnaderna handlar om de resurser som 

måste satsas på relationen när den inte fungerar som planerat exempelvis kostnader för att 

rätta till misstag, klagomålshantering, bearbetning av problemen, besvara telefon och e-post 

och så vidare. De psykologiska kostnaderna handlar om tillit, om inte företaget kan lita på 

att kunden kommer uppfylla sina åtaganden kommer resurser krävas för att åtgärda 

situationen. 

En kostnad som uppstår hos leverantörer är goodwill som kan beskrivas på flera olika sätt. 

Generellt sätt kan goodwill ses som en extra kostnad i en investering, vilken baseras på 

investerarens förväntningar om framtida intäkter från investeringsobjektet. (Johnson, 

Petrone, 1998) 

3.3.1 Lönsamhet inom relationen 

Den industriella relationen ses av många författare som en viktig tillgång (Day, 2000; Ford 

et al., 2003; Håkansson, Snehota, 1989). Välskött skapar relationen till kunden 

förutsättningar för ekonomisk tillväxt (Håkansson, Snehota, 1989) och kan vara en 

bestående konkurrensfördel (Day, 2000). Relationen kan vara ett medel för att öka 

effektiviteten, för att skapa innovation samt för att påverka andra parter. (Ford et al., 2003) 

Enligt Ford et al. (2003) är dock inte alla relationer positiva per definition, de är istället 

unika. Om de är positiva eller inte beror på hanteringen av relationen.  
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Att framgångsrikt hantera en relation som leverantör enligt Ford et al. (2003) handlar om, 

utöver att agera och bedöma situationen efter egna mål och kriterium, att även vara 

medveten om på vilket sätt kunden kommer försöka påverka relationen från sin sida. 

Beroende på relationens beskaffenhet bör leverantören därmed involvera sig i en högre eller 

lägre grad och anpassa sina investeringar gentemot kunden.  

En relation innebär alltid kostnader, i form av investeringar, kontrollkostnader och 

underhåll med återförsäljarbesök, system och samtal, eller som följd av splittringar, av 

förlusten av kontroll eller relationens negativa och positiva effekter på andra relationer. De 

är ofta svåra att allokera ut på den specifika kunden och dennes faktiska lönsamhet är 

därmed svår att bedöma.  

Det finns även ett behov av att bedöma relationens troliga framtida lönsamhet, för att inte 

investera i en relation som senare inte genererar tillräckliga intäkter, eftersom kunderna ofta 

kräver stora initiala investeringar. Att utveckla ett samarbete och en relation tar tid och 

kraft och kan bli väldigt kostsamt. (Ford et al., 2003) 

En relation med en kund innebär att prioritera denna, inte sällan på bekostnad av andra 

kunder. Det kräver ofta anpassningar efter kundernas önskemål, vilket kan vara förenligt 

med höga kostnader, antingen som en direkt följd av anpassningen, alternativt gentemot 

övriga kunder vilkas alternativ, lönsamhet eller inställning till företaget påverkats indirekt 

av anpassningen. (Håkansson, Snehota, 2006) Dessutom är företagen ofta högst beroende 

av ett mindre antal kunder, som ofta står för en väldigt stor del av lönsamheten. (Ford et al., 

2003; Juran, 1975)  

3.3.2 Strategier för att bemöta kunden 

Kumar och Reinartz (2002) anser även de att relationen blir olika gynnsam för leverantören 

beroende på hur denna hanteras. Men de argumenterar för att relationen inte bara behöver 

hanteras efter lönsamhet, utan även efter lojalitet. De tar därför fram fem strategier för hur 

leverantören skulle kunna hantera sina kunder. Kunderna kategoriseras efter relativ 

lönsamhet och lojalitet, där lojaliteten definieras enligt dem efter längd eller förväntad 

längd på relationen. 

Den första kundgruppen, främlingar, kännetecknas av ingen eller låg lönsamhet samt låg 

lojalitet till leverantören, då dessa kunders behov i låg grad överensstämmer med 

leverantörens erbjudande. Vid dessa kunder bör leverantören fokusera på varje enskild 

transaktion, för att försäkra sig om att denna är lönsam. Dessutom ska leverantören undvika 

kundspecifika investeringar, då dessa investeringar leder till kostnader men högst osäkra 

intäkter.  
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Figur 4. Att hantera sambandet. Källa: Kumar, Reinartz (2002) 

Fjärilar kännetecknas även de av kortsiktiga relationer till leverantören, men dessa kunder 

är istället lönsamma. De kännetecknas ofta av kunder som är medvetna om sitt värde som 

kunder och tycker om att finna bra affärer, varmed de väljer att inte binda upp sig på en 

leverantör. Dessa kunders behov stämmer därmed överens med leverantörens erbjudande, 

till skillnad från främlingarna. Kumar och Reinartz (2002) varnar för att många 

leverantörers behandlar dessa som om de vore lojala eftersom de under en kortare period 

ger höga intäkter, varmed leverantören investerar i dessa kunder även efter att intäkterna 

börjar sina, vilket till slut gör dem olönsamma. Istället för attitydinell lojalitet bör 

leverantören sträva efter att kunden är nöjd med varje enskilt utbyte, det vill säga både 

produkten och processen, samt sträva efter att ”mjölka kunden” under den tid som kunden 

är knuten till leverantören. 

Den motsatta gruppen till fjärilarna, iglarna, är den mest problematiska gruppen. De är 

långvariga kunder men deras inköpsvolymer för små, varmed leverantörens intäkter från 

kundrelationen är lägre än den faktiska kostnaden för att upprätthålla relationen. Detta 

beror på att erbjudandet bara i viss mån stämmer överens med deras behov. För att hantera 

dessa bör leverantören sträva efter att höja lönsamheten, så att varje transaktion är lönsam. 

Utefter leverantörens andel av kundens plånbok, samt kundens storlek på plånboken, kan 

leverantören sträva efter mervärdesförsäljning och cross-selling (vid låg andel) eller 

använda sig av strikta kostnadskontroller (vid liten plånbok). 

Slutligen återfinner vi de lojala och lönsamma kunderna där Kumar och Reinartz (2002) 

dock gör en ytterligare uppdelning. Såväl sanna vänner som sanna trosförvanter är 

långvariga kunder med hög lönsamhet vars behov väl motsvarar vad leverantören erbjuder, 

varmed bägge uppvisar beteenderelaterad lojalitet. Skillnaden är att sanna trosförvanter 

även uppvisar en positiv attityd gentemot leverantören, varmed dessa även kommer att tala 

väl om företaget. Dessa är enligt studien hela 50 % mer lönsamma för Business-to-Business 

leverantören än de kunder som är lojala endast genom deras faktiska köpbeteende. 

Investeringar som syftar till att uppmuntra kunderna till att tala väl om leverantören bör 

därmed enligt Kumar och Reinartz (2002) endast riktas mot de som även känner sig lojala; 

trosförvanterna. 
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Kapitel 4. Sambandet mellan lojalitet och 
lönsamhet 

Här presenterar vi teorier om vad lojalitet är och vad som influerar det. Vi redovisar först 

argument för ett positivt samband mellan lönsamhet och lojalitet, för att sedan kontrastera 

detta med argument mot att lojalitet per definition är lönsamt.  

4.1 Lojalitet 

4.1.1 Perspektiv på lojalitet 

Vad som utgör lojalitet finns det otaliga benämningar på och därigenom inte heller någon 

enhetlig definition. Dock en hörnsten i synen på lojalitet är Day (1969) som delar in 

lojalitet i två dimensioner, lojalitet som grundar sig i köpbeteende och lojalitet som består 

av attityder gentemot en vara eller ett företag.  Day (1969) menar att lojalitet som endast 

grundar sig i köpbeteende är en falsk
3
 lojalitet som innebär att kunden byter leverantör så 

fort ett förmånligare erbjudande ges. Lojalitet som underbyggs av attityder gentemot en 

viss vara eller leverantör är däremot starkare och denna lojalitet ser Day (1969) som mer 

solid och varaktig. Days (1969) perspektiv har fått stor genomslagskraft på 

lojalitetsdiskussionen och ett flertal författare utgår från Days (1969) dimensioner av 

lojalitet (Basu, Dick 1994; Jacoby, Kyner 1973; Kumar, Shah, 2004; Kumar, Reinartz 

2002). Även andra författares syn på lojalitet kan sorteras under någon av dessa två 

dimensioner.  

Den beteenderelaterade dimensionen kan utgöras av återkommande historiska köp som 

består av frekvensen eller tid mellan köpen och om kunden köpt från företaget nyligen 

(Band, 1991; Kumar, Shah, 2004; Kumar, Reinartz, 2002; Swift, 2001). Utöver de 

historiska köpen har kundens lojalitet beskrivits som framtida köp, utifrån sannolikheten att 

denne återkommer (Kumar, Reinartz 2002). Enligt vissa perspektiv kan även intäkten från 

kunden (Band, 1991; Kumar, Shah, 2004; Swift, 2001) samt lönsamheten från kunden 

(Dowling, Uncle, 1997; Kumar, Reinartz, 2002) vara en del av lojalitetsbegreppet. Vid 

beteenderelaterade dimensioner är det större kongruens mellan uppfattningarna mellan 

leverantör och kund, än vid attitydinella dimensioner. (Ambrose et al., 2010) 

De attitydinella dimensionerna kan ses utifrån huruvida kunden har långsiktiga intentioner 

med sin relation till leverantören (Grönroos, 2002; Jacoby, Kyner 1973; Kumar, Reinartz 

2002). Även tilltro
4
 och engagemang

5
 (Morgan, Hunt, 1994), gör att kunden känner sig 

lojal (Grönroos, 2002; Reichheld, 2001; Kumar, Reinartz 2002), delad värdegrund (Basu, 

Dick, 1994; Grönroos, 2008; Gummeson, 1998 Kumar, Reinartz, 2002) samt att kunden 

                                                 

 

3
 Från eng. spurious  

4
 Från eng. trust, vilket kan översättas med tillit eller tilltro. Vi väljer hädanefter att översätta detta med tilltro. 

5
 Från eng. commitment, vilket kan översättas med bland annat engagemang eller förpliktelse. Vi har valt att 

hädanefter översätta detta med engagemang, men vill påpeka att i betydelsen ingår därmed även en känsla av 

att ha ett ansvar inför eller tillhöra den andra parten. 
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talar väl om företaget (Basu, Dick, 1994; Grönroos, 2002; Heskett et al 2008; Reichheld, 

2001) kan sorteras in under den attitydinella dimensionen.  

Ett kompletterande perspektiv på lojalitet utgår från lojalitet som något väsentligt (Hunt, 

Morgan, 1994; Reichheld, 2001), eller lojalitet som utgör ett smörjmedel, the lubricant 

effect (Sörhammar, 2008).  

4.1.2 Attityd och beteende 

Basu och Dick (1994) delar in lojalitet som begrepp, utifrån kundens relativa attityd och 

köpbeteende, vilket definieras som återkommande köp. Denna indelning korresponderar 

med Days (1969) definition av lojalitet. Resultatet visar på när lojalitet är fördelaktigt för 

leverantören och förklarar olika kundbeteenden. 

En hög grad av återköp och hög relativ attityd är den mest fördelaktiga varianten av 

lojalitet. En låg grad av återköp och en hög grad av lojalitet ger en latent lojalitet. När detta 

är fallet handlar det i regel om att köpbeteendet har påverkats eller hindrats av situationella 

faktorer, såsom närhet till försäljningsplatsen, eller att normer påverkar köpbeslutet i högre 

grad än kundens attityd. (Basu, Dick,1994) 

Det motsatta, låg lojalitet till företaget och hög grad av återköp ger en falsk lojalitet, vilket 

är vanligt förekommande för företag med produkter som inte kräver ett engagemang från 

kunden, utan där kunden gör sina inköp efter situationella faktorer. Det kan även uppstå på 

grund av sociala faktorer, där relationen mellan den enskilde köparen och säljaren kan vara 

det som avgör köpvalet. Slutligen innebär den sista kategorin att ingen lojalitet 

överhuvudtaget existerar. (Basu, Dick,1994) 

 

Figur 5. Relationen mellan attityd och köpbeteende. Källa: Basu, Dick (1994) 
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4.1.3 Ett integrerat perspektiv på lojalitet 

Basu och Dick (1994) aspirerar på att sammanfatta lojalitetslitteraturen för att skapa en 

helhetsbild av lojalitetsbegreppet. Deras modell utvecklar Days (1969) 

lojalitetsdimensioner genom att fastställa vad som de facto påverkar attityden och 

köpbeteendet, det vill säga Days (1969) definition av lojalitet. Enligt Basus och Dicks 

(1994) modell skapas attityden genom kognitiva, känslomässiga samt medvetna förelöpare
6
 

vilka påverkar den relativa attityden, som därmed består av olika sammansättning av 

förelöparnas tre dimensioner, vilka är uppdelade efter de tre huvudområdena som 

psykologin delar in själslivet i; kognitiva, affektiva och konativa. 

 

Figur 6. Kundlojalitet. Källa: Anpassad från Basu, Dick (1994) 

De kognitiva förelöparna, det vill säga kundens medvetenhet och föreställningar om 

leverantören, vilket påverkar dennes tankar, består bland annat av förtroende och delad 

värdegrund. Förtroendet för en leverantör ökar med en positiv upplevelse av leverantören, 

men är mindre påverkbar av konventionell marknadsföring. De affektiva förelöparna, vilka 

är de aspekter som påverkar kundens känslor och inställningar till leverantören, består 

därmed av känslor, humör och belåtenhet från tidigare erfarenheter.  

Slutligen, de konativa förelöparna, vilka grundas i kundens vilja som påverkar dennas 

beteende, består av till exempel förväntningar på leverantören eller produkten, switching 

costs, och sunk costs (Basu, Dick, 1994). Även Dwyer et al. (1987) förespråkar att höga 

switching costs leder till att köparen är med benägen att skapa en relation, det vill säga det 

skapar lojalitet gentemot leverantören. Förväntningar kan enligt Basu, Dick (1994) 

exempelvis vara produkten/tjänstens framtida matchning med kundens behov eller 

tillgängligheten på produkten/tjänsten i framtiden. Vidare hävdar Basu, Dick (1994) att 

sunk costs är en förelöpare till den relativa attityden då den gör att köparen känner sig 

tvingad att stanna hos leverantören, då den investerat kapital i relationen som inte kan 

återfås, vilket dock ekonomiskt ofta är helt irrationellt (Arkes, Blumer, 1985) 

                                                 

 

6
 Från eng. antecedent  
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Om de tre typerna av förelöpare är positiva för en leverantör innebär det en hög grad av 

differentiering i förhållande till konkurrerande erbjudanden, samt att den relativa attityden 

är stark. Den relativa attityden påverkar i sin tur positivt kundens återkommande köp. 

(Basu, Dick, 1994) 

Förutom den relativa attityden påverkar även sociala normer och situationella influenser 

kundens återkommande köp. Dessa faktorer kan antingen komplimentera eller motväga en 

attityd. De sociala faktorerna innefattar beteenderelaterade normer och rollkrav medan 

situationella innefattar fysisk tillgänglighet på produkten, försäljningsplats eller tillfälliga 

prissänkningar som drar kunden till den specifika produkten/tjänsten (Basu, Dick, 1994). 

Sammanfattningsvis skapar enligt Basu, Dick (1994) de tre förelöparna samt sociala normer 

och situationella faktorer kundens faktiska lojalitet.  

4.2 Lojala kunder 
För att ett företag ska kunna utforma strategier eller handlingsplaner för att investera i och 

skapa lojala kunder, måste de kunna särskilja kunderna utifrån lojalitet. RFM, vilket står för 

recency, frequency och monetary value, är en av de absolut vanligaste teknikerna för att 

analysera vilka kunder som är de mest lojala i den existerande kundbasen. Den 

grundläggande idén är att de kunder som nyligen handlade från företaget (recency), de som 

handlat ett flertal gånger (frequency) samt de som spenderat den högsta summan hos 

företaget (monetary value) är de som företaget bör satsa på. (Hastak, McCarty, 2007).  

Kumar och Reinartz (2000; 2002) ställer sig kritiska mot RFM med hänvisning till att den 

för det första inte tar hänsyn till kundens köpintervall. En kund som handlat upprepade 

gånger under en kort period och sedan inte återkommit, kommer med stor sannolikhet inte 

köpa mer. Denna kund anses enligt RFM lika lojal som en kund som handlat lika många 

gånger men med längre intervall och vars normala intervall fortfarande inte överskridits. 

Skillnaden är att den senare kunden med större sannolikhet kommer att köpa igen, varmed 

den kunden borde anses mer lojal.  

De anser därmed att lojala kunder inte bara definieras genom hur nyligen och hur ofta 

kunden köper, utan de måste även ta hänsyn till intervallen mellan köpen. De anser att det 

är möjligt att beräkna sannolikheten för att en kund återkommer, samt att troligt framtida 

köp är en bättre indikator på lojalitet än historiska köp. Investeringar i kunderna bör därmed 

ske i de kunder som troligare återkommer.  

Dessutom anser Kumar och Reinartz (2002) att det monetära värdet av kunden bör baseras 

på kundens faktiska lönsamhet och inte dess intäkt, då två kunder med samma intäkt kan ha 

vitt skild lönsamhet.  
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4.3 Ett relationellt perspektiv 
Eftersom lojalitet uppstår i ett relationellt sammanhang (Kumar, Reinartz, 2002, Dwyer et 

al., 1987, Grönroos 2008) samt att lojalitet kan ses som i grunden ett relationellt fenomen 

(Jacoby, Kyner, 1973) gör följaktligen att det blir lämpligt att diskutera relationer vid 

studier av lojalitet.   

4.3.1 Vad är en relation? 

Inom såväl lojalitetslitteratur (Basu, Dick, 1994), relationsmarknadsföring (Berry, 1983, 

2002), supply-management litteratur (Harland, 1996) samt köpar-säljar litteratur (Dwyer et 

al., 1987) har relationsbegreppet utkristalliserats med hjälp av att skilja på relationella och 

transaktionella kunder. Detta förkommer såväl indirekt (Basu, Dick, 1994) som direkt 

(Dwyer et al., 1987). Dwyer et al. (1987) fastställer distinktionen mellan ett transaktionellt 

och ett relationellt utbyte, som att ett transaktionellt utbyte: 

“... (is) characterized by very limited communications and narrow content. The 
identity of parties to a transaction must be ignored or relations creep in.” 

 (Dwyer et al., 1987:12). 

Medan ett relationellt utbyte: 

“transpires over time; each transaction must be viewed in terms of its history and 
its anticipated future.”  

(Dwyer et al., 1987:12). 

Följaktligen innebär ett relationellt utbyte en process istället för enskilda tillfällen, där 

processen både har en längre tidsram och innehåller fler interaktionspunkter mellan de två 

parterna. (Dwyer et al., 1987) 

Inom relationsmarknadsföringen argumenteras det för att det är viktigt att urskilja och 

uppmuntra de kunder som är öppna för en relationell ansats av företaget, det vill säga de 

relationella kunderna. (Berry, 1983, 2002; Grönroos, 2002) Angående de transaktionella 

kunderna, nöjer sig Grönroos (2008) med att konstatera att de finns, men fokuserar mindre 

på hur dessa kunder faktiskt ska hanteras. En vanlig slutsats i litteraturen är att företaget 

antingen inte ska fokusera på dessa eller så ska företaget försöka göra dessa till lojala 

kunder. (Grönroos, 2002; Kumar, Reinartz, 2002; Swift, 2001) 

4.3.2 Total kvalitet 

För att relationen skall kunna skapas, argumenterar relationsteoretikerna för att kunden 

måste stå i centrum (Berry, 1983, 2002; Grönroos, 2008), vilket betyder att målet för 

företaget är att tillverka produkter och sälja erbjudanden som uppfyller kundens behov.  

Grönroos (2008) definierar kvalitet i termer av total upplevd kvalitet som består utav den 

förväntade kvaliteten tillsammans med kundens erfarenhet av kvaliteten. Den förväntade 

kvaliteten uppstår genom de signaler företaget sänder ut till kunderna. Erfarenhet av 

kvaliteten har sin grund i två aspekter; den tekniska kvaliteten, det vill säga vad kunden 

faktiskt får i form av produkter och tjänster, samt funktionell kvalitet, vilket är hur kunden 

erhåller tjänsten eller produkten, med andra ord själva processen. Image fungerar sedan 

som ett filter som influerar kundens erfarenhet av kvaliteten, vilket antingen påverkar 
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erfarenheten positivt eller negativt.  Därför måste företaget enligt Grönroos (2008) förhålla 

sig till såväl kundens förväntningar som kundens upplevelse av tjänsten eller produkten.  

Enligt Grönroos (2008) ska företaget aldrig lova för mycket, då kundernas förväntningar 

överstiger vad företaget kan leverera. Grönroos menar att det istället kan vara fördelaktigt 

att utlova för lite och på så sätt överträffa kundernas förväntningar. Att överträffa 

kundernas förväntningar på kvaliteten skapar enligt Grönroos (2008) en starkare lojalitet än 

att endast tillfredsställa kundernas förväntningar. I förlängningen innebär det att 

leverantören måste sträva efter kundens definition av vad som är värde och vad som är 

kvalitet (Grönroos, 2008; Gummesson, 1998; Lusch, Vargo 2004). Det är därmed inte 

tillräckligt att uppfylla en av leverantören given industristandard, om detta inte 

tillfredsställer kunden (Band, 1991:25).  

 

Figur 7. Total upplevd kvalitet. Källa: Anpassad från Grönroos (2008) 

Att uppnå eller överträffa kundens förväntningar förutsätter enligt Grönroos (2008) en 

intern kommunikation och interaktion mellan alla de delar i företaget som skapar 

förväntningar hos kunden samt de som utför servicen och är i kontakt med slutkunden. Det 

krävs att kundens behov alltid är utgångspunkten i organisationen och att kunden alltid sätts 

i centrum. Det krävs därmed en företagsglobal strategi. (Band, 1991; Grönroos, 2002; 

Gummesson, 1998; Lusch, Vargo 2004) 

4.3.3 Kvalitet i ett tjänstefierat sammanhang 

När Berry (1983, 2002) i ett tidigt skede argumenterade för att det är viktigt att behålla sina 

kunder, var resonemanget att förändringar i erbjudandet till kunden i form av förbättrad och 

anpassad service och kvalitet, skulle skapa konkurrensfördelar för företaget. I takt med att 

relationsmarknadsföringen blev allt vanligare under 1990-talet och 2000-talet (Ambrose et 

al.2010), ansågs en god service och god kvalité istället vara förutsättningar för företagets 

försäljning. (Band, 1991; Berry, 1988, 2002) Detta kunde ta sig uttryck i uttalanden som: 
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“In the mature markets of today, anyone who delivers less than the enhanced 
product or service will likely be out of the running. The exceptional is no longer the 

exception: it has become the rule.”  

(Band 1991, p. 34) 

Den övergripande logiken förändras. Marknadsföring generellt sett influeras av olika 

inriktningar såsom supply chain management och går från att vara dominerad av varor, med 

fokus på materiell output och diskreta transaktioner, till att vara mer servicedominerad, med 

fokus på immateriell output, på processen under utbytet samt på relationer. (Lusch, Vargo, 

2004)  

Lusch och Vargo (2004) definierar service som användandet av specialiserade 

kompetenser, såväl kunskap som färdigheter, genom gärningar, processer och prestationer 

till fördel för en annan eller den egna enheten. Enligt dem så framträder en logik för 

marknadsföring, där utförandet av denna service är viktigare än varan själv. Varan och dess 

kvalitet blir därmed en förutsättning, som distribuerar och förkroppsligar erbjudandet, samt 

producerar effekten. Istället uppstår värde för kunden genom funktionen
7
 av erbjudandet, 

där kunden själv är en medproducent av servicen genom interaktion med leverantören.  

I enlighet med detta argumenterar Grönroos (2008) för att mervärde skapas av 

tilläggstjänster, utöver de som härrör till kärnerbjudandet, vilket tillfredsställer kundens 

behov. Karlsson och Viklund (2008) beskriver en dimension av mervärde som hjälp att 

uppnå något som kunden inte tidigare kunnat, i samarbete med kunden och bistådd av 

produkten eller tjänsten. Leverantören kan därmed tillfredsställa kunden med hjälp av 

kärnerbjudandet och dessutom skapa mervärde med hjälp av tilläggstjänster och service.  

4.3.4 Tilltro och engagemang 

Under 1990-talet blev det vanligt att diskutera engagemang hos kunderna samt deras tilltro 

till företaget, som målet och medlet för att skapa en relation. Som Berry (1983, 2002, p.73) 

kommenterar evolutionen av relationsmarknadsföringsteorin: 

“Today, I would position core service(s), service quality and trust at the centre of 
relationship marketing. All else revolves around these constructs.”  

(Berry 1983, 2002, p. 73) 

Nya studier visar hur tilltro är grunden för lojalitet inom detaljhandeln och hur kund-

företags relationer kräver tilltro inom service marketing. (Berry, i Morgan, Hunt, 1994a:24)  

Företrädare för denna utveckling är Morgan och Hunt (1994a och 1994b), vars ofta citerade 

empiriska studie anses vara en av de främsta bidragen till förståelsen av industriella köpar 

och säljar relationer (Carter, Morris, 2005) De undersöker vad som föranleder en relation 

och finner att tilltro och engagemang är viktiga för hur väl relationen lyckas. De finner även 

att tilltro i sig leder till engagemang. 

                                                 

 

7
 Refererar till value in use eller use value, vilket av Ramsay (2005) definieras som att kunden upplever värdet 

under och på grund av användandet av produkten eller servicen.  



 30 

Ambrose et al. (2010:1272) sammanfattar den serie studier som Morgan och Hunts 

forskning startade under 1990 och 2000 talet. Engagemang kan bland annat skapas av 

specifika investeringar, vilket leder till tillfredsställelse. Såväl tilltro som engagemang 

påverkas positivt av kommunikation, vilket även leder till direkt förbättrade prestationer 

och tillfredsställelse. Slutligen blir en relation med en hög grad av tilltro och engagemang 

en mer lyckad relation. (Ambrose et al., 2010:1272)   

Ford et al. (2003) och Håkansson och Snehota (1989 och 2006) argumenterar mot det 

attitydsbaserade perspektivet på relationen som Morgan och Hunt (1994) är exempel på. 

Deras studier finner att det är svårt att analysera och mäta attityder inom den praktiska 

verksamheten, samt att attityder är svårrelaterade till hur parten faktiskt kommer att agera, 

vilket är vad företag är intresserade av för att skapa lönsamhet.  

4.4 Lojalitet är lönsamt 
Att kundens lojalitet är lönsam är något som tas för givet (Band, 1991; Grönroos, 2008; 

Heskett et al., 1994; Reichheld 2001; Reichheld, Sasser, 1990, Swift, 2001). Reichheld 

(2001) hävdar till och med att lojalitet är fundamentalt för företagets lönsamhet; 

”achieving profitable growth is impossible without building a loyal base of customers.” 

(Reichheld, 2001) 

Han menar vidare att företag som har en lojal kundbas har avsevärt högre lönsamhet än 

företag som har en kundbas med en lägre grad av lojalitet. 

Argumentationen att lojalitet är lönsamt bygger på förutsättningarna att kostnaden att 

bemöta lojala kunder är lägre, lojala kunder är mindre priskänsliga, att behålla en 

existerande kund har en lägre kostnad än att attrahera en ny, lojala kunder är mer 

långsiktiga kunder (Reichheld, 2001), lojala kunder utövar word-of-mouth marknadsföring 

för leverantören (Basu, Dick, 1994; Reichheld 2001), kundens benägenhet att undersöka 

alternativ till aktuell produkt/företag minskar samt att benägenheten att tillmötesgå 

konkurrerande erbjudanden minskar (Basu, Dick, 1994). 

Reichheld (2001) argumenterar för att bemöta lojala kunder istället för att attrahera nya 

kunder leder till lägre kostnader, då de nya kan kräva tjänster företaget inte kan erbjuda. 

Vidare gör kundens vana av företagets produkter och tjänster dem i mindre grad beroende 

av företagets anställda för råd och information. En lojal kund är även lättare för företaget att 

betjäna eftersom företaget genom kundrelationen känner kundens behov och därför behöver 

inte resurser satsas på att försöka förstå kundens behov eftersom detta redan utkristalliserats 

under relationens gång.  

I de flesta industrier betalar lojala kunder högre priser enligt Reichheld (2001). Detta beror 

bland annat på rabatter som ges till nya kunder och även att existerande kunder inte tar del i 

de priskampanjer som de har möjlighet att göra utan istället fortsätter att köpa de varor och 

tjänster de är vana med.  

Tesen att kostnaden är lägre att behålla en existerande kund än att attrahera en ny kund 

bygger främst på den initiala kostnaden i att locka till sig en ny kund. Dessa kostnader 

inkluderar bland annat marknadsföring, provision till säljare och administrationskostnader. 
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Denna kostnad att locka till sig nya kunder är generellt mycket hög då ett stort antal 

potentiella kunder måste kontaktas för att knyta en kund till sig (Reichheld, 2001). 

Grönroos (2008) konstaterar, främst med stöd i Reichheld (2001), att attrahera en ny kund 

kan kosta fem till sex gånger mer än att behålla en befintlig ny kund.  

Att en lojal kund är mer långsiktig innebär för leverantören att kunden genererar intäkter 

under en lång tid och därmed att den initiala kostnaden att locka till sig kunden betalar sig. 

En kund som endast stannar en kort tid kan vara en ren förlustaffär för företaget, beroende 

på kostnaden att attrahera denne. (Reichheld, 2001) 

Företags lönsamhet påverkas även positivt genom att lojala kunder fungerar som 

marknadsförare för företaget (Basu, Dick, 1994; Heskett et al 2008; Reichheld, 2001). 

Enligt Reichheld (2001) är de kunder som blivit knutna till företaget genom Word of Mouth 

marknadsföring kunder av högre kvalité då dessa i regel blir långsiktiga och passar bättre 

ihop med företagets erbjudande, då de kunderna som lockade in de nya ger en mer 

nyanserad bild av företaget än vad en mer traditionell marknadsföring gör. 

Basu och Dick (1994) argumenterar för att kundens benägenhet att undersöka alternativ till 

aktuell produkt eller företag minskar med en ökad lojalitet, då kundens upplevda fördel 

med att söka alternativ minskar med såväl en positiv attityd till leverantören samt 

återkommande köp av företagets produkter. Utöver att alternativen ter sig mindre attraktiva 

desto mer lojal kunden är, ökar kundens motstånd mot erbjudanden från andra företag 

genom att kunden attityd fungerar selektivt och kunden sållar bort konkurrerande 

erbjudanden. Faktum är att, enligt Basu och Dick (1994), så kan konkurrerande erbjudande 

till och med kan stärka kundens lojalitet till sin existerande leverantör.  

Ford et al. (2003) argumenterar vidare för samma effekt. Kostnaden för kunden för att 

processa många små order, alternativt kostnaden för att anpassa sig till och lära känna en ny 

leverantör och dennes erbjudande, kan båda leda till en benägenhet hos kunden att stanna 

hos tidigare leverantörer, samt i högre mån lita på de varor som denna väljer ut. Samma 

tendens noterar de hos leverantörer, där säljare ofta föredrar att uppsöka befintliga kunder 

framför nya, vilket leder till sinande kundbaser. Med de befintliga kunderna har säljarna 

redan välutvecklade personliga relationer och aktörsförbindelser (se 3.2.1 Förbindelser 

mellan leverantör och köpare), där kontakterna övergått i starka gemenskapsband. 

4.5 Kritik mot att lojalitet alltid är lönsamt 
Att lojalitet per definition är lönsamt är något som på senare år kommit att ifrågasättas av 

ett flertal författare (Dowling, Uncles, 1997; Kumar, Shah, 2004; Kumar, Reinartz, 2002). 

Kumar och Reinartzs (2002) studie visar genom granskning av fyra företag, ett Business-to-

Business företag, samt tre Business-to-Consumer företag, på att länken mellan lojalitet och 

lönsamhet är mycket svagare än vad som dittills hävdats i flertalet tidigare 

relationsmarknadsförings- eller CRM orienterade studier. Deras slutsats är att istället för att 

fokusera enbart på lojalitet, krävs det strategier för att parallellt hantera lojalitet och 

lönsamhet. Företag bör därmed försöka mäta både deras kunders lönsamhet som deras 

lojalitet i syfte att undersöka vilka kunder som de facto är värda att fokusera på och vilka 

som bör ignoreras. (Reinhartz, Kumar, 2002) De vanligaste argumenten, presenterade av 

exempelvis Band (1991), Grönroos (2008), och Reichheld (2001), för att lojalitet skall vara 
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lönsamt bemöts av Kumar och Reinartz (2001): att betjäning av lojala kunder är mer 

kostnadseffektivt än att dra till sig nya, att lojala kunder betalar mer för sina varor, samt att 

lojala kunder agerar som word of mouth marknadsförare.  

Angående det första påståendet, att betjäning alltid är mer kostnadseffektivt för lojala 

kunder, påvisar Kumar och Reinartz (2002) att lojala kunder kan kosta mer att betjäna, 

främst inom Business-to-Business. Dessa kunder handlar i regel i större volymer, varmed 

kunden själv är medveten om sitt värde för leverantören. Med hjälp av denna förstärkta 

förhandlingsposition kan kunden kräva mer i form av service, kvalitet och lägre priser. 

Dessutom kräver lojala kunder mer av leverantören enbart som belöning för att fortsätta 

vara lojala till företaget. Författarna sammanfattar slutligen att deras resultat visar att den 

tidigare påvisade länken mellan lojalitet och lägre kostnader som mest kan påstås vara 

industrispecifik, med andra ord att även om den kan existera i andra sektorer än de av 

författarna undersökta, finns det nu bevis på att denna kausala logik inte gäller i samtliga 

(Kumar, Reinartz, 2002:5-6).  

Även Dowling och Uncle (1997) argumenterar också emot påståendet att betjäning av 

lojala kunder skulle vara mer kostnadseffektivt än att dra till sig nya. De hävdar istället att 

skillnaderna i kostnader i kundhantering mer handlar om typen av transaktion och inte om 

kundens lojalitet. Vidare fastställer de att idén att lojala kunder alltid är mer lönsamma är 

en stor förenkling och ska inte tas för given.  

Angående det andra påståendet, att lojala kunder betalar mer för samma varor, grundas 

detta främst på förutsättningen att kunden upplever kostnaden för att byta leverantör som 

alltför hög, varmed kunden istället stannar kvar hos nuvarande, trots att detta skulle 

resultera i högre priser. Detta påstående kan enligt studien förkastas, då den visar att lojala 

kunder inom Business-to-Business i genomsnitt betalar mellan 5 – 7 % lägre priser i 

jämförelse med nya kunder. Detta styrks av Business-to-Consumer fallen, där de lojala 

kunderna betalade 9 % mindre än de nya kunderna. De sammanfattar därmed med att lojala 

kunder snarare är mer priskänsliga än nya kunder. (Kumar, Reinartz, 2002:6). Även i de 

fallen där lojala kunder faktiskt betalar högre priser än nya behöver inte per automatik 

innebära att de är mindre priskänsliga utan kan helt enkelt bero på att de upplever 

produkten bättre i förhållande till billigare alternativ (Dowling, Uncles, 1997)  

Slutligen med avseende på det tredje påståendet, att lojala kunder agerar som 

marknadsförare finner de att kunden endast talar väl om leverantören om kunden är positivt 

inställd till leverantören. De finner att de kunder som både visade sig vara lojala samt 

upplevde sig själva vara lojala var 44 % mer troliga att agera som aktiva marknadsförare 

och 26 % mer troliga att agera som passiva marknadsförare för det industriella företaget. 

(Kumar, Reinartz 2002:7). Detta är i enlighet med Grönroos (2008), som menar att endast 

de kunder som anser sig mycket nöjda kommer agera marknadsförare för företaget, vilket 

ofta endast är en liten andel av det totala antalet kunder.  
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EMPIRI –   Kapitel 5. Resultat 

I detta kapitel presenterar vi de studerade leverantörerna, med en första introduktion av 

leverantörerna, deras erbjudande och kunder, för att sedan presentera förbindelserna 

mellan leverantör och kund. En mer detaljerad återgivelse återfinns i Appendix C. 

5.1 Leverantörerna och deras erbjudande 

Scania-Bilar Sverige AB    

Scania-Bilar Sverige AB är generalagent för Scanias lastbilar, bussar, industri och 

marinmotorer samt reservdelar på den svenska marknaden och utför service på såväl bussar 

som lastbilar, där de ägda eller fristående återförsäljarna i Sverige hanterar försäljningen av 

lastbilar till små och mellanstora kunder. Däribland återfinner vi Region Stockholm där de 

kundnära intervjuerna genomförts. 

Scanias produkt förknippas med hög kvalitet och är prisledande på marknaden. Deras 

erbjudande är tänkt att skapa en lösning som möjliggör för kunden att sänka de totala 

långsiktiga kostnaderna med hjälp av skräddarsydda produkter och tjänster, vad Scania-

Bilar kallar för förbättrad totalekonomi. Det riktar sig även till att skapa en säker och trygg 

verksamhet för kunden, där risken för avbrott i kundens verksamhet och inkomster 

minimeras. Nyckeln till att nå en förbättrad totalekonomi anser Scania är förarna; deras 

trivsel och trygghet, men också deras kompetens vid körningar. 

Ambitionen för Scania-Bilar är att vara ett one-stop-shopping, det vill säga att de tar hand 

om och tar ansvar för hela servicebehovet på lastbil och tillbehör. Kunden ska därmed inte 

behöva åka till flera olika ställen, utan Scania-Bilar ska erbjuda en helhetslösning. Vissa 

kunder väljer därmed att köpa en paket lösning, andra köper produkten och utnyttjar sedan 

andra aktörer. Färm menar dock att trenden har gått ifrån att kunden endast köper ett fordon 

och sedan sköter den helt själv till att kunden mer och mer vill lämna över ansvaret för 

produkten genom att outsourca mer till Scania-Bilar, såväl tillsyn och reparationer som 

finansiering.  

Scania-Bilars målsättning är att skapa en lösning efter kundens specifika önskemål; 

beroende på verksamhet, riskbenägenhet och möjlighet till finansiering, varmed 

tjänsteutbudet är väldigt differentierat. Detta anser de vara extra viktigt då kundrelationerna 

är långsiktiga; de löper ofta över en bils livslängd på ca 10 år, där kunden under hela denna 

tid litar till att Scania-Bilar har paketerat en komplett lösning efter dennes behov. Om 

Scania-Bilar levererar fel lösning till kunden riskerar de dennes lönsamhet, vilket leder till 

att de som säljare inte heller blir lönsamma. Därmed kan de ibland även erbjuda lösningar 

som de traditionellt inte erbjuder. Scania-Bilar kan även ta över en kunds egen verkstad om 

kunden har krav på stor tillgänglighet och snabb service, vilket ofta är fallet hos större 

bussoperatörer. 
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Toyota Material Handling Sweden AB 

Toyota Material Handling Sweden AB, omhändertar den svenska marknadens försäljning 

och uthyrning samt service och utbildning avseende truckar, reservdelar och relaterade 

produkter, i såväl egen produktion som andra märken. Återförsäljarorganisationen är helt 

internaliserad, där samtliga rapporterar till det svenska huvudkontoret; distriktssäljare - som 

ansvarar för lokala kunder, rikssäljare - vilka tar hand om kunder som finns på flera orter 

och slutligen Key Account Managers (KAM) - som centralt utvecklar affärer med de största 

befintliga kunderna för att sedan verka lokalt genom distriktssäljarna. 

Toyota Material Handling utmärker sig främst med sitt täckande servicenät och med 

tjänster som starka finansieringsmöjligheter, flexibla hyrespaket, samt utbildning och 

utveckling i kundens verksamhet. Kunden erbjuds via dem ett antal verktyg för att minska 

skador på gods och truckar. Sammantaget är ambitionen att skapa en anpassad och 

driftsäker logistiklösning för kundens verksamhet; vad Toyota Material Handling Sweden 

AB kallar funktionslösningen.  

”Vi brukar ju säga att vi är Sveriges största serviceföretag i våran bransch som 
säljer truck. För egentligen är vi ett stort serviceföretag som har truck” 

(Lennart Strid, 2011-04-06) 

Allt oftare går kunden från att köpa in en truck till att hyra en funktion bara under den tid 

deras behov består, samt till att outsourca allt mer av sin verksamhet. Toyota Material 

Handling strävar som återförsäljare efter att gå ifrån att prata om trucken och istället tala 

om helheten, för att hjälpa kunden att effektivisera sin verksamhet och uppnå driftsäkerhet. 

Här finns stora och viktiga kostnadseffektiviseringspotentialer; då den stora 

kostnadsmassan för kunden är arbetskraften för att hantera produkten och inte produkten i 

sig. Driftsäkerheten är av istället viktig för att undvika avbrott i kundens verksamhet och 

därmed dennas inkomster. Därmed är såväl effektiviseringar som trygghet viktiga för 

kunden enligt Toyota Material Handling, vilka skapar ett mervärde för kunden som 

leverantören eftersträvar trots att det inte alltid involverar en affär.  

KAM:arnas uppgift är främst att utveckla detta funktionserbjudande och därmed inte främst 

att öka försäljningen av nya truckar. Deras försäljningsarbete anpassas efter uppdraget från 

kunden och dennes behov, kundens befintliga avtal och de risker som är förknippade med 

kunden; såväl risker för leverantören med kunden, som kundens riskbenägenhet. De strävar 

därmed efter lönsamhetsmaximering men även riskminimering. Enligt Leward har de även 

ett högt kundfokus, där de arbetar, växer och utvecklas tillsammans med kunden. 

Funktionslösningen är viktig för att behålla kontakten under hela produktens livslängd, då 

endast återkommande köp sker sällan eftersom trucken är en kapitalvara med en livstid på 

10-17 år. Om kunden sköter servicen själv riskerar de därmed att förlora kunden. 
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Husqvarna AB 

Husqvarna tillverkar produkter riktade mot bygg, skogsavverkning samt grönyteskötsel 

under ett flertal varumärken såväl för professionella användare som för konsumenter. Inom 

deras grönytesegment bestående av produkter för skötsel av grönområden såsom åkbara 

gräsklippare, sker försäljningen genom fristående fackhandlare, med ofta en stor andel 

företagskunder. För att kunna studera Husqvarnas försäljning behöver vi därmed studera 

dessa återförsäljare, där vi valt ut tre stycken. Vi behandlar dem som egna studieobjekt, då 

de på grund av att de är fristående gjort olika val kring hur verksamheten ska bedrivas. 

Likväl är deras grundförutsättningar desamma; de säljer Husqvarnas kvalitetsprodukter till 

liknande kunder, där försäljningen är starkt beroende av väder, varmed vi ser Husqvarna 

som en gemensam inre kontext (se Figur 2). 

Stefan Olsson i Nynäshamn AB är en fullsortiment återförsäljare till Husqvarnas 

grönyteskötselsegment, och arbetar med uthyrning, försäljning och service av maskiner för 

skog, bygg och trädgård. Husqvarna är deras största leverantör angående försäljning och 

service, där bredden i utbudet av företagskunderna anses vara en fördel, då vissa kunder 

känner en trygghet i att ha samma varumärke och samma leverantör. Uthyrningen sker för 

Cramo. Serviceutbudet innefattar verkstad samt en servicebil som hjälper kunden ute vid 

dennes verksamhet alternativt kör produkten till verkstaden.  

För att knyta kunden till sig strävar de efter att skapa mervärde för kunden; med hjälp av 

servicebilen, samt genom att finna rätt produkt till rätt pris utefter kundens behov. De 

anpassar därmed erbjudandet efter kunden genom att arbeta med rådgivning. De använder 

sin kompetens, samt lyssnar av kundens tankar och förstår hans nuvarande samt framtida 

användningsområde för produkten. Kunden skall känna sig nöjd med produkten och 

rådgivningen direkt när de går ut genom dörren, men det är även viktigt att produkten 

upplevs som rätt efter ett par år. 

Utöver rådgivning erbjuder de produkter till Husqvarnas höga kvalitet. De har som policy 

att inte ta in för billiga produkter, i pris eller i kvalitet, för att kunna fortsätta jobba med 

kunden och skapa en långsiktighet. Produkterna ska även upplevas som trygga för kunden, 

kunden skall lita på att produkten fungerar och att de inte orsakar avbrott i verksamheten. 

Därmed erbjuder Stefan Olsson i Nynäshamn AB provkörda och korrekt preparerade 

produkter. Slutligen går deras verksamhet även ut på att alltid uppfylla kundernas behov, 

där de genom att analysera marknaden ser till att ha behövliga maskiner och material 

hemma. Stefan Olsson sammanfattar verksamheten med att de behöver ha en kontinuitet 

gentemot kunden. 

Södermalms trädgårdsmaskiner AB, vilka omsätter ungefär hälften av Stefan Olsson i 

Nynäshamn ABs omsättning, är återförsäljare av trädgårdsmaskiner och reservdelar i 

Stockholm, med tillhörande verkstad. Företaget saluför ett flertal märken, även direkta 

konkurrenter till Husqvarna. De differentierar sig genom att erbjuda kvalitetsprodukter och 

starka varumärken, för att kunden ska känna sig säker på att erhålla en bra produkt och ett 

stabilt utbud av service samt reservdelar. Lågprisprodukter anser de därmed inte lojalt mot 

deras kunder. De differentierar sig vidare genom bra människor i verksamheten som 

kunderna trivs med, så att kunderna uppmuntras att besöka butiken. 
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Även de anpassar erbjudandet så att varje kund erhåller rätt produkt för dennes behov, 

genom att resonera tillsammans med kunden. Att lyssna och förstå kunden är väldigt viktigt 

för att bägge parter ska bli nöjda, såväl kund som säljare. De uppmuntrar genom interaktion 

med kunden till fler köp snarare än mer service. Även flexibilitet för stamkunder upplevs 

som viktigt; vissa kan få gå före i kön till servicen, andra får ströva på lagret när de vill. Det 

skapar en familjär stämning mellan kunder och ägare. 

M. Dahlgren ser de personliga relationerna som väldigt viktiga för att locka till sig och 

behålla sina kunder. Samtidigt beskriver han att kunderna ofta väljer dem på grund utav 

närhetsprincipen. Södermalms Trädgårdsmaskiner arbetar med att behålla sina kunder, dels 

genom att fånga upp företag när deras tidigare kontakt byter arbetsgivare, varmed de skapar 

en relation med den nya personen på posten. Men även genom att följa den tidigare 

kontakten för att eventuellt upprätthålla relationen på det nya företaget.  

Nice Garden Stores i Danderyd AB är en av ägaren J. Frykman nystartad konceptbutik för 

Husqvarnas grönyteskötselsegment, öppnad mars 2011. De är ensamma på marknaden om 

att saluföra endast Husqvarna produkter, samt ett fåtal komplementprodukter. De erbjuder 

därmed kvalitetsprodukter, mer specifikt Husqvarna produkter, samt service och tjänster 

kring dessa. Målsättningen är att produkterna alltid ska finnas i lager för direkt leverans och 

möjlighet att prova produkterna, samt att servicen ska vara tydlig, vilket han tror möjliggör 

merförsäljning av tjänster. 

Ambitionen med butiken är att förmedla samma budskap som Husqvarnas varumärke; 

kunden ska genom att befinna sig i butiken uppleva produkternas kvalitet. Detta resulterar i 

en annorlunda utformning av såväl butik som verkstad, för att ge ett stilrent intryck och en 

butik där även privatkunder kan få känna sig som professionella. Grundaren Jonas Frykman 

skapade sitt koncept efter en gedigen bakgrundsundersökning av Husqvarnas återförsäljare, 

samt utifrån sina erfarenheter av B2C-försäljning, där han insåg att vad Husqvarnas 

varumärke representerar inte återfinns inom distributionskanalerna. Han representerar 

därmed enligt egen utsago ett nytt perspektiv för branschen, men representerar även ett 

perspektiv från en nyöppnad återförsäljare.  

5.1.1 Utmaningar med erbjudandet  

Företagen resonerar alla kring hur erbjudandet av omkringliggande tjänster och service 

utöver produkten ställer krav på verksamheten. En återkommande utmaning bland 

respondenterna är att upprätthålla en acceptabel nivå på kompetensen i verksamheten, för 

att kunna utföra och skräddarsy kundens lösning. Färm talar om att Scanias one-stop-

shopping koncept ställer krav på en bred kunskap hos personalen som är svår att finna idag, 

vilket även blir tydligt i kundens vilka att outsourca ansvaret för lastbilen till Scania, då 

kunderna har svårt att uppehålla sin egen kompetens. Även Olsson anser att det är svårt att 

finna kompetent personal, då den anställde behöver ha förståelse för kundens situation och 

behov, samt ha förmågan att anpassa erbjudandet därefter, utöver att ha kunskap om 

produkten. Att sedan underhålla och utveckla kompetensen inom företaget är ytterligare en 

utmaning som Olsson talar om. De ständigt nya modellerna på marknaden kräver ett stort 

eget intresse och engagemang för att kunna lära sig produkterna. Toyota och Scania ekar 

denna upplevelse, men i deras fall uppstår utmaningen på grund av den komplexa tekniken. 
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Skapandet och implementeringen av kundens lösning kan i sig vara utmanande. För att 

lösningen skall vara kundanpassad och leda till faktiska effektiviseringar för kunden, 

upplever samtliga att insyn i kundens organisation är nödvändigt för att förstå dennes behov 

och möjligheter, något som enligt Strid och Leward inte alltid ges dem. Dewoon 

understryker att leverantörens förståelse av kundens verksamhet är nödvändig. Det är även 

genom möjligheten till insyn och förståelse av kunderna och deras krav som många nya 

idéer uppkommer, vilket leder till nya sätt att tänka enligt Leward, vilket Löwgren och 

Dahlgren också visar på genom att skapa nya tjänster efter specifika behov, såsom 

lagringsytor för maskiner över vintern, eller parkeringsplatser för lastbilar. 

Vidare för att en mer komplex lösning skall få effekt, krävs det att kunden har resurserna 

och modet att genomdriva valet eller förändringen. Bland Husqvarna-återförsäljarna 

återfinns resonemang som att kunderna inte alltid väljer den produkt eller kvalitet de 

rekommenderar och som är mest lämpad, eller som enligt Olsson inte är mottagliga för råd 

och diskussioner, varmed kunderna riskerar att bli missnöjda. För de mer komplexa 

effektiviseringslösningar som Scania-Bilar och Toyota Material Handling erbjuder, kräver 

implementeringen dessutom att kunden engagerar sig. De är därmed beroende av kundens 

motprestation för att lyckas med sin egen prestation. Dock kan utvecklandet av kundens 

specifika lösning, trots att denna inte implementeras, enligt Leward signalera en vilja från 

leverantören att gå vidare till nästa nivå, vilket upplevs som positivt av kunden. 

Efter utformande av en godtagbar lösning så innebär försäljningen av idén till kunden 

ytterligare en utmaning. Angående kommunikationstidpunkten vill de använda idéerna för 

att locka kunden, men de kan endast presentera begränsade delar av lösningar som kunden 

har möjlighet att använda utan efterföljande affär eller en för leverantören förbättrad 

position hos kunden. Hos Toyota Material Handling är detta svårt vid budgivning eftersom 

kunden kommunicerar ut tidiga idéer till samtliga leverantörer i budgivningen. Angående 

kommunikationsmetod bör det ske på ett för kunden godtagbart sätt. Leverantörerna i 

studien vill dock visa på mjuka värden i lösningen till kunden, såsom Scanias 

förarvänlighet, truckens ergonomi eller troliga kostnadseffektiviseringar, men kunden 

kräver enligt Strid och Leward strikta ekonomiska uträkningar. De har även svårigheter att 

garantera att lösningen går att uppnå, eftersom detta som tidigare nämnts kräver att kunden 

själv är engagerad.  

Slutligen återfinns en begränsning i hur leverantören kan bedriva sin verksamhet. Det finns 

starka normer och branschpraxis alla förväntas följa. Det finns även en stark 

kommunikation mellan kunderna, där de jämför behandling, erbjudanden, priser och 

förmåner. Toyota Material Handling berättar om att rörelsen av inköpare mellan företagen 

gör att det blir viktigt att erbjuda alla huvudkunder samma förmåner och inte förfördela 

någon. Scania-Bilar når samma slutsats då deras kunder socialiserar med varandra i hög 

grad. Södermalms trädgårdsmaskiner summerar att det är viktigt att hålla sig till 

branschnormerna: 

”Det är en ganska lite sandlåda vi rör oss i satt så att alla hoppar mellan olika 
företag alla pratar med alla.” 

(Ann Dahlgren, 2011-03-17) 
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5.1.2 Lönsamhet 

”Vår bransch är nog som många andra branscher att vi tjänar mindre och mindre 
på produkten och mer och mer på tjänsterna, så det gäller att knyta mer och mer 

tjänster till kunden” 

(Camilla Dewoon, 2011-03-23) 

Gemensamt för fem av de studerade företagen är att lönsamheten ligger i servicen; där 

produkten i sig bidrar till en begränsad lönsamhet men ger möjligheten att sälja en helhet 

med tilläggstjänster. Undantaget i vår studie är Södermalms trädgårdsmaskiner, som anser 

att service snarare är ett medel för att sälja produkter. För dem är servicen en förmån för att 

stärka relationen till kunden, med målet att sälja fler produkter. Samtliga leverantörer 

uttrycker att kunderna blir lönsamma på sikt, bara de återkommer. Om du har en långsiktig 

relation så kommer kunden tillbaka och då har de möjlighet att ge service, varmed 

lönsamheten snarare beror på den långsiktiga relationen, enligt Olsson.  

En kund blir mer lönsam desto mer av erbjudandet denne utnyttjar, vilket skapar ett 

mervärde för kunden. Detta blir tydligast på Scania-Bilar och Toyota Material Handling, 

där kunden har möjlighet att utnyttja ett större antal tjänster. För Toyota Material Handling 

är hyra av hela funktionen mest lönsamt, s.k. rental, då de kan ha ett närmare samarbete 

med kunden och planera sin verksamhet mycket bättre, samt behåller kontakten mellan 

köpen. För Scania blir kunden mer lönsam med fler tilläggstjänster. Även Husqvarnas 

återförsäljare ger uttryck för att kunderna blir mer lönsamma om företaget kan skapa ett 

högre mervärde för dem som kunder, varmed de återkommer i högre grad. Olsson och 

Frykman för även resonemang kring att medvetet erbjuda och utföra tjänster som skapar ett 

högre mervärde för kunden än vad det kostar företaget, vilket i förlängningen leder till 

ökade intäkter och merförsäljning.  

Även kundens risk minskar med hjälp av tilläggstjänster. Enligt Leward ger dessa minskad 

risk genom ökad inblick, samt att kunden sköter maskinerna bättre. Detta ekas av Dewoon, 

där Scanias arbete med att sälja fler tjänster, framförallt deras finansieringslösningar och 

leasing, även den minskar risken genom ökad insyn i kundens verksamhet och dennes 

betalningsförmåga.  

De har även en viss möjlighet att öka sina intäkter genom sina mer lojala kunder. Olsson 

och Karlsson berättar att en relation till kunderna, det vill säga där det finns en personlig 

kontakt mellan Stefan Olsson i Nynäshamn ABs representant och kunden, gör att kunden 

inte alltid bryr sig om att deras priser är högre än en konkurrents, då kunden upplever den 

produkten som trygg. Detsamma gäller Scania-Bilar och Toyota Material Handling, där 

kunden väljer deras erbjudande för tryggheten, trots att de är dyrare än många konkurrenter.  

Att beräkna och förhålla sig till kundens faktiska lönsamhet är dock svårt, då vissa 

kostnader är svåra att hantera och få överblick över. Majoriteten av våra respondenter 

beskriver de direkta, generella kostnader som är relaterade till försäljningen och kunden 

som relativt enkla att hantera. Kring indirekta kostnader uppstår svårigheter att allokera ut 

till kundnivå. Risken ligger dock främst i de kostnader som uppstår i direkt relation till 

kunden, men som är svåra och resurskrävande att mäta och allokera till en kund. De skulle 



 39 

kunna riskera att påverka kundens lönsamhet och därmed företagets, även om det mellan 

respondenterna i varje företag återfinns skilda meningar om hur stor denna risk är. 

De vanligaste av dessa kostnader är 1) produktrelaterade. Hos Stefan Olsson och Toyota 

Material Handling kan dessa uppstå i form av slitage på produkten vid uthyrning eller 

utlåning av demoexemplar. Hos Toyota Material Handling och Scania hanteras dessa 

kostnader ofta som en risk, där de står för mer av affärsrisken vid uthyrning, vilket de dock 

kompenserar med den ovan nämnda ökade insynen i kundens verksamhet. Toyota 

eftersträvar även riskminimering genom att hyra ut begagnade truckar, för vilka risken för 

höga förslitningskostnader är lägre än för nya.  

2) Kostnader i form av tid; på plats eller hos kund, från servicetekniker, försäljare eller 

butikspersonal. Det kan gälla verksamhetsrelaterade frågor, men även rent umgänge. 

Många respondenter uttrycker att tiden kan vara en betydande kostnad för att underhålla 

relationen till just lojala kunder och hålla dem nöjda, då de hindrar verksamheten genom att 

ta för mycket tid i anspråk. Lövgren anser att lojala kunder är mer lättarbetade, men 

samtidigt förbrukar de ofta mer tid för honom som servicemarknadssäljare.  

Att detta är ett problem blir tydligare hos Stefan Olsson och Södermalms 

trädgårdsmaskiner, medan Scania-Bilar och Toyota Material Handling oftare rättfärdigar 

detta med de intäkter som följer på investerad tid. Åsikterna kring hur tid ska behandlas 

som kostnad går dock isär. Vi återfinner resonemang som hos Dahlgren att tid inte kan 

mätas i pengar, eller som hos Strid ett alternativkostnadsresonemang; investerad tid i en 

kund hade kunnat investeras i en annan, med möjligen bättre resultat och lönsamhet. De är 

dock alla överens om att tid i kunden, rätt spenderat, är nödvändiga investeringar för att öka 

lönsamheten. 

Gemensamt för de kostnader som respondenterna pekat på är en utmaning och en hög 

kostnad för att såväl mäta och beräkna, som hantera, analysera och systematisera 

informationen vid allt för många kunder. För mindre kunder som genererar ett mindre flöde 

av intäkter, är kostnaderna för insamling och analys av informationen många gånger långt 

högre än fördelen, enligt Olsson på grund av mängden information att hantera, något som 

leder till problem att fatta och implementera beslut om varje enskild kund, enligt Strid. 
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5.2 Kunder 

Scania-Bilar Sverige AB 

Scania-Bilar Sverige AB har till övervägande del mindre åkerier med en eller ett par 

lastbilar som kunder. Dessa kunder, liksom branschen, anser respondenterna vara 

konservativa och traditionella i sin syn på hur kundernas och leverantörens verksamhet ska 

skötas. Deras behov och verksamhet skiljer sig även efter vilken typ av gods de 

transporterar.  

Scania-Bilars kunder har höga krav, där de förväntar sig såväl bra service som en hög 

kvalitet. Utöver att Scania är prisledande, varmed kunden vill uppleva ett mervärde med 

produkten för att köpa Scania, beror detta på att kunderna är högst beroende av lastbilen för 

att upprätthålla verksamheten och intäkterna, ofta även för att ha mat på bordet åt familjen. 

”Om hans lastbil inte rullar så har han ingen intäkt, så att han lägger sin ekonomi 
i våra händer” 

(Camilla Dewoon, 2011-03-23) 

Toyota Material Handling Sweden AB 

Toyota Material Handling Sweden AB är istället mer beroende av sina storkunder för sina 

intäkter. Deras kunder klassificeras både efter storlek, i A, B och C kunder beroende på 

anläggningens truckflottstorlek, samt efter bransch. De använder sig även av en 

klassificering i selected kunder, där varje säljare subjektivt väljer ut sina 50 viktigaste 

kunder, vilket Fyrenius anser ger bedömningen en högre kvalitet. Kunderna skiljer sig åt i 

behov och affärsproblematik, men samtidigt är det samma grundläggande process där 

kravet är att det ska fungera, vara säkert och problemfritt.  

Husqvarna AB 

Husqvarnas produkter är som tidigare nämnts både riktade till privatkunder som 

företagskunder. För Stefan Olsson i Nynäshamn AB representerar företagskunderna ca  

70 % av omsättningen. Dessa delas in i undergrupperna kommuner och kyrkor vilka Stefan 

Olsson jobbar mycket med, grönyteentreprenader, lantbrukare, skogsägare, byggföretag, 

hantverkare och bostadsrättsföreningar. Företagskunderna är därmed både små, medelstora 

och stora, där de riktigt stora företagen främst är representerade på uthyrningssidan. Olsson 

konstaterar att bredden bland kunderna kan leda till problem att rikta rätt vara vid rätt 

tidpunkt till rätt kund, men att kontakten med företagskunderna underlättar detta; de har 

kunskap om kundernas verksamhet och maskiner, investeringsbenägenhet och budget. De 

för register över vilka produkter som ska riktas mot vilken kund.  

Hos Södermalms trädgårdsmaskiner återfinns som företagskunder bostadsrättsföreningar, 

kyrkor samt yrkesfolk, vilka består av såväl enmansbolag som större bolag. De har däremot 

en majoritet mindre bolag som företagskunder.  

Frykman ser som sina företagskunder anläggare och proffs. De absolut största kunderna 

anser han dock borde bearbetas centralt på Husqvarna via Key Account Managers, vilket 

skulle generera fler Husqvarna maskiner på marknaden som han har potential att få serva 

samtidigt som Husqvarna som märke blir mer etablerat, vilka båda gynnar butiken. 
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Frykman anser att kontakten med kunden skiljer sig åt mellan kundgrupperna, bland annat 

genom att kontakten med en skötselkund innehåller fler kontaktytor än med en konsument, 

då en proffsmaskin servas oftare eftersom de används mer.  

5.2.1 Lojala och lönsamma kunder 

Gynnsamma kunder 

Respondenterna för liknande resonemang kring vilka kunder och beteenden som är positiva 

för verksamheten, liksom vad som tär på densamma. Samtliga respondenter understryker 

vikten av att kunden ska vara långsiktig för att vara gynnsam för leverantören. Olsson 

beskriver detta som att kunden ska ha en kontinuitet gentemot företaget; en kund som 

frekvent återkommer för inköp samt service tjänar de på i längden. Frykman sammanfattar 

att en lönsam kund är en lojal, återkommande kund som värdesätter butikens produkt och 

tjänsteutbud och accepterar de priser som butiken har.  

Dewoon ser inte någon speciell typ av kund som mest lönsam, utan framhäver att alla 

kunder är viktiga. Hon menar istället att det handlar om att hitta den optimala lösningen för 

den specifika kunden. Om kundens verksamhet är lönsam blir den även lönsam för Scania-

Bilar. Även Färm anser att om de hittar en produktmix som passar kunden bra kan kunden 

bli långsiktigt lönsam, vilket kräver ett gott samarbete med kunden. Detta anser Färm 

underlättas av att kunden är lojal, då de tillsammans kan hitta bättre arbetsprocesser.  

Även Toyota Material Handling anser såsom Färm att de kan göra och planera mycket 

tillsammans med en lojal kund, de kan arbeta för långsiktiga lösningar både gällande truck 

och servicelösning, eftersom de har ett långsiktigt samarbete. Är kunden mindre lojal är 

denna istället mindre mottaglig för idéer och effektiviseringsmöjligheter enligt Strid, som 

tillägger att en bra dialog är en förutsättning för att en kund skall vara lönsam. Vid en god 

dialog sköter kunden maskinerna bättre och de kan sköta servicen bättre, enligt Leward. 

Det viktiga är därmed att de har långa samarbeten med kunden, där de gärna ser att de får 

göra mycket hos kunderna. Dessa långsiktiga lösningar genererar mervärde för kunden och 

gör även Toyota mer tidseffektiva. 

Toyota Material Handling och Scania understryker därmed att med långsiktigt samarbete 

kan erbjudandet och lösningen bli bättre anpassad efter kunden, varmed mervärde skapas 

för kunden, som blir mer nöjd och slutligen därmed även mer lönsam för leverantören.  

Många respondenter, däribland Olsson, tillägger att en lojal kund som de har en god 

relation till sprider det goda ryktet om företaget. Södermalms trädgårdsmaskiner tillägger 

även att det går att bli personlig med en lojal kund, det är lätt att kommunicera med kunden.  

Enligt Södermalms trädgårdsmaskiner är en god kund för verksamheten de som vill ha 

service och som är mer beroende av företaget, vilket ofta är mindre bolag eller 

enmansbolag. Dessa är i regel nöjda med att få bara en liten rabatt. De ser det som mer 

värdefullt att en kund är liten men lojal och köper sina maskiner återkommande hos dem, 

än att kunden är ett stort företag som kommer in, prispressar och köper tio maskiner till 

vrakpris.  
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Risker med lojala kunder 

Samtliga respondenter påpekar även att det finns risker med lojala kunder som kan komma 

att kompromettera kundens och därmed leverantörens lönsamhet. 

”(Fördelarna med en lojal kund är, vår anm.) att trafiken finns där och de 
återkommer och vi har en dialog, förhoppningsvis mer affärer. Nackdelen är väl 

att han förväntar sig rock bottom down priser hela tiden, att vi ska sänka 
priserna, en prisdialog bara.” 

(Jonas Frykman, 2011-03-30) 

En risk med en lojal kund är enligt Färm att denna kan erhålla förmåner andra kunder inte 

får, varmed Scania-Bilar riskerar att förlora de förfördelade mindre lojala kunderna. Han 

hävdar vidare att en lojal kund som inte är lönsam är Scania-Bilars eget fel.  

Dewoon argumenterar för att det av samma anledning finns en risk att förlora vissa av de 

lojala kunderna istället. De kan komma att bli blinda för att de älskar Scania, varmed de 

inte begär de förmåner de är berättigade till. Därmed blir dessa lojala kunder, vilka hon 

kallar för ”dumlojala”, en risk för sig själva, där Scania-Bilar riskerar att förlora dem 

kunder den dag de inser vad de gått miste om. Toyota Material Handling upplever en 

liknande risk, där den lojala kunden riskerar att betala för höga priser för att leverantören 

tar för mycket betalt, vilket gör kunden besviken den dag de upptäcker detta, något Leward 

tror är ett vanligt dilemma för Toyota. Fyrenius tillägger att leverantören med de lojala 

kunderna riskerar att bli ”fat and lazy”, de märker inte om något är dåligt och missar om 

kunden är missnöjd. 

Det råder konsensus mellan respondenterna att lojala kunder kan ställa mycket krav. Vi ser 

tendenser till att lojala kunder begär rabatter i högre utsträckning än mindre lojala kunder. 

De senare får finna sig i att betala fullpris, enligt Olsson. Han tror att han omedvetet skiljer 

på kunderna efter lönsamhet; där de kunder som återkommer ofta, som är lojala och som 

handlar mycket kan få något bättre behandling.  

Lojala kunder och främst då större kunder, vet enligt Olsson att de får den hjälp de behöver 

och de känner att leverantören är rädda om dem, varmed de kan vara en belastning och 

krävande när det gäller att snabbt få hjälp. En lojal kund förväntar sig därmed snabbare 

service och att få gå före i kön. Hos Södermalms trädgårds maskiner låter de främst 

företagskunderna gå före, hos Stefan Olsson de stora företagskunderna. Hos Scania är det 

lätt att de som de känner väl eller de som för mycket oväsen får gå före. I samtliga fall blir 

det på bekostnad av övriga kunder, något som Färm anser är skadligt för leverantören. 

Framförallt Husqvarnas återförsäljare resonerar kring att lojala kunder kräver mycket i tid, i 

rådgivning och umgänge. Hos Södermalms trädgårdsmaskiner kan kunderna bli så 

familjära att de går omkring på lagret och tar upp servicekillarnas tid, vilket kan vara 

påfrestande för verksamheten om det går för långt. A. Dahlgren exemplifierar med kunden 

som går rätt in på lagret och hämtar sin reparerade maskin och förväntar sig att 

betalningsförfarandet inte behöver göras upp. Enligt Olsson är det svåra därmed att hitta en 

avvägning med en lojal kund; hit får du komma, men inte närmare.  
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Även Toyota Material Handling och Scania-Bilar för ett liknande resonemang, men de 

rättfärdigar oftare tidsåtgången eller kostnaderna med de mycket större intäkterna om 

kunden gör ett inköp. Strid påpekar dock att det är viktigt att ha överblick över kostnaderna 

hos de kunder de är mest beroende av för sin egen lönsamhet, för att säkerställa att 

kostnaderna inte eskalerar utan att de analyserar varför och åtgärdar detta. 

”Kunder kan man ha, men de ska vara lönsamma också.” 

(Lennart Strid, 2011-04-06) 

Mindre lojala kunder 

Fördelen med en mindre lojal kund är att de alltid får betala fullt pris, enligt Olsson, vilket 

ekas av ytterligare respondenter. Leverantören behöver inte heller ta samma ansvar för 

dessa, enligt M. Dahlgren.  

En mindre lojal kund bryr sig inte så mycket om de personliga relationerna och ”hur det 

fungerar”, enligt Leward utan de går alltid på det billigaste alternativet, samt kan spela ut 

leverantörerna mot varandra. Även Södermalms trädgårdsmaskiner berättar att de kan bli 

upprörda över kunder som inte följer de normer som branschen har, som begär allt för 

snabba svar eller allt för låga priser. Detta kan dock enligt Leward ge fördelaktiga 

volymökningar som annars inte hade inträffat, men de kräver en tydlig intern strategi.  

En majoritet av respondenterna återger att det framförallt finns potential att omvända en 

mindre lojal kund. Leverantören kan även bli lite mer alert enligt Fyrenius, vilket även 

Olsson anser. Han anser att med dessa kunder måste personalen gå på tå hela tiden; de 

måste vara uppdaterade, prata om rätt saker, kunna kommunicera om det som kunden vill 

ha på ett kompetent sätt, trots att de vet att kunden egentligen inte är intresserad av 

produkten. Denna kund blir därmed som ett prov för företaget. Hos Södermalms 

trädgårdsmaskiner resonerar de kring att dessa kunder kan fungera som en morot för dem 

som säljare, vilket väcker tävlingsinstinkten. Även Scania-Bilar arbetar enligt Dewoon lite 

hårdare med en kund med en låg grad av lojalitet och tar honom inte för given, vilket kan 

vara en fördel för kunden. 

Nackdelarna med en mindre lojal kund är dock enligt Fyrenius mer överhängande; det kan 

bli höga transaktionskostnader och de måste jobba mer för varje enskild affär, vilket även i 

slutändan kan drabba kunden. Även Dewoon argumenterar för att mindre lojala kunder kan 

drabbas med till exempel högre priser, då Scania-Bilar tar en risk med dessa kunder 

eftersom de har mindre kunskap om dem. 

Karlsson tillägger att även en mindre lojal kund kostar i tid och kraft, men utmaningen med 

dessa är att de inte kan vara säkra på att kunden köper något antingen på kort eller på längre 

sikt. Lövgren tillägger att dessa kunder vet han som säljare inte alltid var han har.  

Utmaningen med dessa är att de trots högre risk och vissa kostnader fortfarande behöver 

behandlas väl och korrekt, det vill säga att det är svårt att begränsa kostnaderna, då de 

annars riskerar att skapa badwill, vilket är väldigt svårt att få bort och därmed även skulle 

drabba övrig försäljning. 
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Olönsamma kunder 

De kunder som är minst lönsamma enligt Färm är kunder som har egna 

lönsamhetsproblem, men som inte signalerar detta till Scania-Bilar. Enligt Toyota Material 

Handling är en kund med låg lönsamhet en kund som köper sina truckar och sköter sin 

service själv. I enskilda småaffärer kan det dock handla om att kunden lyckats prispressa 

dem hårt eller hävda att uppkomna problem är leverantörens fel så att kunden får mycket 

gratis. Även Södermalms trädgårdsmaskiner berättar om att det finns kunder som ringer 

runt och prispressar och kräver offerter med mycket kort varsel, vilket för dem resulterar i 

dålig lönsamhet. Sammantaget är dock denna typ av prispressande olönsamma kunder 

väldigt få enligt Strid.  

Istället är kunder vanligen olönsamma enligt Leward för att de har obefintlig eller lite 

dialog med dem. Strid kommenterar att det ofta är väldigt synligt i praktiken att olönsamhet 

beror på att kommunikationen med kunden har brustit varmed något har blivit fel och 

kunden är missnöjd. Enligt Olsson, Strid och A. samt M. Dahlgren karakteriseras även en 

olönsam kund av beteenden där denna ifrågasätter att leverantören behöver gå med vinst, 

som diskuterar och irriterar sig på leverantörens marginaler. Generellt sett är 

respondenterna överens om att långsiktighet krävs för att kunden ska vara lönsam. Olsson 

tillägger dock att det finns många kunder som bara kommer in en gång och köper en sak, 

för att inte komma tillbaka. 

Dewoon menar att Scania-Bilar ibland tror för mycket om sina kunder, att bara för att de är 

lojala så är de lönsamma, vilket kanske inte alltid stämmer. Ibland kan Scania-Bilar även 

medvetet bortse från lönsamheten på en kund när det finns ett marknadsvärde av att ha 

denne. Även Toyota Material Handling hävdar att de ibland har affärer eller en kund med 

allt för låg lönsamhet, varmed de enligt Strid måste våga säga nej eller dra sig ur. Det 

vanligaste är dock att dessa affärer snarare leder till en gemensam åtgärd, än att de säger 

upp kontraktet. 

Leverantörerna berättar även om vissa problematiska kundbeteenden som leder till 

olönsamhet för dem. Lövgren berättar om kunder som bara kommer till Scania-Bilar när 

kunden har ett problem som de vet att bara Scania-Bilar har kompetensen att klara av, men 

vilka i övriga fall alltid åker till någon annan med lägre priser. Detta mindre lojala beteende 

leder även till minskad lönsamhet för Scania-Bilar.  

Även Stefan Olsson och Södermalms trädgårdsmaskiner har erfarenhet av liknande kunder, 

som konsekvent köper sina produkter hos andra återförsäljare, ofta för att de eftersträvar ett 

lägre pris, men som sen vänder sig till Husqvarnas leverantörer vid problem eller för en 

reservdel. Med andra ord är detta kunder som värdesätter lågt pris över kvalitet, men som 

ändå notoriskt förväntar sig en lång hållbarhet hos produkten och därmed utnyttjar 

Husqvarnas kompetens när det blir problem. Detta orsakar stora kostnader, i Husqvarnas 

fall för att det är oerhört tidsödande att finna en reservdel till en sådan produkt, varmed att 

hjälpa en sådan kund blir en minusaffär. Trots detta måste de behandlas som andra kunder, 

på grund av risken för att kunden ska tala illa om dem, samt för att uppmuntra till att de 

ändå ska köpa i butiken: 
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”Den goodwillen som man lägger i det, den får vi tillbaka. (…) Vi kan aldrig mäta 
hur mycket vi fått tillbaks av den kunden som man hjälper men förmodligen så 

kommer han tillbaks till oss nästa gång han ska byta maskin eller när han 
behöver något annat.”  

(Stefan Olsson, 2011-03-23) 

Generellt sett möter de många olika typer av kunder med varierande förväntningar. 

Exempelvis Stefan Olsson möter allt ifrån de kunder som är ovilliga att kommunicera vad 

de vill ha och som bara dyker in och plockar något, till hela skalan fram till de som är 

oerhört pålästa och vet precis vad de vill ha när de kommer. Därmed kan rådgivningen av 

och kommunikationen med kunden bli väldigt annorlunda. Detta är svårare med de mer 

pålästa kunderna, där företaget snarare erbjuder bekräftelse och säkerhet i leverans av en 

välfungerande produkt utefter kundens behov. Olsson upplever att det har blivit svårare att 

bygga långsiktiga relationer, då tillgängligheten av information har ökat, varmed kunden tar 

sitt beslut innan de som leverantörer hinner kommunicera med dem. Även Strid uttrycker 

farhågor om att kunder med högre intern kompetens ska minska behovet av rådgivning. 

5.2.2 Kritiska produkter 

Hur viktig leverantörens erbjudande är för kunderna varierar mellan såväl leverantörer som 

kunder. Åkgräsklipparna är ofta viktigare för Husqvarnas företagskunder än 

privatkunderna, speciellt för de företagskunder där det är en stor kostnad, exempelvis små 

skötselbolag. För dessa är den relativa grundinvesteringen betydande och därmed är också 

kostnaden för att ersätta produkten mer akut än för större organisationer.  

Respondenterna, speciellt Toyota Material Handling och Scania-Bilar, betonar att kundens 

beroende av produkten för att verksamheten ska fortlöpa är viktigare än den relativa 

ersättningskostnaden. Vi kan illustrera detta genom att jämföra Olssons beskrivningar av 

sina bostadsrättsföreningar samt de små grönyteentreprenaderna, där för båda kostnaden för 

inköp av nya produkter är hög. Skillnaden ligger dock i hur och om produkten genererar 

intäkter. För bostadsrättsföreningarna, liksom för många större företag, är gräsklipparen en 

stödfunktion, medan det för grönyteentreprenaderna rör sig om en del av deras 

huvudverksamhet. Grönyteentreprenaderna har därmed enligt Olsson behov av snabbare 

service. 

Samma resonemang förs hos Toyota Material Handling. För dagligvaruhandeln, transport- 

och logistikföretagen är det såväl en stor kostnad som en avgörande del för deras 

huvudverksamhet, där både Strid och Leward talar om att funktionen inte får fallera. 

Upplever de funktionen som väldigt kritisk för kunden har de därmed möjlighet att placera 

en extratruck hos kunden för att garantera kundens fortsatta verksamhet. 

För terminalerna är den relativa kostnaden däremot lägre, men utgör fortfarande en del av 

deras huvudverksamhet. Däremot för tung processindustri och för hamnar, är det en 

stödfunktion, om än en viktig sådan, där kostnaden relativt sett kan anses låg. Detta går 

även igen i deras köpbeteende. Dessa gör upphandlingar av de största truckarna men köper 

de resterande på rekvisition, då trucken för dem bara är en nödvändig kostnad. Trucken i 

sig ses som en nödvändighet för att utföra funktionen och mindre vikt läggs vid truckens 

utförande i sig. 
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För åkerierna som köper av Scania är lastbilen högst väsentlig, då den utgör 

huvudverksamheten och den huvudsakliga intäkten för majoriteten av kunderna. Merparten 

av deras kunder utgörs även av mindre åkerier, för vilka den relativa kostnaden för lastbilen 

är väldigt stor och beroendet av den enskilda lastbilen är starkt. Detta går igen i att de, 

liksom de kunder hos Toyota där trucken är viktig, blir högst beroende av leverantörens 

service, tjänster och kvalitet för att kundens verksamhet skall fortsätta och bli lönsam. 

5.2.3 Förhållningssätt till kunderna 

De olika leverantörerna har olika förhållningssätt till kunderna, för att hantera osäkerheten 

kring deras lojalitet och lönsamhet. Toyota Material Handling arbetar aktivt med sina 

kunder genom analys, med stöd av den systematiserade mötesstrukturen med kunden och 

organiserade kommunikationskanaler mellan företagen. För KAM kunderna gör de därför 

handlingsplaner, i syfte att följa upp kunden och bygga dennes lojalitet och långsiktighet 

gentemot Toyota, för att få kunskap om deras struktur och visioner, samt för att strukturera 

sina egna långsiktiga intentioner gentemot kunderna. De budgeterar även kunderna och 

följer upp deras lönsamhet med analys, där kunden mäts utefter Toyotas marknadsandel hos 

kunden, KPI:er och vissa nyckeltal, såväl interna som gemensamma. Fördelen, enligt Strid, 

med att ligga nära en kund är att de vet mer vad som händer, generellt och budgetmässigt, 

samt hur du utifrån det ska agera styrningsmässigt.  

Även Frykman på Nice Garden Stores anser att en kunddatabas är helt avgörande för att 

kunna ha koll på sina kunder samt för att följa hur lönsam varje enskild kund är. Han tror 

inte att det endast går att lita på magkänslan vid kundhanteringen. 

Södermalms trädgårdsmaskiner använder istället inte formell information om sina kunder i 

någon större utsträckning utan bedömer och förhåller sig till sina kunder i hög grad efter 

just känslan, enligt A. Dahlgren. Exempelvis om kunden är både obekant och känns fel, så 

begär de att kunden ska betala fakturan innan de erhåller produkten. De som inte accepterar 

detta och känns oseriösa säljer de överhuvudtaget inte till, för att inte riskera att förlora 

affären.   

Även Scania-Bilar bedömer och förhåller sig till sina kunder till stor del med hjälp av 

magkänslan, men samtidigt anser det att det är viktigt att kunden ska få samma bemötande 

på samtliga serviceställen. De har därmed ett välintegrerat värderingssystem, där företagets 

kärnvärderingar är en viktig del i arbetet för god service och god kvalitet. Respondenterna 

drar lärdom av och hänvisar ofta till dessa, något som skapar en gemensam plattform för 

hur de anställda ska agera och förhålla sig till kunderna. I enlighet med detta tror Dewoon 

även att det underlättar om kunden har en gemensam värdegrund med leverantören. Hon 

påpekar även att de Scania-Bilar förmodligen har bra känsla för sina kunder: 

”vi är nog väldigt duktiga på det här med magkänsla. När (finans)krisen kom och 
flera utav kunderna gick omkull, vi hade nästan inga kreditförluster och det är 

(…) klart att vi borde ha haft mer smällar än vad vi hade” 

(Camilla Dewoon, 2011-03-23) 

Färm eftersträvar istället en högre grad av standardisering för Scania-Bilar, som en lösning 

för att uppnå den eftersträvade enhetligheten och därmed minska risken för missnöje och 
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höga kostnader. Han anser därmed att Scania-Bilar ska gå från helt kundspecifika lösningar 

och använda sig av mer standardiserade komponenter som kan kombineras efter kundens 

behov. Han anser att detta ska utvidgas till att innefatta goodwill lösningar, samt 

utformningen och anpassningen av erbjudandet. Lövgren anser dock att det skulle vara 

svårt att standardisera alla processer, då det är människor de arbetar med. 

5.3 Förbindelser mellan kund och leverantör 

5.3.1 Personliga relationer  

Samtliga respondenter anser att de kan, genom goda och bibehållna personliga relationer, 

behålla sina kunder längre samt erhålla nya. Dessa ger dem ökad insyn i organisationen 

eller individens behov varmed de har möjlighet att skapa ett mer anpassat erbjudande. 

Etablerade personliga kontakter ger även etablerade informationskällor; personer 

leverantören kan kontakta vid behov så att informationen blir tillgänglig snabbare. Flera 

respondenter påpekar dock även risker med att försäljningen i så pass hög grad är beroende 

av de personliga relationerna.  

Scania-Bilar arbetar mot att skapa en naturlig relation till sina kunder och därigenom ett 

ömsesidigt förtroende till varandra, med målet att knyta kunden till sig med tilläggstjänster 

i form av service och andra tjänster. De kunder som de inte har en relation till eller känner 

till sen tidigare riskerar dock att inte få samma bemötande som Scania-Bilars egna kunder, 

vilket egentligen är deras ambition. Detta blir extra tydligt hos de utländska internationella 

kunder som söker sig till en verkstad under sin färdväg, där de inte får samma prioritet som 

den serviceverkstadens egna kunder. 

”Känner jag en person lite bättre, så är det ju klart att jag ställer mig lite snabbare 
framför den om det är så att jag måste välja, vilket inte är till hans (den andra 

kundens, vår anm.) fördel då.”       

(Camilla Dewoon, 2011-03-23)  

Toyota Material Handling kan genom relationerna till sina kunder möjliggöra fler och 

lämpligare tilläggstjänster för kunden, där relationerna skapar en ökad insyn i 

organisationen, snabbare och bättre kommunikation, samt en bättre förhandlingsposition. 

De har även skapat genom sina ”selected kunder” ett bearbetningsprogram med ett uttalat 

krav på kundbesök och personbearbetning.  

Strid anser att den största glädjen han har på jobbet är de kontakter som skapas. Många av 

kunderna känner han väl och har umgåtts mycket med, vilket används under 

förhandlingarna. Dock är det nervöst inför en stor affär även om de har en bra relation.  

Vissa kunder vill bryta vad han kallar relationsbanden och fokusera strikt på det egentliga 

erbjudandet. Banden i form av personliga relationer kan enligt honom bli för starka, så att 

kunden fortsätter handla av den de alltid handlat av. Därmed har det hänt att kunderna bytt 

kontaktytor, det vill säga tagit in konsulter. Detta är en möjlighet om de saknar tidigare 

relationer till kunden, men är en risk i annat fall.  

Strid menar att försäljningen generellt kan vara sårbar om deras förbindelser är helt knutna 

till en specifik individ och inte till kundens organisation i stort. Denna risk blir mer markant 
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om kunden står för en stor del av leverantörens intäkter. Ytterligare en utmaning med ett 

stort fokus på personliga relationer är att mycket av kunskapen om kunden och relationen är 

knuten till den specifika försäljaren, vilket medför en utmaning att föra vidare detta internt 

vid generationsskiftningar. Detta eftersom mycket av relationen består av tyst kunskap om 

vad som tidigare skett och varför, samt vad som egentligen menades med avtalen. 

Försvinner en av parterna hos kunden eller hos leverantören börjar många dra felaktiga 

slutsatser. Därför anser Strid är det viktigt att bygga breda nätverket där relationen till 

kunden inte endast består av två personer. 

De personliga relationerna kan medföra att Toyota Material Handling blir uppsökta av nya 

kunder efter rekommendationer av tidigare kunder. Samtidigt innebär de personliga 

relationerna att om kunden får en ny inköpare med tidigare relationer till andra leverantörer, 

riskerar de att förlora kunden. Detta upplever även Södermalms trädgårdsmaskiner, vilka 

aktivt använder de personliga relationerna för att behålla befintliga kunder samt attrahera 

nya kunder genom att följa med tidigare kontakter till deras nya arbetsgivare. Stefan Olsson 

bekräftar att de kan förlora kunder genom att nya inköpare anställs med befintliga relationer 

till andra leverantörer. 

Personliga relationer är väldigt viktigt för de etablerade återförsäljarna inom Husqvarna. 

Personliga relationer möjliggör för Stefan Olsson att leverera rätt lösning till kunden. Han 

anser att det idag är viktigt att skapa nätverk och underhålla långsiktiga relationer för 

försäljningen. Södermalms Trädgårdsmaskiner fokuserar starkt på personliga relationer för 

att knyta kunden till sig och uppmuntra till återkommande köp.  

Olsson strävar efter att skapa en kontinuitet till kunden, då han upplever att 

företagskunderna efterfrågar en personlig kontinuitet från leverantören, där det inte räcker 

med telefonsamtal och utskick. De berättar att de tappat kunder på grund av brist på 

kommunikation i form av personliga möten. Det är viktigt med personlig kontakt och 

uppföljning ute hos kunden. Inte för att jaga mer försäljning utan för att ta kontakt och sitta 

och prata. En annan anledning till att de ibland tappar kunder, är nya restriktioner inom 

företagen och personliga kontakter som drabbas vid omorganisationer.  

Nice Garden Stores argumenterar däremot för att rationella argument är viktigare än 

personliga relationer, för att i hans situation som ny på marknaden skapa sig en fördel och 

kunna konkurrera med kundernas tidigare personliga relationer med andra leverantörer. 

Ytterligare en utmaning med ett stort fokus på personliga relationer är att försäljningstiden 

ofta i högre grad spenderas på kunder vilka försäljaren har en personlig relation till. Leward 

menar att eftersom de tappar kunder borde de även besöka de kunderna vilka de inte har en 

personlig relation till, i syfte att även fylla på kundbasen med nya kundrelationer. Strid 

kommenterar vidare att tid de lägger på en lojal kund, hade de kunnat lägga på en annan 

kund, men det ofta kan motiveras om kunden har tillräckligt stor volym och potential.   

Den traditionellt personberoende försäljningen inom B2B har dock de senaste 10-15 åren 

undergått ett antal förändringar, enligt Strid och Leward. Kunderna har inte längre tid till 

social interaktion i lika stor utsträckning, utan de ställer högre krav på prestation, formalia 

och administration. Inköp har blivit en plattform i karriären från att ha varit ett prestigefullt 
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yrke, varmed omsättningen på personal har stigit i hög grad. Relationerna mellan en 

inköpare och en leverantör har därmed minskat drastiskt och de nya inköparna kommer in 

utan kunskap om vad som hänt i relation till leverantören, eftersom kunden inte läser över 

kompetensen till den efterträdande inköparen. Därmed blir en ny utmaning för leverantörer 

att själva läsa över till de nya inköparna vad som hänt och hur de resonerat, samt underhålla 

och öka dialogen med nya samarbetspartners, vilket kan bli komplext om den nya 

inköparen är färgad av erfarenheter från en annan leverantör. 

Kunden idag bryr sig mindre om historien i relationen och tidigare händelser, det är här och 

nu som är viktigt. Kunderna blir sammantaget mindre lojala, enligt Leward, de värderar inte 

lojalitet lika högt enligt Strid. De har lättare att gå till någon annan jämfört med tidigare.  

5.3.2 Aspekter som knyter kunden till leverantören 

Respondenterna för ett resonemang kring att de behöver ha en bra kvalitet på produkten 

samt uppfylla kundens förväntningar för att kunderna ska vilja återkomma samt göra 

ytterligare inköp. För att leverantören ska knyta kunden till sig krävs därmed en god service 

och en god kvalitet, samt att leverantören upprätthåller kundens fortsatta förtroende.  

Hos Scania-Bilar anser respondenterna att kunderna efterfrågar en tillförlitlig produkt, med 

andra ord behöver Scania-Bilar skapa ett förtroende hos kunden och en trygghet i att 

produkten fungerar. De ser detta som fundamenten för att knyta kunden till sig. Vidare 

anser respondenterna att kundens förväntningar ska uppnås, samtidigt som erbjudandet inte 

ska vara för dyrt och utarbetat, utan vara kostnadseffektivt för kunden och anpassad efter 

dennes behov. Även utförandet av tilläggstjänsterna ska resultera i en mer kostnadseffektiv 

verksamhet för kunden. Slutligen är kundens skiftande behov fundamentet för produkt- och 

tjänsteutveckling. 

Även för Toyota Material Handling är det viktigt att uppnå kundens förväntningar för att 

knyta kunden till sig på sikt, där servicen ska vara anpassad efter kundens uppfattning om 

denna. En förutsättning för god service och god kvalitet är dialog med kunden. Även 

respondenterna hos Toyota Material Handling betonar att det är viktigt att kunden får en 

lösning där denne känner sig trygg; Toyota Material Handling har åstadkommit en 

tillförlitlig lösning utan att kunden behöver känna osäkerhet över funktionen. Strid menar 

vidare att de vet att det är lättare att förlänga avtal eller sälja nästa truck, om en tekniker gör 

ett bra jobb med servicen. Därmed säljer en duktig försäljare även förebyggande underhåll 

med trucken.  

Produktutvecklingen sker i samarbete med kunden, där de stora kunderna oftast har ett 

större inflytande. Dessa har ett intimt samarbete med Toyota sedan tidigare. Kunden kan 

vara med hela produktutvecklingsprocessen. 

Hos Stefan Olsson är tryggheten viktig, samtidigt som kunden ska känna att den fick den 

hjälp denne behövde och förväntade sig. Det ska vara rätt produkt till rätt pris till rätt kund: 

”Det ligger med hela vägen, för då får han den kvalitet som han vill ha från 
början, inte som vi har sagt eller någon annan har sagt, utan det var den han 

förväntade sig.” 

(Stefan Olsson, 2011-03-23, betoning i original) 
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Respondenterna hos Södermalms trädgårdsmaskiner betonar produktens kvalitet för att 

knyta kunden till sig, samt att de ska vara snabba på att åtgärda fel när dessa uppstår. Att de 

har personliga relationer till kunden bidrar även starkt till att de kan knyta denne till sig. 

Nice Garden Stores värdesätter å sin sida tydlighet samt att hålla utfärdade löften.  

Flera av leverantörerna i studien arbetar även proaktivt för att kunden ska vända sig till 

dem. Exempel på detta är Färm som anser att Scania borde vidareutveckla systemet med 

sms-tjänster, vilka påminner kunden om nästa service, med ett system där lastbilen själv 

signalerar när den är i behov av service till Scania-Bilar, varmed de kan ta kontakt med 

kunden när ett behov uppstår och boka in en service. Scania-Bilar har även infört en tjänst, 

servicemarknadssäljaren, vars uppdrag är att kontakta och uppmuntra kunden att förlägga 

mer av sin verksamhet kring fordonet hos Scania-Bilar, genom ytterligare tjänster. 

Även Stefan Olsson kontaktar kunden när de i sina register ser att det borde vara dags för 

kunden att byta utrustning eller underhålla befintlig utrustning vid slitage eller inför säsong, 

genom deras kundbesök och genom utskick. Toyota Material Handling har rutiniserat 

överblicken över kundens produkter; där servicetekniker som frekvent underhåller 

utrustningen meddelar distriktssäljare när en produkt börjar bli sliten. Strid menar att en 

duktig försäljare även säljer underhåll till trucken, såväl för att skapa denna överblick, som 

för att skapa en kontinuerlig kundkontakt. 

Kontrakt och avtal  

Ett formellt sätt våra respondenter talar om som syftar till att knyta kunden till sig är att 

använda kontrakt och avtal, vilket främst appellerar till Scania-Bilar och Toyota Material 

Handling, medan återförsäljarna för Husqvarna tycks tillämpa dessa i varierande grad. 

För Scania handlar de olika kontrakten och avtalen till stor del enligt Dewoon om att knyta 

kunden till sig genom att denne kontinuerligt kommer in till leverantören med sin produkt 

för service och reparationer. Samtliga lastbilar säljs med ett grundläggande tillsynsavtal 

vilket ämnar skapa en inledande kontakt med kunden som möjliggör att utöka kundens 

tjänster och service. Det avtal som starkast knyter kunden till Scania-Bilar är det 

heltäckande grönkortavtalet, där Scania helt tar över ansvaret för att utföra och planera 

service och reparationer. Kontrakten och avtalen handlar även om att utöva kontroll över 

produkten, vilket är viktigt under såväl garantitiden som vid operationell leasing, då i båda 

fallen företaget har en risk i produkten. Dewoon påpekar att inte alla typer kontrakt och 

avtal som Scania-Bilar erbjuder är direkt lönsamma, men i dessa fall handlar det om 

lojalitetsskapande kontrakt och avtal. 

”om jag har en bakgrund på kunden så ser jag ju hur de använder sina bilar, om 
de sköter dem, om de sköter sina servicar och så vidare, då håller bilen mycket 

längre och så vidare och det gör ju att jag kan påverka hans månadskostnad. Är 
jag väldigt osäker på kunden, då måste jag ta en viss risk och den risken kostar 

för kunden” 

(Camilla Dewoon, 2011-03-23) 

Kontrakten och avtalen minskar även den generella risken med kunden, då Scania har ett 

helhetsgrepp om denna och dess verksamhet och kan därigenom i ett tidigt stadium få 
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vetskap om kunden har problem i sin verksamhet. De kan därigenom vidta åtgärder för att 

minska potentiella förluster samt hjälpa kunden i dennes verksamhet.  

Slutligen använder de avtalen och kontrakten för att kunna planera sin verksamhet och vara 

effektiva. De känner kunden och kan förutsäga dennes servicebehov, vilket även gör att de 

snabbare kan ta reda vad som ska göras med lastbilen när den kommer in på verkstaden. 

Toyota Material Handling fokuserar starkt på avtal och kontrakt, eftersom de säljer fler och 

fler tjänster. Kunden avtalar om en funktion snarare än att köpa en produkt, där kunden 

skräddarsyr funktionen med hjälp av kontrakt och avtal. Syftet med kontrakten för 

leverantören är att skapa kontaktpunkter och kontinuitet till kunden. Fyrenius utvecklar 

detta med att serviceverksamheten är viktig för att öka lojaliteten.  

Stefan Olsson använder sig huvudsakligen av antingen ett leveransavtal eller ett enkelt 

rabattavtal. Syftet med ett kontrakt eller avtal för Stefan Olsson är att få en kontinuitet i 

kundrelationen. Bland annat offererar de fri första service på nya åkgräsklippare, för att öka 

sin egen kompetens, ge kunden ett mervärde samt att uppmuntra fortsatt utnyttjande av 

deras tjänster. Rabattavtalen har ofta en psykologisk effekt, som även de uppmuntrar till 

återkommande besök, då enligt Olsson kunden besöker de återförsäljare där de har rabatt, 

oberoende den faktiska rabattsatsen.  

Södermalms Trädgårdsmaskiner tillämpar i princip inga kontrakt eller avtal gentemot sina 

kunder, utan använder sig i hög grad av muntliga överenskommelser. Det enda avtalen de 

tillämpar är finansieringslösningar tillsammans med ett kreditbolag. Nice Garden Stores 

kommer fokusera på att sälja sina maskiner med olika typer av serviceavtal och 

finansiering, där kontrakten främst syftar till att sälja tilläggstjänster.  

Kompensering av kunder 

Samtliga respondenter anser det viktigt att belöna kunder och även kompensera dem när 

något blivit fel i produkten eller tjänsten. Detta skapar ett mervärde för kunden och 

motverkar eventuellt missnöje som uppstått. Betydande svårigheter för leverantörerna är 

kostnaderna som uppstår av kompensering och belöning, då kostnaden för insatsen riskerar 

att överstiga den faktiska intäkten från kunden.  

Ett sätt att kompensera kunden är goodwill, vilket samtliga företag i studien säger sig nyttja 

och även upplever att kunderna kräver att få när det anser något är fel i produkten eller 

tjänsten. Samtliga företag tycks ta på sig kostnader som de rent formellt inte skulle behöva, 

för att mildra kundens missnöje. Scania-Bilar är enligt Lövgren generösa med goodwillen, 

annars skulle det enligt honom bli svårt att sälja kunden nästkommande bil. Lojala kunder 

tenderar att lättare få goodwill: 

”vet vi att vi har en superlojal kund som kommer köpa av oss igen, ja men då är 
det lättare att öppna plånboken, så är det”  

(Camilla Dewoon, 2011-03-23) 

En form av goodwill som Toyota Material Handling drabbas av, enligt Strid är när kunden 

har fri flexibilitet att ställa av en viss procent av flottan avgiftsfritt. Strid anser att eftersom 

de vill hjälpa kunden och då relationerna är viktiga så är de relativt generösa med goodwill.  
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”Ja, det första är att ibland är man tvungen (att ta goodwill, vår anm.) eftersom vi 
tycker att det är så mycket relationer det handlar om, eftersom vi lever med 

varandra dag för dag för dag.”  

(Per Fyrenius, 2011-04-01) 

Stefan Olsson i Nynäshamn AB använder sig av goodwill kostnader efter bedömning av 

kunden. Det brukar ta goodwillkostnaden om det är en riktigt bra kund, det vill säga en 

kund som omsätter mycket hos dem varje år. För Södermalms Trädgårdsmaskiner är 

goodwill väldigt beroende på interaktionen mellan dem och kunden. M. Dahlgren påpekar 

även att han anser att de är alldeles för snälla när det kommer till goodwill.  Frykman har 

inte reflekterat över goodwill i någon större utsträckning, men anser att det är viktigt att alla 

kunder är nöjda. 

Följaktligen anser samtliga respondenter att goodwill är viktigt för att kunden ska 

återkomma. Men de uttrycker även en rädsla för att goodwillkostnaderna ska bli eskalera 

eller vara för höga. Därmed för de olika resonemang kring hur goodwill ska hanteras för att 

vara ett bra medel.  

Strid anser att det är bra att utföra goodwilltjänster under förutsättning att kunden vet om att 

dessa utförs utan monetär kompensation, så att kunden faktiskt upplever ett mervärde. 

Leward anser att goodwill är aktuellt om kunden går med på en tydlig motprestation, vilken 

dokumenteras. Han anser att de inte är tillräckligt bra på att ställa krav på kunden. Dewoon 

är av samma åsikt och ger ett exempel där Scania-Bilar villkorat en goodwill i ett köp för 

en kund som var i en upphandling, då de var osäkra på om kunden skulle köpa Scania igen 

eller inte. Hon anser även att beslut om goodwill ska tas av de som har arbetar närmast 

kunden och därmed har insyn i dennes verksamhet och beteende, för att rätt kund ska få rätt 

goodwill. Färm anser slutligen att det är viktigt att beslut om goodwill systematiseras och 

standardiseras, för att kunden alltid ska kunna veta vad utfallet kommer att bli, för att 

minska otryggheten och diskussionerna. Han anser att det är viktigt att alla kunder får 

samma goodwillbehandling, även de som inte högljutt kräver sina rättigheter, då: 

”om man hör att grannen fick en gratis motor, men jag fick inte det men jag hade 
samma bekymmer, då har vi problem” 

(Kaj Färm, 2011-03-24) 

5.3.3 Motpart 

Vilken part hos kunden som är har mest inflytande i inköpsbesluten skiljer sig mellan 

företagen, där respondenterna lägger olika vikt vid användaren gentemot den som tar det 

faktiska inköpsbeslutet. Gemensamt för respondenterna är att inköparen och användaren 

ofta har olika syn på produkten.  

För Scania är användarna mycket viktiga att bearbeta, då de ofta har mycket inflytande i 

valet av lastbil. Detta eftersom användaren är:  

”nyckeln till att våra produkter går kostnadseffektivt. För att kör han bra så 
kommer den gå ekonomiskt bra och han kommer inte köra sönder bilen och så 

vidare, så det är en jätteviktig kärna också till att det går bra för åkeriet.” 

(Camilla Dewoon, 2011-03-23) 
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Åkaren (inköparen) och chaufförerna skiljer sig dock starkt i vad de efterfrågar i produkten: 

”åkeriet är intresserade utav att tjäna pengar och ha en trygg flotta som han vet 
rullar i alla väder, medan föraren, han vill ha en skön hytt, känna trygghet i det 
han åker, säkerhet. Framförallt är det mycket prestige också, de möter många 

andra på vägarna och då vill han känna sig stolt över det han kör”  

(Camilla Dewoon, 2011-03-23) 

Toyota tycks fokusera mindre på slutanvändaren än Scania, men Leward upplever att 

användaren blir viktigare när företaget är litet, eftersom användarens trivsel då är viktig för 

att lagerhanteringen skall vara effektiv. Fördelarna med funktionsförsäljningen upplevs 

istället mer av de i ledande ställning. Leward anser dock att det är svårt att övertyga 

inköpsavdelningar om andra saker än siffror när de gör sina bedömningar. Ekonomer 

glömmer lätt bort mjuka värden som att människorna som använder dem ska trivas och att 

det ska fungera.  

Dock skiljer det sig i varje enskild affär: 

”Det finns (…) flera spelare, olika grader av påverkare och vi måste rikta oss till 
alla och vi måste försöka identifiera hur det här systemet ser ut i varje enskild 

affär och det här skiljer sig otroligt mycket.” 

 (Per Fyrenius, 2011-04-01) 

Olsson beskriver att det kan vara svårt att förhålla sig till både användaren och den som tar 

de faktiska inköpsbeslutet: 

“Det är skitsvårt, vi har faktiskt nästan haft en konflikt om det förra veckan, där 
inköparen har beställt en vara som användarna överhuvudtaget inte vill ha, utan 

de vill ha ett snäpp bättre då.” 

(Stefan Olsson, 2011-03-23) 

Olsson anser därför att det är lättare att hantera små företag, då plånbok och användare ofta 

är samma person. Hos större kunder kan de som leverantör hamna mitt i mellan.  

Hos Södermalms Trädgårdsmaskiner ser respondenterna användaren som den viktigaste 

parten i inköpsprocessen vilket de grundar på att i regel är det de som är inne i butiken. Det 

är slutanvändaren som köper in det han vill ha såvida det inte handlar om större maskiner, 

där inköpsbesluten tas högre upp i organisationen.  

Frykman anser att ekonomiavdelningen är den viktigaste parten för Nice Garden Stores att 

bearbeta i inköpsprocessen.  Han vidhåller dock att användaren är viktig i processen, men 

att i företag som drivs rationellt ligger beslutsmakten högre upp och följaktligen ska det i 

säljprocessen fokuseras på de som tar de slutgiltiga inköpsbesluten. 
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5.4 Lojalitet  
Nedan presenteras en sammanställning över hur respondenterna ställer sig till och ser på 

vanligt förekommande lojalitetsdimensioner i litteraturen.  

När respondenterna tillfrågades om sin egen syn på vad lojalitet utgör, utan styrning utifrån 

de fastställda dimensionerna, var återkommande köp den mest förekommande definitionen.  

Fyrenius anser att återkommande historiska köp är en av de viktigaste dimensionerna utav 

lojalitet. Olsson menar däremot att de återkommande köpen beror på vilken produkt kunden 

köper, samt att vissa kunder har behov av nytt oftare, varmed tiden mellan köpen beror på 

hur mycket kunden använder produkten och vad denne har för behov. Därmed anser han att 

frekvensen och tiden mellan köpen båda är viktiga aspekter, vilka hänger ihop i hans 

bransch. Han lägger dock ingen värdering i när köpen sker. 

Fyrenius anser inte att köpt nyligen utgör lojalitet. Leward däremot anser att köpt nyligen 

inte behöver vara ett tecken på lojalitet, men att det i vissa fall kan vara det.  
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Återkommande historiska köp x x x x x x x x x x x 

       Frekvensen x       x       x   x 

       Tid mellan köpen x       x       x   x 

Köpt nyligen o x x o o,x o     x   o 

Troligt nytt köp o   x   x       x   o 

Intäkten från kunden o       o o     x   o 

Lönsamheten från kunden o x             x   o 

Långsiktiga intentioner x x     x x     x x x 

Tilltro x x   x x x   x x x   

Delad värdegrund x     o x x     x   o 

Engagemang (commitment) x       x x x   x   x 

Kunden känner sig lojal o         x     x   o 

Kunden talar väl om företaget x   x   x x x x x   x 

Grå = Beteenderelaterad dimension 

Vit = Attitydrelaterad dimension 

x = Respondenten instämmer 

o = Respondenten instämmer inte 

Blankt  = Ingen åsikt eller kommentar 

Tabell 3. Respondenternas inställning till lojalitetsdimensioner. Källa: Hahn, Lind (2011) 
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Dewoon ser långsiktiga intentioner, från båda parter, som Scania-Bilars sätt att skapa 

långsiktig lojalitet, då Scania-Bilar är med i kundens verksamhet och dess utveckling där de 

tillsammans går hand i hand. Strid anser att kunden inte behöver vara lojal för att de ska få 

intäkter. Däremot anser han långsiktiga intentioner, då han menar att tänker de inte 

långsiktigt med affärsrelationerna så kan de inte göra kortsiktiga affärer.  

Dewoon tror att det är lättare att vara kund hos Scania-Bilar om de tror på deras 

värdegrund, samt om kunden har någon liknande på sitt företag. Fyrenius anser däremot 

inte att delad värdegrund utgör lojalitet. Den senare är inte relevant för deras bransch, men 

kan möjligen bidra till tilltro. 

Engagemang anser Dewoon viktigt från Scania-Bilars sida. Om de visar engagemang för 

kunden skapar det lojalitet. Leward är av samma åsikt då han menar att finns det 

engagemang finns det något att bygga på, är kunden engagerad blir de som leverantör 

engagerade. Engagemanget anser även Olsson vara viktigt. 

Dewoon anser inte att huruvida kunden känner sig lojal bidrar till lojalitet, utan att kundens 

faktiska beteende är viktigare. Däremot så vänder Olsson sig mot att kunden känner sig 

lojal till företaget: 

”Kunden ska väl inte behöva känna sig lojal på det viset, han ska känna sig nöjd 
mera.” 

(Stefan Olsson 2011-03-23, betoning i original) 

Lövgren är av liknande åsikt, då ha menar att lojalitet är väldigt viktigt då han i sin 

yrkesroll känner ett väldigt stort förtroende för kunden och han blir i sin tur väldigt lojal 

mot denne och därmed är inte kundens lojalitet det viktigaste för honom utan leverantörens.  

Färm anser att lönsamhet utgör lojalitet, men belyser att affären inte endast ska vara lönsam 

för Scania-Bilar utan även för kunden. Dewoon anser däremot inte att lönsamheten från 

kunden utgör lojalitet, då detta är beroende av kundens behov och betalningsförmåga, 

snarare än dennes lojalitet. Även Olsson ser inte att lönsamhet utgör lojalitet utan menar 

istället att eftersom de ser långsiktigt på kunden så är denne alltid lönsam.  

Dewoon anser att kunden talar väl om företaget utgör och visar lojalitet och menar att 

kunderna är Scania-Bilars bästa ambassadörer. Lövgren anser att det är viktigt att kunden 

talar väl om företaget, samt att det omvända kan vara förödande:  

”sitter de och spyr galla över oss på sitt lunchhak och sitter fem runt omkring, det 
är svårt att hämta in sånt, det sprider sig snabbt. Så att vi försöker sköta oss”  

(Kjell Lövgren, 2011-04-11) 

A. Dahlgren anser att kunden talar väl om företaget är en betydande dimension av lojalitet, 

då det är mycket viktigt att ryktet om dem sprids. Hon tror att personkemin mellan 

kunderna och de själva som säljare är avgörande för huruvida personerna talar väl om 

företaget.  

Fyrenius anser att tilltro är en av de viktigaste dimensionerna av lojalitet. 
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Olsson anser inte att intäkten från kunden är ett tecken på lojalitet, men att de däremot 

mäter intäkten för att kontrollera kostnadstäckningen. Vidare anser han att allt utom intäkt 

är svårt att följa upp eller mäta. 

När respondenterna tillfrågades om sin egen syn på vad lojalitet utgör var att ha en dialog 

med kunden ett svar som återkom från flertalet respondenter. Exempelvis Leward menar att 

lojalitet är när kunden vill samarbeta med dem och att de har en dialog. Han påpekar att det 

enda det kan veta säkert är att det uppstår problem, därför är förmågan att kommunicera 

essentiell när detta väl händer. Även Strid framhåller att en dialog är viktig; där lojalitet är 

att de samverkar, har gemensamma mål och en återkommande dialog. Det ger affärer på 

sikt. Även Dewoon menar att en kontinuerlig dialog är viktig, vilket skapar förtroende, 

något hon finner mycket viktigt i relationen med kunden. Detta återfinns även i Stefan 

Olssons resonemang om behovet av kontinuitet gentemot kunden, för att behålla dessa som 

kunder. 

Även samarbete var för respondenterna en viktig dimension utav lojalitet. Färm menar att 

lojalitet är att kunden vill utveckla sitt samarbete med Scania-Bilar och att kunden också ser 

ett värde i ett samarbete. Även Stefan Olsson påpekar samarbete som en viktig dimension:  

”En lojal kund kommer tillbaka, och då har vi ett långsiktigt samarbete eller 
förtroende ihop med kunden, med det vi kan leverera.” 

(Stefan Olsson, 2011-03-23) 

Förståelse var även en aspekt som flera respondenter ansåg utgör lojalitet. Exempelvis 

Färm och Dewoon anser att förståelse är en del i hur Scania-Bilar aktivt verkar för lojalitet, 

för att komma närmare kunden och skapa en förståelse för kundens behov och verksamhet, 

genom utveckling samt genom Scania-Bilars engagemang i kunden.  

Slutligen var ett framträdande drag hos respondenterna även att de inte ansåg att all 

interaktion med kunden nödvändigtvis behövde handla om direkta köp för att kunden ska 

anses som lojal, utan den återkommande interaktionen tycks anses lika viktig som de 

direkta köpen.  

Inte heller anser respondenterna att det viktigaste är att kundens lönsamhet är så hög som 

möjligt, eller att kunden väljer att införskaffa hela sitt behov hos leverantören, även om det 

är något som respondenterna uppskattar. Men det viktiga är istället att det är stadigt 

återkommande kund, där företaget har ett återkommande kassaflöde från kunden.  
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ANALYS -  Kapitel 6. Interaktionen mellan 
leverantör och kund 

I detta kapitel presenterar vi en sammanfattning av studiens empiri, för att genom en 

övergripande analys definiera vilket sammanhang leverantörerna befinner sig i.  

6.1 En kritisk funktion 
Genomgående i vårt empiriska material finner vi en trend mot att accentuera tjänster och 

service. Leverantörerna säljer en produkt i botten, men i slutändan säljer de en funktion, en 

lösning eller en kompetens, där de ser till att förstå kundens behov och anpassa erbjudandet 

därefter, med hjälp av sin kompetens, tjänster och service. Leverantörerna beskriver även 

att kunderna i allt högre grad efterfrågar att leverantören tar ansvar för såväl produkten som 

funktionen.  

Produkten övergår därmed, i enlighet med Lusch och Vargo (2004), från att vara den 

huvudsakliga delen av erbjudandet, till att vara överföraren av en funktion. Erbjudandet 

skapas i interaktion med kunden, utnyttjandes leverantörens specialiserade kompetenser 

och värdet för kunden uppstår då funktionen fyller dennes behov. I detta sammanhang 

återger respondenterna att det blir allt viktigare att knyta kunden till sig, för att skapa 

långsiktiga och lönsamma relationer. Det är först då de tjänster och den service 

leverantören erbjuder kan bli gynnsam för såväl kund som leverantör.  

Denna funktion kan vara mer eller mindre viktig för kunden. Generellt sett i denna studie, 

ser vi i 5.2.2 Kritiska produkter, är kunden i många fall beroende av den levererade 

funktionen. För många kunder hos Toyota Material Handling, och för majoriteten av 

kunderna hos Scania-Bilar, skulle verksamheten avstanna helt om den levererade 

funktionen fallerade. Detsamma, om än i mildare grad, gäller de kunder hos Husqvarnas 

återförsäljare som är beroende av grönyteskötseln för sin huvudverksamhet. Vilka 

kostnader som uppstår om funktionen fallerar, skiljer sig dock åt mellan leverantörerna och 

även mellan kunderna. 

Generellt sett ser vi i vårt material att 1) med högre beroende av produkten för 

verksamhetens intäkter så blir tillförlitligheten hos funktionen och leverantören viktigare 

för kunden, då kundens egen lönsamhet i högre grad är beroende av deras prestation. Hos 

många kunder är funktionen så kritisk, i enlighet med Gelderman och Van Weele (2002) 

samt Kraljic (1983), att verksamheten avstannar helt eller i hög grad om funktionen fallerar, 

vilket hos Scania-Bilar är majoriteten av kunderna, hos Toyota Material Handling främst 

dagligvaruhandel, transport- och logistikkunderna och hos Husqvarnas återförsäljare är det 

främst grönyteentreprenaderna.  

2) Med högre relativa kostnader för produkten så lägger kunden större vikt vid 

inköpsprocessen. Om det är dyrt för kunden att ersätta produkten, utefter dennes budget, är 

det mer troligt att denna lägger tid på att finna en produkt med god kvalitet. Om det är dyrt 

för kunden att reparera produkten, så är det mer troligt att kunden söker efter en leverantör 

som kan erbjuda god kvalitet på tjänsterna; för såväl tillsyn, service som preventivt arbete. 

Vi ser därmed i enlighet med Lele (1997) att funktionen även är olika kritisk för kunderna, 
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beroende på de kostnader som uppstår om funktionen fallerar, där kostnaderna som uppstår 

för många av Toyota Material Handlings och majoriteten av Scania-Bilars kunder är högre 

än för de flesta av kunderna till Husqvarnas återförsäljare. Följaktligen arbetar Scania-Bilar 

och i många fall även Toyota Material Handling, i enlighet med Lele (1997), mer för att 

undvika att funktionen fallerar överhuvudtaget. För övriga kunder arbetar leverantörerna 

mer för att erbjuda en snabb och trygg service.  

6.2 Leverantörerna 
Vi sammanfattar här vår empiri med hjälp av Fords et al. (2003) modell om interaktionen 

mellan leverantör och kund, för att ge läsaren ytterligare förståelse för deras verksamhet. 

Gemensamt för de flesta av kunderna är vad Ford et al. (2003) kallar för en osäkerhet över 

behoven. Deras kunder har ofta ett behov av en funktion som i enlighet med Ford et al. 

(2003) ska vara anpassad till deras verksamhet, och som i enlighet med Lele (1997) ska 

vara tillförlitlig då varje avbrott kostar kunden, ska vara prisvärd eller kostnadseffektiv 

samt ha hög kvalitet. För att uppnå detta har kunderna behov av leverantörens kompetens, 

då de inte alltid vet vad de behöver för lösning för att kunna nå det eftersträvade resultatet. 

Kunderna har själva inte möjlighet att tillskansa sig kompetensen som krävs samtidigt som 

de ägnar sig åt sin egen kärnverksamhet.  

Leverantörernas konkurrenskraft ligger därmed i deras förmåga att granska kundens behov 

och att hjälpa kunden att skapa en hållbar funktion. De säljer därmed främst sin kompetens, 

vad Ford et al. (2003) kallar för problemlösningsförmåga. Vi har sett att leverantören 

generellt, i enlighet med Ford et al. (2003), kan ta ut ett prispremium i förhållande till andra 

konkurrenter, då leverantörens specialiserade kompetenser (Lusch, Vargo, 2004) tillför ett 

mervärde till kunderna genom att hjälpa dem att utföra och skräddarsy en funktion, vilken 

de själva annars inte hade klarat av (Grönroos, 2008; Karlsson, Viklund, 2008). 

Interaktionen grundas således på leverantörens förmåga till problemlösning som fyller 

kundens osäkerhet över behoven. 

I Scania-Bilars och Toyota Material Handlings fall har kunden ett behov av alltför 

komplexa lösningar för att ha möjlighet att själv besitta full kompetens, vilka dessutom av 

respondenterna beskrivs som så pass kritiska att de aldrig får fallera, i enlighet med Leles 

(1997) definition. I Husqvarnas fall har kunden ett behov vars lösning är högst föränderlig 

så att kunden inte hinner tillägna sig kompetensen kostnadseffektivt, då utbudet består av 

ett stort antal produkter som är föränderliga i form av ständigt nya modeller. Kunden 

förlitar sig därmed på leverantörens kompetens och söker sig, i enlighet med Ford et al. 

(2003), till leverantörer som de anser är duktiga på området, men även till sådana de har en 

relation till, antingen till produkten eller till företaget i sig, samt till varumärken de litar på.  

Leverantörernas strategi för att skapa ett anpassat erbjudande, det vill säga på vilket sätt de 

attraherar kunder enligt ovan resonemang, skiljer sig åt bland våra företag. Toyota Material 

Handling och Stefan Olsson säljer främst kompetensen att skräddarsy produkten eller 

lösningen efter kundens specifika behov; kunden har en relation till dem, och anser dem 

vara en duktig leverantör. Södermalms trädgårdsmaskiner och Nice Garden Stores däremot 

säljer kvalitetsprodukter, där kunden istället har en relation i förväg till varumärket eller 
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varumärkena. Scania-Bilar å sin sida har både ett starkt varumärke för att mildra kundens 

osäkerhet, samt en kompetens att hjälpa kunden till en säker och hållbar lösning.  

Varumärket och relationen till företaget leder även till att många kunders osäkerhet över val 

av leverantör minskar (Ford et al., 2003). Har kunden funnit en bra leverantör upplevs 

risken i att byta från något som fungerar väl som högre än de eventuella men osäkra vinster 

som kan göras av att byta leverantör. Därmed bidrar även varumärket till att skapa mer 

långsiktiga kunder, vilka i enlighet med Basu och Dick (1994) på grund av den positiva 

attityden till leverantören slutar leta efter andra leverantörer i samma utsträckning. 

Sammanfattningsvis är leverantörerna industriella företag, som erbjuder komplexa eller 

föränderliga funktioner, bestående av tjänster och service med en produkt i botten. Deras 

konkurrenskraft ligger därmed i att med hjälp av specialiserade kompetenser (Lusch, 

Vargo, 2004), mildra kundens osäkerhet över behoven genom att hjälpa kunden till en 

funktion som är anpassad efter dennes behov (Ford et al., 2003), med ett stöd av tjänster 

och service för att funktionen sällan ska fallera, alternativt snabbt återställas då funktionen 

är kritisk (Lele 1997), varmed mervärde skapas för kunden då leverantören underhåller den 

kompetens kunden själv inte har möjlighet att underhålla (Grönroos, 2008; Karlsson, 

Viklund, 2008). Enligt Ford et al. (2003) har därmed leverantören en relation till sina 

kunder baserad på problemlösning. 

6.3 Problemlösarrelationen  

6.3.1 Förbindelser mellan köpare och leverantör 

Aktörsförbindelser 

Vad som även är gemensamt för våra företag är användandet av personliga relationer för att 

minska kundens osäkerhet till erbjudandet, vad som Ford et al. (2003) kallar för osäkerhet 

över transaktionen. Genom att kunden upplever att leverantören är kompetent och känner 

till kundens behov, har kunden större tillförsikt till att produkten eller lösningen är adekvat. 

Detta är mest framträdande hos Södermalms trädgårdsmaskiner, där den personliga 

relationen är både central för och grunden till försäljningen och interaktionen. 

Samtliga respondenter återkommer till behovet av personliga relationer till sina kunder. 

Försäljningsarbetet för leverantörerna är beroende av och utgår från interaktionen mellan 

individerna. Med andra ord finner vi i enlighet med Dwyer et al. (1987) och Ford et al. 

(2003) att aktörsförbindelser är en förutsättning för en långvarig relation av återkommande 

köp. 

Vi finner i vår empiri att etablerade personliga kontakter ger en effektivare kommunikation; 

med snabbare informationsflöde genom etablerade kommunikationskanaler, enlighet med 

Ford et al. (2003) och Håkansson, Snehota (1989). Det är tydligt att, i enlighet med Dwyer 

et al. (1987), är såväl informell som formell kommunikation viktig, enligt några 

respondenter även nödvändig för att inte förlora kunderna. Syftet är att förstå kundens 

behov, men även att genom informell kommunikation etablera starkare aktörsförbindelser 

och därmed knyta kunden till sig, samt kommunicera leverantörens långsiktiga intentioner.  
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Den effektivare kommunikationen leder enligt Ford et al. (2003) och Håkansson, Snehota 

(1989) till ömsesidiga förmågor och beroenden som närmare knyter parterna till sig genom 

engagemang och tilltro, en tendens som vi ser starkare när funktionen för såväl leverantör 

som kund inbegriper mer risk, som hos Scania-Bilar och Toyota Material Handling. 

Slutligen kan leverantören utnyttja dessa för att påverka kunden, i enlighet med Ford et al. 

(2003), för att uppmuntra till ytterligare köp, på befintligt företag eller som några 

respondenter påpekar, genom att följa med aktören till dennes nya företag om denna byter 

anställning. Den senare möjligheten tenderar dock att minska när lösningen kräver en intim 

kunskap om kundens verksamhet, som hos Toyota Material Handling, där 

aktörsförbindelsen därmed inte är tillräcklig. 

Med en förlitan till nära personliga relationer blir det svårare att ta till sig de nya och 

obekanta kunderna. I enlighet med Ford et al. (2003) skapar leverantören lätt starka 

gemenskapsband med de befintliga kunder de känner sig trygga med, på bekostnad av 

övriga kunder och attraherandet av nya kunder, med risk för sinande kundbaser som 

resultat, något som flertalet respondenter påpekar. Nya kunder eller kunder de har svårare 

att komma nära upplevs som en risk, vilket är tydligast hos Södermalms trädgårdsmaskiner. 

Upplever leverantören att den tar en risk så kostar det ofta kunden, enligt vårt resultat. Vi 

ser även tendenser till att med starkare gemenskapsband kan det bli svårare att vara kritisk 

mot befintliga kunder och neka dem favörer, varmed kostnaderna för dessa kunder riskerar 

att öka.  

Aktivitets- och resursförbindelser 

I enlighet med Dwyer et al. (1987) och Ford et al. (2003) leder de längre relationerna till en 

gemensam koordinering av aktiviteter, anpassad efter en gemensam agenda, det vill säga 

aktivitetsförbindelser. Med andra ord anpassar sig bägge parter efter varandra, med andra 

ord skapas resursförbindelser, med tanken att båda ska tjäna på utbytet, vilket är ett av 

grunddragen våra respondenter presenterar för att en kund ska vara gynnsam. 

Den viktigaste aktivitetsförbindelsen vi funnit är kontrakten, vars syfte enligt 

respondenterna är just planeringen av aktiviteter. I mildare form återfinner vi de i de 

tjänster som är utformade för att regelbundet komma i kontakt med kunden, alternativ i 

gemensamt utformade men mer flexibla planeringar av aktiviteter. I de flesta fall utgår 

dessa från tillsyn och reparationer av produkterna. I viss mån kan även aktiviteterna 

uppmuntras istället för stipuleras, genom exempelvis rabatter.  

Vi finner att samtliga aktivitetsband leder till och syftar till att organisera och skapa 

naturliga kontaktpunkter mellan företagen. Respondenterna talar om kontaktytor mellan 

företagen, vilket vi definierar som de etablerade kommunikationskanalerna mellan 

företagen i form av aktörsförbindelser och aktivitetsförbindelser. Inom dessa kontaktytor 

förklarar respondenterna att kontaktpunkter sker, det vill säga möten mellan aktörerna. För 

att minska risken att tappa en kund samt för att vara lyhörd för eventuella problem eller 

missnöje, är det viktigt att dessa kontaktpunkter sker kontinuerligt. Vi anser därmed att det 

främsta syftet med aktivitetsförbindelserna är att genom förstärkta aktörsförbindelser knyta 

kunden till sig, för att skapa långsiktiga relationer. En eftersträvad bieffekt kan även vara 
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att öka kunskapen och kompetensen kring kunden och produkten, för att behålla samt 

förstärka den problemlösande förmågan, det vill säga konkurrensfördelen.  

Den högsta formen av såväl aktivitets- som resursförbindelser är uthyrning, i form av 

operationell leasing, då riskerna för leverantören minimeras, kontaktpunkterna blir 

obligatoriska, de får högre kunskap om kunden och större tillgång till dennes verksamhet 

och resurser, i enlighet med Ford et al. (2003). Heltäckande avtal, som Scania-Bilars 

gröntkortavtal, får i mångt och mycket samma effekt, med den skillnaden att de får mindre 

insyn i kundens resurser.  

Vi har noterat en benägenhet hos företagen att skapa starkare aktivitets- och 

resursförbindelser med sina huvudkunder; det vill säga de som karakteriserar deras 

huvudsakliga kundgrupp, med andra ord de kunder de är beroende av för sina intäkter, samt 

gärna de som beskrivs som lojala av respondenterna. Detta beror enligt oss till viss del på 

starkare gemenskapsband till dessa kunder (Ford et al., 2003), men visar även på 

leverantörens behov av aktivitets- och resursförbindelser för att minska risken att tappa de 

kunder de är beroende av. 

6.3.2 Problemlösarprocessen 

När en leverantör går från att sälja enbart en produkt till att erbjuda ett mer komplext 

erbjudande i form av en helhetslösning med omkringliggande tjänster, finner vi i enlighet 

med Lusch och Vargo (2004) och Grönroos (2008) att leverantören blir mer beroende av en 

fortgående interaktion, för att ha möjlighet att adekvat använda sin 

problemlösningsförmåga (Ford et al., 2003) och leva upp till kundens förväntningar 

(Grönroos, 2008). Leverantörens verktyg konstaterade vi ovan är främst starka 

aktörsförbindelser vilka förstärks genom aktivitetsförbindelser som systematiserar 

kontaktpunkterna.  

 

Figur 8. Flaskhalsar vid leverantörens problemlösarprocess. Källa: Hahn, Lind (2011) 

Utifrån dessa finner vi en interaktionsprocess, där leverantören verkar för att förstå och lösa 

kundens problem, vilket utgör leverantörens konkurrenskraft. Konsekvent i vårt resultat 

finner vi dock två utmaningar eller flaskhalsar som respondenterna uttrycker är viktiga att 

överkomma, för att skapa en för både kunden och leverantören gynnsam relation. 
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Vi finner genom resultatet i ”5.1.1 Utmaningar med erbjudandet”, att leverantörerna 

hanterar framförallt två flaskhalsar, som är avgörande för hur gynnsam 

problemlösningsrelationen till kunden blir, samt för att upprätthålla leverantörens 

konkurrensfördel; förståelsen av kundens behov, av kundens verksamhet för att adekvat 

kunna utforma och implementera en lösning, samt kommunikationen av lösningen vid såväl 

försäljning som implementering. Dessa utmaningar blir tydligare hos leverantörerna i takt 

med att lösningens fokus skiftar från produkt till funktion. Väl utförda, innebär en god 

förståelse av kunden och en god kommunikation av lösningen en betydande 

konkurrensfördel (Day, 2002). 

Förståelsen av kundens behov för att kunna leverera en adekvat lösning, i enlighet med 

Ford et al. (2003), så att kundens förväntningar uppfylls, i enlighet med Grönroos (2008), 

förutsätter även att leverantören har förståelse om sitt eget erbjudande, med andra ord 

uppehåller och underhåller sin och de anställdas kompetens, vad Lusch, Vargo (2004) 

kallar specifik kompetens som en förutsättning för att ge kunden ett mervärde. Vidare 

förutsätter den att leverantören tillåts insyn i kundens verksamhet, vilket underlättas av en 

gemensam, ömsesidig agenda (Håkansson, Snehota, 1989). Med andra ord är 

aktivitetsförbindelserna och resursförbindelserna en förutsättning för förståelsen i 

leverantörens problemlösningsprocess. 

När lösningen är etablerad ligger utmaningen i att kommunicera lösningen. För att kunden i 

försäljningsprocessen ska ta ett positivt inköpsbeslut eller bli återkommande, krävs det att 

kommunikationen har varit tillräckligt tydlig. Med andra ord är det inte tillräckligt att 

utforma en lösning, den måste kommuniceras på ett adekvat sätt, så att det leder till såväl 

intäkter vid försäljning, som återkommande nöjda kunder. 

Vi finner att detta möjliggörs av starka aktörsförbindelser, då respondenterna betonar 

behovet av såväl en kontinuerlig dialog mellan leverantör och kund som bådas 

engagemang, varmed de även har behov av att avgöra huruvida kunden är engagerad, vilket 

också blir tydligt i att leverantörerna upplever engagerade kunder de kan kommunicera med 

som mer trygga. På så vis kan de lättare kommunicera såväl mjuka värden som 

effektiviseringsmöjligheter, samt lättare kunna garantera lösningens effektivitet och 

implementera den väl. 

Om kommunikationen utförs olämpligt kan detta riskera leverantörens lönsamhet, genom 

att intäkterna utebliver. Vi finner att när informationen kan förmedlas och dessutom av 

kunden förväntas förmedlas utan utbyte av själva produkten, upplever leverantörerna 

utmaningar med att nå ut med och ta betalt för sin kompetens. Det tycks råda branschkutym 

att inte ta betalt för vissa tjänster i produktorienterade industrier, då dessa allmänt anses 

vara en del av försäljningsstrategin av produkten och inte som en enskild transaktion. En 

säljare får därmed agera kompetens och resurs för andras produkter, antingen gratis och 

ibland rent av göra en minusaffär. Leverantören får skapa en lösning får till kunden 

kostnadsfritt på grund av svårigheterna att marknadsföra kunskap.  

Respondenterna uttrycker att tidpunkten för förmedlandet av kompetens och lösning är 

kritisk för att trygga intäkterna, samt att kunden har förtroende till dem som mer än en 

produktorienterad leverantör för att kunden ska värdesätta deras kompetens. Detta är inte 
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fallet för exempelvis de mest traditionella kunderna hos Scania-Bilar, vilka endast köper 

produkten alternativt för vissa av Toyota Material Handlings kunder som istället väljer att 

ta in konsulter istället för att nyttja Toyotas kompetens och lösningar. Vi upplever att detta 

är en konsekvens av att leverantören går mot en ökad tjänstefiering, där tjänsterna blir allt 

mer frånkopplade från produkten, även för produktorienterade leverantörer. 

Slutligen ligger kommunikationen till grund för leverantörens fortsatta förståelse av 

kunden, som ligger till grund för ytterligare lösningar och försäljning, varmed processen 

närmast kan liknas vid en cykel som i Figur 8.  

Aktörsförbindelser som möjliggörare 

Vi finner med stöd i ovanstående resonemang att kärnan i processen är de 

kommunikationskanaler som etableras genom aktörsförbindelserna, vilka genom 

organiseringen i aktivitets- och resursförbindelser leder till kontinuerlig och effektiv 

kommunikation (Ford et al., 2003; Håkansson, Snehota, 1989), som möjliggör förståelsen 

och därmed vidare försäljning. 

Vi har dock observerat utmaningar med att underhålla dessa aktörsförbindelser när 

leverantörens organisation ökar i storlek; när kunden kommer i kontakt med mycket 

personal, men även kring det omvända, när personalen kommer i kontakt med många eller 

diversifierade kunder. De många kontaktytorna gör det svårt att överblicka och förhålla sig 

till samtliga de inblandade aktörerna, varmed det blir svårt att skapa en nära, effektiv 

kommunikation.  

Vi har observerat två framträdande förhållningssätt till kunden för att möjliggöra 

kommunikationen med kunden; enhetlighet och organisering av kontaktytor. Enhetlighet 

innebär att kunden alltid ska få samma upplevelse av organisationen oavsett var eller med 

vem kunden kommer i kontakt med. Scania-Bilar tycks till stor del fokusera på en hög grad 

av enhetlighet, vilket de arbetar med genom sina starka kärnvärderingar som tycks 

genomsyra organisationen, vilket möjliggör en form av standardisering av relationerna, i 

enlighet med Pfeffer (1997).  

Organisering av kontaktytor innebär istället att kunden alltid ska komma i kontakt med 

samma person, finns det olika nivåer hos kund och säljare som kommunicerar ska detta ske 

med strukturerade kontaktnoder, vilket Toyota Material Handling tycks förlita sig på i 

högre utsträckning, vilket bland annat sker med hjälp av en systematiserad mötesstruktur 

med kunden.  

6.3.3 Försäljningsstrategier 

Vi har finner att aktörsförbindelser är viktiga för försäljningen; för förståelse och 

kommunikation, för återkommande kunder och intäkter. I litteraturen diskuteras vem denna 

aktörsförbindelse är till; vad har denna aktör för roll i inköpsprocessen (Kotler, Pfoertsch, 

2008; Webster, Wind, 1972) där respondenterna främst hänvisar till slutanvändare och 

inköpare, samt vem av dessa är egentligen lojal (Day, 1969).  

Vi finner i vårt resultat att hos samtliga företag är effektiviseringspotentialen i funktionen 

beroende på slutanvändaren, om än i varierande grad. Dennes lön står ofta för en större del 
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av kostnaden än vad kundens investering i produkten gör. En effektiv användare kan skapa 

stora kostnadsbesparingar för kunden, varmed det är viktigt att leverantören och kunden 

möjliggör att denne trivs och är utbildad i och medveten om bränsleförbrukning, risker etc. 

I mindre bolag är användarens trivsel extra viktig, då kunden är mer beroende av de 

enskilda individernas prestation för att kunna effektivisera. I de minsta bolagen är inköpare 

och användare dessutom samma person. 

Vi finner att desto viktigare slutanvändaren är, desto större inflytande får denna därmed 

internt. Slutanvändaren blir viktigare desto mer användarberoende produkten är, det vill 

säga till hur stor del produktens prestation är beroende på användarens prestation, vilket 

ökar i takt med att produkten blir mer komplex, i enlighet med Kotler, Pfoertsch (2006). 

Slutanvändaren blir även viktigare desto mer kritisk varan är, då effekten av att en kritisk 

produkt stannar blir högre för verksamheten i form av förlorade intäkter, än vid en icke-

kritisk.  

Slutanvändaren ser ofta till själva produkten och värdesätter ergonomin hos produkten, 

enskilda detaljer och prestigen i en viss produkt. Den egentliga ägarlösningen i form av 

finansiering appellerar istället mer till inköparna. Vi finner med andra ord att den fysiska 

produkten är riktad till slutanvändaren, men lösningen i högre grad riktad till inköpare eller 

ägare. En konsekvens respondenterna visar på är att inköparen ibland negligerar de värden 

en slutanvändare värdesätter, vilket enligt ovan resonemang därmed riskerar att minska 

kostnadseffektiviseringarna. 

Sammantaget finner vi ett antal möjliga försäljningsstrategier för leverantören som kan 

kombineras eller nyttjas enskilt, vilka presenteras i Figur 9. Med slutanvändaren 

kommunicerar de främst genom produkten och dess varumärke, varmed användaren inte 

sällan etablerar en relation till någon av dem. Leverantören kan därmed påverka inköpen i 

organisationen indirekt, genom att leverantören etablerar aktörsförbindelser till användaren 

och strävar efter att göra användaren lojal så att denna förespråkar leverantören internt, 

vilket får starkare effekt när användaren anses viktig inom organisationen. Leverantören 

kan även påverka inköparen direkt med hjälp av användaren; genom att själv poängtera 

användarens vikt för kostnadseffektiviseringar, samt påvisa att kundens användare föredrar 

leverantörens produkter. 

Leverantören kan vidare påverka inköparen direkt genom rena lönsamhetsargument, med 

andra ord med hjälp av lösningen. Slutligen kan leverantören etablera en personlig relation 

till inköpare eller beslutsfattare för att göra inköparen som person lojal till leverantören. 

Här gör leverantören därmed ett val kring hur mycket de vänder sig till kundens 

organisation som helhet, genom argument riktade till kundens verksamhet, och hur mycket 

de vänder sig till inköparen specifikt eller användaren specifikt, genom relationen till 

denne. Vi får intrycket att vid mindre kritiska, mindre komplexa produkter, vilka därmed är 

mindre användarberoende, så blir den personliga relationen till inköparen och användaren 

viktigare, eftersom lösningens möjliga synergier inom verksamheten blir mindre.  
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Figur 9.  Försäljningsstrategier vid försäljning av vara och lösning. Källa: Hahn, Lind (2011) 

Våra studerade företag har valt olika strategier. Scania-Bilar är beroende av sina mindre 

kunder för sina intäkter och har i enlighet med ovanstående resonemang fokuserat på 

slutanvändaren då denna har större inflytande inom mindre företag, där vi anser att Scania-

Bilar strävar efter att påverka inköpen genom användaren i sin kommunikation, såväl 

indirekt som direkt. Toyota Material Handling är istället mer beroende av sina större kunder 

för sina intäkter, varmed effektiviseringen av och insynen i organisationen som helhet är 

viktigt. Därmed anser vi att de kombinerar en personlig relation till de i ledande 

befattningar, med ett fokus på företagsglobala lösningar och kostnadseffektiviseringar.  

Husqvarnas återförsäljare skiljer sig åt. Deras produkter är mindre kritiska och komplexa än 

Scania-Bilars och Toyota Material Handlings, varmed slutanvändaren har ett något mindre 

inflytande. Södermalms trädgårdsmaskiner har valt att konsekvent bygga aktörsförbindelser 

till individen, oberoende om denne är slutanvändare eller inköpare och bortser därmed ifrån 

argument riktade mot företaget som helhet. Stefan Olsson vänder sig även han till både 

slutanvändare och inköpare, men utnyttjar i högre grad kompetens och rådgivning för att 

kommunicera med kunden. Vid kundens val av produkt är deras strategi till stor del den 

indirekta strategin, där beslutsfattaren och användaren får avgöra internt vilken produkt de 

ska köpa, medan de uppmuntrar kunden att vända sig till dem som återförsäljare mer direkt 

genom aktörsförbindelserna.  

Slutligen vänder sig Nice Garden Stores till inköparen, eftersom det är lättare som ny 

återförsäljare att konkurrera med mätbara variabler än med personliga relationer, samt att 

användarna i hans område förmodligen redan har en relation till andra märken och 

återförsäljare som är svår att konkurrera ut. Enligt tidigare resonemang om att vid mindre 

komplexa produkter är det svårare att kostnadseffektivisera kundens verksamhet, så kan det 

vara svårt för honom att rikta sig till inköparna med enbart ekonomiska resonemang. Då 

valet av inköp av en Husqvarna istället för ett konkurrerande märke har begränsad effekt på 

verksamhetens effektivitet på längre sikt, blir Nice Garden Stores tvingade till prispress 

som konkurrensmedel, såvida de inte lyckas skapa lösningar och tilläggstjänster kring 

produkten som leder till större effektiviseringar eller kostnadsbesparingar. 
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Leverantören som initierare 

Avslutningsvis finner vi ett intressant fenomen kring ytterligare en roll; initieraren (Kotler, 

Pfoertsch, 2008; Webster, Wind, 1972). Denna roll tas normalt av olika individer inom 

kundens organisation som ser ett behov och initierar ett köp. I vår empiri finner vi tydliga 

tendenser på att initieringsverksamheten i högre och högre grad övertas av leverantören, på 

initiativ av leverantören, men även efterfrågat av kunden. 

Exempel på initieringsverksamhet som en försäljningsstrategi från leverantörens sida ser vi 

i stärkta aktivitets- och resursförbindelser (Håkanson, Snehota, 1989) såsom heltäckande 

serviceavtal och serviceplaner vilka i förväg planerar initieringen, men även 

initieringsverksamhet med en påminnande funktion såsom sms-tjänster med påminnelser 

när fordonet gått tillräckligt länge. Vi ser initieringsverksamhet där aktörerna hos 

leverantören agerar initierare åt kunden, genom att kontakta kunden när produkten enligt 

register borde bytas snart, genom att tekniker ser när något snart kommer bytas och 

kontaktar försäljare som kontaktar kunden etc. Detta bildar i förlängningen stärka 

resursförbindelser, då aktörerna hos leverantören har förmågan att mobilisera resurser till 

service och inköp hos kunden (Håkanson, Snehota, 1989). 

Genom att själv när kunden uppvisar ett behov ta initiativ till nya inköp eller till 

reparationerna, har leverantören möjlighet att se till att kunden gör sina inköp hos 

leverantören, att öka kontaktpunkterna till kunden för att därmed stärka 

aktörsförbindelserna samt skapa en tryggare process för kunden genom att ta ansvar för att 

funktionen inte fallerar och därmed demonstrera sina långsiktiga intentioner och väcka 

kundens tillit.  

Vi finner att kunderna även efterfrågar att outsourca sin egen initieringsförmåga; att betala 

för och värdesätta att någon annan har koll på när det är dags för service eller nyköp och att 

leverantören då kommer med förslag. I vårt resultat ser vi även tendenser på att kunder idag 

kan lämna en leverantör som inte tar det ansvaret. På så vis förlitar sig kunden i högre grad 

på leverantören, dennes specifika kompetens (Lusch, Vargo, 2004) och de alternativ denna 

förespråkar, vid den tidpunkt som leverantören förespråkar, vilket leder till närmast 

rutiniserade inköpsprocesser och ett val att begränsa sina alternativ, i enlighet med Basu 

och Dick (1994) och Ford et al. (2003).  

Detta anser vi beror på att de senaste 10-15 åren tycks kunderna förändrat sina 

inköpsprocesser, enligt Leward (2011-04-06); de fokuserar i högre grad på 

kärnverksamheten för att koncentrera sina interna resurser på vad kunden är effektiv på. 

Följaktligen ser vi i initieringsfenomenet en trend där kunderna i högre utsträckning 

outsourcar all verksamhet, för att slippa underhålla kompetensen i företaget samt spendera 

tid på sådant som leverantören känner bättre till. Därmed förstärks enligt oss även trenden 

mot tjänstefiering, då leverantörerna i högre grad går mot att sälja tjänster och service, som 

ett svar på kundernas ökade efterfråga på att outsourca kompetensen och ansvaret för den 

levererade funktionen. 



 67 

Kapitel 7. Lojalitet 

I detta kapitel presenterar vi en analys av de föreställningar om lojalitet och dess 

dimensioner vilka vi har funnit, samt hur skillnaderna mellan föreställningarna kan 

förklaras.  

7.1 Vad är lojalitet 

7.1.1 Beteende eller attityd? 

Vi konstaterar att de beteenderelaterade dimensionerna är de som direkt relaterar till 

kundens köpbeteende. Utifrån våra respondenters resonemang och med stöd i Ford et al. 

(2003), konstaterar även vi att kundens attityd är svår att mäta samt svår att planera en 

verksamhet efter. Vi finner därmed att det är de beteenderelaterade dimensionerna som är 

tillräckligt påtagliga att arbeta efter, samt är de som leder till köpbeteende. Detta till 

skillnad från exempelvis Hunt och Morgan (1994) som menar att attitydrelaterade 

dimensioner är fundamentala.  

Istället tycks de attitydinella dimensionerna fungera likt de sociala och situationella 

faktorerna i Basu och Dicks (1994) modell, vilka uppmuntrar eller påverkar negativt 

kundens återkommande köp. Vi ser tendenser till att kunderna kan uppvisa attitydinella 

dimensioner av lojalitet olika starkt. Given denna styrka kan denna korrespondera med 

olika köpbeteenden; där exempelvis en kund kan känna starkt för leverantören men ändå 

begränsa sig till att med ett antal års mellanrum göra ett större inköp, utan tillhörande 

tjänster och där en annan kund som känner lika starkt för leverantören köper hela 

erbjudandet samt interagerar frekvent med leverantören. Följaktligen tycks de attitydinella 

dimensionerna inte vara avgörande för det faktiska köpbeteendet, men vi finner samtidigt 

att det kan ha en förstärkande funktion. Den förstnämnda kunden hade möjligen avstått från 

att köpa produkten från leverantören nästa gång den behöver förnyas, eftersom de har 

sporadisk kontakt, men väljer likväl att återkomma på grund av dennes positiva attityd. 

Bland annat Scania-Bilar berättar om dylika kunder.  

Därmed har den attitydinella lojaliteten en funktion liknande det som Sörhammar (2008) 

liknar vid smörjmedel. Vi tolkar de attitydinella dimensionerna som något som förstärker 

och uppmuntrar de beteenderelaterade dimensionerna av lojalitet.  

7.1.2 Lojalitetens olika dimensioner 

Utifrån respondenternas uppfattningar kan vi förkasta att intäkten från kunden är ett tecken 

på lojalitet. Tiden mellan köpet och köpfrekvensen, det vi säga fundamenten i RFM 

definitionen (Hastak, McCarty, 2007) av lojalitet, konstaterar respondenterna bestäms av 

andra faktorer än kundens lojalitet. Argumentet för detta handlar om att tid mellan köpen 

och frekvensen mer handlar om kundens behov, kundens resurser och den eventuella 

förekomsten av kontrakt, än om huruvida kunden de facto är lojal mot leverantören. 

Därmed påverkas de behov kunden har främst av de uppgiftsrelaterade influenserna på 

företagsnivå och omgivningsnivå, i enlighet med Webster, Wind (1972), vilka de enskilda 

individerna hos kunden inte kan förändra vidden av i någon större utsträckning, trots att de 

enskilda individerna skulle vara lojala till leverantörerna. Enligt samma argument riktar 
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majoriteten av respondenterna kritik mot lönsamhet som ett tecken på lojalitet, då endast 

två respondenter anser att lönsamhet utgör lojalitet.  

Vi finner att lojalitet är ett mångfacetterat begrepp, där följande dimensioner genomsyrar 

resultatet: 

Lojalitetsdimension Tidigare eller tillagd dimension  

Återkommande köp Tidigare existerande 

Långsiktiga intentioner Tidigare existerande 

Tilltro Tidigare existerande 

Engagemang Tidigare existerande 

Kunden talar väl om företaget Tidigare existerande 

Dialog Av respondenterna tillagt 

Samarbete  Av respondenterna tillagt 

Förståelse Av respondenterna tillagt 

Tabell 4. Genomsyrande föreställningar av lojalitet. Källa: Hahn, Lind (2011) 

Långsiktiga intentioner och till ännu högre grad den faktiska långsiktigheten tycks vara av 

stor vikt för respondenterna. Detta återspeglas även från kapitel 6 där vi konstatera hur 

leverantörerna utformat aktivitets- och aktörsförbindelserna i syfte att skapa långsiktig, 

kontinuerlig, interaktion.  

Respondenterna ser långsiktighet som viktigt för att generera en stadig återkommande 

intäkt, det vill säga ett högt livstidsvärde från kundrelationen i enlighet med Reichhelds 

(2001) definition. Förutom att leverantören själv är beroende av kundens långsiktighet, ser 

vi även starka tendenser till att även kunderna efterfrågar långsiktighet från leverantörernas 

sida, då den levererade tjänsten och produkten måste vara pålitlig, då funktionen i många 

fall är kritisk för kunden. Flera respondenter understryker att de förlorat kunder när de inte 

har visat tillräckligt tydligt på sin egen långsiktighet gentemot kunden.  

De återkommande köpen och en återkommande dialog, anser majoriteten av 

respondenterna är vitala dimensioner, då detta är beteenden som även visar på kundens 

attityd gentemot leverantören. Dessa dimensioner utgör grunden för de kontaktytor och 

kontaktpunkter som respondenterna för återkommande resonemang om, vilka är viktiga för 

att underhålla och behålla relationen till kunden.  Köpen blir således en naturlig följd av 

kontaktpunkterna, varmed kontinuiteten i kontaktpunkterna till kunden till kunden är viktig 

för framtida köp.  

Samma logik som ovan kan appliceras på samarbete, då samarbete är en följd utav den 

återkommande dialogen om denna är gynnsam för båda parter. I enlighet med Ford et al. 

(2003) är detta en resursförbindelse, då det kräver att bägge parter anpassar sig till 

varandra. En förutsättning för att detta ska inträffa är att bägge parter har ömsesidiga 

långsiktiga intentioner. Därmed är ett gott samarbete ett av de starkaste indicierna, enligt 

respondenterna, på kundens lojalitet och attityd.  

Slutligen ser respondenterna förståelse som en viktig dimension av lojalitet. Denna 

dimension möjliggör i hög grad kundens lojalitet, eftersom leverantören som konstaterats i 
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kapitel 6 måste förstå kundens behov för att kunna utforma en lösning som är optimal för 

denne och därmed uppfylla kundens förväntningar. Därmed har även denna dimension en 

förhöjande funktion av köpbeteendet, liksom de attitydinella dimensionerna. 

Respondenterna svarar även att förståelse utgör lojalitet, på så vis att förståelse är ett tydligt 

sätt att visa sig lojal gentemot kunden, så att leverantören kan förmedla sin positiva attityd 

genom sitt beteende.   

Även engagemang ses av respondenterna som viktigt, med fokus på engagemanget från 

leverantörens sida, till skillnad från Hunt och Morgan (1994), vilka menar att 

engagemanget primärt är från kundens sida.   

De dimensioner av lojalitet som vi har funnit genom vår studie; förståelse, samarbete och 

dialog, anser vi därmed ger uttryck för såväl attityd- som beteenderelaterade dimensioner. 

Utmärkande är att de tycks fungera som bryggor mellan de attityd- och de 

beteenderelaterade dimensionerna av lojalitet. Detta innebär att kundens attityd förmedlas 

med hjälp av dialog, samarbete och förståelse, samt att detta är viktiga verktyg för 

leverantören att kommunicera detsamma.  

Därmed har parterna även möjlighet att förstå de attitydrelaterade dimensionerna och deras 

influenser på beteendet, trots att dessa i enlighet med Ford et al. (2003) är så pass abstrakta 

att de inte går att mäta.    

7.1.3 Hur kan skillnaderna förstås? 

Utöver de dimensioner vi kan finna som gemensamma mellan respondenterna, så finns det 

även märkbara skillnader i deras uppfattningar. Vi finner därmed i vårt material argument 

för att lojalitet är ett mångfacetterat begrepp. Skillnaderna i uppfattning anser vi beror på 

respondentens erfarenhet, utbildning, befattning, verksamhet samt åsikter. Följaktligen är 

lojalitet något som beror på såväl situationella som kontextuella faktorer. Detta är i enlighet 

med Webster och Wind (1972), vilka menar att individens åsikter och beteende påverkas av 

såväl personliga åsikter, placering i organisationen, förhållande till andra individer i 

organisationen, som branschen och företagskulturen. 

Vi ser att uppfattningarna skiljer sig såväl mellan som inom organisationerna. Vi ser att i 

vissa fall kan åsikterna starkt gå isär inom samma organisation, varmed vi anser att detta 

kan riskera att resultera i intressekonflikter, då skilda uppfattningar om lojalitet och hur 

detta ska hanteras riskerar att skapa motstridiga aktiviteter vilka därmed motverkar 

varandra. Skillnaderna mellan de enskilda respondenterna ser vi till största del handlar om 

hur pass kundnära de arbetar samt deras erfarenhet av att arbeta direkt ut mot kund.  

Det vi kan observera är att de respondenter som arbetar eller har lång erfarenhet av att 

arbeta ut mot kund har en mycket stark tyngdpunkt mot de attitydrelaterade dimensionerna 

och de dimensioner som kommunicerar detta genom beteende, såsom långsiktighet, dialog, 

förståelse samt samarbete. Detta var något som genomsyrade intervjuerna och 

respondenternas resonemang kring lojalitet och verksamhet.  

Ett tydligt exempel är att samtliga respondenter vilka verkar direkt mot kunden eller har 

mycket erfarenhet av detta, anser att huruvida kunden talar väl om företaget är ett tecken på 
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lojalitet. Fyrenius och Färm däremot, vilka uteslutande arbetar strategiskt, har inte någon 

uppfattning kring denna dimension. Även personliga relationer tycks vara grundläggande, 

för att inte säga nödvändiga, för att skapa lojalitet för respondenterna, vilka verkar direkt 

mot kund, medan de som arbetar helt strategisk inte till samma grad fokuserar på dessa.  
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Inköparinriktad        x x x     x x x 

Tabell 5. Förklaring av skillnader i uppfattning. Källa: Hahn, Lind (2011) 

Granskar vi de gemensamma dragen hos respondenterna hos Toyota Material Handling, ser 

vi att tyngdpunkten i resonemanget ligger på de beteenderelaterade dimensionerna. 

Respondenterna uppvisade en benägenhet att relatera till mer påtagliga dimensioner av 

lojalitet; såsom återkommande dialog, eller strikt beteenderelaterade dimensioner. De 

uppvisade även en tendens att tala om att skapa företagsglobala, organiserade system och 

strategier för att hantera verksamheten och ta beslut, samt att även referera till dessa vid 

reflektioner om lojalitet.  

Vi anser därmed att den genomsyrande synen på lojalitet inom Toyota Material Handling 

som företag är beteendeinriktad, då detta i enlighet med Ford et al. (2003) är lättare att 

planera efter och har därmed influerats av organisationens starka fokus på att försöka 

strukturera samtlig kundinteraktion. Det senare anser vi beror på att leverantörens intäkter 

är beroende av ett begränsat antal storkunder. Vi ser indicier på att respondenterna internt 

inte anser sig få gehör för rent attitydinella dimensioner. Följaktligen har även 

respondenterna i sina svar främst poängterat de beteenderelaterade dimensionerna av 

lojalitet, den påtagliga interaktionen med kunden samt gällande kundens attityd, begränsat 

sig till att betona de beteenden som kommunicerar attityden. 

Hos Scania-Bilar upplever vi däremot att respondenterna i högre grad framhäver de 

attitydrelaterade dimensionerna av lojalitet. De uppvisar även en tendens att referera till 

deras kärnvärderingar och kundens åsikter och värderingar. Vi ser därmed att den 

genomsyrande synen hos Scania-Bilar är mer attitydinell och kundcentrerad, vilket vi 

följaktligen anser härrör till organisationens generella förhållningssätt till sina kunder 

genom att använda värderingar. Valet av värderingssystemet skulle kunna bero på att de 

bemöter många fler mindre kunder och har ett stort fokus på slutanvändarna till skillnad 

från Toyota Material Handling, varmed en formell strukturering av kundrelationerna är 

alltför resurskrävande. Följaktligen har respondenterna i sina svar oftare betonat de 
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attitydinella dimensionerna och användandet utav magkänsla som utgångspunkt, än 

respondenterna hos Toyota Material Handling.  

Även respondenterna hos Södermalms Trädgårdsmaskiner framhäver de attitydinella 

dimensionerna, där deras syn på lojalitet utgår från de aspekter som blir centrala vid 

personliga relationer. Detta kan vara beroende av deras fokus på små kunder och de 

personliga relationerna till dessa. De utgår från magkänslan och vilka kunder som känns 

trygga, varmed de attitydinella dimensionerna blir viktiga, något som återspeglas i 

respondenternas uppfattning.  

Stefan Olssons syn på kunden och lojalitet tycks främst utgå från återkommande beteenden, 

inte endast de faktiska köpen utan även interaktionen med kunden, varmed respondenterna 

främst ger uttryck för de dimensioner som både kommunicerar beteende och attityd.  

Nice Garden Stores fokuserar på beteenderelaterade dimensioner. Detta skulle kunna bero 

på att de är nya på marknaden och inte har erfarenhet och därmed blir det svårt att tolka och 

utnyttja attitydinella dimensioner. Med utgångspunkt i detta och i enlighet med Ford et al. 

(2003) drar vi slutsatsen att om ett företag är oetablerat är det lättare att utgå ifrån 

beteenderelaterade dimensioner, då dessa kan mätas och systematiseras Följaktligen har 

Nice Garden Stores valt att arbeta utifrån beteenderelaterade mätbara dimensioner. Detta 

återspeglas även i säljstrategin, där de väljer att fokusera med rationella mätbara 

säljargument mot inköpare, samt att inte vilja fokusera på magkänsla i sin kundhantering.  

7.2 Möjliggörandet av lojalitet 
Som tidigare konstaterats fungerar de attitydinella dimensionerna som ett smörjmedel för 

de beteenderelaterade dimensionerna. Därmed möjliggör dessa, samt har förmågan att 

förstärka, kundens lojalitet. Löpande under intervjuerna talar följaktligen majoriteten av 

respondenterna om tillit och engagemang, i enlighet med Hunt och Morgan (1994). Dock 

talar respondenterna konsekvent om dessa som hjälpmedel för att förstå hur kunden 

kommer agera, snarare än essensen i kundens lojalitet, vilket Hunt och Morgan (1994) 

hävdar.  

Det som leverantörerna istället återkommer till är att de måste uppfylla kundens 

förväntningar så att kunden blir nöjd och väljer att återkomma, det vill säga vara lojal. Vi 

har därmed funnit att god service och god kvalitet är av stor vikt för upprätthållandet av 

lojalitet, med stöd i Grönroos (2008) total upplevd kvalitets modell.  

Att uppfylla kundens förväntningar är mer krävande när erbjudandet består av tjänster och 

service utöver produkten, då tjänsten skapas i interaktion med kunden i enlighet med Lusch 

och Vargo (2004) och Grönroos (2008). Produkterna i sig är även komplexa och kritiska för 

kunden, vilket medför att den tekniska kvaliteten inte får fallera, i enlighet med Lele (1997) 

något som blir svårare angående tjänsterna när funktionerna ökar i komplexitet, i enlighet 

med Kotler, Pfoertsch (2006). Produkterna kräver även mycket underhåll, främst i form av 

service, varmed kundens verksamhet är beroende av den funktionella kvaliteten. Därmed 

har kunderna höga förväntningar på såväl produkten som servicen. 



 72 

Enligt Grönroos (2008) är att uppfylla eller allra helst överträffa kundens förväntningar ett 

fundament i god service och kvalitet. Bland respondenterna tycks det mer handla om att 

uppnå kundens förväntningar. Att överträffa dessa tycks inte alltid vara fördelaktigt, utan 

skulle snarare kunna verka negativt för leverantören.  

Det är svårt för leverantören att överträffa kundens förväntningar, då kunden i regel har 

väldigt specifika önskemål eftersom produkten och de tillhörande tjänsterna för många 

kunder är kritisk i verksamheten. Säljaren kan därför inte på egen hand avgöra vad kunden 

ska ha, utan lösningarna skapas i interaktion med kunden och har sin grund i kundens 

behov. Kunden har förmodligen heller ingen fördel i sin verksamhet av att säljaren 

överträffar förväntningarna, då kunden rimligen planerar sin verksamhet utefter vad den 

förväntar sig att få.  

Skulle leverantören ändå bestämma sig för en strategi som bygger på att överträffa kundens 

förväntningar skulle detta kunna medföra ständigt stigande kostnader, för leverantören på 

grund av den unika kunden men även på grund av övriga kunders ökade krav när de får 

vetskap om vad den unika kunden erhöll. Vi har observerat att leverantörerna finner att 

kunderna är väldigt medvetna om vad övriga kunder får, då de kommunicerar mycket 

mellan varandra och förväntar sig samma behandling. Skulle leverantören då inte överträffa 

alla kundernas förväntningar skulle det kunna resultera i att leverantören förlorar kunder, 

vilka flertalet respondenter påpekar. Därmed riskerar ett ständigt överträffande av 

förväntningarna skapa något som skulle kunna liknas vid en förväntningsinflation; där 

kunderna ständigt förväntar sig mer. Kostnaderna för leverantören skulle öka, med lägre 

lönsamhet till följd, alternativt prishöjningar. Det hela leder till en spinn-off effekt, varmed 

missnöje skapas när förväntningarna någon gång inte överträffas, vilket riskerar att 

äventyra relationen mellan kund och leverantör.  

Slutligen ser vi för att kunna uppfylla förväntningarna, kring teknisk som funktionell 

kvalitet, är det fundamentalt för leverantören att kunna lösa kundens faktiska behov, 

varmed leverantören måste uppnå en effektiv problemlösningsprocess, se Figur 8, baserad 

på en god kommunikation och förståelse av kunden. De utmaningar vi nämner vid figuren 

blir därmed essentiella att lösa för att uppnå och säkerställa kundens förväntningar och i 

slutändan dennes lojalitet. 
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7.3 Influenser 
Vi finner därmed att de problemlösande leverantörerna värdesätter framförallt åtta 

lojalitetsdimensioner, där de som direkt relaterar till beteende tycks vara de mest betydande 

för lojalitet ur leverantörens perspektiv. Leverantören värdesätter såväl tilltro som 

engagemang, men vi finner att dessa av många anses svåra att mäta eller uppfatta. Istället 

upplever vi en stark betoning mot de bryggor; dialog, samarbete och förståelse, där 

parternas beteende kan kommunicera dennes attityd. Vi finner även att respondenternas 

uppfattning om vilka lojalitetsdimensioner som är viktigast skiljer sig åt mellan dem och 

mellan leverantörerna, varmed vi uppfattar lojalitet som beroende av situationella och 

kontextuella faktorer. 

Vi summerar med hjälp av Basu och Dicks (1994) modell, vilka menar att kundens attityd 

skapas genom kognitiva, affektiva, samt konativa förelöpare. Den relativa attityden 

påverkar i sin tur köpbeteendet och influeras av sociala samt situationella faktorer (se Figur 

6) Vi finner att samtliga faktorer i modellen (Basu, Dick, 1994) influerar kundens lojalitet, 

men att meningarna tycks gå isär bland respondenterna kring hur en kund främst blir lojal.  

Leverantörerna tenderar att fokusera sitt erbjudande för att påverka kundens lojalitet, med 

andra ord inriktar de sig på att främst påverka en särskild förelöpare, beroende på vad som 

bäst lämpar sig utefter hur deras verksamhet är utformad. Med andra ord kan skillnaderna i 

föreställningarna om lojalitet utöver att förklaras utefter företagskultur och verksamhet, 

som vi demonstrerat i ”7.1.3 Hur kan skillnaderna förstås?” i enlighet med Webster och 

Wind (1972), även förklaras efter hur leverantören själv väljer att utforma sitt erbjudande. 

Södermalms trädgårdsmaskiner har valt att sträva efter att genom nära personliga relationer, 

det vill säga genom starka aktörsförbindelser, påverka sina kunder via de affektiva 

förelöparna; kundernas känslor och belåtenhet från tidigare erfarenheter. Scania-Bilar 

tenderar att i hög grad nyttja de kognitiva förelöparna, främst gentemot slutanvändarna, där 

de genom en delad värdegrund och trygga processer strävar efter kundens förtroende. 

Toyota Material Handling tenderar att vinna kundernas förtroende genom att utföra 

kostnadseffektiviseringar i kundens verksamhet, en process som bägge parter investerar i, 

varmed kundens switching cost ökar, vilket är en konativ förelöpare, och kunden blir mer 

obenägen att byta leverantör. 

Dick och Basu (1994) argumenterar för att om alla dessa förelöpare är starka så erhåller 

leverantören en stark konkurrensfördel genom ett differentierat erbjudande. Vi finner dock 

att det kan vara lika viktigt att nischa sig för att skapa en konkurrensfördel, för att attrahera 

de kunder som upplever den specifika förelöparen som viktigare. 

Sammantaget ser vi dock tendenser till samtliga förelöpare hos samtliga leverantörer, i 

varierande grad, där dock de konativa förelöparna tenderar att vara genomsyrande. Till 

exempel återfinner vi de konativa förelöparna i samtliga respondenters resonemang kring 

att det är viktigt att uppfylla kundens förväntningar, i enlighet med Grönroos (2008).  

Vi finner även, i enlighet med Dick och Basu (1994), att situationella och sociala faktorer 

kan förstärka och försvaga lojaliteten. De situationella faktorerna har vi främst noterat hos 

Husqvarnas återförsäljare, med deras mindre kritiska (Lele, 1997) och komplexa produkter, 
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där kunderna lättare väljer bort dem som återförsäljare om kundens verksamhet flyttar. Vi 

har även sett att de sociala faktorerna är starka i branschen då kunderna talar mycket med 

varandra och påverkar varandra genom normer och värderingar.  

Betoningen vi funnit på de dimensioner vi benämner bryggor, vilka genom beteende 

kommunicerar bägge parters engagemang, är även i enlighet med de slutsatser Ambrose et 

al. (2010) drar kring de empiriska studier som gjorts kring lojalitet, där leverantören som 

har en nära relation till sina kunder tenderar att värdesätta kommunikation och kundens 

engagemang. Hade våra leverantörer varit mer avlägsna från kunden hade vi enligt dem 

kunnat förvänta oss ett tydligare fokus mot de dimensioner där leverantören kan påverka 

kunden. Hade vi studerat kunderna hade vi istället enligt dem kunnat förvänta oss ett 

tydligare fokus mot tilltro.  

Vi finner därför att de bryggor vi har funnit delvis upplevs viktiga på grund av den situation 

denna studie berör; då vi ur leverantörens perspektiv studerar leverantörer som står nära 

kunden i sin verksamhet. Leverantören behöver vara uppmärksam på kunderna och deras 

behov för att möjliggöra en effektiv problemlösningsprocess (se Figur 8). Vad vi tidigare 

konstaterat, att lojalitet är mångfacetterat, där respondentens uppfattning beror på 

situationella och kontextuella faktorer, kan därför ytterligare styrkas. 

Vi har även funnit i vårt resultat att de leverantörer som i högre grad övergår till att sälja 

tjänster och service utöver produkten blir allt mer beroende av att knyta kunden till sig och 

därmed av att arbeta närmare kunden och dennes verksamhet. Vi konstaterar därmed efter 

ovan resonemang att vi möjligen kan förvänta oss att de lojalitetsdimensioner som utgör 

beteenden vilka kommunicerar kundens attityd kommer att värderas högre av leverantörer 

som verkar i ett tjänstefierat sammanhang. 
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Kapitel 8. Sambandet mellan lojalitet och 
lönsamhet 

I detta kapitel presenterar vi en analys av de föreställningar om sambandet mellan lojalitet 

och lönsamhet som vi har funnit, utifrån leverantörens presenterade problemlösarrelation 

till kunden. 

8.1 Kunden kostar 
Grundläggande för leverantören är att säkerställa att kostnaderna inte överstiger intäkterna. 

Gemensamt för respondenterna är att de förhåller sig till kunderna efter denna elementära 

målsättning. Med lojala kunder som förväntar sig att få sina förväntningar uppfyllda, 

oavsett kostnad för leverantören, påtalar dock flera respondenter detta som problematiskt.  

Vi finner i enlighet med Reinartz och Kumar (2002) att lojala kunder kostar. Den största 

risken ligger i de kostnader som uppstår i direkt relation till kunden, utöver de direkta 

försäljningskostnaderna, som är svåra att allokera ut till kunden och som därmed riskerar att 

påverka kundens lönsamhet. Ett tydligt exempel på en sådan kostnad är den tid leverantören 

spenderar på kunden, vilken är en förutsättning för längre relationer, men som många 

respondenter även uttrycker är svårmätt såväl som betydande. 

Reinartz och Kumar (2002) hävdar att leverantören genom att mäta och analysera 

kostnaderna per kund kan öka kontrollen över kostnaderna, samt öka kundens lönsamhet 

genom strategier anpassade efter både kundens lönsamhet och lojalitet. Vi har dock funnit 

att analysen av kundens lönsamhet är en av de största kostnaderna leverantörerna talar om. 

I många fall riskerar analysen i sig att göra kunden olönsam i de fall leverantören har en låg 

marginal på kunden eller att kundens inköp utgör en begränsad del av leverantörens 

omsättning. 

Det främsta argumentet för att lönsamhetsanalys inte är relevant för flertalet kunder är dock 

alternativkostnaden. Detta eftersom leverantörens främsta medel för att öka försäljningen är 

de aktörsförbindelser denne skapar med kunderna. Tiden försäljaren använder för att 

analysera kunden, hade istället kunnat användas för att underhålla kundrelationen. Det blir 

därmed ett val för leverantören att sträva efter att pressa kostnader med hjälp av analys eller 

att öka intäkterna genom mötet med kunden, där säljaren kan sälja produkter och tjänster.  

Vi finner därmed att analysen av kundernas lönsamhet endast torde vara relevant vid större 

kunder, där risken att förlora kunden samt intäkten från kunden uppväger såväl kostnad för 

analys som alternativkostnaden för förlorad tid.  

Vi finner istället att flera av respondenterna anser att mycket av den kunskap som behövs 

om kunden och dess verksamhet kan införskaffas med hjälp av aktörsförbindelserna; 

genom insyn i kundens verksamhet och genom subjektiva bedömningar. Följaktligen 

behövs enligt dessa respondenter ingen omfattande analys utföras, utan de förlitar sig till 

magkänslan. Utmaningen med denna information är dock istället att sprida den inom 

företaget, då aktörsförbindelserna är knutna till specifika individer och att endast den som 

gör den subjektiva bedömningen ofta har tillgång till underlaget för bedömningen. 
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8.1.1 Kompensation vid missnöje 

Vi har observerat resonemang hos respondenterna om att mindre kostnader vilka direkt 

relaterar till kunden, där kunden känner sig sedd och uppmärksammad som en unik individ, 

genererar ett så pass högt värde för kunden att dessa kan löna sig på sikt. Dessa kostnader 

fyller då en goodwillfunktion.   

Goodwill är viktigt för att bygga lojaliteten hos kunden, för att kundens förväntningar ska 

uppfyllas och missnöje undvikas, vilket samtliga respondenter påpekar vikten av. Goodwill 

blir ett smörjmedel, i enlighet med Sörhammars (2008) definition. Kunden förväntar sig att 

allt ska fungera på det viss han förväntade sig att det skulle fungera, annars vill han ha en 

kompensation (Grönroos, 2008). Samtidigt genererar detta höga kostnader, för små såväl 

som stora kunder. Frågan är hur detta då ska hanteras; hur ett företag ska uppmuntra till 

lojalitet utan att kompromissa i för hög grad med lönsamheten, i enlighet med Reinartz, 

Kumars (2002) resonemang.  

Vi ser på goodwill som antingen teknisk goodwill; där kundens svikna förväntningar härrör 

till produktens tekniska kvalitet (Grönroos, 2008), samt funktionell goodwill; när det 

istället rör en besvikelse kring process, bemötande eller någon annan typ av funktionell 

kvalitet (Grönroos, 2008).  

Vi finner att mindre goodwill ofta uppstår vid service och försäljning, vilket sällan noteras, 

då detta är omständligt och ofta dyrt. Vid större kostnader tillämpas ett antal strategier, då 

samtliga respondenter är överens om att goodwillkostnader kan eskalera i allt för hög grad. 

Gemensamt för strategierna är att leverantörerna, i enlighet med Johnson och Petrone 

(1998), gör en bedömning om de framtida intäkter de tror att de kan erhålla från kunden, för 

att säkerställa att dessa kompenserar goodwillkostnaden.  

Antingen väljer leverantörerna att ta beslutet genom subjektiva diskussioner, där aktörer 

som är bekanta med kunden alternativt ledningen diskuterar hur sannolikt det är att 

kostnaden kommer leda till ökade intäkter på sikt. Leverantörerna kan även välja att 

villkora goodwillen, om de upplever att goodwillkostnaden är viktig för kundens lojalitet, 

men de är osäkra på de framtida intäkterna.  

Vi har slutligen observerat en vilja att standardisera goodwill, i syfte att försäljaren och 

kunden alltid ska veta vilket utfall i form av goodwillkostnader som varje enskilt tillfälle 

ger. Argumenten för standardisering är att kunden ska slippa gå in i förhandlingar med 

leverantören där utgången är oviss, utan känna sig trygg i vad de kommer erhålla. Därmed 

erhåller alla kunder samma ersättning, givet tillfället.  

Vi ställer oss dock något frågande till om detta kan kompensera kundens behov av att bli 

sedd som unik individ fullt ut. Vi ser indicier till att kunderna tycks värdera den egna 

kompensationen relativt övriga kunder högre än en absolut kompensation, då de jämför sig 

med varandra och upplever sitt eget problem som tydligare och värre än övriga kunders. 

Desto mer kritisk funktionen blir, desto mer upplever kunden att funktionen som fallerar är 

ett svek från leverantören, i enlighet med Lele (1997) för vilken de vill ha uppmärksamhet.  
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8.2 Vad är sambandet mellan lojalitet och lönsamhet?  
I syfte att beskriva ett samband mellan lojalitet och lönsamhet, finner vi att sambandet 

beror på vilka dimensioner av lojalitet som tas i beaktande. Följaktligen granskar vi hur de 

dimensioner som återfinns i kapitel 7 relaterar till lönsamhet, istället för att definiera ett 

enskilt samband mellan lojalitet och lönsamhet för problemlösande leverantörer.  

Vi har funnit att de beteenderelaterade dimensionerna av lojalitet (Basu, Dick, 1994) i hög 

grad korrelerar med lönsamhet genom att de utgör och påverkar kundens köpbeteende, i 

enlighet med Ford et al. (2003), då transaktioner och intäkter kräver en handling. Attityder 

fungerar, som tidigare nämnts, främst som ett smörjmedel med Sörhammars (2008) 

definition, för att stärka eller försvaga det befintliga beteende. Detta är i enlighet med de 

studier som sammanställs av Ambrose et al. (2010), där kommunikation med kunden 

baseras på och därmed förmedlar kundens tilltro och engagemang, och där en god 

kommunikation i sig leder till en gynnsam relation. Därmed blir de dimensioner av 

lojaliteten som fungerar som bryggor viktiga, med andra ord samarbete, dialog och 

förståelse (se Tabell 4) vilka utgör en länk mellan attityd och beteende, då dessa leder till 

ökad kontroll över kundens ekonomiska värde idag, men vilka även kan ge leverantören en 

indikation om kundens framtida beteende.  

Den främsta kopplingen mellan lojalitet och lönsamhet, som vi har funnit, ligger i den 

långsiktiga relationen. För att en relation ska vara gynnsam för leverantören, behöver 

relationen vara långsiktig (Reichheld, 2001), vilket såväl är ett uttryck för kundens lojalitet, 

som att det leder till lönsamhet. I och med den långsiktiga relationen, fortlöper kundens köp 

på en återkommande basis, samtidigt som den ger potential för leverantören att få kunden 

att nyttja service och andra tjänster som ökar lönsamheten (Grönroos, 2008). Vi finner 

därmed att återkommande köp och långsiktighet är därmed fundamentala dimensioner av 

lojalitet för att skapa ett gynnsamt samband mellan lojalitet och lönsamhet.  

För att upprätthålla kundens återkommande köp och långsiktigheten i relationen krävs det 

att kunden är nöjd, det vill säga som tidigare nämnts att kundens förväntningar uppnås 

(Grönroos, 2008). I förlängningen innebär detta att leverantören behöver ha förmågan att 

anpassa erbjudandet till kundens behov i interaktion med kunden (Ford et al., 2003; 

Håkansson, Snehota, 1989) och med hjälp av sina specialiserade kompetenser (Lusch, 

Vargo, 2004). Detta, har vi i sin tur konstaterat i Figur 8, förutsätter att leverantören är 

framgångsrik i kommunikationen med och förståelsen av kunden. Leverantören och kunden 

måste därmed tillsammans finna en gemensam plattform, i enlighet med Ford et al. (2003). 

Leverantören har behov av att skapa starka aktörsförbindelser, där kontaktpunkterna 

organiseras och görs kontinuerliga genom aktivitets- och resursförbindelser, för att skapa en 

effektiv kommunikation där leverantören försäkrar sig om att de förstår kundens behov. 

Med långsiktiga relationer skapas ett stadigt kassaflöde från kunden i form av 

återkommande köp av produkter och tjänster (Reichheld, 2001), samtidigt som 

kostnadseffektiviseringar möjliggörs i relationen, i takt med ökad kunskap om kunden, 

samt effektivare kunskapskanaler på grund av starkare aktörsförbindelser (Ford et al., 2003; 

Håkansson, Snehota, 1989). Den initiala kostnad som uppstår när leverantören lär känna 

kunden betalar sig därmed på sikt och ett positivt livstidsvärde av kundrelationen uppnås 
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(Reichheld, 2001). Så länge kunden har eller leverantören tror att kunden kommer att få en 

absolut lönsamhet på sikt är kundrelationen därmed gynnsam för leverantören.  

Därmed ser vi att en god förståelse och kommunikation, vilket ger en välfungerande 

problemlösningsprocess, leder till en gynnsam relation såväl lojalitetsmässigt som 

lönsamhetsmässigt. Kundens förväntningar uppnås, kunden blir nöjd och därmed kan 

långsiktig relation etableras (Grönroos, 2008). Förutsättningarna till kundens lojalitet 

uppnås genom etablerandet av regelbundna kontaktpunkter och aktörsförbindelser, 

samtidigt som potentialen till ett positivt livstidsvärde (Reichheld, 2001) uppnås. 

När denna relation är etablerad kan kunden även ha ett behov av att trygga sin process, med 

andra ord har denne ett behov av en stabil, driftsäker process, vilken är kostnadseffektiv, 

samt i många fall ger möjlighet att fokusera på kärnverksamheten genom att låta 

leverantören stå för kompetens och ta över arbetet relaterat till produkten. Detta sker genom 

tilläggstjänster och service, det vill säga ett utnyttjande av leverantörens helhetslösning 

(Lusch, Vargo, 2004). Följden blir att leverantören har möjlighet att öka lönsamheten på 

den enskilda kunden, såväl i absoluta termer som i relativa, då tjänsterna ofta har en högre 

marginal än kärnerbjudandet. Därmed ökar livstidsvärdet i takt med att den långsiktiga 

relationens aktivitets-, aktörs- och resursförbindelser stärks.  

8.2.1 Är alla lojala kunder lönsamma? 

Vi anser inte att det existerar ett allmängiltigt samband för att kostnaden är lägre för att 

bemöta lojala kunder med anledning av att de är lojala, vilket Reichheld (2001) menar, 

varmed lojala kunder per definition skulle vara lönsammare än icke-lojala. Istället 

argumenterar vi nedan för att kostnaderna som uppkommer av kunder, till betydande del 

avgörs av de initiala kostnaderna och kostnaderna för det löpande underhållet av kunden.  

Den initiala kostnaden tycks generellt hos leverantörerna i en problemlösarrelation vara 

hög, då leverantören måste sätta sig in i kundens verksamhet för att kunna leverera rätt 

lösning. Följaktligen appellerar detta på Reichhelds (2001) argumentation om att den 

initiala kostnaden är central för lönsamheten på den enskilda kunden. Reichheld (2001) 

argumenterar dock för att den främsta kostnaden är att attrahera kunden till verksamheten, 

medan i vårt sammanhang tycks den initiala kostnaden främst utgöra kostnader som uppstår 

i och med att leverantören har attraherat kunden. I detta läge, med en ny kund, måste 

leverantören investera tid och kapital i att förstå den nya kunden och skapa ett erbjudande 

anpassat efter denne. Detta, vilket återges i problemlösarprocessen av förståelse och 

kommunikation som beskrevs i Figur 8, blir mer kostsamt desto mer komplicerad lösningen 

är och desto mer kritisk (Lele, 1997) dess funktion är. Dessa kostnader tenderar till att 

minska med tiden, vilket flera respondenter påpekat, i takt med att leverantören får mer 

kunskap om kunden och kommunikationen effektiviseras med hjälp av aktörsförbindelser 

(Ford et al., 2003). 

Dock ser vi att lojala kunder ofta är krävande; de upptar mer av leverantörens tid och begär 

mer av leverantören i form av mer och snabbare service, mer rabatter, mer goodwill etc. Vi 

observerar även att underhållet av en relation kräver kontinuerliga besök, där kunden 
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efterfrågar leverantörens såväl sociala som professionella uppmärksamhet. Därmed finns 

det en betydande kostnad associerad med att behålla och underhålla lojala kunder.  

Vi finner som tidigare konstaterat att en förutsättning för att kunden ska vara lönsam är att 

denne är långsiktig, vilket därmed definierar kunden som lojal enligt kapitel 7. Återkommer 

kunden kan leverantören i längden tjäna på denne, eftersom är kunden långsiktig kan den 

initiala kostnaden återbetalas på sikt. Vi konstaterar därmed att ett positivt livstidsvärde för 

leverantörens kunder, enligt Reichhelds (2001) definition, är essentiell för leverantörernas 

totala lönsamhet; där livstidsvärdet är beroende av den initiala kostnaden att knyta kunden 

till sig samt hur stora intäkter och kostnader leverantören har på den enskilde kunden sett 

över hela livscykeln.  

Enligt respondenternas syn på lojalitet konstaterar vi följaktligen att kundens lönsamhet är 

direkt beroende av kundens lojalitet till leverantören, där den viktigaste gemensamma 

nämnaren mellan lojalitet och lönsamhet är relationens långsiktighet. Dock finner vi inte att 

detta är på grund av att kostnaderna per definition är lägre för lojala kunder, såsom 

Reichheld (2001) argumenterar för. Inte heller finner vi, som han även argumenterar för, att 

en leverantör har möjlighet att ta ut högre priser för de lojala kunderna. Vi finner istället att 

en lojal kund skapar löpande intäkter, för att de är långsiktiga. 

Sammantaget finner vi att kundens lönsamhet avgörs av fyra faktorer; den initiala 

kostnaden, de långsiktiga intäkterna, kostnaden i underhåll av kunden samt de möjliga 

kostnadseffektiviseringarna för leverantören. Vi ser även att dessa faktorer är olika 

betydande för leverantörerna. Vi observerar vidare att olika kostnadssamband uppstår 

beroende på leverantörens verksamhet och produktens komplexitet, vilket strider mot de 

som hävdar att lojala kunder per definition är lönsamma (ergo. Band, 1991; Grönroos, 

2008; Reichheld, 2001; Swift, 2001). 

Den initiala kostnaden är högre för Toyota Material Handling och Scania-Bilar än för 

Husqvarnas återförsäljare. Detta anser vi beror på att deras lösning och produkten är såväl 

mer komplex (Kotler, Pfoertsch, 2006) som mer kritisk (Lele, 1997) för kunden. Dessa 

faktorer förutsätter enligt vårt resultat en högre förståelse av kundens verksamhet för att 

kunna anpassa erbjudandet till kunden, vilket leder till mer tidskrävande förarbeten. Det 

förutsätter även en högre kompetens hos leverantören för att skapa en trygg, anpassad och 

effektiv lösning för kunden, då leverantören i enlighet med Lele (1997), måste säkerställa 

att lösningen inte riskerar att fallera under hela kundens kontraktstid. Detta kräver därmed 

även ett initialt såväl som ett löpande preventivt arbete tillsammans med kunden, samt ett 

kostsamt underhåll av leverantörens egen kompetens. 

Om kunden även blir långsiktig, det vill säga lojal, har därmed olika kundrelationer olika 

höga initiala kostnader att kompensera, vilka alltså skiljer sig mellan olika leverantörer 

beroende på erbjudandets komplexitet, men även mellan leverantörens kunder, beroende på 

hur kritisk funktionen är för dem. För att kunden ska bli lönsam, i enlighet med Reichhelds 

(2001) livstidsvärdesmodell, behöver de initiala kostnaderna på sikt kompenseras av 

kundens lönsamhetsmarginal; intäkterna minus de löpande kostnaderna av att underhålla 

kundrelationen. 
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Denna marginal avgörs med hänseende till de kostnader som uppstår under kundrelationens 

livstid. Det svåra tycks vara att planera och kontrollera de kostnader som uppstår utöver de 

direkta försäljningskostnaderna, vilka som konstaterats består av de underhållskostnader 

som uppstår med lojala kunder, vilkas negativa effekt neutraliseras av de möjliga 

kostnadseffektiviseringar som leverantören har potential att åstadkomma på sikt.  

Dessa kostnadseffektiviseringar är även de beroende av leverantörens erbjudande, då vi i 

vårt material ser starka tendenser på att högre kostnadseffektiviseringar uppstår med 

komplexa, kritiska funktioner där de initiala kostnaderna är högre. Dessa 

kostnadseffektiviseringar uppstår ofta genom starkare och mer etablerade 

aktörsförbindelser, vilka skapar en effektivare kommunikation och informationsflöde, men 

även genom starkare resurs- och aktivitetsband som sammantaget ger leverantören bättre 

insyn i kundens organisation (Ford et al., 2003). Vi ser detta som en effektivisering av 

processen i Figur 8. För de leverantörer där kommunikation och förståelse inte är lika 

tidskrävande, är därmed fördelarna med långsiktigheten inte lika betydande, då det inte 

finns en stor initial kostnad som måste återbetala sig genom en långsiktig relation.  

Vi ser tendenser i vårt material på att de respondenter som upplever att de har låga 

lönsamhetsmarginaler på sina kunder även upplever att de underhållskostnader som uppstår 

med lojala kunder är ett mer betydande problem. Detta blir tydligast hos Södermalms 

trädgårdsmaskiner och Stefan Olsson.  

Vidare ser vi tendenser till att högre underhållskostnader upplevs som mindre hotande om 

de uppvägs av höga intäkter från kunden eller av höga kostnadseffektiviseringar i takt med 

att leverantören kan mer tids- och resurseffektivt ge kunden rätt lösning. Detta är tydligt 

hos Toyota Material Handling och Scania-Bilar.  

Med lägre absoluta intäkter per kund och lägre kostnadseffektiviseringspotential ser vi 

därmed att de underhållskostnader som uppstår per kund, i form av tidsåtgång och extra 

service, blir större hot för verksamhetens lönsamhet och för att kundens livstidsvärde ska 

bli positivt. 

För att summera anser vi därmed inte att lojala kunder per definition kostar leverantören 

mindre, såsom bland annat Reichheld (2001) argumenterar för. Istället anser vi att beroende 

på hur komplext erbjudandet är, hur kritisk funktionen är för kunden samt hur höga de 

absoluta intäkterna är, har olika kundrelationer olika kostnadssamband oberoende av om 

kunden är lojal eller inte. Lojaliteten är däremot en förutsättning för att kunden ska kunna 

bli långsiktigt lönsam. 

8.2.2 Fördelar med lojala kunder? 

Reichheld (2001) menar även att lojala kunder betalar ett prispremium, vilket inte verkar 

stämma i vår kontext. Kunderna tycks väl medvetna om de priser de betalar och accepterar 

inte högre priser än någon annan för samma produkt eller tjänst. Vi ser motsatta tendenser i 

att lojala kunder får fler rabatter samt att leverantören tycks spendera mer tid på dessa 

kunder. Vi ser även tendenser hos kunderna att i högre grad värdera den relativa 

kompensationen framför den absoluta, det vill säga att priserna är viktiga, men det 

viktigaste är att inte betala mer än någon annan.  
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Däremot konstaterar vi, i enlighet med Ford et al. (2003), att lojala kunder accepterar att 

betala ett prispremium när de upplever ett mervärde som skapas av leverantörens 

problemlösningsförmåga (Grönroos, 2008; Karlsson, Viklund, 2008). Detta mervärde är 

ofta i form av trygghet i kundens verksamhet; i form av ett anpassat erbjudande, samt 

tilläggstjänster som tryggar kundens process, för vilket kunden är beredd att betala ett högre 

pris för. Kundens lönsamhet skulle därmed påverkas positivt av det anpassade erbjudandet 

samt av tilläggstjänster, där intäkterna ökar med möjligheten till prispremier. Möjligheten 

till ökade intäkter ligger därmed i leverantörens förmåga till problemlösning, det vill säga i 

leverantörens specifika förmåga (Lusch, Vargo, 2004). 

Att lojala kunder fungerar som marknadsförare för leverantören, vilket bland annat 

Reichheld (2001) menar, tycks stämma i vår kontext. De som tycks vara marknadsförare av 

leverantören är de kunder som förutom ett köpbeteende även har en starkt positiv attityd 

mot leverantören, i enlighet med Kumar och Reinartz (2002). Utmaningen är dock hur 

leverantören ska förhålla sig till dessa kunder, då det är resurskrävande om inte till och med 

omöjligt att urskilja dem (Ford et al., 2003). Det skulle dessutom vara problematiskt att ge 

dessa kunder fördelar gentemot andra lojala kunder, då de övriga med stor sannolikhet 

upplever sig missgynnade, vilket vi finner enligt vårt tidigare resonemang om att kunderna 

ofta tycks kommunicera med varandra och är väl medvetna om vad andra kunder erhåller.  

Att kundens upplevda alternativ minskar med ökad lojalitet, enligt Basu och Dicks (1994) 

teori, verkar stämma. Detta tycks stämma då varumärke och relation minskar osäkerheten 

över leverantören och dess lösning. Vi ser indikationer på att en lojal kund ofta efterfrågar 

trygghet, varmed denna inte söker vidare efter att ha uppnått denna efterfrågade trygghet. 

Kunden värderar tryggheten högre än att ständigt söka efter ett mer prisvärt erbjudande. I 

viss mån, som exempelvis hos Stefan Olsson och vissa kunder hos Scania-Bilar, tenderar 

även kunden att begränsa sina alternativ till den grad att de litar fullt ut till vad leverantören 

rekommenderar, i enlighet med Ford et al. (2003).  
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8.3 Att hantera sambandet 
Respondenterna resonerar kring att alla kunder ställer olika krav och har olika behov, 

varmed vi i enlighet med Ford et al. (2003) konstaterar att alla relationer är olika.  

Vi finner även att lojalitet är mångfacetterat, där respondenternas uppfattningar av lojalitet 

skiljer sig åt efter situationella och kontextuella faktorer, i enlighet med Webster och Wind 

(1972).  

Följaktligen ser vi tendenser i vårt material på att sambanden mellan lojalitet och lönsamhet 

är individuella och kan vara olika gynnsamma även om dessa i grunden baseras på en 

liknande logik, där lönsamhet och lojalitet är beroende av relationens långsiktighet. 

Långsiktigheten utgör ett återkommande köpbeteende, det vill säga återkommande intäkter, 

men lönsamheten är beroende av de kostnader som uppstår, vilka diskuteras under 8.2.1 Är 

alla lojala kunder lönsamma? Frågan om kundens lönsamhet avgörs därmed av hur 

leverantören hanterar de kostnader som uppstår. 

Vi anser därmed inte att alla relationer per definition är goda, vilket Reichheld (2001) 

antyder, utan anser snarare med stöd i Ford et al. (2003), att en kundrelation kan se väldigt 

olika ut, även angående lojalitet och lönsamhet. 

8.3.1 Att sälja ett kärnerbjudande och en helhetslösning 

Leverantörens verksamhet underlättas i vårt sammanhang av resurs- och 

aktivitetsförbindelser i form av avtal och kontrakt, där leverantören med hjälp av dessa kan 

organisera sin verksamhet och optimera kapaciteten. Vidare är som tidigare påpekats under 

7.1.2 Lojalitetens olika dimensioner, försäljningen styrd av kundens behov där behoven inte 

påverkas av en ökning i kundens lojalitet. Nyckeln till ökad försäljning går därmed inte 

genom enbart ökad lojalitet, utan leverantören behöver arbeta med att förstå och sedan 

erövra en högre andel av kundens befintliga behov eller med att ta över en del av kundens 

processer.  

I Figur 10 presenteras det erbjudande som vi återfinner hos leverantörerna. I 

kärnerbjudandet återfinner vi produkten, med dess unika egenskaper, samt själva 

försäljningsprocessen och leverantörens konkurrensförmåga; det vill säga hur erbjudandet 

anpassas till kunden med hjälp av vad Lusch och Vargo (2004) definierar som 

leverantörens specialiserade kompetenser. Kärnerbjudandet inkluderar därmed även hur 

leverantören uppfyller kundens behov. Samtliga dessa kvaliteter spelar in vid valet av 

leverantör, enligt våra observationer.  

Kunden kan även välja att använda sig av leverantörens helhetslösning. Här blir 

leverantörens specialiserade kompetenser tydligare och till större nytta för kunden. Med 

hjälp av tjänster och kompetens underlättas och effektiviseras den efterfrågade funktionen i 

så väl erbjudandet som i kundens egen verksamhet, varmed mervärde för kunden, i enlighet 

med Karlsson och Viklunds (2008) definition, skapas i interaktion med leverantören. 

Leverantören ger därmed kunden något som denne inte hade kunnat skapa på egen hand.  

För att funktionen skall få ett mervärde för kunden anser vi att kunden i förväg behöver 

kunna planera efter den, för att på så vis kunna anpassa sin organisation och själv uppnå 
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riskminimering eller kostnadseffektiviseringar. Även kunden har därmed en efterfråga på 

en långsiktig relation, vilket förstärks av att kund såväl som leverantör investerar i 

relationen för att uppnå kundens förväntningar på funktion och kvalitet.  

 

Figur 10. Kärnerbjudande och helhetslösning. Källa: Hahn, Lind (2011) 

Leverantörerna i vår studie har olika kärnerbjudanden och även olika helhetslösningar. Om 

vi granskar Husqvarna så kan vi konstatera att deras produkter står för kvalitet, där kunden 

uppnår trygghet i verksamheten genom att betala ett prispremium för kvalitet och 

möjligheten till att finna reservdelar. Detta är därmed en medveten del i samtliga av 

studiens Husqvarna återförsäljares kärnerbjudanden.  

Utöver detta erbjuder Stefan Olsson som en del av kärnerbjudandet kompetensen och 

tryggheten att kunden får rätt lösning till sin verksamhet. Samtidigt som de strävar efter att 

kunden ska var nöjd med den tekniska kvaliteten, strävar de efter att kunden ska känna sig 

nöjd direkt med butiken och bemötandet, det vill säga den funktionella kvaliteten. De kan 

även genom sin kompetens sälja ytterligare produkter och tillbehör anpassat till kundens 

verksamhet. Helhetslösningen innebär att erhålla en iordninggjord produkt, där Stefan 

Olsson tar ansvar för dess service och underhåll, såväl utförandet som initiativtagandet, 

men även servicen att bli påmind när det är dags för en ny. Med andra ord säkerheten att 

ständigt ha fungerande, anpassade produkter, till Husqvarnas höga kvalitet.  

Södermalms Trädgårdsmaskiner erbjuder som en del av sitt kärnerbjudande de personliga 

relationer de bygger till sina kunder, det vill säga starka aktörsförbindelser enligt Fords et 

al. (2003) definition. Kunderna ska känna sig trygga med försäljarna och att de känner 

kundens behov, samt tycka att det är trevligt att komma till butiken. Detta fördjupas i takt 

med att de personliga relationerna förstärks, vilket kan liknas vid ett större helhetslösning, 

då kunden känner sig mer och mer uppmärksammad och hemma i butiken, samt tryggare i 

inköpsprocessen, förutom att de får stöd med service och tidigare även lagring av sina 

produkter i butiken. 

Nice Garden erbjuder slutligen som en del av sitt kärnerbjudande, möjligheten till en 

upplevelse vid inköpet, baserad på en stilfull varumärkesresa, vilken förstärker upplevelsen 
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av Husqvarnas kvalitet, samt tryggheten i att kunna fatta rationella beslut då leverantören är 

tydlig. Det är en resa för den som vill känna sig professionell, eller som lockas av den 

funktionella kvaliteten i högre grad och tar den tekniska kvaliteten för given. Kunderna har 

sedan möjlighet att fortsätta det trygga användandet av produkterna då Nice Garden kan 

erbjuda service, underhåll och förvaring i samma anda; där tjänsternas komponenter tydligt 

specificeras för att kunden ska få ta ett eget val, samt garanteras samma stilrena upplevelse, 

då servicedel och konceptbutik hålls isär. 

Utifrån detta resonemang ser vi tydligt att kunden kan attraheras av mer än produkten i sig, 

även om vi endast analysera kärnerbjudandet. Vi kan även dra slutsatsen att de kunder som 

endast söker efter en kvalitativ produkt i form av en Husqvarna utgör en risk för 

ovannämnda återförsäljare, då denna kund kan välja vilken av dem och lättvindigt hoppa 

mellan leverantörerna efter situationella faktorer (Basu, Dick, 1994) eller prisfaktorer. 

Istället söker leverantörerna efter kunder vars behov matchar helhetslösningen, för att 

kompensera att anpassningen av erbjudandet ofta är förknippat med initiala kostnader 

alternativt med risker (Ford et al., 2003; Reichheld, 2001). Med andra ord söker de efter 

kunder vilka även attraheras av stark kompetens, nära personliga relationer, eller en stilren 

upplevelse, för att kunden ska vilja etablera en mer långsiktig relation, vilket därmed rätt 

hanterat (Kumar, Reinartz, 2002) kan leda till såväl lönsamhet som lojalitet på lång sikt.  

Granskar vi även Scania-Bilar och Toyota Material Handling så har de på grund av sina 

produkters komplexitet och kritiska funktion för kunden har utvecklat sitt helhetslösning 

med ytterligare tjänster och kompetens, något som naturligtvis underlättas av 

leverantörernas storlek. Scanias kärnerbjudande innefattar att erbjuda sina kunder en trygg 

produkt med hög kvalitet, anpassad efter kundens verksamhet, där kunden främst 

slutanvändaren upplever en stark känsla av gemenskap med övriga kunder och även hos 

leverantören. Detta kan utvidgas med helhetslösningen vilket inkluderar en tryggare 

process även efter köpet, med lösningar som säkrar såväl drift, finansiering och kundens 

totalekonomi.  

Toyota Material Handlings kärnerbjudande i sin tur innefattar en tillförlitlig, effektiv 

logistiklösning, vilken kan utvidgas med en tryggare process genom 

verksamhetseffektivisering med minskade kostnader, risker och skador, samt genom att 

säkerställa att funktionen inte fallerar (Lele, 1997). 

Sammanfattningsvis finner vi, med stöd i respondenternas resonemang, att 

helhetslösningarna bli mer och mer förekommande. 
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8.3.2 Att sälja till olika kunder  

Utifrån ovanstående analys och utifrån resultatet i 5.2.1 Lojala och lönsamma kunder, ser vi 

tre grupper av kunder vars behov resulterar i olika risker och lönsamhet för leverantören: 

De vars behov som ej stämmer med kärnerbjudandet (1), de vars behov som stämmer med 

kärnerbjudandet (2), samt de som även har ett behov av en trygg process (3), det vill säga 

en helhetslösning.  

Nedanstående modell grundar sig i resonemanget som återfinns hos Kumar och Reinartz 

(2002), vilka finner att kundens lojalitet och lönsamhet är beroende på hur väl kundens 

behov stämmer överens med leverantörens erbjudande, vilket vi finner stöd för i vårt 

resultat. 

 

Figur 11. Kunders skilda behov. Källa: Hahn, Lind (2011) 

I kategori (1) återfinns kunder vars behov ej stämmer med kärnerbjudandet. Dessa kunder 

kan i sin extrem vara helt ointresserade av produkten, men utgörs ofta av kunder vilka 

endast är i behov av den tekniska kvaliteten (Grönroos, 2008), det vill säga av 

grundprodukten, vilka därmed inte har några preferenser i hur de känner sig trygga med 

anpassningsprocessen. Därmed kan de vända sig till ett stort antal leverantörer. Kategori (1) 

kunder kan även vara kunder som inte är mottagliga för ett resonemang om tillräcklig 

teknisk kvalitet, vilket i samtliga våra företag är såväl en förutsättning som en viktig del av 

erbjudandet.  

Kategori (1) kunder kan vara såväl lönsamma som inte lönsamma för leverantören. Dessa 

kan ses korrespondera med Kumar och Reinartz (2002) definition av transaktionella 

kunder. Kunderna i denna kategori kan vara sådana som använder sig av leverantören på 

grund av situationella faktorer, exempelvis närhet till försäljningsställe etc. (Basu, Dick, 

1994). Förbindelsen till leverantören är begränsad till enskilda transaktioner, då de inte 

attraheras av kärnerbjudandet. Enligt Kumar och Reinartzs (2002) resonemang bör 

leverantören inte sträva efter att göra större anpassade lösningar och tjänster, då dessa 

kräver långsiktighet för att betala sig och dessa kunder lättvindigt kan byta leverantör. 

Istället finner vi att för att behålla kundens lönsamhet krävs att få investeringar i dem görs 

och kostnader minimeras, på grund av den uppenbara risken av att investera i dessa kunder. 

Dock anser vi att det kan vara svårt att neka dessa kunder, eftersom ryktet om ett dåligt 

bemötande sprider sig, oavsett vad det är för typ av kund.  

Vi finner att det finns betydande risker med kategori (1) kunder, då respondenterna uppger 

att de inte känner kunden och dennes behov vid de kunder de upplever som osäkra. 

Förutom den ovan nämnda risken att de inte blir lönsamma, är en betydande risk att kunden 

inte får en lösning som passar dennes verksamhet, då denna inte är intresserad av den 

tekniska kvaliteten, med andra ord föredrar låga kostnader framför kvalitet men förväntar 
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sig samma prestation som hos en kvalitetsprodukt. Kunden kan även vara obenägen att ta 

råd, men fortfarande förvänta sig en anpassad produkt. Risken är därför att badwill uppstår 

med utgångspunkt från dessa kunder, då de känner sig missnöjda med den levererade 

lösningen.   

Vi finner att inom kategori (2) återfinns de kunder vars behov stämmer överens med 

kärnerbjudandet. Detta är generellt sett en mer lönsam kundkategori vilken tenderar att 

utgöra en större del utav kunderna för leverantören. För dessa kunder är funktionen oftare 

kritisk (Lele, 1997), varmed kunden är mer benägen att lägga mer tid och vikt vid 

inköpsprocessen. Dessa kunder värdesätter att de känner sig bekväma med processen för 

interaktion och anpassning, se Figur 8Figur 8 för att vara säker på att de får rätt lösning för 

sin verksamhet. Det kan här även vara sociala faktorer (Basu, Dick, 1994) som knyter 

kunden till den specifika leverantören. Efter köpet kan kunderna däremot välja att förlita sig 

i olika grad på leverantören. Här återfinns bland annat kunder som köper produkten, för att 

sen sköta service och underhåll själva.  

Följaktligen är kunder i kategori (2) till skillnad från kategori (1) starkare knutna till 

leverantören, därigenom kan en investering med större sannolikhet löna sig då fundamentet 

för den långsiktiga relationen existerar (Kumar, Reinartz, 2002), vilket skapar ett positivt 

livstidsvärde (Reichheld, 2001). Dessutom blir dessa kunder mer lönsamma då leverantören 

känner dem bättre och därigenom kan spendera mindre tid att utvärdera vilken lösning som 

är lämpligast för kunden, samt har snabbare tillgång till uppdaterad information genom 

etablerade aktörsrelationer (Ford et al., 2003). Samtidigt är det lägre risk att kunden blir 

missnöjd (Grönroos, 2008), då leverantören med större sannolikhet kan ge kunden rätt 

lösning och därigenom minskar risken för att badwill ska uppstå. Notera dock att dessa 

kunders lönsamhet är avhängiga hur leverantören hanterar de kostnader som uppstår till 

följd av kunderna. Det optimala är att förhålla sig till kategori (2) kunder så att lönsamheten 

är positiv alternativt positiv på sikt, med andra ord, att kunden får ett positivt livstidsvärde 

(Reichheld, 2001).  

Kategori (3) består av kunder vilka utöver behovet av en funktion har behovet av en trygg 

funktion på sikt i sin verksamhet, vilket troligen blir vanligare när kunden i högre grad 

upplever att funktionen är kritisk för de fortsatta intäkterna, då konsekvenserna av ett 

avbrott i funktionen blir högre. Till skillnad från kategori (2) anser de att de själva inte har 

de ekonomiska möjligheterna, tiden eller kompetensen alternativt så anser de att risken är 

för hög med att utföra och ansvara för de relaterade processerna och funktionen internt. Det 

högre behovet av trygghet leder till att kunden väljer att outsourca detta. Följaktligen är de 

beredda att betala för denna trygghet, med fler tilläggstjänster, mer service och fler 

kontaktytor. Detta möjliggör ofta kostnadseffektiviseringar i kundens verksamhet.  

Denna kategori möjliggör en starkare relation som genom ökade kontaktpunkter, starkare 

aktörs-, resurs- och aktivitetsband (Ford et al., 2003) innebär en långsiktig investering i 

relationen från såväl kundens som leverantörens sida. Leverantören ökar sin lönsamhet i 

absoluta tal genom rent kassaflöde, men även i relativa när kundens lönsamhetsmarginal 

ökar, då vi konstaterat att tjänster ofta har en högre marginal än produkten i sig. Även 

risken för leverantören minskar, då kontrollen över verksamheten och produkterna ökar. 
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Leverantören får tidigare signaler på om kunden håller på att bli missnöjd, samt får även 

signaler om skenande kostnader i relationen eller försämrade ekonomiska förutsättningar 

hos kunden. Kontrollen är dessutom essentiell när leverantören tar risken med produkten, 

såsom vid operationell leasing. Kunden erhåller i gengäld en trygghet i sin verksamhet och 

i förlängningen potentiellt lägre totalkostnader i dennes verksamhet.  

Sammantaget har kategori (3) högst potential till en stark relation till leverantören, baserad 

på starka aktörsförbindelser och kontinuerlig interaktion. Därmed har de även potential till 

det starkast positiva sambandet mellan lojalitet och lönsamhet, då dessa kunder blir mest 

involverade med leverantören på lång sikt, något som stärker såväl lojalitet och lönsamhet.  

Vi har observerat två strategier som leverantörerna tillämpar för att öka lönsamheten genom 

sina kunder. För att attrahera nya kunder eller utöka den egna marknadsandelen hos den 

enskilda kunden, strävar leverantörerna efter att kunden ska uppleva att kärnerbjudandet 

stämmer överens med deras behov, det vill säga kunden ska bli en kategori (2) kund.  

Därmed skulle en långsiktig relation och återkommande köp kunna etableras.  

Vidare vill leverantören öka lönsamheten hos befintliga kunder, vilket är en viktig strategi 

eftersom, som vi redan har påpekat, det är svårt att neka kunden vad den förväntar sig, i 

syfte att minska de kundspecifika kostnaderna och stabilisera lönsamheten från kunden. 

Istället för att sträva efter att minska kundens kostnader, såsom Kumar och Reinartz (2002) 

rekommenderar, finner vi att våra leverantörer strävar efter att öka kundernas intäkter eller 

deras relativa lönsamhet.  

Kunderna efterfrågar ett mervärde (Grönroos, 2008) för att betala mer. Därmed strävar 

leverantörerna efter att påvisa fördelarna med en trygg process, varmed kunden skulle 

uppleva ett behov av fler tilläggstjänster för att sänka sina kostnader och trygga sina 

processer. Leverantören uppmanar därmed kunden till att bli en kategori (3) kund, vilket 

som tidigare konstaterats är den mest lönsamma kategorin för leverantören.   

En viktig aspekt i sammanhanget är de i avsnittet tidigare behandlade investeringarna som 

görs i kunden i form av tid och förståelse, det vill säga de initiala kostnader, vilka måste 

återbetalas på sikt för att uppnå en lönsam kundrelation. Desto högre den initiala kostnaden 

är desto viktigare blir det att en långsiktig kundrelation uppstår. Dessa initiala kostnader är 

höga när leverantören måste lägga ner mycket tid på att lära känna kunden och dess 

verksamhet i syfte att kunna leverera rätt lösning, vilket sker när funktionen är mer 

komplex samt kritisk, då lösningens kvalitet är beroende av leverantörens kontakt med 

kunden. Därmed ökar även vikten av en långsiktig relation till kunderna i takt med att 

lösningarna blir allt mer komplexa och kritiska.  

Vi ser en allmän tendens hos leverantörerna att värna om sina huvudkunder, vilket står i 

samklang med ovanstående resonemang, då det är mindre riskabelt och mer lönsamt att 

investera i de kunder vars behov stämmer överens med kärnerbjudandet.  
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8.3.3 Att förhålla sig till kunderna 

Vi har funnit, i enlighet med Kumar och Reinartz (2002), att leverantörens lönsamhet med 

kunderna beror på hur leverantören hanterar de kostnader som uppstår i samband med 

kundens köpbeteende, i form av kostnader relaterade till underhåll av relationen, initiala 

kostnader och kostnadseffektiviseringspotential. 

I Figur 12 nedan sammanfattar vi de viktigaste dimensionerna för att kunna hantera dessa 

kostnader, för att skapa och upprätthålla ett positivt samband mellan lojalitet och 

lönsamhet, vilket genererar fyra olika kundbeteenden. Vi definierar dessa grupper utifrån 

de tre dimensionerna kontroll, till vilken grad kundens behov stämmer överens med 

kärnerbjudandet, samt lönsamheten från kunden. 

 

Figur 12. Kunders risker och lönsamhet i en problemlösningskontext. Källa: Hahn, Lind (2011) 

Lönsamheten är beroende av hur stor del av erbjudandet kunden väljer att utnyttja. Desto 

större andel som denne nyttjar, desto högre blir lönsamheten. Lönsamheten ökar även och 

är beroende av den långsiktiga relationen, varmed ett högt livstidsvärde (Reichheld, 2001) 

från kundrelationen uppnås. Att kundens behov stämmer in med kärnerbjudandet ökar som 

konstaterat potentialen till långsiktiga relationer, då kunden mer sannolikt stannar hos 

leverantören, vilket minskar leverantörens risk med kunden. Detta korrelerar med den 

allmänna risken med kunden, vilket vi sammanfattar med kontroll. 

Vad som bör poängteras är att modellen begränsas till att ta hänsyn till de kunder 

leverantören faktiskt valt att sälja till, då kundens lönsamhet förutsätter ett utbyte mellan 

parterna. 
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Leverantörens kontroll av kunden ökar när antalet kontaktpunkter med kunden ökar. 

Kontaktpunkterna korrelerar med hur stor del av erbjudandet kunden väljer att utnyttja, det 

vill säga kontrollen och kontaktpunkterna ökar med starkare resurs- och 

aktivitetsförbindelser (Ford et al., 2003), då detta inkluderar mer service och underhåll. 

Kontaktpunkterna leder till ökade möjligheter till uppföljning av hur kunden upplever att 

dennes förväntningar uppfylls, samt uppföljning av utvecklingen i kundens attityd, med 

hjälp av bryggorna kommunikation, samarbete och förståelse.  

Vidare minskar leverantörens risk förknippad med kunden; dels den produktrelaterade 

risken där produkten ofta slits mindre om leverantören står nära kunden samt ansvarar för 

delar av dennes verksamhet. Dels den finansiella risken relaterad till kundens eventuellt 

sviktande betalningsförmåga, där en större insyn i kundens verksamhet samt ett större 

nyttjande av helhetslösningen medför bättre kontroll på kundens betalningsförmåga.  

En ökning i leverantörens kontroll, vilken uppstår av starkare aktivitets-, resurs- och 

aktörsförbindelser som skapar effektivare kommunikation samt fler kontaktpunkter (Ford et 

al., 2003), leder därmed till en allmänt minskad risk för leverantören, samt en minskad 

osäkerhet från leverantörens sida över kunden; dennes attityd, behov och eventuella 

missnöje. 

Den slutgiltiga dimensionen angående kundens behov återfinner vi i Figur 11. De 

fastställda kundkategorierna kan med fördel placeras in i modellen för hantering.  

Kunderna i kategori (1) placeras i modellens högra del, på grund av den låga kontrollen 

leverantören har med dessa kunder samt den höga risken, då få kontaktpunkter mellan 

parterna uppstår när kundens behov inte stämmer överens med leverantörens 

kärnerbjudande. De känner därmed inte till kundens behov eller betalningsförmåga. Vi har 

även konstaterat att dessa kunder är mer riskabla för leverantören, då de lättare kan byta 

leverantör.  

För att dessa kunder ska vara lönsamma har vi konstaterat att leverantören bör minimera 

sina kostnader och investeringar i dessa kunder, i enlighet med Kumar och Reinartz (2002) 

resonemang. Skillnaden mellan ”Den riskable kunden” och ”Den olönsamma kunden” är 

därmed en fråga om hantering av de kostnader som uppstår av leverantörens 

förhållningssätt till dessa kunder. Följaktligen är lönsamheten med dessa kunder är 

beroende av att kostnaderna begränsas.  

Vi ser dessutom en utmaning med dessa kunder som leverantören måste förhålla sig till, då 

de riskerar att dessa kunder skapar badwill. Dessa kunder, som tidigare konstaterats, kan 

vara motvilliga till att rådges och leverantören har en begränsad insyn i kundens 

verksamhet på grund av bristande förbindelser (Ford et al., 2003), varmed kunden får ett 

mindre välanpassat erbjudande, där kunden ändå förväntar sig en fullständig lösning. Om 

leverantörerna väljer att minimera kundens kostnader på grund av risken, ser vi dessutom 

en risk i att de förfördelade kunderna blir missnöjda för att de får mindre fördelar än övriga 

kunder.  

Den strategi vi tidigare nämnt vilken innebär att leverantören strävar efter att kundernas 

behov ska stämma in på leverantörens kärnerbjudande, mot mer lönsamma och mindre 
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riskabla kunder, vilket därmed utgörs av kategori (2), kan därmed ses som en rörelse av 

dessa kunder mot modellens vänstra del. 

Kunder i kategori (2) (Figur 11) korresponderar i högre grad med ”Den traditionelle 

kunden”, kunder vars behov stämmer med leverantörens kärnerbjudande, men som väljer 

att utföra mycket av de tilläggstjänster leverantören erbjuder i egen regi. Vi finner att en 

betydande andel i denna kategori har eller kan ha behovet av en tryggare process, men har 

en konservativ syn på arbetsfördelning. Därmed önskar de inte outsourca genom att nyttja 

helhetslösningen, trots att det skulle finnas en potential att kostnadseffektivisera.  

Den observerade strategin där leverantören strävar efter att synliggöra fördelarna med att 

nyttja leverantörens helhetslösning riktar sig därmed främst till de traditionella kunderna, 

som en rörelse uppåt i modellens vänstra del.  

”Den långsiktige kunden” är de som väljer att nyttja helhetslösningen, vilka är de 

lönsammaste och minst riskabla kunderna för leverantören, vilket som tidigare konstaterat 

ofta är kunderna i kategori (3).  Leverantören har en god insyn i kundens verksamhet och 

behov, genom starka aktörsförbindelser (Ford et al., 2003) som organiseras och görs 

kontinuerliga genom starka aktivitets- och resursförbindelser. I enlighet med Ford et al. 

(2003) utgör återfinner vi bland kategori (3) kunderna de starkaste relationerna. 

Dessa kunder omfattar såväl de som drivs av verksamhetsförknippade motiv, som de 

kunder som har en positiv attityd gentemot leverantören vilka med orsak av dessa starka 

attityder vill ty sig till leverantören. De attitydinella dimensionerna av lojalitet verkar 

därmed som en influens i samtliga kunders beteende, vilka underlättar en rörelse av 

kunderna mot vänster övre hörn.  

Vilka kunder är lönsamma? 

Den ovan presenterade matrisen ger, på grund av dess förenklade utformning, intrycket av 

att samtliga kunder i dess övre del är lika lönsamma. Detta är dock inte korrekt i praktiken.  

Lönsamhetsaxeln till vänster visar en relativ lönsamhet mellan kunderna. Det vill säga, 

lönsamheten är beroende av leverantörens förhållningssätt till kunden, given risknivå; hur 

väl leverantören hanterar de kostnader som uppkommer från kunden.  

De kunder vilka placerades längst upp till höger är kortsiktiga kunder med en hög risk, 

vilka vi och våra respondenter har konstaterat är mindre lönsamma än de långsiktiga 

kunderna med låg risk, vilka utnyttjar en högre del av helhetslösningen.  

De långsiktiga kunderna med låg risk placerades längst upp till vänster. Följaktligen 

konstaterar vi att respondenterna uttryckt att de kunder som är placerade högst upp till 

höger i modellen är mindre lönsamma än de som är placerade till vänster i modellen. 

Vi vet även att skillnaden i ”Den traditionella kunden” och ”Den riskabla kunden” består i 

att de tidigare är mer långsiktiga än de senare, varmed vi även här kan konstatera att de 

tidigare är troligen är mer lönsamma, förutsatt att kostnaderna från ”Den traditionella 

kunden” hanteras väl, trots att dessa på lönsamhetsskalan i Figur 12 noteras som mindre 

lönsamma. 
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Förhållandet mellan kundernas lönsamhet ser vi istället mer i enlighet med Figur 13, där 

kunder vars initiala kostnader samt kostnader för underhåll av relationen hanteras olämpligt 

så att dessa blir högre än intäkterna, faktiskt blir olönsamma. De genererar ett negativt 

kassaflöde. 

 

Figur 13. Kunders lönsamhet i en problemlösningskontext. Källa: Hahn, Lind (2011) 

I denna modell blir risken förknippade med kunderna längst till höger tydligare. För att 

dessa ska vara lönsamma för leverantören ställer det höga krav på att hanteringen blir rätt, 

för att inte kostnaderna förknippade med kunden ska överstiga intäkterna. Detta sker lättare 

med kunderna till höger, kategori (1), där de absoluta intäkterna är låga, livstidsvärdet är 

lågt, varmed kostnaderna som uppstår lätt överstiger. De mer långsiktiga kunderna till 

vänster ger större utrymme för felmarginaler, då kostnaderna idag för kunderna till vänster 

lättare kan balanseras med framtida intäkter. 

Den tendens vi har observerat kring att en del kunder idag inte värderar de personliga 

relationerna och aktörsförbindelserna till leverantören lika högt, medför färre 

kontaktpunkter och mindre insyn i verksamheten, kort sagt mindre kontroll över kunden. Vi 

befarar därmed en generell rörelse bland moderna kunder mot modellens högra sida, vilket i 

så fall på sikt kommer att ställa högre krav på leverantörerna att hantera kostnaderna 

förknippade med sina kunder.  
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8.4 Lojalitet – dags att utveckla logiken? 
Det som tydligt visade sig under intervjuerna var en benägenhet hos respondenternas att 

vända på lojalitetsresonemanget; samtliga respondenter argumenterar vid tillfälle för att 

lojalitet även verkar åt andra hållet, det vill säga att det är viktigt att leverantören är lojalitet 

gentemot kunden. Kunden ska vara nöjd, det är leverantören som ska vara lojal.  

Detta i stark kontrast till det traditionella synsättet, där lojalitet utgår ifrån att kunden ska 

vara lojal mot leverantören (ex. Band, 1991; Grönroos, 2008; Kumar, Reinartz, 2002; 

Swift, 2001). Vi ser därmed att lojalitet verkar från två håll, där bägge parter har ett intresse 

av att verka för lojalitet, där leverantörens lojalitet gentemot kunden är minst lika viktig 

som kundens lojalitet gentemot leverantören. 

Vidare ser vi att den omvända lojaliteten, att leverantören ska vara lojal gentemot kunden, 

tycks viktigare och återkommer oftare i resonemangen hos de respondenter vilka arbetar i 

direkt anslutning till kunden. Enligt Ambrose et al. (2010) är tilltro och engagemang viktigt 

för kunden och vi ser även att dessa dimensioner anses viktigare för dessa respondenter. I 

förlängningen ser vi därmed indikationer i vårt material till att kundens syn starkt påverkar 

leverantören, de anställda vill vara engagerade och skapa tilltro, eftersom kunden 

värdesätter det. Återigen finner vi att det är viktigt att ge kunden det den efterfrågar i 

relationen, där leverantören är lojal.  

Vidare är de beteenderelaterade dimensionerna viktiga för de respondenter som är på en 

strategisk nivå, vilket kan förklaras av att Ambrose et al. (2010) finner att det finns större 

likheter mellan kundens och leverantörens uppfattningar om dessa. De som däremot verkar 

inom de kundnära relationerna, behöver fortfarande ta hänsyn till att kunden kan ha en 

avvikande uppfattning kring attityden, samt anpassa sig efter kundens uppfattning.  

Bryggorna förståelse, dialog och samarbete ser vi som en direkt följd av den omvända 

lojaliteten, då dessa kräver en prestation från leverantören i minst lika hög grad som från 

kunden. De utgör en gemensam interaktion som i enlighet med Ford et al. (2003) ger 

uttryck för en gemensam agenda, där bryggorna blir ett medel för att kommunicera bägge 

parters attityder och långsiktiga intentioner.  

Lojalitet innebär som tidigare konstaterats kostnader, dels i form av den tid leverantören 

spenderar i sitt engagemang för kunden, men även i form av exempelvis goodwill för att 

kundens förväntningar ska infrias. Utmaningen ligger för leverantörerna i att kunna vid 

behov neka kunderna dessa kostnader, när lönsamheten från kunden riskeras. Vi har visat 

på att detta är svårt på grund av hur detta motas av kunderna. Men vi ser även att 

leverantörerna har svårt att neka då de själva är beroende av och värderar de långsiktiga 

relationerna och intäkterna högt, för att trygga sin egen lönsamhet. 

Vi finner även att switching costs påverkar samtliga leverantörer, i form av höga initiala 

kostnader. Enligt Basu och Dick (1994) leder dessa till att kunden är mindre benägen att 

byta leverantör. Vi finner dock att på de marknader där de initiala kostnaderna är höga, är 

det för leverantörerna både svårt att attrahera nya kunder, på grund av deras switching cost, 

samt att det är svårt och tidskrävande att uppnå såväl kostnadseffektivitet för leverantören 

som samma omsättning som hos en tidigare kund, när de attraherar en ny kund. Med andra 
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ord innebär en förlorad kund höga kostnader för leverantören, i form av långtgående 

förlorade intäkter. Därmed värnar leverantören i högre grad om sina befintliga kunder vid 

höga initiala kostnader, varmed även switching costs och initiala kostnader verkar för bägge 

parters lojalitet gentemot varandra. 

8.5 Vilka föreställningar har vi funnit? 
Sammanfattningsvis har vi funnit att föreställningarna om lojalitet och lönsamhet är 

kontextuellt och situationellt. De skiljer sig mellan individer och organisationer, efter 

individerna i organisationens erfarenheter, utbildning, befattning samt åsikter, vilka 

påverkas av kontexten de verkar inom. De skiljer sig vidare mellan organisationerna efter 

deras verksamhet och företagskultur, samt efter hur de utformar sitt erbjudande. 

Skillnaderna vi har funnit är i enlighet med Webster och Winds (1972) modell, där de delar 

in organisationen i olika nivåer vilka verkar som influenser; i vårt fall influenser på 

föreställningar om sambandet mellan lojalitet och lönsamhet. 

 

Figur 14. Föreställningar om lönsamhet och lojalitet i den inre och yttre kontexten. Källa: Hahn, Lind (2011) 

I våra studieobjekt har vi granskat respondenterna som individer, vars föreställningar 

influeras av deras personliga uppfattningar och mål, vilka bara till viss del styrs och 

influeras av organisationens mål och värderingar. Detta konstaterar vi ger upphov till olika 

svar från olika respondenter inom samma studieobjekt.  

På gruppnivå, enligt Webster och Wind (1972), finner vi framförallt en generell variation 

där individernas föreställningar påverkas av deras befattning, varmed det inom de större 

studieobjekten bildas motsättningar kring föreställningsbilden liksom hanteringen av det. 

Anställda närmare kunden understryker behovet av att förstå kunden och att snabbt kunna 

anpassa sig till dennes unika behov, med ett högre fokus på de attitydinella dimensionerna 

med lojalitet. De anställda med ett mer strategiskt perspektiv fokuserar i högre grad på de 

beteenderelaterade dimensionerna. De understryker även vikten av att systematisera eller 

standardisera hanteringen av relationerna för att behålla relationens lönsamhet, med 
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konsekvensen att hanteringen i högre grad planeras i förväg, samt möjligen anpassas i lägre 

grad.  

Vi anser även att det är troligt att föreställningarna hos de individer som har högre 

inflytande i organisationen, i högre grad kommer genomsyra organisationen, i enlighet med 

Webster och Wind (1972). Inflytandet kan bero på individen, det vill säga på sociala 

faktorer på gruppnivå, eller på generella värderingar i organisationen och 

organisationskulturen; såsom en starkt hierarkisk organisation, vilket ger inflytande åt 

ledaren, eller en stark kundorientation, vilket kan ge mer inflytande åt personer som har en 

intim kunskap om kunderna.  

Leverantörens allmänt genomsyrande föreställningar påverkas därmed av individerna i 

organisationen, men även av företagsspecifika faktorer, vilka åter igen påverkar 

individerna, i enlighet med Webster och Wind (1972). Vi finner att skillnader i storlek på 

leverantörerna, skillnader i kundfloran, val av arbetsmetoder och företagskultur samtliga 

har påverkat den dominerande föreställningen av lojalitet inom företaget, samt resulterat i 

skillnader mellan studiens olika leverantörer i deras förhållningssätt till sambandet mellan 

lojalitet och lönsamhet.  

Vi har konstaterat att Scania-Bilar understryker de attitydinella dimensionerna av lojalitet i 

högre grad än Toyota Material Handling, i enlighet med strategin att styra med hjälp av 

värderingar. De senare understryker istället i högre grad de beteenderelaterade 

dimensionerna, i enlighet med deras fokus på planering och analys. Vi konstaterar att dessa 

båda strategier starkt påverkats av kundunderlaget för de olika leverantörerna och därmed 

av skillnader i förutsättningar för hantering av sambandet mellan lojalitet och lönsamhet. 

Gemensamt för återförsäljarna till Husqvarna är ett förlitande till personliga relationer och 

produktens kvalitet som ett medel för att förstå och tillfredsställa den unika kunden, vilket 

påverkats av företagets förutsättningar att som en mindre leverantör förhålla sig till många 

mindre kunder. Här återfinner vi även starkt de dimensioner vilka likt bryggor 

kommunicerar såväl attityd som beteende. 

Därmed arbetar de olika leverantörerna efter olika förhållningssätt till kunden, såsom 

personliga relationer, värderingar eller systematisering, utefter deras förutsättningar för 

hantering av sambandet mellan lojalitet och lönsamhet samt den dominerande 

föreställningen av lojalitet inom företaget. Detta förhållningssätt syftar i samtliga fall till att 

knyta kunden till sig, så att denna blir långsiktig och därmed lönsam. 

Därmed är de faktorer som krävs för att leverantörerna ska uppnå lönsamhet desamma, det 

som skiljer är hur leverantörerna når dit och därmed vilka av lojalitetsdimensionerna de 

värdesätter. 

Slutligen ser vi, i enlighet med Webster och Wind (1972) att de olika leverantörernas 

föreställningar om lojalitet och lönsamhet påverkats av den generella kontexten de verkar i. 

Förståelse och kommunikation blir förutsättningar för en gynnsam relation, det vill säga en 

såväl långsiktig som lönsam relation, där behovet av förståelse och kommunikation ökar 

betydelsen av de tidigare beskrivna bryggorna; förståelse, samarbete och dialog, som 

viktiga dimensioner av lojalitet.  



 95 

Leverantörerna begränsas av och förhåller sig till branschpraxis och branschnormer, där 

beteenden från kunden eller andra leverantörer vilka går utanför de etablerade normerna 

upplevs som riskabla eller hotfulla. Här ser vi att lönsamheten direkt kan påverkas av 

branschpraxisen att ge lojala eller potentiella kunder gratis rådgivning, låta dem prova 

produkter, hjälpa dem med reservdelar etc. 

Vi ser även att samtliga våra leverantörer måste förhålla sig till kundernas känsla av 

kollektiv, där vi upplever att de tenderar att värdesätta det egna bemötandet jämfört med 

leverantörens bemötande av övriga kunders, eller att värdesätta den relativa 

kompensationen jämfört med övriga kunder högre än den absoluta kompensationen från 

leverantören. Detta ger konsekvenser i möjligheterna till prissättning samt i lönsamhet, då 

prispremier mellan kunder blir uteslutet. Denna förutsättning har enligt oss troligen 

påverkat leverantörerna till att istället för att prisdifferentiera eller att generellt höja 

priserna, sträva efter att ständigt ge kunderna ett ökat mervärde och skapa en långsiktig 

relation, för att på så vis öka sin lönsamhet.  

De generella genomsyrande föreställningarna om lojalitet och lönsamhet som är etablerade 

inom den yttre kontexten, det vill säga i den typ av bransch de studerade leverantörerna 

verkar i, baseras därmed på kundens långsiktighet, där såväl lojalitet genom 

aktörsförbindelser och lönsamhet stärks.  

Det råder även konsensus mellan leverantörerna kring att det viktigaste är att tillfredsställa 

kundens behov, varmed anpassning är essentiellt för en problemlösande leverantör. Detta 

resulterar slutligen i att leverantören anser sig beroende av de kunder som de har möjlighet 

att behålla på längre sikt, varmed de i högre grad prioriterar lojala, i betydelsen långsiktiga, 

kunder. För att behålla dessa kunder upplever leverantörerna att de behöver anpassa sig i 

högre grad efter dessa kunder, trots ökade kostnader, samt att de behöver demonstrera sin 

lojalitet till kunden. Därmed är den rådande föreställningen i kontexten att det är 

leverantören som skall vara lojal till kunden, för att trygga sin lönsamhet.  

Dessa genomsyrande kontextuella föreställningar ser vi till slut även påverkar de unika 

företagen, med andra ord, leverantörerna både påverkas av och påverkar kontexten, i 

enlighet med Webster och Wind (1972). De förhållningssätt vi återfinner i företagen; 

systematisering, standardisering, värderingar och aktörsförbindelser, är därmed samtliga 

medvetna val för hur leverantören vill förhålla sig till kontextens samband mellan lojalitet 

och lönsamhet, samt utforma sitt erbjudande.  
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Kapitel 9. Slutsatser 

Vi drar följande slutsatser efter studium av föreställningarna om samband mellan lojalitet 

och lönsamhet vid Business-to-Business försäljning, utifrån en problemlösande leverantörs 

perspektiv: 

 Lojalitet är kontextuellt och situationellt. Det utgår från och påverkas av individ, 

organisation och bransch, samt kundrelation och verksamhetens förutsättningar och 

påverkar organisationens och individens förhållningssätt till kunden. 

 Föreställningar av lojalitet. Generellt från leverantörens perspektiv utgår lojalitet i hög 

grad från mer påtagliga dimensioner, utifrån vilka de kan planera sin verksamhet. 

Därmed värdesätter de generellt de beteenderelaterade dimensionerna av lojalitet. De 

individer vilka verkar i närhet till kunden, värdesätter dock i högre grad de attitydinella 

dimensionerna av lojalitet, främst de dimensioner vilka genom beteende kommunicerar 

kundens attityd; dialog, förståelse och samarbete. 

 Föreställningar av lönsamhet. Sammantaget finner vi att kundens lönsamhet avgörs av 

fyra faktorer; den initiala kostnaden, de långsiktiga intäkterna, kostnaden i underhåll av 

kunden samt de möjliga kostnadseffektiviseringarna för leverantören.  

 Föreställningar av sambandet mellan lönsamhet och lojalitet. Sambandet grundar sig 

främst i långsiktighet, för att på sikt kompensera de initiala kostnaderna genom att uppnå 

ett stabilt kassaflöde samt kostnadseffektiviseringar. Vi har även funnit att kunderna i 

lägre grad söker alternativ till leverantören i takt med att kunden blir mer lojal, varmed 

en lojal kund är mer långsiktig. Lojalitet påverkar kundens köpbeteende. Slutligen finner 

vi att lönsamheten ligger i hanteringen av de kostnader som uppstår till följd av 

leverantörens förhållningssätt till kundernas köpbeteende,  

 Lojala kunders intäkter istället för kostnader. Vi finner att lojala kunder kan vara 

förknippade med höga kostnader. De kan kräva mer i tid och underhåll, samt anpassade 

lösningar. Vidare finner vi att det enda tillfället en lojal kund accepterar att betala mer är 

när denne upplever ett mervärde relativt övriga kunder. Att kunder betalar olika pris för 

samma lösning är därmed inte möjligt, då kunderna i hög grad kommunicerar med 

varandra. Istället för att sträva efter att minimera kundens kostnader eller sätta ett högre 

pris för samma lösning, strävar istället leverantörerna i studien efter att ge kunden ett 

högre mervärde, och därmed öka intäkterna.  

 Förutsättningen för sambandet mellan lojalitet och lönsamhet. I vårt sammanhang 

bygger en gynnsam relation på problemlösning som möjliggörs genom förståelse och 

kommunikation, som effektiviseras genom starka aktörs-, resurs- och 

aktivitetsförbindelser, vilka därmed även är en förutsättning för ett positivt samband 

mellan lojalitet och lönsamhet. De möjliggör även en adekvat anpassning av erbjudandet 

till kundens behov, vilket är en förutsättning för långsiktig försäljning och uppfyllandet 

av kundens förväntningar. 
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 Ett generaliserat samband mellan lojalitet och lönsamhet. 

Vi finner att kunder generellt sett är olönsamma eller förknippade med höga risker 

samt minskad kontroll, om deras behov inte stämmer överens med kärnerbjudandet. 

Vi finner att det är riskabelt att investera i dessa kunder, samt att det finns en risk att 

dessa kunder skapar badwill. 

Vi finner vidare att lönsamhet lättare uppstår med kunder som stämmer överens med 

kärnerbjudandet samt där problemlösningsprocessen är effektiv, vilket resulterar i en 

adekvat anpassad lösning till kundens behov. Leverantören har lägre risker och med 

kontroll med dessa kunder. Med dessa förutsättningar kan långsiktiga relationer 

skapas. 

Slutligen finner vi att leverantören har en potential att ytterligare öka sin lönsamhet 

genom att tillhandahålla en helhetslösning med tjänster och service, där marginalerna 

är högre. Detta inträffar när kunden även har ett behov av en trygg process, vilket 

tycks öka när funktionen blir mer komplex och kritisk för kunden. 

 Kundernas samverkan. Kommunikationen mellan kunderna är tät och de tenderar att ha 

en låg acceptans för att en annan kund får en relativ fördel över dem. Det är därmed inte 

möjligt att särskilja kunderna i behandling eller priser, given lösning eller situation.  

 Leverantörens lojalitet. Vi har funnit att betydelsen av leverantörens lojalitet till kunden 

framhävs, eftersom deras lönsamhet är beroende av kunden och dennes långsiktighet till 

leverantören. Det är leverantörens lojalitet som ökar med högre switching costs, vilket 

för leverantören motsvaras av höga initiala kostnader. Det är viktigt för leverantören att 

anpassa sig till kunden, för att uppfylla dennes förväntningar. Desto närmare kunden, 

desto viktigare blir leverantörens lojalitet till kunden. Den rådande föreställningen är 

därmed att kundens förväntningar ska uppnås och att leverantören skall vara lojal till 

kunden, för att leverantören därmed skall kunna trygga sin långsiktiga lönsamhet. 
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Kapitel 10. Slutkommentar  

I denna slutkommentar presenterar vi de mest framträdande begränsningarna i teorin vilka 

vi funnit i vårt specifika sammanhang inom Business-to-Business, samt förslag på vidare 

forskning. 

10.1 Begränsningar i teorin  
Som en konsekvens av att vi valt ett abduktivt förhållningssätt till lojalitetsteorierna, har vi 

valt att presentera ett antal begränsningar i de teorier som presenteras i kapitel 3 och 4 vilka 

vi har observerat.  

 Grönroos (2008) och Berry (1984, 2002) utgår till en början från att service 

och kvalitet är en konkurrensfördel. Vi konstaterar istället att det är en nödvändighet. 

Därutöver konstaterar vi att förväntningar skall uppfyllas och inte överträffas, då detta 

leder till skenande kostnader på grund av ständiga ökningar i de absoluta 

kompensationerna. Kunderna blir däremot inte mer nöjda, då kompensationen utöver 

förväntningarna ger lägre effekt i kundens verksamhet eftersom de inte kunnat planera 

efter detta, samt att kunderna tenderar att, i vår uppfattning, värdesätta den relativa 

kompensationen över den absoluta, det vill säga vad de får jämfört med övriga kunder. 

 Hunt och Morgan (1994); hävdar att all lojalitet utgår ifrån förtroende och 

engagemang. Vi finner, med stöd i Ford et al. (2003) att dessa faktorer dock blir mindre 

framträdande ur leverantörens perspektiv. Det är svårt för leverantören att få en 

tillräckligt klar uppfattning om dessa, för att kunna planera efter dem i sin verksamhet. 

Vi ser dock att dessa faktorer är viktiga, men att de snarare fyller en funktion likt ett 

smörjmedel samt som förutsättning för återkommande köpbeteenden. Därmed blir de 

beteenderelaterade dimensioner som även ger uttryck för kundens attityd viktigare, det 

vill säga de bryggor vi funnit i form av dialog, förståelse och samarbete. 

 Reichheld (2001) menar att en lojal kund per definition är lönsam och att företaget 

kan fokusera enbart på den existerande kundbasen för uppnå stabil ekonomisk tillväxt. 

Vi har observerat att han har rätt i principen om kundens livstidsvärde, det vill säga att 

attraherandet av nya kunder innebär initiala kostnader, vilka endast återbetalas med 

långsiktiga relationer.  

 Däremot har vi inte observerat att det finns ett direkt samband mellan att lojala kunder 

per definition är lönsamma. Kostnaden för att underhålla de lojala kunderna i form av tid 

och extra prestation, är ofta högre än för kunder med en låg grad av lojalitet, i enlighet 

med Kumar och Reinartz (2002). Därmed är kostnaden för lojala kunder inte alltid lägre, 

utan deras lönsamhet beror på den initiala kostnaden samt hur de intäkter och kostnader 

som uppstår med kunden hanteras. 

 Det tycks heller inte som att lojala kunder betalar ett prispremium. Kommunikationen 

mellan kunderna är tät varmed de är väl medvetna om vad andra betalar för samma 

lösning och de har en låg acceptans för att en annan kund för en relativ fördel över dem, 

genom att denna betalar ett lägre pris. Det enda tillfället en lojal kund accepterar att 

betala mer är därmed när denne upplever ett mervärde relativt övriga kunder, vilket vi 
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även ser i att samtliga våra leverantörer tar ut en prispremie i jämförelse med andra 

leverantörer i deras bransch, då kunderna upplever ett mervärde i deras förmåga till 

problemlösning, i enlighet med Ford et al. (2003). 

 Basu och Dick (1994), argumenterar för att de upplevda alternativen för kunden 

minskar då lojaliteten ökar. Detta observerar även vi i vår empiri då varumärket eller 

relationen till leverantören, dennes lösning samt aktörer i form av personliga relationer 

minskar osäkerheten över val av leverantör. Vi observerar att kunderna värdesätter att 

finna en trygg och stabil leverantör. När detta är uppnått upplever de ett högre värde av 

att ha låg risk med befintlig leverantör än möjligheten att med en annan leverantör 

minska sina kostnader.  

 Basu och Dick (1994) argumenterar för att switching costs påverkar kundens lojalitet 

positivt. Istället finner vi främst att detta har en stark effekt på leverantörens lojalitet. De 

argumenterar även för att det finns ett kausalt samband för hur lojalitet uppstår. Vi har 

dock inte funnit stöd i detta, utan observerar hos våra respondenter en syn på modellens 

beståndsdelar såsom influenser på lojalitet, snarare än kausala faktorer.  

 Kumar och Reinartz (2002) har därmed enligt oss till viss del rätt i att lojalitet 

per definition inte är lönsam, samt att det därmed är viktigt att hantera kunder efter såväl 

lojalitet som lönsamhet, då alla relationer är unika, i enlighet med Ford et al. (2003).  

 Däremot så gör de ingen åtskillnad mellan B2B och B2C i sin slutsats. De har i sina 

rekommendationer för sannolikhetsberäkningar som en grund för kundspecifika 

investeringar bortsett från att kontrakten och avtalen specificerar och stipulerar kundens 

köpbeteende. Följaktligen blir troligt nytt köp irrelevant, vilket snarare utgår från 

kundens behov i dennes verksamhet. Istället blir en god dialog viktigare, för att stärka 

attityder och personliga relationer, vilka ligger till grund för såväl förnyelsen av 

kontrakten som att kunden går mot att i högre grad utnyttja helhetslösningen. Därmed 

handlar det för våra respondenter mer om att minska risken att kundens förväntningar 

inte uppnås samt att skapa regelbundna kontaktpunkter, snarare än att öka kundens 

inköpsfrekvens.  

 De rekommenderar olika strategier beroende på lönsamhet och lojalitet, men då de har 

en statisk syn på intäkterna innebär deras rekommendationer olika bemötanden av 

kunderna för att minska deras kostnader. Detta är inte möjligt i vår kontext, då kunderna 

återigen värdesätter bemötandet de får relativt andra. Istället för att försöka minska 

kundernas kostnader, rekommenderar vi att leverantören skapar ytterligare mervärde för 

kunden, vilket leder till ökade intäkter i förhållande till kostnaderna, det vill säga ökad 

lönsamhet. 

 De rekommenderar även att rikta investeringar som uppmuntrar kunden till att tala väl 

om företaget mot kunder som redan är positivt inställda gentemot företaget, då dessa är 

mer benägna till att tala väl om dem. Vi konstaterar att de troligen har rätt i det senare, 

men att dessa är otroligt resurskrävande att isolera om leverantören skall uppsöka dem 

själv, förutom att kunderna inte uppskattar särbehandling. Vi har istället för riktade 

strategier observerat hos våra leverantörer att de erbjuder kunderna olika sätt att 
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interagera med dem, varmed de kunder som attraheras av detta självmant söker sig dit. 

Därmed upplever kunderna inte sig särbehandlade, då interaktionen i form av 

exempelvis ett event är öppen för alla, men leverantören underhåller ändå i högre grad 

de kunder som har en positiv inställning. 

10.2 Vidare forskning 
Vår studie har som mål att kvalitativt studera de föreställningar som finns kring lojalitet och 

lönsamhet inom Business-to-Business för att möjliggöra vidare studier, vilka därmed kan 

verifiera och generalisera kvantitativt de samband vi har funnit. 

Vi anser att det för den intresserade kan vara möjligt att genom ytterligare studier skapa en 

generell och fördjupad modell kring hanteringen av kunder inom B2B, med avseende på 

lojalitet och lönsamhet, genom att utnyttja de föreställningar vår studie delgett genom sitt 

kvalitativa tillvägagångssätt och utvidga detta med ett större urval. 

Vi efterlyser en större belysning på lojalitet i ett tjänstefierat sammanhang, samt mer 

specifikt då leverantören i sitt kärnerbjudande även säljer en produkt, då vi funnit att detta 

starkt påverkar perspektivet på och hanteringen av lojalitet. Vi ser även ytterligare 

möjligheter att undersöka hur lojalitet påverkas av kontraktuella förhållanden, samt av 

kundens förhandlingsstyrka. 

Vidare finner vi löpande i vår empiri ett antal uttalanden om att stora företag som är lojala 

kunder är mer medvetna om sin maktposition, vilket de utnyttjar till prispress. Vi ser att 

denna dimension kräver ytterligare studier för att fastställa dess påverkan på de studerade 

sambanden.  

Slutligen efterlyser vi större kunskap om vad kunden värdesätter inom B2B, rörande 

relativa och absoluta kompensationer, då vi anser att detta har effekt på 

standardiseringsstrategier och hanteringen av goodwill. Därmed kan ytterligare förståelse 

skapas för hanteringen av sambandet mellan lojalitet och lönsamhet. 
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Appendix 

A. Utskick till företagen 
 

Intervjuförfrågan               2011-02-23 

Examensarbete 

Linköpings Universitet  

Internationella Civilekonomprogrammet 

Johanna Lind och Mattias Hahn  

 

Lönsamhet och kundlojalitet? – En fråga om hantering 

Förfrågan om 1-4 intervjuer till examensuppsats vid 

Civilekonomprogrammet 

Att det är nödvändigt att prioritera rätt kunder på rätt sätt för att skapa lönsamhet är 

vedertaget. Det har länge ansetts att dessa ”rätta” kunder är de som är lojala mot 

företaget. Men är samtliga lojala kunder alltid lönsamma? Kan även illojala kunder vara 

lönsamma?  

Vi undersöker hur olika B2B företag resonerar kring kontakten med sina kunder. 

Utgångspunkten är hur kontakten anpassas efter kundernas varierande lojalitet och 

lönsamhet. Vår förhoppning är därmed att kunna bidra med ett nytt perspektiv på ert 

företags kundrelationer. 

Vårt uppsatsämne 

Företagets lönsamhet kan gynnas av en strategi som prioriterar att ta hand om sina 

existerande kunder istället för att söka efter nya, argumenterar vissa forskare. Därmed 

skapas lojala kunder som 1) kan tänka sig att betala mer, 2) använda sig av mer 

kostnadseffektiva kanaler samt 3) oftare talar väl om företaget. Företag bör därmed sträva 

efter långvariga, lojala kunder. 

Mot detta ställs ett annat perspektiv, där andra forskare hävdar att de kostnader som 

genereras för att tillfredställa kunder, som annars skulle kunnat vara lönsamma, ofta är 

högre än de faktiska intäkterna. Företagets kostnader för att knyta kunderna till sig är 

därmed högre än vad kunderna är beredda att betala. Därmed är alla lojala kunder inte alltid 

lönsamma. Inte heller bör företag hantera alla lönsamma kunder utifrån en strategi som 

fokuserar på lojalitet och långvariga kundrelationer. 

Vår studie inriktar sig därmed på att undersöka hur olika företag tänker och kan tänka vid 

formuleringen av försäljningsstrategier med avseende på hur och när lojalitet kan 

stimuleras, i syfte att höja lönsamheten vid B2B försäljning. 
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Varför är detta relevant för er? 

Vi vill bidra med ett nytt perspektiv på hur företag resonerar för att behålla viktiga kunder, 

men samtidigt ta hänsyn till kostnaderna som detta leder till. Uppsatsen kommer 

anonymiserat presentera flera företags erfarenheter, samt ge ytterligare perspektiv utifrån 

den akademiska litteraturen, framförallt kring hur hanteringen av kunder resulterar i 

varierande lönsamhet. För vilka kunder är det lämpligt att försöka öka lojaliteten och vilket 

pris får lojaliteten ha? 

Vilken hjälp skulle vi behöva?  

Vårt önskemål är att få utföra 1-4 intervjuer med personer som ansvarar för hanteringen av 

kunder, det vill säga inom kundservice respektive försäljningssidan av ert företag. 

Intervjuerna omfattar ett tillfälle per intervjuperson om vardera cirka en timme. Vidare 

önskar vi om möjligt tillgång till information för att kunna göra enklare beräkningar på 

relativ kundlönsamhet. Främst rörande köpfrekvenser, köptillfällen, belopp samt 

investerade kostnader såsom antal kundbesök etc. Naturligtvis anonymiserar vi data och vi 

kommer inte publicera explicita siffror. Självklart skriver vi även på sekretessavtal om så 

erfordras. 

Om oss uppsatsförfattare 

Vi som skriver denna uppsats är två studenter som studerar vår sista termin vid Linköpings 

Internationella Civilekonomprogram; Johanna Lind med inriktning franska och 

management, samt Mattias Hahn, med inriktning mot tyska och strategi. Vi har erfarenheter 

av flertalet språk samt utlandsstudier i två länder; vid INSEEC Grand École, Paris, 

Frankrike, samt Johannes Kepler Universität, Linz, Österrike. 
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B.1 Intervjumall 

Intervjufrågor 

Introduktion till samtliga intervjupersoner:  

 Kort presentation av oss intervjuare 

 Framlämnande av försättsblad med kontaktuppgifter (se appendix B2) och tidigare 

utlämnat företagsutskick (appendix A) 

 Presentation av upplägget och de tre frågeområdena: 

1. Generella frågor  

a. Vi inleder med ett längre parti om er verksamhet 

b. i vissa fall är frågorna väldigt breda eller kan verka självklara, 

men då är vi intresserade av vad du tycker och vill väcka 

diskussion 

2. Lojalitet 

3. Lönsamhet 

● Presentation av intervjuteknik 

○ Vi ber om att få spela in intervjun 

○ Förklarar att vi kommer att transkribera hela samtalet och skicka det direkt 

efter, efteråt tar vi gärna emot kommentarer om det är något 

intervjupersonen vill ändra 

● Diskussion kring intervjupersonens önskan om konfidentialitet och anonymisering 

och beslut tas om hur informationen och uppgifterna skall behandlas 

 

1. Generella frågor 

1. Berätta om din bakgrund! 

a. Berätta om din roll i företaget och gentemot kunden? 

 

2. Hur skulle du dela upp de olika kundgrupper ni säljer till? 

 

3. Hur ser du på ert erbjudande till era kunder? 

a. Känner du att ert företag har behov av att anpassa erbjudandet efter den 

enskilda kunden?  
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b. Hur möter ni era kunders krav och behov? 

i. Vilka behov har kunderna? 

c. Upplever du att era kunders förväntningar på ert företag skiljer sig mellan 

dem?  

i. Är några mer krävande än andra?  

d. Vilket inflytande har kunden på ert företag och verksamhet? (samarbete, 

investeringar, anpassning) 

 

4. Riktar ni erbjudandet till både köpare och slutanvändare?  

a. Skiljer ni på dem? Hur? 

 

5. Version endast B2B: Som anställd på (fallföretaget) förstår vi att du har lång 

erfarenhet av B2B, vilka utmaningar och möjligheter har du stött på eller finner 

fascinerande inom just B2B försäljning? 

a. Vad anser du att man måste tänka på när man är verksam inom B2B-

försäljning? 

Version B2B och B2C: Om du tänker på dina B2B kunder, vilka möjligheter och 

utmaningar ser du vid försäljningen? 

b. Vad anser du att man måste tänka på när man är verksam inom B2B-

försäljning? 

 

6. Vad är god service och god kvalitet för dig?  

a. På vilket sätt arbetar ni för det? 

 

7. På vilket sätt differentierar ni era erbjudanden med hjälp av service? 

a. Vad erbjuder ni för service? 

 

8. Version management: Hur väljer ni återförsäljare?  

a. Hur tänker ni kring vilka som får utföra service?  

Version återförsäljare: Hur blev ditt företag återförsäljare för (fallföretaget)?  

b. Vilken typ av service utför du för (fallföretaget)? 

Version Toyota: Hur ser er försäljningsstruktur ut?  

c. Hur tänker ni kring vilka som får utföra service?  
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9. Vilka typer av kontrakt har ni gentemot slutkund och vad har de för huvudpunkter? 

a. Varför? 

b. På vilket sätt använder ni kontrakt som medel för att uppnå lönsamhet? 

c. Hur viktig anser du att kundens lojalitet är vid kontrakterade köp: 

i. (kontrakt?) 

ii. standardkontrakt? 

iii.  ytterligare förbindelser? Både kund och leverantör förbinder sig 

 

10. Till vilken grad upplever du att det är möjligt att hålla fast vid kontraktet vid 

förhandling med kunden? (inte frångå) 

a. Vilken möjlighet har kunden att påverka kontraktet i efterhand? 

b. I en kris eller konfliktsituation, hur hanterar du frågan med kontraktet? 

c. Skiljer det sig eller är det beroende av kundgruppen? 

d. Hur tänker du, vilken bedömning eller kalkyl gör du? 

 

11. Hur ser du på goodwill-kostnader? 

a. Vad inkluderar du i goodwill-kostnader? 

b. Hur får du en känsla för du goodwill-kostnader? 

i.  Uppskattar eller beräknar du dem på något vis? 

c. Finns det kunder för vilka ni bortser från lönsamheten i affären? 

i.  Vid vilka kundgrupper blir goodwill mer relevant? 

d. Tror du att det finns kunder som skapar mer goodwill kostnader än den 

genomsnittlige kunden? 

i.  Vilka? Hur utmärker de sig? 

ii.  Hur påverkar detta lönsamheten? 

e. Hur hanterar ni kostnaden för goodwill inom organisationen?  

i.  Finns det möjlighet att fördela denna inom organisationen? 

 

12. Tycker du att det är något vi har glömt att fråga om ert erbjudande och er service? 

2. Lojalitet 
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1. Vad innebär att en kund är lojal enligt dig? 

 

2. Hur viktig tycker du att kundens lojalitet är för ert företag och er bransch? 

 

3. Verkar ni aktivt för att skapa lojalitet hos kunden? 

a. Hur då? 

i. Till vilka kunder då? 

ii. Vad mäter ni? Urskiljning? 

iii. Vilken uppföljning har ni? 

 

4. Om du upplever en kund som väldigt lojal, vilka för och nackdelar ser du med 

detta? 

 

5. Om du upplever att en kund uppvisar en väldigt låg grad av lojalitet, vilka för och 

nackdelar ser du med detta? 

 

6. * Vilka av dessa aspekter utöver de du själv tidigare nämnt anser du utgör lojalitet, 

utifrån din uppfattning? 

 

7. * När ni resonerar kring era kunder, funderar ni i termer av någon av dessa 

aspekter? 

a. Hur och när? 

b. Delar ni även upp era kunder utifrån någon av dem?  

i.  Finns det andra faktorer? 

 

8. * Finns det någon av dessa faktorer som ni verkar aktivt för, utöver vad du beskrev? 

a. Vilka arbetar ni mest för? viktigast? 

b. Hur arbetar ni för dem? 

c. Hur följer ni upp dem? 

 

9. Tycker du att det är något vi har glömt att fråga om lojalitet? 
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3. Lönsamhet 

 

1. Vad anser du karakteriserar en kund med hög lönsamhet för er som företag?  

a. Hur ser den ut och hur beter den sig? 

 

2. Vad anser du karakteriserar en kund med låg lönsamhet för er som företag?  

a. Hur ser den ut och hur beter den sig?  

 

3. Vad genererar mest lönsamhet hos er: 

a. … i form av produktgrupper? 

b. … i form av aktiviteter? 

 

4. Vilka lojala beteenden belönar ni hos era kunder?  

a. Hur ser ni på kostnaderna som uppstår till följd av belöningen? 

 

5. Skiljer ni på intäkt och lönsamhet för era kunder? På vilket sätt? 

a. Beräknar ni den enskilda kundens lönsamhet?  

i. Om ja (även vid fördelning av kostnader på kundnivå): Varför? Hur 

beräknar ni detta? 

ii. Om nej: Varför inte? Vad beräknar ni istället? 

b. Gör ni det på samtliga kunder? 

c. Behandlar ni dem på olika vis utefter deras lönsamhet? 

 

6. Vad har ni för kostnader relaterade specifikt till den enskilda kunden? 

a. Finns det kostnader som uppstår utöver de som är direkt kopplade till köpet? 

b. Hur hanterar ni dem? 

 

7. Vilket systemunderstöd har ni för att hantera era kunder? 
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8. Upplever du att du saknar information om de enskilda kundernas lönsamhet?  

a. Om ja: Varför då? 

På vilket sätt? 

 

9. Tycker du att det är något vi har glömt att fråga om kring lönsamhet? 

 

* Här presenterar intervjuaren ett papper med dessa begrepp: 

 

 

 

Lojalitet? 

  

● Återkommande historiska köp 

○ Frekvensen 

○ Tid mellan köpen 

● Köpt nyligen 

● Troligt nytt köp 

● Intäkten från kunden 

● Lönsamheten från kunden 

● Långsiktiga intentioner 

● Tilltro 

● Delad värdegrund 

● Engagemang (commitment) 

● Kunden känner sig lojal 

● Kunden talar väl om företaget 
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B.2 Försättsblad och kontaktuppgifter 
Intervjuförfrågan                        2011-xx-xx  

Examensarbete  

Linköpings Universitet  

Internationella Civilekonomprogrammet  

Johanna Lind och Mattias Hahn   

  

Intervju 2011-xx-xx (datum för intervjun) 

  

Hej (intervjuperson)!  

  

Tack för att du tar dig tid till denna intervju angående lojalitet och lönsamhet inom B2B. 

Informationen du tidigare erhållit om vår studie finner du på nästa sida. Intervjun behandlar 

frågor kring följande tre områden:  

 

1. Verksamheten  

2. Lojalitet  

3. Lönsamhet  

  

Vi kommer att transkribera en full version av denna intervju, vilken vi gärna mailar till din  

adress:  

 

(intervjupersonens mailadress) 

 

Om du har några kommentarer på intervjun, några frågor eller om det är något du vill ändra eller 

tillägga är du välkommen att höra av dig!  

 

Uppsatsen beräknas vara klar juni 2011, varmed vi mer än gärna skickar dig en kopia.  

 

Våra kontaktuppgifter är:  

  

Johanna Lind  

Adress: 

Mobil:  

Mail:  

 

Mattias Hahn  

Adress: 

Mobil:   

Mail: 
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C. Transkriberade intervjuer 
 

 

Till opponeringsgruppen distribueras följande intervjuer: 

 

 

1) Södermalms trädgårdsmaskiner AB, 2011-03-17, 32 sidor 

2) Nice Garden Stores i Danderyd AB, 2011-03-30, 23 sidor 

3) Stefan Olsson i Nynäshamn AB, 2011-03-23, 38 sidor 

4) Scania-Bilar Sverige AB, Återförsäljaransvarig, 2011-03-23, 20 sidor 

5) Scania-Bilar Sverige AB, Verkställande direktör, 2011-03-24, 22 sidor 

6) Scania-Bilar Sverige AB, Servicemarknadssäljare, 2011-04-11, 18 sidor  

7) Toyota Material Handling Sweden AB, Anders Leward, Key Account Manager, 2011-04-

06, 28 sidor  

8) Toyota Material Handling Sweden AB, Key Account Manager ansvarig, 2011-04-06, 44 

sidor 

9) Toyota Material Handling Sweden AB, Försäljnings- och marknadschef Sverige, 2011-

04-01, 15 sidor 

Totalt antal sidor: 240 sidor 

 

För övriga intresserade av transkriberingarna, vänligen kontakta författarna: 

mattias_hahn@hotmail.com  

mailto:mattias_hahn@hotmail.com



