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Sammanfattning   
Författare Emily Gustavsson & Anja Mlivic  
Handledare Dag Swartling 
Nyckelord Inköpsarbete, medelstora företag, affärsrelationer, samarbete, makt, 

förtroende, långsiktighet, förhandling, personlig relation. 
 
Titel Medelstora företags inköpsarbete och affärsrelation med en större 

leverantör. 
 
Bakgrund Under de senaste åren har inköp uppmärksammats allt mer. Ökade krav 

från kunder och högre konkurrens har lett till att företag ser fördelar med 
nära affärsrelationer. Däremot har medelstora företag influenser från 
både stora och små företag och det är därmed svårt att veta vad de har för 
utgångspunkt i affärsrelationer. Litteraturgenomgången visar att det 
saknas forskning för enbart medelstora företags inköpsprocess. Av den 
anledningen är det intressant att undersöka medelstora företags 
inköpsarbete inriktat på affärsrelationer med en större leverantör, för att 
se hur båda parter upplever affärsrelationen samt om medelstora företag 
och små företag kan klassas in i samma definition. 

 
Syfte Syftet med den här studien är att öka förståelsen för medelstora företags 

inköpsarbete, där fokus ligger på deras affärsrelationer med en större 
leverantör. Studien avser att öka förståelsen för hur en kund och dess 
leverantör upplever och hanterar affärsrelationen.  

 
Metod Studien har en kvalitativ ansats och bygger på en flerfallstudie med 

intervjuer från ett leverantörsföretag samt tre kundföretag, för att öka 
förståelsen för kundföretagens inköpsarbete samt för att se hur respektive 
part upplever affärsrelationen.  

 
Slutsats Studiens resultat visar att medelstora företag arbetar mycket med att 

effektivisera inköp och ser inköp som en värdeskapande funktion. Därför 
bör de inte klassas in i samma definition som små företag. För att en 
affärsrelation ska fungera bra krävs framförallt förtroende mellan 
parterna och att makt inte utövas.  

  



	  
	  

Abstract  
Authors Emily Gustavsson & Anja Mlivic 
Supervisor Dag Swartling 
Keywords Purchasing, medium-sized enterprises, business relationships, 

collaboration, power, trust, long-sightedness, negotiation, personal 
relationship. 

 
Title Purchasing in medium-sized enterprises and their business relationship 

with a larger supplier. 
 
Background Purchasing has been more acknowledged during the last couple of years. 

Higher demands from customers have led to companies seeing 
advantages with close business relationships. However, medium-sized 
enterprises have influences from both big and small enterprises and it is 
therefore hard to know what starting position they have in business 
relationships. The literature review shows that research is lacking for 
only medium-sized enterprise’s buying process. Therefore it is 
interesting to study purchasing in medium-sized enterprises with focus 
on their business relationship with a larger supplier, to be able to see how 
both parties perceive the business relationship and if medium-sized 
enterprises can be classified in the same definition. 

 
Aim The aim with this study is to gain a greater insight of purchasing in 

medium-sized enterprises, with a focus on their business relationship 
with a larger supplier. The study aims to gain a bigger insight of how a 
customer and its supplier perceive and manage the business relationship.  

 
Methodology  The study has a qualitative approach and is built on a case-study with 

interviews from one supplier and three customers, to gain a bigger 
insight of purchasing and to be able to see how each party perceive the 
business relationship. 

 
Conclusion The results of the study show that medium-sized enterprises work a lot to 

make purchasing more efficient and they all believe that purchasing is a 
value adding function. Therefore they should not be classified in the 
same definition as small-sized enterprises. One of the most important 
components in a business relationship is trust and power should not be 
used.  



	  
	  

Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Dag Swartling som under den senaste 
terminen har stöttat och väglett oss. Vi vill även tacka det leverantörsföretag som valde 
att ställa upp i studien samt tillhandahålla kundföretag som gjorde studien möjlig att 
genomföra. Vi är även tacksamma för att kundföretagen valde att ställa upp och dela 
med sig av sina upplevelser och erfarenheter. Avslutningsvis vill vi tacka de i vår 
omgivning som har stöttat oss under denna period.  
 
Linköping, 25 maj 2015 

Emily Gustavsson & Anja Mlivic   
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1.   Inledning 

I kommande kapitel ges en bakgrund till studiens problem och beskrivning av syftet med 
uppsatsen. Kapitlet avslutas med en översikt över uppsatsens disposition. 
 
1.1 Bakgrund 

Inköpsprocessen har på senare år uppmärksammats allt mer inom forskningen 
(Ellegaard, 2009). Tidigare ansågs inköpsfunktionen vara relativt obetydlig men har 
sedan slutet av 1990-talet fått allt större betydelse och har idag ofta en strategiskt viktig 
roll i företaget (Kron & Wallgren, 2010). Inköpets ökade betydelse beror främst på fyra 
anledningar (Gadde & Håkansson, 1998). 
 
Den första anledningen till inköpets ökade betydelse är att globaliseringen har bidragit 
till ökad konkurrens och därmed har större krav på differentiering och specialisering 
tillkommit. För att kunna hålla en konkurrenskraftig position på marknaden krävs att 
företag arbetar effektivt, vilket innebär att även inköpen måste vara effektiva. Kostnader 
för inköp i form av material och komponenter utgör en stor del av tillverkande företags 
totala kostnader (Perkins & Gunasekaran, 1998) och i flera företag hamnar dessa 
kostnader på runt 50 procent (Håkansson, 1989). Effektiva inköp har med andra ord stor 
betydelse för ett företags resultat och lönsamhet, vilken är den andra anledningen till 
varför inköpens roll har blivit allt viktigare (Perkins & Gunasekaran, 1998; Gadde & 
Håkansson, 1998). 
 
Tidigare ansågs samarbetsrelationer och beroende mellan kund och leverantör vara 
något som borde undvikas men utvecklingen mot ökad specialisering har medfört att 
företag ser fördelar med nära och långsiktiga relationer (Liker & Choi, 2004). En 
leverantörsrelation kan ge möjlighet till dynamisk förmåga i form av snabbt 
materialflöde och teknisk utveckling före konkurrenter (Monczka, Karlson, Handfield & 
Ragatz, 1998; Gadde & Håkansson, 1998), vilken är den tredje anledningen till varför 
inköp har fått ökad betydelse. Den sista anledningen till varför inköp har fått större 
betydelse är att inköpsarbetet har blivit mer komplext (Gadde och Håkansson, 1998). 
Den ökade specialiseringen är återigen en bidragande faktor till detta, då kraven på de 
produkter som köps in idag är högre (ibid.). Globaliseringen har också bidragit till att 
inköp sker internationellt, vilket innebär en mer komplicerad inköpsprocess då andra 
kulturer, valutor och språk måste tas hänsyn till (ibid.). Inköps ökade betydelse innebär 
att mer tid och resurser krävs av inköpsfunktionen (Quayle, 2002) och därför har ämnet 
uppmärksammats mer de senaste tjugo åren (Kron & Wallgren, 2010). 
 



2	  
	  

Den industrialiserade världen består till största del av små och medelstora företag 
(Jones, Fawcett, Wallin, Fawcett & Brewer, 2014; Quayle, 2002). Av alla registrerade 
företag i Sverige utgör 99,9 procent företag med mindre än 250 anställda och om alla 
enmans- och mikroföretag (1-9 anställda) exkluderas återstår små och medelstora 
företag, vidare benämnt SME-företag1, vilka står för 3,5 procent av alla bolag (SCB, 
2014). De stora företagen står endast för 0,1 procent av Sveriges alla företag (ibid.). De 
studier som är utförda på företags inköpsprocess och affärsrelationer är till stor del 
inriktade på antingen SME-företag där de studerade företagen klassificeras som små och 
sällan har en egen inköpsfunktion (Quayle, 2002; Ellegaard 2006; Ellegaard, 2009), 
eller på stora företag där inköpsfunktionen är väl utvecklad och företaget kan utnyttja 
sin storlek vid förhandlingar (Liker & Choi, 2004; Holmlund & Kock, 1996). Det 
saknas däremot studier som enbart fokuserar på medelstora företag. Det går att anta att 
medelstora företags inköpsarbete skiljer sig från både stora och små företags 
inköpsarbete eftersom de inte har samma förutsättningar. Därför är det intressant att 
undersöka hur inköpsarbetet och affärsrelationer hanteras för dessa. 
 
1.2 Problemdiskussion 

Inköpsprocessen och leverantörsrelationer har på senare år blivit allt mer 
uppmärksammat och det akademiska ramverket är idag väldigt omfattande. Bra 
leverantörsrelationer ses som en väsentlig del i ett konkurrenskraftigt företag där goda 
affärsrelationer ger möjlighet till hög kvalitet, hög leveransservice och reducerade 
kostnader (Kannan & Tan, 2006; Klein & Rai, 2009; Jones et al., 2014). Dessutom ger 
en transparent leverantörsrelation möjlighet till en snabb produktutveckling som gynnar 
konkurrenskraften för kundföretaget, som då kan lansera nya produkter på marknaden 
snabbare än konkurrenterna (Monczka et al., 1998; Klein & Rai, 2009). En 
affärsrelation mellan kund och leverantör påverkas av flera variabler, bland annat 
kommunikation, förtroende, flexibilitet och beroende (Kannan & Tan, 2006). En bra 
relation mellan kund och leverantör bör vidare ge fördelar för båda parterna. Den 
mindre parten är dock oftast den som gynnas minst av affärsrelationen på grund av att 
den har minst makt, vilket ofta innebär att den är den beroende parten i förhållandet 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 För att ett företag ska klassas in i en kategori i tabellen nedan måste de vara inom gränsen av antal anställda och 
inom gränsen för ett av de andra två kriterierna. 

 
Tabell 1: Storleksdefinition av företag (Tillväxtverket, 2015). 
Typ av företag Antal anställda Årlig omsättning Balansomslutning Andel av svenska företag 

Medelstora < 250 ≤ € 50 miljoner ≤ € 43 miljoner 0,5 % 

Små < 50 ≤ € 10 miljoner ≤ € 10 miljoner 3,0 % 

Mikro < 10 ≤ € 2 miljoner ≤ € 2 miljoner 96,4 % 
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(Mudambi, Schruender & Mongar, 2004). En beroendesituation behöver dock inte vara 
dålig så länge den går att hantera samt så länge den svagare parten också gynnas av 
situationen (Gadde & Håkansson, 1998). Ett exempel är Hondas och Toyotas 
leverantörer som är väldigt nöjda med dem som kunder, trots att Honda och Toyota är 
de starkare parterna i affärsrelationen (Liker & Choi, 2004). Leverantörerna uppskattar 
kunskapsutvecklingen som Honda och Toyota erbjuder för att leverantörerna ska kunna 
stödja produktutvecklingsprocessen och dessutom ge kunderna en trygghetskänsla i 
form av leveranssäkerhet (ibid.). Trots att kunden har det finansiella övertaget och 
agerar ledare i relationen, får även leverantörerna ta del av fördelar (ibid.). 
 
En stor del av de studier som är utförda inom inköp och leverantörsrelationer är utförda 
i stora företag, där fokus har legat på att kunden är den större parten som ofta innehar 
mest makt i affärsrelationen (Ellegaard, 2006; Quayle, 2002). Den forskning som finns 
kring SME-företag har främst genomförts i USA och Danmark och den visar att SME-
företag i och med sin storlek, har mindre fördelar i inköpsprocessen än stora företag 
vilket bland annat beror på att SME-företag ofta köper relativt små volymer (Ellegaard, 
2009; Quayle, 2002; Morrissey & Pittaway, 2006). Detta gör att de går miste om 
förhandlingsstyrka och skalfördelar hos sina leverantörer (Jones et al., 2014; Quayle, 
2002). Det finns även studier som visar att bristen på förhandlingsförmåga och makt gör 
att SME-företag inte prioriterar inköpsprocessen (Jones et al, 2014; Quayle, 2002) och 
dessutom saknar de resurser som krävs för att hitta nya samt bättre leverantörer 
(Quayle, 2002; Morrissey & Pittaway, 2006). 
 
Som det har klargjorts ovan så har SME-företag inte samma förutsättningar som stora 
företag vad gäller både inköpsprocessen och att skapa gynnsamma affärsrelationer på 
grund av företagets storlek (Ellegaard, 2009; Morrissey & Pittaway, 2006). SME-
företags inköpsprocess har de senaste åren uppmärksammats desto mer, men eftersom 
SME-företag har ett stort storleksintervall kan det föreligga stora skillnader mellan små 
företag och medelstora företag. Det saknas studier för enbart medelstora företag och 
många studier som behandlar SME-företag fokuserar enbart på de små företagen inom 
definitionen. 
 

“[...] depending on the difficulties of collecting data at this level, theoretical approaches 
in this field of study are not sufficiently backed up with empirical research and there is 
an increasing need for new studies to provide managerial insights on IORs2.” 

Turker, D. (2014, s. 509) 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Interorganisational	  relationships	  
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Den utförda litteraturgenomgången har visat att det finns viss forskning på 
interorganisatoriska relationer men att forskningen inte är aktualiserad (Turker, 2014). 
Dessutom upplevs interorganisatoriska relationer vara ett ämne där det är svårt att samla 
in empirisk data vilket gör att det inte finns mycket forskning inom området (ibid.). 
Vidare saknas forskning som berör endast medelstora företag och eftersom de 
medelstora företagen har inslag från både små och stora företag vad gäller position på 
marknaden och organisering av inköpsarbetet, är det intressant att undersöka hur dessa 
företags inköpsarbete ser ut och framförallt hur de upplever affärsrelationer med en 
leverantör som omsätter mer än de själva. För att få en bred bild över hur medelstora 
företags affärsrelationer fungerar är det även intressant att undersöka hur den större 
leverantören upplever affärsrelationer med en kund med mindre omsättning än de 
själva.  
 
1.3 Syfte 

Syftet med studien är att öka förståelsen för medelstora företags inköpsarbete, där fokus 
ligger på deras affärsrelationer med en större leverantör. Studien avser att öka 
förståelsen för hur en kund och dess leverantör upplever och hanterar affärsrelationen.  
 
1.4 Forskningsfrågor 

För att kunna uppfylla studiens syfte har följande forskningsfrågor tagits fram. 
1. Hur organiserar och bedriver medelstora företag sitt inköpsarbete? 
2. Vad anser medelstora företag är viktigt vid upprätthållandet av en 

leverantörsrelation? 
3. Hur upplever och hanterar båda parterna affärsrelationen? 

 
1.5 Kunskapsbidrag 

Denna studie skapar kunskap om hur medelstora företag hanterar inköp och öppnar 
därmed upp för debatten om huruvida medelstora företag kan applicera samma teorier 
som små företag. Detta möjliggör för forskare att ytterligare utveckla den teoretiska 
referensramen angående medelstora företag, där det i nuläget finns en kunskapslucka 
som presenterades i problemformuleringen.  
 
Den utförda studien bidrar även till ökad förståelse för hur en kund och dess större 
leverantör upplever en bra affärsrelation samt hur de agerar i deras specifika 
affärsrelation. Studien ger ett bidrag till företag som är verksamma inom business-to-
business då de ser vilka faktorer som är viktiga att satsa på för att ha en fungerande 
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affärsrelation. Slutligen ger studien ett teoretiskt bidrag i form av en modell över 
affärsrelationens beståndsdelar, vilken kan användas i fortsatt forskning inom ämnet.  
1.6 Disposition 

Kapitel 2 - Teoretisk referensram  
Kapitlet innehåller den teoretiska referensramen och presenterar litteratur som 
behandlar inköp med fokus på affärsrelationer. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattande modell över vilka beståndsdelar som påverkar en affärsrelation.  
 
Kapitel 3 - Metod  
Kapitlet beskriver studiens design, ansats och tillvägagångssätt där val och bortval 
förklaras. Kapitlet innehåller även en diskussion kring studiens kvalitet.  
 
Kapitel 4 - Empiri  
Kapitlet presenterar studiens empiriska bas. Här presenteras de sex genomförda 
intervjuerna och intervjuobjektens åsikter kring inköpsarbete och affärsrelationer.  
 
Kapitel 5 - Analys  
I kapitlet förs en diskussion kring den insamlade empirin, som sammankopplas med den 
teoretiska referensramen, för att se hur de tre affärsrelationerna fungerar.  
 
Kapitel 6 - Slutsats  
I kapitlet framförs studiens resultat och svar på de forskningsfrågor som ställdes i 
kapitel ett. Vidare diskuteras förslag till vidare studier. 
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2. Teoretisk referensram 

I kommande kapitel presenteras den teoretiska referensram som anses vara en viktig 
utgångspunkt för studien. Litteratur som berör ämnet kommer att redovisas i två avsnitt 
vilka är inköp samt affärsrelationens beståndsdelar, vilka i sin tur kommer att brytas 
ned i mindre stycken. Inköp består av flera delar, där det idag läggs stort fokus på 
möjligheten till långsiktiga samarbetsrelationer vid leverantörsval. Affärsrelationens 
beståndsdelar beskriver hur dessa påverkar en affärsrelation. 
 
2.1 Inköp 

Inköpsprocessen omfattar aktiviteter som exempelvis val av rätt leverantör, förhandling 
om pris och kontraktsskrivning (Kron & Wallgren, 2010; van Weele, 2012). Hur 
inköpsprocessen ser ut påverkas av flera variabler och ser olika ut beroende på vilken 
typ av inköp det gäller (Kron och Wallgren, 2010). De aktiviteter som innefattas i 
inköpsprocessen (se figur 1) är fastställning av inköpsspecifikationerna för de varor och 
tjänster som ska köpas in (van Weele, 2012). Vidare ska inköparen hitta den mest 
lämpliga leverantören, det vill säga den leverantör som bäst kan tillgodose de behov 
som finns, samt genomföra förhandlingar med den valda leverantören för att komma 
fram till ett passande avtal (ibid.). Därefter läggs en order hos leverantören och denna 
order ska sedan bevakas för att säkra leveransen och slutligen ska leverantören 
utvärderas utifrån dennes prestation (ibid.).  
 

 
Figur 1: Aktiviteter som ingår i inköpsprocessen, modifierad figur baserad på van Weele (2012). 
 
2.1.1 Inköpsbes lut  

Vilka beslut som måste tas vid inköp beror på vilka möjligheter och hinder företaget har 
gentemot leverantören (van Weele, 2012). Även riskerna kopplade till inköpet påverkar 
inköpsbeslutet (Kron & Wallgren, 2010). Om det är höga risker med inköpet brukar 
flera delar i organisationen vara inblandade, exempelvis VD:n och styrelsen (ibid.). 
Vidare påverkas inköpen av vilken roll och betydelse inköpsavdelningen har i 
organisationen, exempelvis om inköp ses som en värdeskapande funktion (van Weele, 
2012). 
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Ett företag behöver ta beslut angående produktens önskade egenskaper och beroende på 
vilken sorts produkt det är så är olika personer inblandade i beslutet (van Weele, 2012). 
Steth (1973) menar vidare att flera avdelningar måste samarbeta vid vissa inköpsbeslut. 
Vanligen är det den inköpsansvariga som tar inköpsbesluten (Steth, 1973) medan 
produktinköp som inte görs regelbundet tar ofta ekonomichefen beslut om (van Weele, 
2012). Lägre ledningsnivåer tar ofta beslut om rutinprodukter, det vill säga produkter 
som köps in regelbundet (ibid.). Även inköpens strategiska betydelse är en faktor som 
påverkar inköpsprocessen då företag ofta har olika viktiga inköp, vilket påverkar vem 
som är involverad i inköpsbeslutet (van Weele, 2012). Vanligtvis involveras 
företagsledningen i inköpsbeslutet om inköpet anses vara särskilt viktigt (ibid.). 
Detsamma gäller inköp där mycket pengar är inblandade (ibid.). 
 
Många SME-företag förväntar sig inte att ha makt eller inflytande i affärsrelationen och 
därför är inköp inte prioriterat i många SME-företag (Ellegaard, 2006; Morrissey & 
Pittaway, 2006). Det beror på att SME-företag köper in små volymer och inte har 
tillräckligt med resurser för en välutvecklad inköpsfunktion (ibid.). 
 
2.1.2 Inköpsstrateg i  

Kraljic (1983) menar att inköp är en viktig funktion och att den bör integreras med 
resten av verksamheten för att verksamheten ska bli så effektiv som möjligt. Detta 
innebär att företag aktivt måste arbeta med sin övergripande strategi för att kunna 
utnyttja inköps- och förhandlingskraften till fullo (ibid.). För att kunna se svagheterna i 
sin egen distributionskedja, samt för att kunna förändra dessa, krävs en tydlig 
inköpsstrategi (ibid.). 
 

 
Figur 2. Leverantörsklassificering, modifierad figur enligt Kraljics inköpsmatris (1983).   
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Kraljics inköpsmatris används för att klassificera produkter och produktkategorier 
(Gelderman & van Weele, 2002) där inköpsomsättningen och leverantörsbasen 
analyseras utifrån inköpens vinstpåverkan samt leverantörsrisken (van Weele, 2012), se 
figur 2 ovan. Vad gäller vinstpåverkan så mäts en produkts påverkan på vinsten mot 
kriterier som exempelvis materialkostnader och totala kostnader (ibid.). Ju större 
volymer som köps in och ju mer pengar som är inblandade i inköpet, desto mer 
påverkar inköpen vinsten (ibid.). Vad gäller leverantörsrisken så menar van Weele 
(2012) att risken mäts mot kriterier som exempelvis antalet tillgängliga leverantörer och 
lagerrisk, och om en produkt kan köpas från många leverantörer samt om 
byteskostnaderna mellan leverantörerna är låga så är leverantörsrisken låg. 
 
Kraljicmatrisen används även för att utveckla inköpsstrategier (Gelderman & van 
Weele, 2002). van Weele (2012) menar att det är viktigt för inköparen att kunna 
påverka maktbalansen mellan sig själv och sin viktigaste leverantör och därmed försöka 
få maktbalansen till sin egen fördel. Om leverantören har maktbalansen till sin fördel 
finns det risk för det köpande företaget att bli alltför beroende av leverantören vilket kan 
medföra att leverantören ställer krav som kunden inte gynnas av (ibid.). För att inte bli 
beroende av en leverantör är det därför viktigt att utveckla effektiva 
leverantörsstrategier (ibid.). 
 
Produkter som är viktiga för ett företags verksamhet och som har få leverantörer kallas 
flaskhalsprodukter och befinner sig i det nedersta högra hörnet i Kraljics (1983) 
inköpsmatris (se figur 2). Gelderman och van Weele (2002) menar att företag bör 
undvika att ha leverantörer som levererar flaskhalsprodukter då ett allt för starkt 
leverantörsberoende inte är bra för företaget. Flaskhalsprodukter definieras som viktiga 
insatsvaror och om en leverans skulle utebli eller vara felaktig kan det få betydande 
konsekvenser för den löpande verksamheten då produktionen i värsta fall kan stanna 
upp (ibid.). Hävstångsprodukter, som är placerade överst till vänster i Kraljics (1983) 
inköpsmatris (se figur 2), är produkter där företaget har förhandlingsstyrka som med 
fördel kan användas för att få bättre leverantörsvillkor. Hävstångsprodukter är produkter 
som utgör en stor del av företagets totala inköp och produkterna har ett stort utbud av 
leverantörer vilket gör att företaget enkelt kan byta leverantör om bättre villkor erbjuds 
hos en annan (Gelderman & van Weele, 2002). 
 
De icke-kritiska produkterna är produkter som företaget inte är lika beroende av som 
flaskhalsprodukter (Gelderman & van Weele, 2002). De köps in i relativt små volymer 
och det finns ett stort utbud av leverantörer (ibid.). Produkter med ett fåtal potentiella 
leverantörer och som har stor resultatpåverkan är strategiska varor, exempelvis 
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specialanpassade produkter (Gelderman & van Weele, 2002). Relationen mellan kund 
och leverantör är för dessa produkter ofta mer utvecklad och båda parterna i 
affärsrelationen är beroende av varandra (ibid.). 
 
2.1.3 Leverantörsval   

Vad gäller leverantörsval och hur företag väljer lämpliga leverantörer finns det delade 
meningar om vilka faktorer som är viktigast. Quayles (2002) studie visar att pris och 
kvalitet är de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till när ett företag väljer att upprätthålla 
affärsrelationen med en leverantör, men att pris ändå är viktigast. Även Tracey & Tan 
(2001) menar att pris är den faktor som är viktigast vid leverantörsval. En annan studie 
av Pearson & Elram (1995) visar att pris, i kombination med kvalitet och leveranstid, är 
de faktorer som är viktigast att beakta hos en leverantör. Däremot visar Ellegaards 
(2009) studie att den viktigaste faktorn vid val av leverantör är kvaliteten på 
produkterna, både i stora och små företag. Att kvalitet är den viktigaste faktorn att 
beakta vid val av leverantör visar även Morrissey & Pittaways (2006) studie. 
 

“On the other hand, discussions with academics and practitioners alike indicate that 
some still consider unit price the criterion that carries the most weight in the selection 
and evaluation of suppliers.” 

                                                         Tracey, M. & Tan, C.L. (2001, s.175) 

 
Ellegaards (2009) studie visar även att en viktig faktor vid val av leverantör är att 
verksamheten kan fortgå utan avbrott. Att verksamheten kan fortgå utan avbrott beror i 
sin tur på många faktorer så som produktkvalitet, leveranstid, noggrannhet, 
tillgänglighet och flexibilitet (ibid.). När företag väljer leverantör utgår de från sina 
behov och de ser gärna att en leverantör kan erbjuda en helhetslösning och inte enbart 
en produkt (Tuli et al., 2007). Att erbjuda helhetslösningar är ett sätt för leverantören att 
skilja sig från andra leverantörer och samtidigt erhålla nya kunder eftersom de ser till 
kunders affärsbehov (ibid.). Vidare ser kunder affärslösningar som mer än endast ett 
utbyte av produkter och pengar, de ser på det som något där kund- och 
leverantörsrelationer är viktiga (ibid.). Detta eftersom bra affärsrelationer kan hjälpa 
kunden att utveckla effektivare lösningar till bättre priser (Tuli et al., 2007). 
 
2.2 Affärsrelationens beståndsdelar   

I nedanstående avsnitt kommer affärsrelationens beståndsdelar att presenteras och 
redogöras för. Valet av beståndsdelar har baserats på vad som framgått vara viktigt 
utifrån det empiriska materialet samt litteratur inom ämnet. De fem identifierade 
beståndsdelarna är makt, förtroende, långsiktighet, förhandling och personlig relation. 
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Avsnittet avslutas med en sammanfattande modell över hur de olika delarna påverkar 
varandra samt hur de påverkar en affärsrelation. 
 
2.2.1 Makt 

Den som har makten i en relation definieras som “den part (A) som kan få den andra 
parten (B) att göra något som denne annars inte skulle ha gjort” (Coughlan, Anderson, 
Stern & El-Ansary, 2006, s. 197). Morrissey och Pittaway (2006) menar vidare att 
nyckeln till makt är att den ena parten får den andra parten att bli beroende. Många 
människor associerar makt med något negativt (Turker, 2014), men Granovetter (1985) 
menar däremot att om makt utnyttjas effektivt så kan konflikter inom affärsrelationen 
förhindras eller minska. 
 
Maktfördelningen i en affärsrelation är ofta ojämn och storleksfördelningen mellan 
företagen är en faktor som påverkar hur maktförhållandet ser ut (Mudambi et al., 2004). 
Enligt Mudambi et al. (2004) är det i regel det större företaget som bestämmer hur 
relationen kommer att fortskrida. Maktfördelningen kan också bestämmas ur en 
volymsynvinkel, det vill säga att en stor beställningsvolym ger mer makt (Gadde & 
Håkansson, 1998). För att undvika ett beroende av en kund kan leverantören väga upp 
obalansen genom att få kunden att bli beroende av dem (ibid.). Detta kan enligt Gadde 
och Håkansson (1998) uppnås genom att tillverka en nischad produkt med ett fåtal 
leverantörer. 
 
Ovanstående faktorer, stor volym och nischad produkt, leder till beroende i någon 
riktning (Gadde & Håkansson, 1998). En beroendesituation kan i sin tur leda till att det 
makthavande företaget utnyttjar sin makt i straffande syfte (Kumar, 2005). Den 
straffande makten utspelar sig i form av hot och faktisk bestraffning, exempelvis sämre 
leveranstid eller högre priser (ibid.). 
                                  

“Exploiting power to extract unfair concessions can come back to haunt a company if its 
position of power changes.” 

                                                           Kumar, N. (1996, s.92) 

 
Kumar (1996) menar att det finns fördelar, exempelvis förbättrat resultat, med att 
utnyttja sin maktposition på kort sikt men att dessa fördelar försvinner på lång sikt. 
Genom att två parter arbetar tillsammans så kan de skapa mer värde för kunden än om 
de inte hade arbetat tillsammans, exempelvis genom produktutveckling, och på så sätt 
minska båda parternas kostnader (ibid.).  
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Kim, Pinkley och Fragale (2005) refererar till French och Ravens (1959) typologi av 
maktbaser, som menar att det finns olika typer av makt. Första maktbasen kallas reward 
power och innebär att A:s makt över B är en funktion av hur mycket B kan belönas och 
i vilken utsträckning B tror att A kontrollerar dessa belöningar. Den andra maktbasen 
kallas coercive power och innebär att A:s makt över B är en funktion av hur mycket B 
kan bestraffas av A och i vilken utsträckning B tror att bestraffningen kan undvikas om 
B lyder A:s önskemål. Vidare finns expert power som innebär att A:s makt över B är en 
funktion av B:s uppfattning att A innehar någon speciell kunskap eller expertis. Den 
fjärde maktbasen kallas legitimate power och den femte maktbasen kallas referent 
power (ibid.), vilka inte kommer att beröras i den här studien.  
 
2.2.2 Förtroende 

Förtroende definieras som ”den ömsesidiga tilliten att ingen annan part i utbytet 
kommer att utnyttja varandras sårbarheter” (Sabel, 1993, s. 1133).    
                      
Som tidigare nämnt förknippas makt ofta med det större företaget i en affärsrelation. 
Trots detta finns det möjlighet för den mindre parten att ingå i en affärsrelation med en 
större part som även gynnar dem, vilket möjliggörs av att parterna har förtroende för 
varandra (Morrissey & Pittaway, 2006). 
 
För att båda parter ska gynnas av en affärsrelation är det viktigt med förtroende mellan 
parterna (Jones et al., 2014). Det är först när båda parter känner förtroende för varandra 
som framgångsrika affärsrelationer kan uppnås, vilka i sin tur kan ge 
konkurrensfördelar (Barney & Hansen, 1994). Förtroende är framförallt viktigt för 
SME-företag eftersom det kan hjälpa dem att ingå i affärsrelationer där samarbete ses 
som en naturlig del och därmed övervinna de utmaningar de står inför på grund av att de 
är den mindre parten (Lee, Kim, Hong & Lee, 2008). Att den större parten känner 
förtroende ger möjlighet att experimentera och hitta nya kreativa aktiviteter som stärker 
konkurrenskraften för båda parter i en ständigt föränderlig omvärld (ibid.). 
 
Klein och Rai (2009) menar att både leverantörens och kundens prestation ökar när 
parterna delar strategisk information. Genom att dela viktig information kan 
produktiviteten öka och tillverkningskostnaderna minska, men även 
produktionskapaciteten kan förbättras genom förbättrad planering och resursfördelning 
(ibid.). Klein och Rai (2009) menar att en kund som är beroende av sin leverantör delar 
med sig av mer strategisk viktig information än om de inte är beroende av leverantören. 
Detta beror på att en köpare som är beroende av leverantören tros vara mer benägen att 
få synergieffekter av säljarens resurser och möjligheter (ibid.). Genom att dela 
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information och kunskap vill parterna uppnå ett samarbete där information och kunskap 
delas, för att kunna skapa ett samarbetsnätverk som effektivt kan konkurrera på 
marknaden (Ketikidis, Koh, Dimitriadis, Gunasekaran & Kehajova, 2008). 
 
Genom att kunden involverar leverantören redan i utvecklingsstadiet kan både 
produktutvecklingstiden och inköpskostnaderna minska (Kotabe, Martin & Domoto, 
2003). Ur leverantörens synpunkt innebär informationsdelning från kunden att även 
leverantören kan gynnas, exempelvis genom effektivare produktion som i sin tur medför 
att kostnaderna minskar (ibid.). En relation där båda parter delar information med 
varandra ökar båda parters konkurrenskraft (ibid.). 
 
Att känna trygghet i en affärsrelation är något som kräver tid och resurser (Gadde & 
Håkansson, 1998). Parterna måste genomgå en interaktionsprocess där de lär känna 
varandra på både ett personligt och ett organisatoriskt plan (ibid.). Processen att bygga 
upp en förtroendefull affärsrelation är omfattande och tar mellan sex och 18 månader 
(Jones et al., 2014). Ett starkt förtroende mellan parterna minskar ofta risken för att den 
ena parten ska leta efter opportunistiska möjligheter i form av andra affärspartners, 
vilket ger trygghet för båda parter (Larson, 1992). 
 
Förtroende kan enligt Lewis och Weigert (1985) delas upp i två dimensioner, 
cognitionbased trust och affectbased trust. Cognitionbased trust grundas i att förtroende 
uppkommer när två parter är beroende av varandra, eller när de litar på varandra på 
grund av rationella anledningar (ibid.). Detta kan exempelvis vara att motparten är 
förtroendeingivande på grund av ansvarstagande och upprätthållande av kontrakt (ibid.). 
Lewis och Weigert (1985) menar att affectbased trust inte alltid är rationellt utan 
grundas på den personliga relationen mellan parterna. Förtroendet mellan parterna är då 
ett antagande om att den ena parten bryr sig om den andra och därför kommer att agera 
på ett sätt som inte skadar affärsrelationen (ibid.). De båda dimensionerna överlappar 
varandra och inget förhållande är enbart cognitionbased eller affectbased utan har inslag 
av båda (ibid.). 
 
En affärsrelation kan ibland uppleva negativa påfrestningar och hur detta påverkar 
relationen beror på hur den andra parten uppfattar det som har hänt och motiven till den 
inträffade händelsen (Gadde & Håkansson, 1998).  
 
2.2.3 Långsiktighet  

“Long-term, collaborative business relationships are like marriages where tolerance, 
forbearance and some reduction of freedom as well as innovation are necessary to 
ensure success.” 
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Humphries, A.S. & Wilding, R.D. (2004a, s.1107) 

 
Humphries och Wilding (2004a) menar att långsiktighet inom affärsrelationer är en av 
de viktigaste faktorerna till framgång. För att uppnå framgångsrika affärsrelationer 
menar Humphries och Wilding (2004a) att det krävs förtroende och samarbete. Vidare 
menar Kumar (1996) att om det finns förtroende i en affärsrelation så möjliggör det att 
parterna vill samarbeta mer och arbeta för att förbättra affärsrelationen. Förtroende 
mellan parterna medför även att risken för konflikter minskar (ibid.). Detta eftersom 
förtroendet ofta ökar i långsiktiga samarbetsrelationer (Humphries & Wilding, 2004a) 
och parterna blir mindre benägna att agera opportunistiskt och ständigt leta efter andra 
leverantörsalternativ (Hill, 1990; Doney & Cannon, 1997). Samarbete i affärsrelationen 
innebär att båda parterna medför resurser till affärsrelationen för att skapa effektiva 
lösningar vilket resulterar i gemensamma fördelar för parterna (Humphries & Wilding, 
2004b). Att kunder idag arbetar mer med sina leverantörer möjliggör både snabbare 
reaktioner på kunders föränderliga behov och en starkare konkurrenskraft (Lewis, 
Hayward & Kasi, 2013). 
 
2.2.4 Förhandl ing 

Förhandlingar är den del av affären där parterna klargör bland annat förmåner och 
skyldigheter (Dwyer, Schurr & Oh, 1987). Att förhandlingar äger rum tyder på att det 
finns ett intresse för utbyte mellan parterna och hur förhandlingarna fortskrider kan vara 
avgörande för om parterna väljer att bygga upp en affärsrelation och hur 
affärsrelationen i så fall kommer att utvecklas och fortskrida (ibid.). Hur väl 
förhandlingarna lyckas beror till stor del på vilken förhandlingskraft ett företag har och 
på grund av att SME-företag ofta har små inköpsvolymer ses de inte som en nyckelkund 
hos leverantören (Jones et al., 2014; Quayle, 2002). Därför har de svårt att få 
skalfördelar och andra förhandlingsbara fördelar (ibid.). Ytterligare faktorer som 
påverkar hur förhandlingarna fortskrider är hur motiverade köparna är att få bästa 
möjliga utfall av förhandlingarna (Dion & Banting, 1988). Om inköparna dessutom 
arbetar efter företagets strategi kommer förhandlingarna att fortskrida bättre (ibid.). 
 
När två företag ingår en bytesrelation gör de det för att de söker efter vinst (Cox, 2005). 
Båda parter vill ha så stor vinst som möjligt, leverantören i form av höga marginaler och 
kunden i form av produkter av hög kvalitet till så låg kostnad som möjligt (ibid.). Det 
ideala utfallet för kunden är inte detsamma som det ideala utfallet för leverantören 
(ibid.). Cox (2005) menar dock, precis som Gadde och Håkansson (1998), att en 
affärsrelation inte behöver vara lika gynnsam för båda parter utan att affärsrelationen 
kan vara hållbar även om den ena parten vinner mer än den andra så länge som båda 
vinner något av affärsrelationen. 
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2.2.5 Personl ig  re lat ion 

Inom alla marknader men framförallt inom business-to-business spelar säljaren en 
viktig roll för hur kunden uppfattar säljföretaget (Kumar, Sunder & Leone, 2014). I de 
flesta relationer är det säljaren som har ansvaret att inleda och upprätthålla en bra 
affärsrelation och säljarens egenskaper och personlighet har därför ofta stor betydelse 
för hur nöjda parterna är med affärsutbytet (Kumar et al., 2014). 
 
För att kunna skapa en hållbar affärsrelation måste parterna i affärsrelationen 
kommunicera kontinuerligt (Sanzo, Santos, Vázquez & Álvarez, 2003). Detta för att 
kunna främja utbytet av information och på så sätt gynna båda parternas krav (ibid.). 
Hur väl kommunikationen mellan säljaren och köparen fungerar beror till stor del på hur 
lika de är på ett personligt plan (Gaur, Herjanto & Bathula, 2012). Gaur et al. (2012) 
fann i sin studie bevis för att om säljaren och köparen är lika i sitt framträdande, det vill 
säga i personlighet, klädsel, uppförande och tal, så känner sig köparen mer nöjd med det 
säljande företaget. Likheten gör att köparen känner sig mer bekväm med säljaren och 
känner förtroende för denne, vilket gör att säljaren kan få tillgång till specifik 
information om kundens verksamhet och då enklare kunna erbjuda kunden 
skräddarsydda lösningar (ibid.). Gaur et al. (2012) menar att liknande status är en annan 
likhet som ökar köparens förtroende för säljaren. Det kan vara att de har liknande 
utbildning eller inkomst, vilket bidrar till att parterna enklare kan kommunicera och 
förstå varandra (ibid.). Att köparen känner igen sig i säljarens livsstil förenklar för 
parterna att uppnå en transparent relation, vilket beror på att köpare upplever det enklare 
att kommunicera med säljare som de delar bakgrund, familjesituation eller intressen 
med (Boles, Johnsson & Barksdale Jr., 2000). 
 
2.2.6 Sammanfattande model l  

Affärsrelationer är en del av inköp, där kvaliteten på affärsrelationen påverkas av flera 
beståndsdelar. Dessa beståndsdelar är makt, förtroende, förhandling, personlig relation 
och långsiktighet. De olika beståndsdelarna tangerar varandra och hur de påverkar 
affärsrelationen kan vara svårt att förstå. För att förenkla förståelsen för hur de olika 
beståndsdelarna hänger ihop och hur de påverkar varandra, har en modell över 
affärsrelationens beståndsdelar tagits fram (se figur 3 nedan). Pilarna visar vilka 
beståndsdelar som har ett direkt samband och det går även att utläsa att ingen 
beståndsdel är helt fristående. Detta innebär att alla beståndsdelar påverkar varandra, 
vissa direkt och andra indirekt.  
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Makt är starkt sammankopplat med beroende och vem som har störst makt beror ofta på 
företagets storlek eller hur många leverantörer som finns av en viss produkt. Beroende 
är direkt kopplat till hur förhandlingarna ser ut då ett företags förhandlingskraft minskar 
om de är beroende av den andra parten. Beroende kan däremot bidra till ökat förtroende 
då en beroende part är mer villig att dela information med den andra parten, varför 
dessa är direkt kopplade till varandra. Förtroende i sin tur är direkt kopplat till makt och 
beroende, då förtroende mellan parterna kan bidra till en gynnsam affärsrelation trots 
den ojämna maktfördelningen som kan uppstå på grund av storleksskillnader mellan 
företagen. Förtroende är också direkt kopplat till långsiktighet eftersom förtroende leder 
till att parterna kan dela strategisk information med varandra, vilket är värdefullt och 
viktigt för ett långsiktigt samarbete. Ett långsiktigt samarbete innebär att parterna 
känner varandra och förstår varandra, vilket kan leda till att förhandlingarna går bättre. 
Personlig relation är direkt kopplat till förhandling, långsiktighet och förtroende. 
Kommunikation krävs av båda parter vid förhandlingar och ett långsiktigt samarbete 
kräver personlig relation och kommunikation för att uppnå konkurrensfördelar. En 
personlig relation mellan parterna ökar också förtroendet, vilket i sin tur är viktigt för en 
långsiktig affärsrelation. 
 

 
Figur 3. Sammanfattande modell över affärsrelationens beståndsdelar och hur de är kopplade till varandra 
(egen).  
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3. Metod 

I kommande kapitel kommer studiens tillvägagångssätt att beskrivas. Alla val angående 
metod som tagits under studiens gång kommer att motiveras. Kapitlet avslutas med ett 
avsnitt angående studiens kvalitet. 
 
3.1 Design 

Studien har ett explorativt syfte då resultatet önskar bidra till en ökad förståelse för hur 
medelstora företags inköp ser ut samt hur intervjuobjekten upplever sina 
affärsrelationer. För att uppnå studiens syfte har en kvalitativ design valts, vilket lämpar 
sig väl eftersom individers tolkning och uppfattning av ett fenomen är i fokus (Kvale & 
Brinkmann, 2014). En kvalitativ forskningsansats har till skillnad från en kvantitativ, 
ord i fokus och är fördelaktigt när förståelse kring människors agerande ska skapas 
(Bryman & Bell, 2011). Eftersom studiens resultat baseras på intervjuobjektens svar 
och åsikter kring deras arbete är ett kvalitativt tillvägagångssätt därför att föredra. Då 
studien ämnar söka efter ny information samt få en bredare insikt inom det valda ämnet 
anser Jacobsen (2002) att en kvalitativ metod är lämpligast. 
 
Vidare har studien en induktiv ansats, vilket innebär att det empiriska resultatet ligger 
till grund för de teorival som har tagits (Bryman & Bell, 2011). Studien har inslag av en 
deduktiv ansats då en litteraturgenomgång genomfördes innan intervjumallen 
sammanställdes. Detta för att se var det fanns ett kunskapsgap inom forskningen och för 
att kunna utveckla en intervjumall som gav möjlighet till ett intressant resultat. 
Rubrikerna i den teoretiska referensramen utformades efter rubrikerna i empirikapitlet 
för att enklare kunna koppla empiri och teori i analysen samt för att underlätta för 
läsaren. Analysen grundar sig på det empiriska materialet och kopplas till den teoretiska 
referensramen, för att kunna dra slutsatser om hur inköp ser ut i medelstora företag samt 
om hur företag upplever och hanterar affärsrelationer. En induktiv ansats förknippas 
ofta med kvalitativa studier och det passar väl in när syftet är att undersöka och förstå 
ett fenomen (Bryman & Bell, 2011). En deduktiv ansats lämpar sig väl när studien 
syftar till att bevisa teorin med hjälp av empirin (ibid.), vilket inte är syftet med den här 
studien.   
 
3.2 Urval 

Kvalitativa undersökningar har inte lika tydliga regler för urval som kvantitativa 
undersökningar (Ahrne & Svensson, 2011). Detta innebär att urvalet inte behöver vara 
lika strikt för att det ska bli representativt (ibid.). Däremot menar Ahrne och Svensson 
(2011) att urvalet fortfarande behöver förklaras noggrant för att kunna styrka studiens 
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trovärdighet. Det ansågs därför lämpligt att börja med att hitta företag som var lämpliga 
för att bidra till uppnåendet av studiens syfte. De 40 företag som kontaktades är alla 
stora tillverkande företag som levererar sina produkter till bland annat medelstora 
företag. Företagen som kontaktades är verksamma inom Götaland och Svealand. Den 
geografiska begränsningen kan förklaras som ett bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 
2011). Ett bekvämlighetsurval gjordes eftersom en personlig intervju på plats hos 
företaget då kunde genomföras, vilket är att föredra för att styrka tillförlitligheten i 
intervjun (ibid.). 
 
Då undersökandet av en affärsrelation från båda parters synvinkel ansågs vara känsligt 
hos många av de kontaktade företagen var det svårt att få företag att ställa upp i studien. 
Slutligen ville ett företag ställa upp och även tillhandahålla sina kunder. En önskan om 
vem som skulle intervjuas ställdes men det var fortfarande leverantörsföretaget som 
hade slutgiltig talan om vilka kundföretag som skulle delta och vilka som skulle 
intervjuas i leverantörsföretaget. Leverantörsföretaget valde ut tre säljare för tre 
regioner som i sin tur valde varsitt kundföretag som skulle delta anonymt i studien. 
Kundföretagen valdes på basis av att parterna haft ett långt samarbete. Enligt Ahrne & 
Svensson (2011) är det vid intervjuer i kvalitativa studier vanligt förekommande att de 
deltagande företagen väljer vilka personer som ska intervjuas då de har information om 
vilka kundföretag som är passande. Det mest lämpliga alternativet hade varit att själva 
göra ett slumpmässigt urval genom att få tillgång till en lista på leverantörsföretagets 
kunder av medelstor karaktär med tillverkning inom Sverige, då det finns en risk att de 
kundföretag som väljs blir det med en baktanke (Ahrne & Svensson, 2011). En sådan 
baktanke kan vara att endast välja kunder de har en bra affärsrelation med. Detta 
problem undveks till viss del då leverantörsföretaget tillhandahöll kunder där 
samarbetet har varit olika bra.  
 
3.2.1 Presentat ion av fa l l före tag och f ikt iva namn 

Nedan följer en kort företagsbeskrivning av leverantörsföretaget och de tre 
kundföretagen. Samtliga företag och intervjuobjekt önskade vara anonyma i studien och 
därför har alla fått ett fiktivt namn, vilka presenteras nedan.  
 
Tabell 2: Översikt över fiktiva namn 
Affärsrelation Säljare  Kund 
1 Lars (L) Karl (A) 
2 Lennart (L) Kent (E) 
3 Linus (L) Kim (I) 
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För att underlätta för läsaren fick leverantörsföretaget namnet företag L, där L står för 
leverantör. De tre säljarna på företag L fick alla namn som börjar på bokstaven L. 
Kundföretagen fick sina namn efter de tre första vokalerna i alfabetet, företag A, företag 
E och företag I. De tre kunderna fick namn som börjar på bokstaven K, som står för 
kund, och den andra bokstaven i namnet är samma bokstav som personens företag. 
Även andra bokstaven i säljarnas namn är samma som det kundföretag de har en 
affärsrelation med.  
 
Fallföretag L är leverantör åt de utvalda kundföretagen. Företag L är ledande inom sin 
bransch med 20 000 - 30 000 anställda globalt sett. Företaget levererar mestadels 
skräddarsydda lösningar till sina kunder. 
 
Fallföretag A verkar i en bransch som kräver många lösningar som företag L tillverkar 
samt levererar och företaget är stora inom sin bransch. Företag A har en omsättning på 
omkring 120 miljoner kronor och har cirka 100 anställda. 
 
Fallföretag E säljer nischade produkter via återförsäljare i stora delar av världen. På 
företaget arbetar cirka 50 personer och de har en omsättning på omkring 100 miljoner. 
 
Fallföretag I har drygt 100 anställda och en omsättning på cirka 200 miljoner kronor. De 
säljer sina produkter enbart via grossister. 
 
3.3 Fallstudier 

För att kunna uppnå ett explorativt syfte, anser Eisenhardt och Graebner (2007) att 
fallstudier är en lämplig teknik att använda sig av eftersom de ger utförliga empiriska 
beskrivningar. Även Yin (2009) menar att fallstudier är en lämplig metod vid 
forskningsfrågor som behandlar “hur” och “varför” vilket den här studien gör. 
Fallstudier är dessutom vanligt för insamling av empiri vid induktiva studier då det 
insamlade materialet ger ny teori (Eisenhardt & Graebner, 2007). Bryman och Bell 
(2011) menar att fallstudier lämpar sig väl när en särskild situation ska undersökas, 
vilket är fallet i den här studien då en affärsrelation utifrån två parters synvinkel 
undersöktes. 
 
Vid fallstudier finns två alternativ, enskilda fallstudier och flerfallstudier (Eisenhardt & 
Graebner, 2007). För enskilda fallstudier är den teoretiska insamlingen enkel och 
enskilda fallstudier väljs ofta vid extrema exempel eftersom de ger möjlighet att 
undersöka ovanliga fenomen (Yin, 2009). Vid ett sådant fenomen behövs endast en 
fallstudie eftersom de är avslöjande (ibid.). Även om en enskild fallstudie kan beskriva 
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ett fenomen utförligt så kan flerfallstudier ofta ge en starkare grund för teoriskapande 
(ibid.). Yin (2009) menar även att det blir enklare att dra generaliserbara slutsatser vid 
användning av flerfallstudier. På grund av att det finns fler fördelar med flerfallstudier, 
exempelvis att det blir enklare att dra generaliserbara slutsatser, valdes flerfallstudier 
eftersom studien ämnar ge ett kunskapsbidrag i form av ny teori.  

Bryman och Bell (2011) menar att utformandet av fallstudier ska göras på ett sätt där 
det går att lära sig så mycket som möjligt. Dock kräver flerfallstudier ofta mer resurser 
vilket medför att det inte är möjligt att genomföra obegränsat med fallstudier (ibid.). 
Fallföretaget kunde tillhandahålla tre kunder vilket ansågs vara tillräckligt för att kunna 
få ett brett och ordentligt underlag för en djupare analys, eftersom respondenternas svar 
inte skilde sig markant. Eisenhardt (1989) menar att när den ena fallstudien inte skiljer 
sig från den andra och när något nytt upptäckande inte görs är flera fallstudier inte 
nödvändigt att utföra.  

3.3.1 Interv juer 

Vid fallstudier finns flera sätt att samla in information på och intervjuer är ett sådant sätt 
(Eisenhardt & Graebner, 2007). Intervjuer genomfördes med tre säljansvariga för 
leverantörsföretaget samt inköpsansvariga för de tre kundföretagen. Intervjuobjekten 
kontaktades i förväg via e-post och fick studiens syfte förklarat. Intervjuerna hölls sedan 
där intervjuobjekten ansåg det lämpligt. Då studien har ett explorativt syfte är intervjuer 
en bra metod för datainsamling eftersom det ger möjlighet till utförliga svar (ibid.) 
 
Vidare var de genomförda intervjuerna av semistrukturerad karaktär och en i förhand 
uppbyggd intervjumall med huvudteman samt huvudfrågor skickades till 
intervjuobjekten. Semistrukturerade intervjuer gav möjlighet till avvikelser om 
intervjuobjektet tog upp andra intressanta och relevanta ämnen. Intervjuer av denna 
karaktär innebär öppna frågor vilket möjliggjorde öppna svar där intervjuobjekten 
kunde svara utifrån hur de uppfattade intervjufrågorna. Dessutom möjliggör det för 
intervjuaren att ställa följdfrågor om något svar anses vara otillräckligt (Bryman & Bell, 
2011), vilket var viktigt i denna studie då respektive parts syn på affärsrelationen 
undersöktes. Intervjuerna spelades in med intervjuobjektets tillstånd då det är svårt att 
dokumentera all information på något annat sätt (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 
Inspelning möjliggjorde mer tillförlitligt empiriskt material och därmed en säkrare 
analys (Bryman & Bell, 2011). Inspelning möjliggjorde dessutom användandet av citat 
vilket stärker trovärdigheten i det empiriska materialet. Slutligen transkriberades 
inspelningarna eftersom transkriberingar gör att en analys av materialet enklare kan 
genomföras (Justesen & Mik-Meyer, 2011). De utvalda citaten hämtades direkt från det 
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transkriberade materialet, vilket innebär att intervjuobjektens uttalanden inte 
förändrades. 
 
3.4 Förberedelser 

Intervjuobjekten kontaktades ungefär en månad innan intervjun genomfördes. Den 
första kontakten med intervjuobjekten gav endast övergripande information om studiens 
syfte och varför personerna var intressanta för studien. Redan då fick de veta att de hade 
möjlighet att vara anonyma. Ungefär en vecka innan intervjun skulle hållas erhöll 
intervjuobjektet en intervjumall med övergripande teman och huvudfrågor så att 
personen hade möjlighet att förbereda sina svar före intervjun (se bilaga 1 och bilaga 2). 
Intervjumallen skapades utifrån Bryman och Bells (2011) rekommendationer om hur en 
bra intervjumall utformas. Frågorna utformades brett för att ge möjlighet till intressanta 
avvikelser samt följdfrågor, och ledande frågor undveks för att studiens kvalitet inte 
skulle försämras. Frågorna formulerades dessutom med ett enkelt språk för att undvika 
missförstånd. Innan den första intervjun hölls utfördes en testintervju på en person som 
var insatt i ämnet. Detta bidrog till att frågorna och utformandet av intervjuguiden 
kunde förbättras. 
 
3.5 Genomförande 

Sex intervjuer genomfördes och alla genomfördes på plats hos intervjuobjekten. 
Intervjuerna genomfördes via ett personligt möte eftersom det är enklare att skapa 
förtroende hos intervjuobjektet och få personen att känna sig trygg (Bryman & Bell, 
2011). Vid personliga intervjuer blir det dessutom enklare att studera intervjuobjektets 
agerande, förhållningssätt samt kroppsspråk vid olika frågor (ibid.). Intervjuerna tog 
mellan en timme och en timme och fyrtio minuter att genomföra.  
 
Vid samtliga intervjuer deltog båda uppsatsförfattarna. Risken med att vara fler 
intervjuare än intervjuobjekt är att intervjuobjektet kan känna sig underlägsen samt att 
intervjuarna kan prata i mun på varandra, vilket försämrar studiens kvalitet (Bryman 
och Bell, 2011). Risken för att intervjuobjekten skulle känna sig underlägsna 
motverkades av att alla intervjuobjekt har varit anställda på företaget under många år 
och därför kunde känna sig trygga i sin position. För att minska risken av att prata i mun 
på varandra delades intervjumallen upp i olika ansvarsområden och tack vare att båda 
uppsatsförfattarna deltog under intervjuerna kunde båda ställa följdfrågor på ämnen som 
ansågs vara intressanta att följa upp. 
 
Innan intervjuerna påbörjades informerades intervjuobjekten om studiens syfte samt om 
att deltagandet var frivilligt och att de fick avbryta när och om de ville det. De blev 
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informerade om att de var helt anonyma och de tillfrågades om intervjun fick spelas in 
för att förbättra studiens kvalitet. Samtliga intervjuobjekt godkände en inspelning av 
intervjun. 
 
Alla intervjuer transkriberades fortlöpande. Ahrne och Svensson (2011) menar att 
transkriberingar av intervjuer kan utföras på olika sätt beroende på vad syftet med 
studien är, där det viktiga är att förklara hur transkriberingarna genomfördes. Samtliga 
ord skrevs ut ordagrant förutom utfyllnadsord som exempelvis “ehh” och “mhm” då 
dessa ord inte ansågs tillföra något värde till studien. Att inte skriva ut utfyllnadsord 
menar Ahrne och Svensson (2011) är den vanligaste metoden för transkribering. 
 
3.6 Analysmetod 

Studien ämnar undersöka hur två parter i en affärsrelation uppfattar och behandlar 
affärsrelationen och analysen är därför uppdelad i tre affärsrelationer. Vid fallstudier 
anser Eisenhardt (1989) att analysen kan utföras både inom och mellan fallen men med 
tanke på studiens syfte ligger fokus i den här studien främst inom fallen. Analysen 
avslutas med en sammanfattande diskussion där det empiriska underlaget appliceras på 
den sammanfattande modellen (figur 3), för att se hur affärsrelationens beståndsdelar 
påverkar en affärsrelation samt hur de påverkar varandra. Den sammanfattande 
modellen uppdaterades utifrån det empiriska materialet och utvecklades för att ge ett 
teoretiskt bidrag där det framgår hur stor betydelse beståndsdelarna har för 
affärsrelationen samt hur de kan kopplas till varandra.  
 
För att finna relevanta områden med koppling till frågeställningarna i transkriberingen, 
markerades viktiga uttalanden. Detta möjliggjorde att intressanta aspekter kunde lyftas 
fram och skildra affärsrelationerna på ett rättvist sätt. Analysen följer samma struktur 
som kapitel två och kapitel fyra för att enklare kunna svara på studiens frågeställningar. 
 
3.7 Tillvägagångssätt för litteraturgenomgång 

Den litteratur som utgör basen för problematiseringen och den teoretiska referensramen 
består främst av vetenskapliga artiklar och tryckta böcker. Litteraturen valdes noggrant 
ut för att passa studien och de artiklar som användes hämtades från databaser som 
UniSearch, Scopus, Google Scholar och Linköpings universitets bibliotekskatalog. Vid 
litteraturgenomgången utfördes flera sökningar och de sökord som var mest 
förekommande hittas i tabell 3 nedan. Sökorden kombinerades sedan och flera varianter 
av orden användes för att hitta lämplig litteratur. Noggranna litteraturgenomgångar 
genomfördes och endast litteratur som ansågs relevant för studien användes. 
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Tabell 3: Sökord 
Medium-sized 

enterprises 
 

SME 
Purchasing SME Purchasing 

strategy 
Supply selection 

Supplier 
relationships 

Customer 
relationships 

Purchasing 
power 

Power 
relationship 

Trust 

 
Mutual benefits 

Long-term 
business 

relationships 

 
Collaboration 

 
Negotiation 

Communication 
within business 

relationships 

 
3.8 Använd litteratur 

För att utvärdera vilken kvalitet artiklarna höll och om de var passande för den valda 
studien, togs antalet citeringar hänsyn till. Citeringar är ett mått på hur många gånger 
artikeln är använd och ger en indikation på hur bra kvalitet artikeln har. Att en artikel är 
citerad många gånger är dock ingen garanti för att den har bra kvalitet. Litteraturen som 
användes är av blandad ålder vilket ger en bred grund för att förstå hur forskningsläget 
ser ut idag. Vissa artiklar som användes är över femton år gamla och detta skulle kunna 
vara ett hinder då den information som var relevant för femton år sedan inte 
nödvändigtvis är det i nuläget. Dock har flera av de äldre artiklarna refererats i ett flertal 
av de nyare artiklarna som användes i uppsatsen och därför ansågs innehållet relevant 
än idag. 
 
Vidare användes rankningslistan Norska listan för att kontrollera vilken kvalitet de 
använda tidskrifterna håller. Nivå ett och nivå två i listan är godkända, där två är den 
bästa. Inga tidskrifter som användes i uppsatsen har nivå noll. Samtliga tidskrifter som 
användes är dessutom peer reviewed, vilket innebär att artiklarna granskas innan de 
publiceras i tidskriften. De nyare artiklarna som användes i studien har inte alltid många 
citeringar, vilket kan bero på att andra författare inte har hunnit citera dessa ännu. I 
dessa fall baserades valet att ta med dem på kvaliteten på tidskriften samt hur relevant 
innehållet var för studien. 
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Tabell 4: Övergripande information över de mest använda artiklarna i uppsatsen. 

Författare Tidskrift År Norska 
listan 

Antal citeringar i 
Google Scholar 

Gaur, Herjanto 
& Bathula 

The International Review of 
Retail, Distribution and Consumer 
Research 

2012 Nivå 1 3  

Gelderman & 
van Weele 

Journal of Supply Chain 
Management 

2002 Nivå 1 126 

Humphries & 
Wilding 

Journal of Marketing Management 2004 Nivå 1 37 

Kumar Harvard Business Review 1996 Nivå 2 1097  

Lewis & 
Weigert 

Social Forces 1985 Nivå 2 3240 

Morrissey & 
Pittaway 

International Small Business 
Journal 

2006 Nivå 1 98 

 
3.9 Studiens kvalitet 

I detta avsnitt diskuteras studiens kvalitet utifrån de kvalitativa termerna tillförlitlighet 
och äkthet. Vidare förs en diskussion kring de etiska aspekter som togs hänsyn till i 
studien. 
 
3.9.1 Til l för l i t l i ghet  och äkthet  

Motståndare till kvalitativ forskning menar att kvalitativa studier inte ger möjlighet till 
generaliserbara resultat i lika stor utsträckning som kvantitativ forskning (Bryman & 
Bell, 2011). Dessutom önskar kvalitativa studier ofta undersöka och ge en fyllig 
beskrivning av specifika fall och därför är generaliserbarhetskriteriet inte alltid beaktat 
(Justesen & Mik-Meyer, 2011). Istället för att utgå från kriterierna reliabilitet, validitet 
och generaliserbarhet som är vanliga kriterier vid kvantitativa studier (Bryman & Bell, 
2011), bedömdes studiens kvalitet utifrån kriterierna tillförlitlighet och äkthet, vilka 
lämpar sig bättre för kvalitativa undersökningar (Lincoln & Guba, 1985). 
 
Tillförlitlighet delas in i fyra delkriterier vilka är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 
och konfirmering (Lincoln & Guba, 1985). Trovärdighet användes eftersom det 
säkerställer att studiens resultat och beskrivning av resultatet är tillförlitligt. Detta 
innebär att forskningen som utfördes, utfördes enligt de regler som finns samt att den 



25	  
	  

insamlade empirin och resultaten redovisades för de personer som på något sätt varit 
inblandade i studien för att de ska veta att deras uppfattningar tolkades på rätt sätt. Det 
andra delkriteriet är överförbarhet som användes eftersom det ger tecken på att den 
insamlade empirin är rik och fyllig. Kriteriet ger tecken på huruvida resultaten kan 
användas i andra miljöer och hur väl de går att applicera på andra situationer. Kriteriet 
beaktades genom att flera fall undersöktes för att i större utsträckning kunna 
generalisera resultatet. 
 
Pålitlighet, som är det tredje delkriteriet, användes för att stärka trovärdigheten i 
studien. Samtliga processer i studien redogjordes för under metodkapitlet och genom att 
utomstående personer granskade de valda processerna och hur de genomfördes, 
säkerställdes studiens kvalitet. Dessutom användes kriteriet för att veta hur väl 
underbyggda slutsatserna var.  
 
Slutligen användes delkriteriet konfirmering för att säkerställa att studiens författare 
agerat i god tro. Detta innebär att uppsatsförfattarna hela tiden försökte vara objektiva 
och inte lät personliga åsikter påverka studien och framförallt slutsatserna. Under 
intervjuerna fanns det ett medvetande kring att intervjuarnas personligheter kunde 
påverka intervjuobjektets svar då faktorer som kön, ålder och utbildning påverkar hur 
intervjukonversationen styrs och vad intervjuobjektet berättar under intervjun (Justesen 
& Mik-Meyer, 2011). Detta motverkades till stor del genom att försöka få 
intervjuobjekten att känna sig bekväma under intervjuerna för att undvika snedvridna 
svar. Författarna beaktade även detta genom att inte ställa ledande frågor samt ständigt 
föra en dialog med handledare och opponenter för få en korrekt bild av materialet. 
 
Det andra kriteriet är enligt Lincoln och Guba (1985) äkthet. Kriteriet syftar till att 
undersökningen ska ge en rättvis bild, vilket anses uppfyllas eftersom studien syftar till 
att fånga intervjuobjektets upplevelser och syn på affärsrelationen. Kriteriet finns också 
för att svara på frågor som berör om undersökningen har bidragit till att öka 
intervjuobjektens förståelse för deras situation i nuläget och hur de kan förändra sin 
situation. Eftersom studien syfte är explorativt önskas den vara intressant för andra som 
studerar inköp och affärsrelationer samt för företag som är involverade i affärsrelationer 
av liknande karaktär. 
 
3.9.2 Etiska aspekter 

Forskning får inte utföras på bekostnad av individer vilket gör att bland annat otillbörlig 
insyn i individens liv, kränkning och förödmjukelse inte är tillåtet (Vetenskapsrådet, 
2002). För att säkerställa att individer som deltar i studien inte råkar illa ut måste 
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hänsyn tas till individskyddskravet (ibid.). Individskyddskravet är i sin tur uppdelat i fyra 
huvudkrav som tagits hänsyn till vid genomförandet av studien (ibid.). De fyra 
forskningsetiska kraven är framtagna av Vetenskapsrådet (2002) och är informations-, 
samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Kraven användes för att skydda de 
individer som intervjuades under studiens gång. 
 
Informationskravet användes för att alla intervjuobjekt skulle informeras om studiens 
syfte samt för att redogöra vad intervjuobjektet hade för roll i studien och även vilka 
villkor som gällde. För att motivera intervjuobjekten till deltagande informerades de 
även om vad deras deltagande kunde bidra till, det vill säga ny kunskap inom området. 
Samtyckeskravet användes för att det tydligt skulle framgå att deltagandet var frivilligt 
och att de inte behövde svara på frågorna om de inte ville. Kravet användes även för att 
intervjuobjekten skulle vara medvetna om att de när som helst kunde avbryta intervjun 
utan att det skulle uppstå några negativa uppfattningar från intervjuarnas sida.  
 
Konfidentialitetskravet användes för att alla uppgifter som intervjuobjekten lämnade 
skulle behandlas på ett sådant sätt att ingen utomstående skulle kunna få tag på 
uppgifterna. Eftersom intervjuobjekten ville vara anonyma ansågs anonymitet vara 
väldigt viktigt under studiens gång och intervjuobjekten blev garanterade att det inte 
skulle komma ut på vilket företag de arbetar. Slutligen användes även nyttjandekravet 
vilket innebär att de uppgifter som intervjuobjekten lämnade endast skulle användas i 
studien och inte lämnas ut till tredje part, samt endast användas i vetenskapliga syften. 
 
3.9.3 Käl lkri t ik 

I den genomförda studien användes primär- och sekundärkällor. Det är viktigt att ha ett 
kritiskt förhållningssätt mot alla källor. Detta innebär dock inte att källorna ska granskas 
i minsta detalj utan att det snarare är viktigt att veta vad de ska användas till. Studiens 
primära källor består av intervjuer med anställda på utvalda fallföretag. Intervjuobjekten 
upplystes om att det är just deras uppfattning som är intressant för studien och för att 
minska risken för förvrängda svar var de svarande anonyma. Vad gäller ämnesvalet kan 
det anses känsligt eftersom en affärsrelation från båda parters synvinkel undersöktes och 
detta kan medföra att svaren som ges inte alltid speglar verkligheten. Det upplevdes att 
intervjuobjekten ibland svarade reserverat och utgick ifrån vad som är lämpligt att 
berätta för att inte riskera att avslöja något känsligt för den andra parten. Detta försökte 
undvikas genom att ställa följdfrågor om svaren kändes ytliga och otillräckliga. 
 
Att leverantörsföretaget själva valde de kunder som skulle intervjuas är något som 
riskerar att minska studiens kvalitet. Exempelvis har alla tre kunder varit kunder under 
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en längre tid, mellan 15 och 40 år, vilket är ett tecken på att parterna historiskt har haft 
en så pass bra relation att de fortfarande har en affärsrelation. Kunderna varierar dock i 
antal anställda och omsättning och leverantörsföretaget valde även kunder där 
samarbetet inte alltid har fungerat som båda parterna önskat, vilket stärker variationen i 
det empiriska materialet.  
 
Studiens sekundärkällor består av vetenskapliga artiklar, böcker samt elektroniska 
källor. Dessa valdes noggrant ut för att kunna säkerställa kvaliteten hos källorna samt 
för att säkerställa studiens kvalitet. Samtliga använda vetenskapliga artiklar är som 
tidigare nämnt peer reviewed och hämtades från vetenskapliga tidskrifter. Böckerna 
som användes är huvudsakligen skrivna av forskare med erfarenhet inom ämnet och 
därför anses dessa böcker vara pålitliga källor. Slutligen användes elektroniska källor, 
dock undveks dessa i den mån det var möjligt eftersom de kan vara opålitliga. I de fall 
elektroniska källor användes, granskades pålitligheten hos källorna och sådana källor 
undveks inom den teoretiska referensramen. 
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4. Empiri 

I kommande kapitel kommer material från de genomförda intervjuerna att presenteras. 
All information nedan hänförs till intervjuerna.  
 
Tabell 5: Översikt över intervjupersoner 

Fiktivt namn på 
intervjuperson 

Affärsrelation Företag Befattning Tidpunkt för 
intervju 

Lars 1 Företag L Säljare 2015-03-03 

Lennart 2 Företag L Säljare 2015-03-04 

Linus 3 Företag L Säljare 2015-03-13 

Karl 1 Företag A Strategisk 
inköpare 

2015-03-10 

Kent 2 Företag E Inköps- och 
logistikchef 

2015-03-17 

Kim 3 Företag I Inköpschef 2015-03-18 

 

4.1 Inköp 

På företag A är fyra personer anställda för att arbeta endast med inköp, två arbetar 
operativt och två strategiskt. På företag E arbetar en person som inköps- och 
logistikchef och en annan arbetar 50 procent med inköp och 50 procent med planering. 
På företag I arbetar en person med inköp samt två personer med både inköp och 
materialavrop. Alla företag ser inköp som en värdeskapande funktion och Kent och Kim 
menar att inköp har blivit allt viktigare de senaste åren eftersom det finns mycket 
pengar att spara i inköpsledet. Kent menar att det dels beror på att det är enklare att 
sänka inköpskostnaderna än att öka försäljningsintäkterna. 
 

“Inköp sitter ju på något sätt i centrum av mycket av verksamheten så det betyder ju 
väldigt mycket för hur det fungerar.” 

   Karl (2015) 

 
Alla kundföretag har ett datorsystem som visar vilka behov som finns och därmed vilka 
varor som måste köpas in. Datorsystemen uppdateras dagligen och utifrån resultaten 
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lägger inköparna beställningar. Enligt Kim måste behoven samordnas för att inköpen 
ska bli effektiva, exempelvis läggs behoven från Kina ihop och order läggs mer sällan 
än för produkter som tillverkas i Sverige. Även Karl menar att inköp görs oftare från 
Sverige och Europa än från Asien som har betydligt längre frakttider. För den löpande 
produktionen görs inköp flera gånger i veckan för samtliga kundföretag. 
 
Samtliga inköpare har befogenhet att köpa de produkter som krävs, men vissa inköp 
kräver flera personers godkännande, exempelvis vid kontraktsskrivning, speciellt från 
en stor leverantör som företag L menar Karl. När avtalen innehåller krav på en viss 
inköpsvolym så måste även VD:n på företag A ge sitt godkännande. Kim berättar att det 
inte spelar någon roll hur mycket pengar inköpet rör sig om utan han har befogenhet för 
alla inköp så länge som det går till den löpande verksamheten. Kim och Kent menar att 
deras befogenhet är mindre när det rör sig om inköp som inte hör till den löpande 
verksamheten, exempelvis investeringar. Kim berättar att han har en viss beloppsgräns 
innan han måste gå vidare till VD:n och VD:n har i sin tur en beloppsgräns gentemot 
styrelsen. På liknande sätt fungerar det hos företag E, nämligen att VD och styrelse 
måste godkänna vissa investeringar. 
 
På företag A utgör inköpskostnader ungefär 35 procent av företagets totala kostnader, 
där företag L:s produkter står för 30-35 procent av inköpskostnaderna och ses därmed 
som en nyckelleverantör. Karls uppfattning är att inköpskostnaderna för företag A var 
högre förr men att de nu satsar mycket på produktutveckling och därför är andelen 
mindre idag. På företag E utgör inköpskostnaderna ungefär 40 procent av företagets 
totala kostnader, där företag L:s produkter står för tre procent av inköpskostnaderna och 
där företag L är en av de tio största leverantörerna. På företag I utgör inköpskostnaderna 
ungefär 45 procent av företagets totala kostnader, där företag L:s produkter står för 4,5-
5 procent av inköpskostnaderna och där företag L klassas in som en av 13 A-
leverantörer, vilka är de största leverantörerna klassat främst utifrån omsättning. 
 
Företag A:s inköpsstrategi grundar sig i att alltid köpa in till så lågt pris som möjligt. 
Vidare är även långsiktiga relationer en viktig del av deras inköpsstrategi eftersom de 
investerar mycket i verktyg hos sina leverantörer. 
 

“Våra säljare tycker alltid att våra kostnader är för höga så det är en ständig kamp att 
hitta något som är billigare.” 

Karl (2015) 

 
Även kvalitet är en viktig faktor vid val av leverantör för företag A eftersom deras 
kunder kräver en viss lägsta kvalitet på produkterna. Företag A valde företag L som 
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leverantör på grund av den geografiska närheten samt att det inte fanns någon liknande 
leverantör i Sverige för 50 år sedan. Företag A ser företag L som en leverantör av 
passande storlek då de inte vill ha en för stor leverantör eftersom de då inte känner sig 
prioriterade av leverantören. Företag E valde företag L som leverantör eftersom de 
erbjöd bra pris i kombination med teknisk kunskap och support, samt att de levererade 
produkter i tid. Även för företag I är pris den viktigaste faktorn i deras inköpsstrategi 
där även kvalitet och ledtid är viktiga aspekter att ta hänsyn till.  
 

“Man brukar kategorisera det i pris, pris, pris, men det är att göra lite lätt för sig. Men 
det finns andra saker man måste ta hänsyn till. Tillgänglighet, pris, totalkostnad. Är det 
bra betalningsvillkor, bra leveransvillkor, det är ju också en aspekt i det hela.” 

                                                                       Kim (2015) 

 
Kim menar att pris är viktigt för företag I eftersom de ligger långt ifrån slutkunderna 
och att det därför är svårt att påverka slutkunderna att inte välja det billigaste 
alternativet. Vidare menar även Kim att långsiktiga relationer är något som företag I 
satsar på. 
 
Den viktigaste produkten som företag A köper in från företag L är en strategisk produkt 
i Kraljicmatrisen, då företagen utvecklar produkten tillsammans och har ett bra 
samarbete kring den. Karl menar att produkten är beroende av att levereras i tid och 
med rätt kvalitet, då produktionen riskerar att avbrytas utan den. På så sätt rör den sig 
mot att vara en flaskhalsprodukt. Kent menar att företag L levererar hävstångsprodukter 
som rör sig mot strategiska produkter. Han menar att företag L inte levererar något unikt 
utan det finns flera liknande leverantörer, men att det däremot krävs mycket resurser att 
byta leverantör. Enligt Kim är företag L en leverantör av flaskhalsprodukter, eftersom 
de levererar en unik lösning som tas fram utifrån ett verktyg som företag I har investerat 
i. Kim är medveten om att det finns en leverantörsrisk och försöker motverka en 
beroendesituation genom att ha fler leverantörer, i detta fall en till, som levererar en viss 
mängd av samma produkt som företag L levererar. På så sätt kan företag I få sina varor 
från en annan leverantör om problem skulle uppstå med företag L. 
 
  



31	  
	  

Tabell 6: Sammanfattning av viktiga faktorer vid leverantörsval samt position i Kraljicmatrisen. 

Inköpare Viktigast vid 
leverantörsval 

Företag L:s 
position i 
Kraljicmatrisen 

Motivering till position i 
Kraljicmatrisen 

Karl - Pris 
- Långsiktiga 
relationer 
- Kvalitet 

Strategisk/ 
flaskhals 

Företag L och företag A har ett nära 
samarbete där de utvecklar produkter 
tillsammans. Om en leverans skulle 
utebli kan det innebära stora 
konsekvenser för produktionen. 

Kent - Pris 
- Helhetslösning 

Hävstång/ 
strategisk 

Företag L producerar inget unikt, det 
finns många leverantörer. 

Kim - Pris 
- Helhetslösning 

Flaskhals Företag L levererar en unik lösning och 
företag I är bundna till leverantören i och 
med att de har investerat i verktyg hos 
företag L. 

 
4.2 Affärsrelation 1 

Företag L och företag A har haft ett samarbete i cirka 50 år och av företag A:s totala 
inköpskostnader utgör kostnaden för företag L:s produkter cirka 35 procent. I de 
stycken som berör säljaren är det Lars som har givit all information och i de stycken 
som berör kunden är det Karl som har givit all information. 
 
4.2.1 Makt 

Säljare 
Maktfördelningen måste ha en balans för att både Karl och Lars ska vara nöjda samt 
vilja samarbeta på längre sikt. Med storleken kommer ofta makt och den makten kan 
utnyttjas på ett bra sätt. Exempelvis har företag L makt i form av resurser och kunskap 
som gör att de kan erbjuda Karl teknisk utveckling och framgångsrika produkter. När 
Lars tack vare företag L:s kompetens och storlek kan erbjuda Karl en lösning som 
innebär att Karl sparar pengar, förbättras dels företag A:s situation men även 
affärsrelationen i sin helhet då företag L blir en favoritleverantör. Lars är nöjd med den 
maktfördelning som råder mellan parterna och det är viktigt för företag L att företag A 
är nöjda då de är en viktig kund för dem. Företag L är inte beroende av företag A men 
om de skulle förlora en så pass viktig kund innebär det att de inte sköter sina kunder, 
vilket inte är bra för företaget. På så sätt är företag A en viktig kund att behålla. 
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“[...] det gäller återigen att inte hamna i någon typ av maktsituation utan att hitta någon 
typ av harmoni i det hela för att de ska känna sig nöjda och vi ska känna oss nöjda.” 

                                                                      Lars (2015) 

 
Kund 
Makt i affärsrelationen med Lars handlar om hur stora volymer de köper från företag L. 
Om de endast hade köpt små volymer hade de inte haft stor makt gentemot företag L, 
men de köper in tillräckligt stora volymer att de själva anser sig ha makt gentemot 
företag L. Karl får makt genom att visa Lars att företag L inte är deras enda 
leverantörsalternativ. Att vara en intressant kund ger även det makt för företag A. En 
intressant kund är en kund som ständigt blickar framåt och arbetar med 
produktutveckling, eftersom detta är gynnsamt även för företag L då de får nya 
affärsmöjligheter samt ny kunskap. Företag A har dessutom makt tack vare att de är 
representerade över hela världen och är då intressanta för leverantörer ur en 
kommersiell aspekt. Karl har inflytande i affärsrelationen tack vare att företag A alltid 
kan välja andra leverantörer, vilket ger makt eftersom det skulle ses som ett 
misslyckande för företag L om de tappade en viktig kund som företag A. Karl funderar 
inte över och diskuterar inte makt utan det är viktigt att båda parter i affärsrelationen 
känner att de har makt och kan påverka förhandlingarna för att båda parter ska bli nöjda 
med utfallet. Det har funnits situationer där Karl har överdrivit hans alternativa 
leverantörsmöjligheter med Lars för att på så vis vinna makt. 
 

“[...] vi kan ju alltid skippa dem, det är väl den största maktgrejen i det hela.” 
Karl (2015) 

 
Dessutom har det funnits situationer där Karl har känt sig hämndlysten för att företag L 
har behandlat dem orättvist. Dock har han aldrig utövat hämnd trots att det har funnits 
en vilja att göra det. 
 
4.2.2 Förtroende 

Säljare 
En bra affärsrelation bygger på förtroende. Lars upplever att Karl har stort förtroende 
för företag L då de delar känslig information med dem, framförallt i samband med 
utvecklingsprojekt där företag L är med och utvecklar produkten. Ibland vill kunder 
skriva på så kallade none disclosure agreements, som innebär att företag L inte får prata 
med någon annan part om uppgifterna de får av kunden, men Lars menar att det inte är 
nödvändigt. Lars vet att han måste behålla informationen inom företaget för att inte 
riskera att förlora kunden, vilket utgör en risk om han skulle avslöja hemliga uppgifter 
om sina kunder. Lars känner även förtroende för Karl och kan dela den information som 
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behövs för att kunna upprätthålla en bra affärsrelation, exempelvis resultatmål och 
marginaler.  
 
Kund 
Karl upplever att båda parterna i affärsrelationen har förtroende för varandra. Detta för 
att de kan prata öppet med varandra och dela med sig av information som kan anses 
vara känslig. Karl delar med sig av sådan information till företag L för att ärlighet 
påverkar affärsrelationen positivt. Att vara ärlig med problem kan även hjälpa företag A 
då de kan försöka lösa eller förbättra situationen med hjälp av företag L. Det är viktigt 
att Karl känner förtroende för Lars eftersom det blir enklare att diskutera känsliga 
ämnen vilket underlättar affärsrelationen med säljaren. 
 
4.2.3 Långsiktighet  

Säljare 
Affärsrelationen kan inte vara långvarig om företag A har mer makt än företag L 
eftersom en beroendesituation då uppstår. Företag L arbetar mycket för att ses som en 
samarbetspartner och därför arbetar de med produktutveckling tillsammans med företag 
A. Företag L fokuserar inte på att vara den billigaste leverantören utan de lägger istället 
fokus på att vara en långsiktig samarbetspartner och på grund av detta är det inte möjligt 
att vara den billigaste leverantören. Företag A kategoriseras som en samarbetskund som 
företag L arbetar mycket med och som de vill utvecklas tillsammans med. 
 
Kund 
När Karl väljer leverantörer är möjligheten till långsiktiga relationer en viktig del i 
valet. Eftersom företag A har investerat mycket i verktyg hos företag L vill Karl att 
samarbetet har goda framtidsutsikter. Företag A och företag L har arbetat mycket 
tillsammans genom åren vilket har stärkt deras affärsrelation. 
 
4.2.4 Förhandl ing 

Säljare 
Ju viktigare kunden är för företag L, desto mer benägna är de att behålla den och då 
finns det ett större utrymme för förhandlingar. Dock finns det alltid en gräns för hur 
långt de kan gå i en förhandling. Lars går aldrig så långt att affären inte är lönsam för 
företag L och därför är öppenhet i affärssamarbetet något som är viktigt. Lars delar med 
sig av företag L:s lönsamhetsmål till Karl, för att de ska vara medvetna om vad företag 
L kräver för att må bra. Karl vill aldrig spela ut företag A eftersom företag L då skulle 
riskera att förlora en viktig kund. Gällande förhandlingar med företag A har Lars och 
Karl en öppen dialog. Lars upplever att Karl ibland överdriver vid förhandlingar och 
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påstår exempelvis att de får ett pris som är 50 procent lägre hos en konkurrent, men 
egentligen är priset bara tio procent lägre. Parterna har trots detta en sund affärsrelation 
med balans i förhandlingarna och företag L får alltid en möjlighet att förbättra sitt 
erbjudande innan företag A byter till en annan leverantör. 
 
I affärsrelationen är det viktigt att båda parter får göra vinst för att uppnå en stabil 
affärsrelation med kunden. Mår inte företag A bra kommer det att slå tillbaka på företag 
L. Lars och Karl måste mötas där båda parter är nöjda med affären. Däremot kan 
parterna vinna olika mycket på affärsrelationen vilket bland annat beror på var i 
förädlingskedjan företaget befinner sig. Företag L, som befinner sig längre bak i 
försörjningskedjan, har oftast lägre marginaler än företag A som befinner sig närmare 
slutkunden. Vidare kan Karls upplevda nytta vara större än vad Lars uppfattar, 
exempelvis eftersom teknisk kompetens är viktigt för företag A, vilket innebär att 
kunden vinner mer på samarbetet än säljaren. 
 
Kund 
Inför förhandlingar med företag L är Karl alltid uppdaterad med andra 
leverantörsalternativ för att visa att företag L inte är det enda alternativet för dem och på 
så vis öka sin makt. Karl uppfattar att de har mycket makt vid förhandlingar gentemot 
Lars. Företag A har makt vid förhandlingar tack vare att de beställer stora volymer, 
vilket ger förhandlingskraft. För Karl är det viktigt att kunna sänka kostnaderna så 
mycket som möjligt, vilket ingår i företags A:s strategi. I strategin ingår även att ha bra 
affärsrelationer med leverantörerna eftersom det blir det svårt att överleva på kort sikt 
om de förlorar en så pass stor leverantör som företag L. 
 

“Båda måste känna att de har lite makt annars så har man ingen förhandling, då är det 
kört.” 

                                                                   Karl (2015) 

 
I förhandlingar med Lars handlar det om att gynna båda parter. Båda parterna vill göra 
så stora vinster som möjligt och för deras del innebär detta att de vill köpa in produkter 
från företag L till ett så lågt pris som möjligt, men att det inte är möjligt i alla 
situationer. Karls uppfattning är att det inte är lönsamt att förhandla om detaljer utan att 
det gäller att hitta en balans för att komma vidare i samarbetet. Det är en självklarhet att 
han alltid vill vinna mer än Lars vid förhandlingar men att förhandlingarnas utfall 
brukar vara till båda parters fördel. Eftersom samarbetet mellan Karl och Lars har pågått 
länge har båda parter vunnit och förlorat vid förhandlingar men totalt sett har samarbetet 
haft en balans. 
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4.2.5 Personl ig  re lat ion 

Säljare 
Att företag A väljer företag L som leverantör beror på en kombination av Lars 
personliga kontakt med Karl och vad företag L kan erbjuda. Det är viktigt för Lars att 
vara lyhörd för att ta reda på vad Karl behöver för att på så sätt kunna erbjuda Karl 
skräddarsydda lösningar. Att Lars och Karl har bra personlig kontakt innebär att de 
känner till varandras familjesituation och kan prata om annat än affärer, vilket 
underlättar för att ha ett bra samarbete. Vidare har deras personliga kontakt stärkts via 
olika företagsevenemang. 
 

“Det blir ju liksom som en smörjolja i affärsrelationen, det gör ju att affärsrelationen 
blir mycket lättare att ha tillsammans.” 

                                                                      Lars (2015) 
 

Det är dock viktigt att skilja på det personliga och affärer. Hänger en förhandlingsdispyt 
med utanför förhandlingsrummet kommer inte den personliga kontakten att fungera. 
 
Kund 
Affärsrelationen med Lars ses som en samarbetsrelation. Eftersom Karl har haft ett 
samarbete med företag L och Lars under många år har han gått igenom både bra och 
dåliga tider men ser ändå samarbetet som sunt, annars hade han inte fortsatt att köpa av 
företag L. Karls uppfattning är att den personliga relationen är viktig för en bra 
affärsrelation men att säljaren inte kan göra allt. En sen leverans kan inte Lars påverka 
eftersom förseningen beror på andra faktorer. Att affärsrelationen fungerar bra beror på 
att han berättar för Lars när han har fått bättre leverantörserbjudanden och ger företag L 
en möjlighet att förbättra sitt erbjudande, något Karl inte skulle göra om samarbetet inte 
var betydelsefullt för företaget. 
 
4.3 Affärsrelation 2 

Företag L har levererat produkter till företag E i över 30 år. Företag L:s produkter står 
för cirka tre procent av företag E:s totala inköpskostnader. I de stycken som berör 
säljaren är det Lennart som har givit all information och i de stycken som berör kunden 
är det Kent som har givit all information. 
 
4.3.1 Makt 

Säljare 
Företag E har viss makt eftersom företag L är beroende av sina kunder då det indirekt är 
kunderna som betalar deras löner. Företag L är den större parten i affärsrelationen men 
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detta är inget som Lennart belyser utan de arbetar snarare för att få företag E att känna 
sig trygga för att uppnå en fungerande affärsrelation. Även om Lennart tillhör den större 
parten i affärsrelationen så kan han inte ställa för höga krav vid förhandlingar eftersom 
det då inte skulle bli några affärer. Lennart vill inte utnyttja det faktum att han är den 
större parten utan menar att båda parter måste vinna på samarbetet och därför måste de 
ha lika mycket makt. Att de har lika mycket makt i dagsläget beror på att de gemensamt 
har kommit fram hur de ska arbeta med varandra. 

Kund 
Kents uppfattning är att en affärsrelation kommer att vara hållbar på lång sikt om 
företagen undviker att utnyttja sin maktposition. Vad som medför en maktposition är 
olika och Kents uppfattning är att företag L har makt över företag E eftersom de 
tillverkar en produkt som skulle kräva tid och resurser för företag E om de tvingas byta 
leverantör. Företag E hamnar i en svår situation på kort sikt om de tvingas byta 
leverantör eftersom företag L är en strategiskt viktig leverantör och därför är företag E 
beroende av företag L. Däremot är de inte beroende av företag L på lång sikt eftersom 
det finns andra företag som kan leverera samma produkt. 
 

“[…] när vi pratar makt så känner ju de till det att vi är bundna i verktyg och vet de att 
ska vi göra ett byte, är de dåliga en dag så kan man inte bara, amen då byter vi, för då 
vet de att det kostar oss en massa pengar.” 

                                                                       Kent (2015) 

 
Företag E har en produkt som många leverantörer vill åt och Kent kan därför utnyttja 
makt men väljer att inte göra det. Däremot kan han använda företag L:s brister som en 
form av makt, exempelvis vid prisförhandlingar. Företag L har haft problem med sena 
leveranser till företag E vilket är något som Kent tänker använda mot Lennart vid nästa 
prisförhandling. För Kent är makt ett väldigt starkt begrepp som inte bör användas i en 
samarbetsrelation, vilket är det företag E och företag L har.   
 
4.3.2 Förtroende 

Säljare 
Lennart uppfattar att båda parterna i affärsrelationen kan dela känslig information och 
att de båda har förtroende för varandra. Lennart får ta del av känslig information från 
Kent och det är bland annat sådant som bidrar till att maktspelet inom affärsrelationen 
jämnas ut. Kent kan lita på företag L eftersom de håller vad de lovar och om de inte gör 
det så finns det en förklaring till varför. Vad gäller exempelvis leveranssäkerhet finns 
det en samsyn i affärsrelationen, exempelvis att förseningar kan inträffa. I situationer 
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när något fel inträffar är det är viktigt med en personlig relation till Kent eftersom det 
blir enklare för honom att acceptera problemet. 
 
Kund 
Kents uppfattning är att båda parterna i affärsrelationen måste ha förtroende för 
varandra annars skulle ett samarbete inte fungera. Han känner förtroende för företag L 
och både Lennart och Kent kan dela med sig av känslig information till företag L när 
det är nödvändigt, vilket är vanligt förekommande då företag L är involverade redan vid 
produktkonstruktioner och kalkyler. Företag L har skrivit på ett sekretessavtal för att 
företag E ska kunna försäkra sig om att ingen information sprids till en obehörig part. 
Kent upplever att även Lennart har förtroende för företag E och att Lennart har varit 
transparent med information när problem har uppstått, exempelvis när leveranser har 
varit sena. Kent skulle aldrig byta leverantör utan att ge företag L en möjlighet att 
förbättra sitt erbjudande eftersom de har ett samarbetsavtal som gör att han känner sig 
skyldig att vara ärlig gentemot företag L. Däremot måste han som inköpare ständigt 
vara uppdaterad med andra leverantörer och i situationer där företag L har haft sena 
leveranser med defekta produkter har sökandet efter potentiella leverantörer varit mer 
aktivt. 
 
4.3.3 Långsiktighet  

Säljare 
Samarbetet med företag E är ett nära samarbete. För att affären ska kunna vara 
långsiktig måste båda parterna gå med på vissa av varandras krav, annars kommer 
affärsrelationen inte att vara långvarig. 
 
Kund 
Företag E arbetar mycket med långvariga affärsrelationer eftersom ett leverantörsbyte 
innebär höga kostnader. Eftersom samarbetet med företag L till största del har fungerat 
bra har de haft en affärsrelation med dem i över 30 år. Vidare har de ett samarbetsavtal 
med företag L vilket innebär att de ser varandra som samarbetspartners inom 
affärsrelationen. Eftersom de har ett så pass långt och sunt samarbete kräver Kent inte 
ersättning så fort något är fel. Detta är anledningen till att han valde att inte åberopa 
skadestånd när de kontinuerligt fick sena leveranser förra året. Om han skulle utnyttja 
sin makt som missnöjd kund och kräva ersättning vid felaktiga leveranser så kommer 
affärsrelationen inte att vara hållbar på lång sikt. 
 
4.3.4 Förhandl ing 

Säljare 
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“Ett avtal det erbjuder man generellt till bra kunder och ett jättebra avtal till mycket 
bättre kunder.” 

                                                            Lennart (2015) 

 
Vid förhandlingar måste Kent tas på allvar. Alla kunder är viktiga vilket innebär att 
Lennart måste visa lyhördhet gentemot alla. Lennart tycker att förhandlingsfrekvensen 
har varit relativt låg med Kent eftersom de har kommit bra överens. Hur bra 
förhandlingsstyrka kunden har beror på hur stora volymer de köper in och företag E 
köper in medelstora volymer vilket gör att deras förhandlingsstyrka är större i 
förhållande till kunder som köper in små volymer. När Lennart förhandlar om ett avtal 
med Kent brukar han och Kent bli ungefär lika nöjda. 
 
Kund 
Förhandlingar mellan företag E och företag L sker inte ofta då de har ett avtal som 
gäller i tre år och sedan fortlöpande tills någon part säger upp det. Lennart har nu sagt 
upp deras avtal för prisförhandling, där Kent kommer att använda företag L:s sena 
leveranser med defekta produkter som styrka för att nå ett bättre avtal för företag E. Om 
företag L:s leveranssäkerhet hade varit 100 procent hade Kents makt varit mindre i en 
prisomförhandling. 
 

“Nu har jag ett bra utgångläge, det är perfekt för mig att kunna förhandla till ett bättre 
pris och även titta på kvalitetssidan, de har inte så bra kvalitet och då säga, ni måste ju 
ha bättre kvalitet för vi betalar ju faktiskt för en kvalitetsprodukt och då ska jag ha 
kvalitet också.” 

                                                                       Kent (2015) 

 
Vid senaste förhandlingen gentemot företag L kom båda parter med krav som den andra 
parten ville ändra, vilket innebar att båda parter fick jämka innan de kom fram till en 
lösning som de båda var nöjda med. Det betyder att de inte alltid möts i mitten, men 
Kent menar att det är så det fungerar i en affärsrelation. Avtalet innebär att företag E 
och företag L har ett möte minst två gånger per år där parterna diskuterar hur produkten 
kan utvecklas. Om någon part finner en förbättring ska företagen dela på förtjänsten. 
Detta för att båda parterna ska känna sig motiverade att utveckla produkten och på så 
sätt bidra till att båda parter känner sig nöjda med relationen. 
 
4.3.5 Personl ig  re lat ion 

Säljare 
Enligt Lennart är ärlighet den viktigaste komponenten för en fungerande affärsrelation. 
Det är viktigt att han hör av sig till Kent om något inte stämmer och är ärlig direkt, 
exempelvis vid sena leveranser. Det är viktigt att ta med Kent på aktiviteter som är 
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riktade mot hans intressen för att på så sätt stärka deras affärsrelation. En bra personlig 
relation gör att Kent blir mindre benägen att leta efter konkurrenter än om han inte hade 
haft en bra kontaktperson hos företag L. 

 
Lennart har haft ansvaret för företag E i tre år och enligt honom var det en självklarhet 
att Kent blev lite bekymrad när han fick ta över ansvaret för företag E vilket beror på att 
det tar tid att bygga upp en bra personlig relation och att det i förhand inte går att veta 
om affärsrelationen kommer att bli bra. Han tror däremot att Kent känner sig nöjd med 
övergången till honom som säljare och han tyckte själv att övergången gick bra. 
 

“De var ganska bekymrade då faktiskt. De tyckte det var tråkigt, att den 
kontaktpersonen slutade.” 

                                                           Lennart (2015) 

 
Kund 
Att ha en bra personlig relation är viktigt då Lennart är en förlängd arbetskamrat till en 
viss gräns. Ett byte av säljare är aldrig bra eftersom Kent då måste lära känna den nya 
säljaren och dennes beteende. Kent och Lennart har en relation där de känner varandra 
och vet hur de fungerar i olika situationer. Exempelvis upplever Kent att när han höjer 
rösten så vet Lennart att det är allvarligt eftersom det endast sker vid allvarliga problem 
och då kan Lennart agera därefter. Dessutom upplever Kent att han och Lennart kan 
prata om annat än jobb, exempelvis golf, vilket medför att den personliga kontakten blir 
bättre och de kan enklare kommunicera i affärsrelationen. En personlig relation öppnar 
upp för bättre service och avtal som båda parter är nöjda med. Däremot är det viktigt att 
veta att Kent och Lennart arbetar för olika företag och att bra personlig kontakt inte 
alltid bidrar till en felfri affärsrelation. 
 
4.4 Affärsrelation 3 

Företag L har levererat produkter till företag I i cirka 15 år och av företag I:s 
inköpskostnader går cirka fem procent till företag L. I de stycken som berör säljaren är 
det Linus som har givit all information och i de stycken som berör kunden är det Kim 
som har givit all information. 
 
4.4.1 Makt 

Säljare 
Kim har inte mycket makt i affärsrelationen eftersom han köper små mängder i 
förhållande till företag L:s totala tillverkningsmängd. Linus påpekar att företag L inte är 
beroende av företag I, då företag I endast står för cirka 0,2 procent av företag L:s 



40	  
	  

omsättning i Sverige och om Kim väljer bort företag L som leverantör påverkar det inte 
dem särskilt mycket. 
 

“[...] det är därför jag inte lägger så mycket tid på den här kunden, jag ser inte så 
mycket potential i den här kunden.” 

                                                                      Linus (2015) 

 
Han upplever att företag I vill ha kvar företag L som leverantör på grund av deras 
tekniska kompetens samt att de är en seriös och långsiktig leverantör. Ur den 
synpunkten har de ett visst maktövertag över företag I. Däremot är de produkter som 
företag L tillverkar åt företag I inte unika utan de kan tillverkas av andra leverantörer, 
men i och med att företag I har investerat i verktyg som företag L använder i sin 
produktion, kräver ett byte av leverantör både tid och pengar. 
 
Kund 
Företag I är beroende av företag L eftersom de har investerat mycket i verktyg hos 
företag L. Han tror däremot inte att företag L är beroende av företag I eftersom de är en 
liten kund. Dock tror Kim att det kan bli en negativ spiral för företag L om de förlorar 
företag I som kund och sedan förlorar flera kunder. Företag I köper in en tillräckligt stor 
volym från företag L vilket ger Kim viss makt vid förhandlingar. Han kan exempelvis 
kontakta Linus chef när de fastnar i förhandlingar. Kims makt har ökat när företag I har 
ökat sin beställningsvolym till företag L, men det är ändå företag L som sätter 
riktlinjerna. Kim upplever att kommunikationen har varit bristande på grund av att 
företag L är den större parten. Kim funderar dock inte mycket över makt. 
 

“Det har man ju upplevt ibland. Detta är liksom riktlinjer, take it or leave it liksom.” 
        Kim (2015) 

 
4.4.2 Förtroende 

Säljare 
Enligt Linus är företag I en långsiktig och seriös partner som Linus känner förtroende 
för och kan dela känslig information med. Dock upplever Linus att Kim har svikit 
honom då han utan förvarning valde att minska sin beställningsvolym från företag L 
och istället köpa mer från en konkurrent. Detta agerande gjorde att Linus blev upprörd 
då han anser att det är Kims skyldighet att berätta om de överväger att byta leverantör 
och på så sätt ge Linus en möjlighet att förbättra sitt erbjudande, vilket är grunden för 
ett samarbetsavtal. Linus och Kim har dock pratat om den inträffade situationen och 
Linus upplever att Kim ångrade att han inte gav Linus en möjlighet till förbättring. 
Däremot har Kim inte bett om ursäkt och detta tror Linus beror på att Kim känner att 
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även Linus gjorde fel då Linus borde ha varit mer proaktiv i affärsrelationen. Trots detta 
har Linus förtroende för Kim inte minskat. Kim gjorde ett misstag men han vill 
fortfarande arbeta och växa med företag L och det vill inte Linus stå i vägen för. 
 
Kund 
Kim upplever att han har förtroende för Linus och han menar att ärlighet är det 
viktigaste i en fungerande affärsrelation. Han tror även att Linus har förtroende för 
honom, men att Linus förtroende inte är lika stort som hans. Detta tror han beror på att 
företag L har gått miste om affärer den senaste tiden och att företag L på grund av detta 
känner sig illa behandlade. Vidare kan förtroende visa sig i att företagen fortsätter att 
göra affärer med varandra och tittar på nya produkter. Kim uppfattar att de har så pass 
mycket förtroende för varandra att de kan dela känslig information som stannar mellan 
dem. 
 

“Jag tror inte att om vi tar fram en unik lösning så tror jag inte att de springer med den 
till en konkurrent direkt.” 

                                                                       Kim (2015) 

 
4.4.3 Långsiktighet  

Säljare 
Linus anser att ärlighet är den viktigaste komponenten för att en affärsrelation ska vara 
hållbar på lång sikt och han upplever att företag I arbetar långsiktigt och är ärliga mot 
företag L. Vidare är företag L en långsiktig leverantör med hög teknisk kompetens som 
Linus tror att företag I värderar högt. Han upplever däremot att Kim har varit mindre 
ärlig de senaste åren. Vidare lägger Linus nu mindre resurser på att upprätthålla en bra 
affärsrelation med Kim eftersom han anser att företag I:s utvecklingspotential har 
avtagit. 
 
Kund 

“Vi är långsiktiga i våra samarbeten. Japanerna pratar om att man skriver 25-årsavtal. 
Det är en tankegång som jag gillar, liksom att, gör man något bra så ska man ha credit 
för det.” 

                                                                       Kim (2015) 

 
Enligt Kim uppskattar företag L att företag I är ärliga och långsiktiga gentemot dem. 
När företag I diskuterar framtidsplaner så inkluderar de företag L för att de ska få 
möjlighet att delta i produktutveckling. På så vis får Kim veta hur intresset för dem ser 
ut hos företag L, det vill säga om företag I är en partner de vill satsa på. Att de har haft 
ett långt samarbete med företag L beror på att företag L har kunnat erbjuda en 
helhetslösning som har varit fördelaktig för företag I. Det sunda samarbetet med företag 
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L gör att de är nöjda med företag L som leverantör och detta gör att de inte aktivt letar 
efter andra leverantörer. 
 

“Men jag brukar vara väldigt ärlig och säga hur det ligger till, jag tror att ärligheten, 
den varar längst.” 

                                                                       Kim (2015) 

 
4.4.4 Förhandl ing 

Säljare 
Linus kategoriserar kunder i A-, B- och C-kunder beroende på hur viktig kunden är för 
företag L. Företag I är en kund som ligger mellan B och C. Utifrån denna klassificering 
får kunderna olika erbjudanden gällande pris, betalningsvillkor, fraktvillkor, ledtider 
och teknisk service. Linus menar att kunder med en stor inköpsvolym har större 
förhandlingskraft gällande både pris och villkor, medan företag I, som är en mindre 
kund, är mer styrda av företag L:s villkor. Att det är volymen som påverkar kundens 
förhandlingsstyrka beror på att företag L har som mål att sälja så mycket som möjligt. 
 

“Det är klart, som den här kunden som exempel, just nu satte jag ju villkoren senast vi 
diskuterade men skulle jag gå till en större kund nu så är det ju de som sätter villkor.” 

                                                                       Linus (2015) 

 
Förhandlingar med Kim sker varje år och Linus upplever förhandlingarna som sunda. 
Kim är väldigt prismedveten och därför handlar mycket om att pressa priserna, vilket 
enligt Linus är anledningen till att Kim nyligen minskade sin beställningsvolym från 
företag L. I den senaste förhandlingen mellan Linus och Kim fick företag I sämre 
villkor. Detta eftersom Kim valde att köpa mer från konkurrenter och mindre från 
företag L. Trots detta vill Kim fortsätta affärsrelationen med företag L och de sämre 
villkoren beror på att företag L endast får leverera hälften av den volymen de levererade 
förr. 
 

“Han gjorde ett misstag, det kostade honom lite sämre villkor [...].” 
Linus (2015) 

 
Kund 
Förhandlingarna mellan Kim och Linus uppfattar Kim som mogna. Båda parterna har 
krav och önskemål men de måste skapa en balans och mötas där båda parter är nöjda. 
Eftersom de har uppnått en balans ser Kim samarbetet som ett bra partnerskap. Däremot 
har Kim ett begränsat utrymme att ställa krav vid förhandlingar i dagsläget. Tidigare 
hade företag I en stigande volymtrend och Kim fick då större förhandlingsstyrka, men 
när den stigande trenden avtog minskade hans förhandlingsstyrka. Avtalet parterna har i 
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dagsläget är Kim nöjd med men det finns alltid saker som han skulle vilja förändra. 
Dock är avtalet tillräckligt bra vilket ger honom möjlighet att fokusera på andra affärer. 
 

“Här får man på något sätt ge en liten morot, piska till de här också då. Sköter ni er så 
får ni huvudvolymen av de här produkterna [...]. Jag menar gör ni det bra så kanske ni 
får större affärer så småningom.” 

Kim (2015) 

 
4.4.5 Personl ig  re lat ion 

Säljare 
Linus upplever att han och Kim har bra personlig kontakt och de träffas ofta under 
avslappnade former på exempelvis kundevenemang. Anledningen till att deras 
personliga kontakt är bra beror delvis på att de pratar om gemensamma intressen och 
familjen utöver affärer. Linus uppfattning är att en personlig relation är viktig för att 
kunna luta sig tillbaka på något när problem i affärsrelationen uppstår och dessutom ger 
det bättre förståelse för den andra partens agerande. Linus lägger mer tid på att 
upprätthålla en god relation med kunder där han ser framtidspotential och eftersom 
Linus inte tror att företag I kommer att expandera under de närmaste åren är det inte lika 
viktigt att ha en bra relation till företag I. 
 
Kund 
Linus är den part i affärsrelationen som ska arbeta proaktivt och det är därmed han som 
ska boka in möten med Kim. Linus har dock inte agerat proaktivt den senaste tiden och 
detta beror till stor del på att företag L har haft en omorganisering. Att företag L har haft 
en omorganisering är inget som ska påverka företag I, men det har det tyvärr gjort då 
kommunikation och feedback har tagit för lång tid. Däremot har kommunikationen 
fungerat bra innan och efter omorganiseringen. 
 
Vidare anser Kim att den personliga kontakten är viktig inom affärsrelationer. Kims 
uppfattning är att han och Linus har respekt för varandra och förstår varandra även om 
de inte alltid är överens. De pratar mycket om sport eftersom de båda är 
sportintresserade och enligt Kim är det ett bra sätt att avdramatisera 
affärsdiskussionerna. 
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5. Analys 

I kommande kapitel förs en diskussion kring medelstora företags inköpsarbete samt 
affärsrelationens beståndsdelar för att se huruvida säljare och kunder uppfattar och 
hanterar affärsrelationen. Analysen utgår från det empiriska materialet som knyts 
samman och kopplas till den sammanfattande modellens beståndsdelar som togs fram i 
den teoretiska referensramen.  
 
5.1 Inköp 

Alla kunder arbetar aktivt med inköp och ser inköp som en värdeskapande funktion där 
inköp utgör en stor del av de totala kostnaderna. Att flera personer aktivt och dagligen 
arbetar med inköp kan enligt Kraljics (1983) inköpsmatris kopplas till att de vill 
effektivisera och förbättra verksamheten.  De tre företagen har dessutom effektiva 
affärssystem för att underlätta inköpen. Detta innebär att Ellegaards (2006) och 
Morrissey och Pittaways (2006) teori om att SME-företag inte har en definierad 
inköpsfunktion, inte stämmer överens med hur de utvalda medelstora företagen arbetar 
med inköp. De aktiviteter som ingår i inköpsprocessen (Kron & Wallgren, 2010; van 
Weele, 2012) går samtliga företag igenom när de arbetar med inköp, vilket innebär att 
de har en välutvecklad inköpsprocess och detta stämmer heller inte överens med 
Ellegaards (2006) och Morrissey och Pittaways (2006) teori om att SME-företag inte 
prioriterar samt lägger resurser på inköp.  
 
Steth (1973) menar att den inköpsansvariga på ett företag ofta tar samtliga beslut 
gällande inköp. Samtliga kunder upplever att de har befogenhet att göra inköp till den 
dagliga verksamheten och köpa in produkter som är nödvändiga för att verksamheten 
ska fortskrida. Dock finns en beloppsgräns och om den överskrids måste VD:n 
involveras (Kim). När det gäller investeringar måste VD och styrelse vara involverade 
vid inköpsbeslutet (Kim; Kent). VD:n är även involverad när företaget ska skriva avtal 
med större leverantörer (Karl). Det är vanligt att flera avdelningar måste samarbeta vid 
inköpsbeslut (Steth, 1973). Anledningen till att VD och styrelse måste vara inblandade 
vid investeringar samt större avtal beror på att de är mer riskfyllda och därför är fler 
personer involverade vid inköpsbeslutet (Kron & Wallgren, 2010; van Weele, 2012). 
Det beror även på att en investering kan anses vara av viktigare karaktär med mer 
pengar inblandade, än ett dagligt och därför behöver styrelsen vara med vid det beslutet 
(van Weele, 2012). 
 
Företag L utvecklar specialanpassade produkter till sina kunder, där kunderna är bundna 
till företag L i verktyg, och på så sätt är leverantörsrisken hög och samtliga kunders 
samarbete med företag L borde enligt Gelderman och van Weele (2002) klassas som 
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samarbeten av strategisk karaktär. Kunderna har dock olika uppfattning om var i 
Kraljicmatrisen de befinner sig gentemot företag L. Eftersom företag A använder 
företag L:s produkter i stor utsträckning i sin produktion samt att parterna har ett nära 
samarbete där företag L utvecklar produkter som är specialanpassade för företag A, 
anser Karl att företag L är en leverantör av strategiska produkter, vilket stämmer 
överens med Gelderman och van Weeles (2002) klassificering. Ett annat kriterium för 
att klassa en leverantör som strategisk är att denne levererar produkter som endast kan 
levereras av ett fåtal leverantörer (Gelderman & van Weele, 2002). Även utifrån detta 
kriterium är företag L en strategisk leverantör till företag A då urvalet av leverantörer är 
mycket begränsat (Karl). Detta innebär att företag A är beroende av företag L och därför 
befinner sig leverantörens produkter i närheten av flaskhalsprodukter enligt Gelderman 
& van Weeles (2002) klassificering. 
 
För företag I är företag L en leverantör av flaskhalsprodukter eftersom det finns ett fåtal 
liknande leverantörer samt att företag I har investerat i verktyg hos företag L som gör att 
det är dyrt att byta leverantör (Kim). Däremot finns alternativa leverantörer om företag 
L:s leveranser skulle upphöra, vilket innebär att företag L:s produkter befinner sig i 
närheten av icke-kritiska produkter i Gelderman och van Weeles (2002) klassificering. 
Detta beror på att icke-kritiska produkter inte är beroende av en specifik leverantör 
(Gelderman & van Weele, 2002), vilket är en situation Kim undviker genom att ha 
andra leverantörsmöjligheter. På så vis kan maktbalansen mellan parterna utjämnas 
(Gelderman & van Weele, 2002). Kent placerar företag L som en leverantör av 
hävstångsprodukter eftersom det finns många leverantörer som kan tillverka samma 
produkt som företag L producerar. Dock har företag E investerat i verktyg hos företag L 
som gör att de är bundna hos dem på kort sikt (Kent). När det finns ett 
leverantörsberoende klassificeras en leverantör som leverantör av flaskhalsprodukter 
(Gelderman & van Weele, 2002) och detta innebär att de produkter företag L levererar 
åt företag E rör sig mot flaskhalsprodukter i Kraljicmatrisen (se figur 2) eftersom det 
finns ett leverantörsberoende på kort sikt. 
 
Alla kunder har angett pris som den viktigaste faktorn vid val av leverantör, vilket även 
Quayle (2002) och Tracey och Tan (2001) anger är den viktigaste faktorn att ta hänsyn 
till. Detta beror på att konkurrensen har ökat de senaste åren (Linus) och för att det är 
enklare att minska inköpspriset än att öka försäljningspriset (Kent). För företag A har 
pris i kombination med kvalitet, långsiktiga relationer, geografisk närhet samt företag 
L:s storlek varit anledningen till att de valde företag L som leverantör. Att det finns fler 
faktorer än pris som påverkar leverantörsvalet, beror enligt Ellegaard (2009) på att 
kunderna inte vill riskera ett avbrott i den dagliga verksamheten. Kvalitet är en av de 
viktigaste faktorerna att beakta vid leverantörsval (Pearson & Elram, 1995; Ellegaard, 
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2009; Morrissey & Pittaway, 2006). Detta var en central faktor när företag A samt 
företag E valde företag L som leverantör. Förutom pris är teknisk kunskap och 
leveranser i tid viktiga faktorer vid leverantörsval (Kent). Rätt teknik samt 
leveranssäkerhet är två viktiga komponenter för att den dagliga verksamheten ska 
fungera utan avbrott (Ellegaard, 2009). Kim menar att pris är den viktigaste faktorn att 
beakta eftersom företag I befinner sig långt från slutkunderna, men att även ledtid, 
kvalitet och långsiktiga relationer är viktiga. Att flera faktorer är viktiga vid 
leverantörsval kan förklaras genom att kunder idag efterfrågar helhetslösningar eftersom 
dessa möjliggör att kundens alla behov enklare kan tillmötesgås, samt att de enklare kan 
skilja sig från andra leverantörer (Tuli et al., 2007). Genom att företag L erbjuder en 
helhetslösning urskiljer sig företaget enklare från andra leverantörer, vilket är 
anledningen till att företag A, företag E och företag I har valt företag L som leverantör. 
Om två företag har långsiktiga affärsrelationer kan de utveckla skräddarsydda lösningar 
till ett bättre pris i relation till om de enbart haft kortsiktiga affärsrelationer (Tuli et al., 
2007). Både Karl och Kent anser att de långsiktiga och personliga affärsrelationerna 
möjliggör bättre villkor.  
 
5.2 Affärsrelation 1  

I följande avsnitt diskuteras affärsrelationen mellan Lars och Karl utifrån 
affärsrelationens fem beståndsdelar. Det görs kopplingar mellan beståndsdelarna för att 
kunna utveckla den sammanfattande modellen i slutet av kapitel fem.  

5.2.1 Makt 

Karl kan ställa krav på företag L eftersom han enkelt kan byta leverantör. Det är även 
ett misslyckande för företag L att tappa företag A som kund (Karl). Enligt Coughlan et 
al. (2006) har ett företag ett maktövertag om de kan påverka förhandlingen till sin 
fördel. Eftersom Karl är en viktig kund kan han ställa krav och därför har han ett 
maktövertag gentemot företag L. Här syns en tydlig koppling mellan makt och 
förhandling, där det går att påverka förhandlingar till sin fördel om en part utnyttjar sitt 
maktövertag. För ett framgångsrikt samarbete krävs att parterna i affärsrelationen är 
framåtblickande (Humphries & Wilding, 2004a). Lars ser företag A som en intressant 
kund för företag L eftersom de är framåtblickande och alltid strävar efter 
produktförbättring. Detta efterfrågar många leverantörer och på så sätt har företag A ett 
maktövertag (Karl). Däremot är Lars av uppfattningen att företag L har ett maktövertag 
eftersom de erbjuder teknisk kompetens och framgångsrika produkter som konkurrenter 
inte kan erbjuda, samt att företag A har investerat mycket i verktyg hos företag L (Lars). 
Detta kallas expert power (French & Raven, 1959 i Kim et al., 2005) och innebär att ett 
företag väljer en specifik leverantör för att de har specifik kunskap som kunderna 
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efterfrågar. Med det maktövertaget kan företag L få företag A att gå med på exempelvis 
högre priser (Lars). Att få den andra parten att gå med på något den i vanliga fall inte 
hade gått med på definierar Coughlan et al. (2006) som makt. Även här syns en tydlig 
koppling mellan makt och förhandlingsstyrka. Företag L är beroende av företag A 
eftersom de köper in stora volymer (Karl). Att vara en stor kund ger enligt Morrissey 
och Pittaway (2006) ett maktövertag. Enligt Morrissey och Pittaway (2006) har ett 
företag makt om de får den andra parten att bli beroende av dem. Att Lars anser att 
företag L inte är beroende av sina kunder tyder på att företag L har mer makt än företag 
A. Här syns det att makt och beroende har en stark koppling, vilket är anledningen till 
att de är sammankopplade i figur 3. Vidare menar Morrissey och Pittaway (2006) att om 
en beroendesituation uppstår kommer affärsrelationen inte att vara hållbar på lång sikt, 
vilket ses i affärsrelationen då Lars anser att den inte kan vara långvarig om företag A 
har mer makt än företag L. Båda parterna i affärsrelationen är av uppfattningen att en 
sund och fungerande affärsrelation kräver samarbete och balans och att båda parter 
måste få något positivt av affärsrelationen (Karl; Lars). Om båda parter utnyttjar makt 
på ett effektivt sätt, exempelvis genom att kompromissa vid förhandlingar, kan 
konflikter inom affärsrelationen till stor del undvikas (Granovetter, 1985) vilket är fallet 
i affärsrelation ett (Karl; Lars). Säljare och kund arbetar tillsammans och Lars bör inte 
bestämma allt vid förhandlingar med Karl. Detta beror på att ensidigt bestämmande inte 
är hållbart på längre sikt (Kumar, 1996). Karl har upplevt situationer där han har varit 
hämndlysten och velat använda sin makt som missnöjd kund men han har avstått. Detta 
kan förklaras av att en affärsrelation inte kommer att hålla på lång sikt om ett företag 
använder straffande makt (Kumar, 2005). 
 
5.2.2 Förtroende 

Förtroende är grundpelaren i en bra affärsrelation (Lars). Karl ger alltid företag L en 
möjlighet att förbättra sitt erbjudande om han får ett konkurrerande anbud. Företag L 
behöver av den anledningen inte vara oroliga för att företag A ska utnyttja deras 
sårbarheter och byta leverantör utan förvarning. Att parterna i en affärsrelation inte 
skulle utnyttja varandras sårbarheter menar Sabel (1993) gör att de kan känna 
förtroende för varandra. Förtroende mellan parterna gör att kundernas benägenhet att 
leta efter andra leverantörsmöjligheter minskar (Larsson, 1992; Hill, 1990; Doney & 
Cannon, 1997) och de kan därför känna trygghet i affärsrelationen. Det innebär alltså att 
förtroende påverkar affärsrelationen positivt på lång sikt. Lars menar att även företag A 
kan känna förtroende för företag L då företag A kan dela känslig information utan att 
den informationen hamnar hos en obehörig part. Förtroende medför att parterna i en 
affärsrelation kan lita på varandra (Morrissey & Pittaway, 2006) och dela information 
som kan leda till konkurrensfördelar (Barney & Hansen, 1994). Förtroendet medför 
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alltså att både företag A och företag L gynnas av affärsrelationen. Företag L hjälper 
företag A med produktutveckling och Karl upplever att Lars kan hjälpa företag A när 
problem uppstår som de själva inte kan lösa. När den större parten i affärsrelationen 
hjälper den mindre parten kan den mindre parten övervinna många utmaningar (Lee et 
al., 2008). Den personliga relationen mellan parterna är därför kopplad till ett ökat 
förtroende mellan parterna.  
 
Karl delar information med företag L för att få hjälp med produktutveckling och för att 
kunna få önskvärda produkter tillverkade av företag L. Kotabe et al. (2003) menar att 
det är fördelaktigt för kunden att inkludera leverantören redan i utvecklingsstadiet 
eftersom det kan leda till minskade produktkostnader. Att företag L får vara delaktiga 
redan i produktutvecklingsfasen är fördelaktigt eftersom produktkostnaderna kan 
minska (Karl). Vidare är det viktigt att parterna delar information för att gynnas av 
samarbetet (Kotabe et al., 2003), vilket Karl och Lars gör. Karl inkluderar företag L för 
att de vill vara en intressant kund, vilket kan bidra till att även företag L utvecklas och 
får ny kunskap. Ett bra samarbete mellan parterna hjälper dessutom båda företagen att 
bli mer konkurrenskraftiga på sin marknad (Kotabe et al., 2003; Ketikidis et al., 2008).  
 
5.2.3 Långsikt ighet  

Affärsrelationen har pågått i omkring 50 år vilket tyder på att samarbetet är 
framgångsrikt eftersom långsiktighet en viktig faktor för en lyckad affärsrelation 
(Humphries & Wilding, 2004a). Eftersom företag A har investerat i verktyg hos företag 
L ser de gärna att samarbetet har goda framtidsutsikter (Karl) och enligt Humphries och 
Wilding (2004a) är långsiktighet en anledning till att samarbetsrelationen lyckas. När 
parterna samarbetar och satsar på produktutveckling tillsammans kan de skapa effektiva 
lösningar som gynnar båda (Humphries & Wilding, 2004b). Karl och Lars benämner 
affärsrelationen som ett samarbete och företag L satsar mycket på produktutveckling för 
att nå mål tillsammans med företag A.  
 
5.2.4 Förhandl ing 

Att företagen gör affärer med varandra handlar om att de vill göra vinster (Karl; Lars). 
Både Cox (2005) och Gadde och Håkansson (1998) menar att en affärsrelation inte 
behöver vara lika gynnsam för båda parter utan så länge som båda parter vinner något 
av utbytet är de nöjda. Hur utfallet på förhandlingarna blir kommer att lägga grunden 
för hur relationen kommer att fortskrida och har parterna sunda förhandlingar finns det 
goda möjligheter till en fungerande affärsrelation (Dwyer et al., 1987). Förhandlingarna 
med företag L har gått bra och varit sunda där båda parter har fått framföra sin åsikt 
(Karl; Lars), och det innebär att deras affärsrelation har fungerat bra. 
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Gentemot företag L är det volym som ger förhandlingsstyrka (Karl). Detta tyder på att 
ju större volymer SME-företag köper desto bättre förhandlingsstyrka har de (Jones et 
al., 2014; Quayle, 2002; Lars). 
 
Dion och Banting (1988) och Kraljic (1983) menar att förhandlingar kan förbättras om 
köparen är motiverad och har företagets strategi i åtanke när de förhandlar. Karl har 
alltid andra alternativ inför förhandlingar, vilket kan kopplas till att köparen vet vad 
denne vill ha för utfall och är motiverad till att nå detta (Dion och Banting, 1988). När 
Karl aktivt letar efter alternativa leverantörer är han motiverad att få det bästa möjliga 
utfallet och detta är inte möjligt om han inte har något inflytande vid förhandlingarna. 
Karl har dessutom alltid företagets strategi i åtanke när han förhandlar. Strategin går ut 
på att alltid minska kostnaderna och ha bra relationer och den genomsyrar alla 
förhandlingar han har vilket innebär att han, genom att ha en bra affärsrelation med 
Lars, på så sätt kan förbättra förhandlingarna med Lars. Detta stämmer överens med vad 
Dion och Banting (1988) menar ger bättre förhandlingsutfall, där medvetenhet kring 
företagets strategi ofta förbättrar utfallet av förhandlingarna. Även Lars har bättre 
utgångspunkt vid förhandlingar när han är medveten om hur mycket han kan påverka 
priset. Detta ger möjlighet till att enklare påverka utfallet av förhandlingarna till sin 
fördel (Dion & Banting, 1988). 
 
5.2.5 Personl ig  re lat ion 

Säljaren utgör en viktig del när affärsrelationer byggs upp (Kumar et al., 2014) men 
Lars kan inte göra allt utan mycket beror på vad företaget har för gränser vid 
förhandlingar (Karl). Den personliga kontakten med Lars bidrar positivt till relationen 
(Karl) och att parterna har bra personlig kontakt beror delvis på att Lars försöker rikta 
aktiviteter mot Karls intressen (Lars). Att Karl är nöjd med affärsrelationen beror även 
på att Lars lägger mycket tid och resurser på affärsrelationen och visar intresse för Karl 
genom att kontinuerligt höra av sig. Att företag A väljer företag L som leverantör beror 
på att Lars gör ett bra arbete som säljare och Kumar et al. (2014) menar att säljarens 
egenskaper har stor betydelse för hur affärsrelationen upplevs. Den personliga 
kontakten mellan parterna är väldigt viktig och eftersom processen att lära känna 
varandra måste göras om vid byte av säljare, något som kräver tid och resurser, är det 
aldrig bra att byta säljare (Gadde & Håkansson, 1998). Detta tyder på att en personlig 
relation stärker förtroendet mellan parterna och affärsrelationen på lång sikt. 
 
Den personliga relationen fungerar bra i affärsrelationen och båda parter anser att det är 
enklare att ha en bra affärsrelation när de har gemensamma intressen (Karl; Lars). Det 
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blir enklare att känna förtroende för och kommunicera med varandra om båda har 
liknande livsstil och intressen (Gaur et al., 2012; Boles et al., 2000). Här syns en 
koppling mellan personlig relation och förtroende, där en god personlig relation ökar 
förtroendet mellan parterna.  
 
5.3 Affärsrelation 2  

I följande avsnitt diskuteras affärsrelationen mellan Lennart och Kent utifrån 
affärsrelationens fem beståndsdelar. Det görs kopplingar mellan beståndsdelarna för att 
kunna utveckla den sammanfattande modellen i slutet av kapitel fem.  

5.3.1 Makt 

Företag E har en produkt som många leverantörer vill åt och därför har företag E makt 
gentemot företag L (Kent). Maktövertaget gör att Kent kan få företag L att gå med på 
bättre villkor för företag E. Detta är definitionen på makt enligt Coughlan et al. (2006) 
eftersom den ena parten kan få den andra parten att gå med på något den i vanliga fall 
inte hade gått med på. Här syns en koppling mellan makt och förhandlingsstyrka. Dock 
anser Kent att företag E är beroende av företag L vilket innebär att företag L har ett 
maktövertag enligt Morrissey och Pittaway (2006). Lennart anser däremot att företag L 
är beroende av företag E eftersom alla kunder är viktiga för verksamheten och enligt 
Morrissey och Pittaway (2006) har ett företag makt om de får en annan part att bli 
beroende av dem. Här syns det återigen att makt och beroende är sammankopplade. Att 
båda parter anser att de är beroende av varandra minskar risken för att de ska utnyttja 
sin maktposition (Granovetter, 1985) samt att samarbetet har bra förutsättningar för att 
hålla på lång sikt (Humphries & Wilding, 2004a). 
 
Makt är ett begrepp som Kent inte funderar över. Detta kan bero på att makt ofta 
associeras med något negativt (Turker, 2014). I affärsrelationen kompromissar parterna 
för att hitta ett avtal som båda är nöjda med (Kent; Lennart), eftersom affärsrelationen 
inte kommer vara hållbar på lång sikt om endast den ena parten bestämmer (Kumar, 
1996). Att Kent vid nästa förhandling kommer att använda företag L:s sena leveranser 
som ett argument för att erhålla lägre priser, innebär att han enligt Kumars (2005) 
definition kommer att använda straffande makt. 
 
5.3.2 Förtroende 

Eftersom Kent alltid ger Lennart en möjlighet att förbättra sitt erbjudande när han får 
konkurrerande erbjudanden, kan företag L känna trygghet eftersom företag E inte 
kommer att utnyttja deras sena leveranser med defekta varor mot dem för att byta 
leverantör utan förvarning. Att inte utnyttja varandras sårbarheter gör att parterna i en 
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affärsrelation kan känna förtroende för varandra (Sabel, 1993). Förtroendet mellan 
parterna gör att deras benägenhet att leta efter andra leverantörsmöjligheter minskar 
(Larsson, 1992; Hill, 1990; Doney & Cannon, 1997) och på så sätt har Kent förtroende 
för Lennart eftersom han inte aktivt letar efter andra leverantörsmöjligheter. Här 
framgår en koppling mellan förtroende och långsiktiga affärsrelationer. Även företag E 
kan känna förtroende för företag L då de kan dela känslig information utan att den 
informationen hamnar hos en obehörig part (Lennart). Förtroende medför alltså att båda 
företagen gynnas av affärsrelationen (Morrissey & Pittaway, 2006) eftersom de kan dela 
strategisk information med varandra för produktutveckling som i sin tur ger 
konkurrensfördelar (Barney & Hansen, 1994; Klein & Rai, 2009).  
 
Kents förtroende minskade när leveranser var sena och produkter defekta och han valde 
därför att se vad konkurrenter hade att erbjuda. Enligt Lewis och Weigert (1985) 
minskar cognitionbased trust när parterna inte kan lita på varandra på grund av 
rationella anledningar, vilket var fallet mellan Kent och Lennart. Däremot behöver en 
affärsrelation inte påverkas negativt om parterna löser problemet (Gadde & Håkansson, 
1998). Att affärsrelationen inte påverkades negativt kan bero på att Lennart var proaktiv 
och meddelade varför en leverans var sen eller felaktig. God kontakt med kunden är ett 
bra sätt för säljaren att få kunden att förstå och acceptera problemet (Lennart). Här syns 
en koppling mellan förtroende och personlig relation. Affectbased trust grundar sig i att 
parterna har god personlig kontakt (Lewis & Weigert, 1985) och att Kent och Lennart 
har god kontakt gör att deras affectbased trust stärks. Kent begärde ingen ersättning när 
leveranserna var sena trots att han hade rätt till det, på grund av att han tror att det skulle 
ha påverkat affärsrelationen negativt. Detta är också ett agerande som minskar 
konflikter och stärker affectbased trust (Lewis & Weigert, 1985). 
 
5.3.3 Långsikt ighet  

Långsiktighet är en viktig faktor för att en affärsrelation ska vara framgångsrik 
(Humphries & Wilding, 2004a) vilket tyder på att affärsrelationen är framgångsrik 
eftersom samarbetet har pågått i mer än 30 år. En relation som ses som ett samarbete 
kan skapa effektiva lösningar som gynnar båda företagen (Humphries & Wilding, 
2004b; Kent), vilket affärsrelationen gör, bland annat eftersom de delar på vinster i 
samband med produktförbättringar (Kent).  
 
För Lennart är ärlighet den viktigaste komponenten i en lång affärsrelation. Förtroende 
förbättrar affärsrelationen och möjliggör att affärsrelationen kan fungera på lång sikt 
(Kumar, 1996), vilket visar en koppling mellan förtroende och långsiktighet. Förtroende 
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minskar även risken för konflikter, vilket möjliggör en långsiktig affärsrelation (Kumar, 
1996). 
 
5.3.4 Förhandl ing 

Både Kent och Lennart är av uppfattningen att det måste finnas balans i förhandlingarna 
där båda får ut något positivt ur affärsrelationen, vilket tyder på en sund och fungerande 
affärsrelation (Cox, 2005; Dwyer et al., 1987).  
 
Vid förhandlingar har Kent alltid andra leverantörsalternativ för att hans 
förhandlingsstyrka ska öka vilket den gör genom att han visar att han inte är beroende 
av företag L. Att ha kunskap om vad andra leverantörer kan erbjuda gör Kent motiverad 
att få det bästa möjliga utfallet, vilket enligt Dion & Banting (1988) inte är möjligt om 
kunden inte har något inflytande vid förhandlingarna. Det syns en koppling mellan makt 
och förhandling då Kent inför nästa förhandling tänker använda företag L:s sena 
leveranser med defekta produkter till sin fördel. Detta kan förklaras av att när en köpare 
är motiverad finns större möjligheter till ett bra avtal (Dion & Banting, 1988).  
 
5.3.5 Personl ig  re lat ion 

Kent är av uppfattningen att Lennart utgör en viktig del i affärsrelationen, vilket kan 
förklaras av att säljarens roll är viktig i en affärsrelation (Kumar et al., 2014). Att Kent 
är nöjd med affärsrelationen beror delvis på att Lennart lägger mycket resurser på 
affärsrelationen samt att han visar intresse för företag E och inte har en förtryckande 
attityd, vilket Kumar et al. (2014) menar är viktigt i en affärsrelation. Den personliga 
kontakten med kunden är väldigt viktig och det är därför aldrig bra att byta säljare 
eftersom processen där parterna lära känna varandra måste göras om (Lennart; Gadde & 
Håkansson, 1998) samt att det kan bli oroligt i kundföretaget över vad som kommer att 
hända med den nuvarande affärsrelationen och hur den kommer att behandlas (Lennart; 
Kent). Här syns återigen en koppling mellan personlig relation och långsiktighet. Kent 
och Lennart har bra personlig kontakt och en anledning till detta är att de har 
gemensamma intressen vilket gör det enklare att känna förtroende för varandra (Gaur et 
al., 2012; Boles et al., 2000). Exempelvis pratas det mycket golf i affärsrelationen 
(Kent; 2015; Lennart, 2015) och Gaur et al. (2012) menar att privata samtalsämnen 
underlättar kommunikationen. Personlig relation är alltså kopplat till förtroende.  
 
Kent upplever att han tack vare bra personlig kontakt och förtroende för Lennart har fått 
bättre service och avtal, vilket beror på att likheter mellan säljare och köpare gör att 
parterna enklare fattar tycke för varandra och vill försöka tillhandahålla mer förmånliga 
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erbjudanden i form av skräddarsydda lösningar (Gaur et al., 2012). Här framkommer det 
att personlig relation och förhandling är kopplade.  
 
5.4 Affärsrelation 3 

I följande avsnitt diskuteras affärsrelationen mellan Linus och Kim utifrån 
affärsrelationens fem beståndsdelar. Det görs kopplingar mellan beståndsdelarna för att 
kunna utveckla den sammanfattande modellen i slutet av kapitel fem.  

5.4.1 Makt 

Coughlan et al. (2006) menar att ett företag har ett maktövertag om de kan få den andra 
parten att gå med på något den annars inte hade gått med på. Företag I kan få företag L 
att gå med på exempelvis bättre leveransvillkor och därför har företag I ett maktövertag. 
Gadde och Håkansson (1998) menar vidare att stora beställningsvolymer ger makt, 
vilket är ytterligare en indikation på att företag I har ett maktövertag då de beställer 
stora volymer (Kim). Här syns återigen att makt är kopplat till förhandling. Kim 
upplever att företag I fick mer makt när de ökade sina beställningsvolymer, vilket beror 
på att han belönades och detta kallas reward power (French & Raven, 1959 i Kim et al., 
2005). När företag I:s beställningsvolym minskade, minskade även Kims inflytande 
eftersom volym ger makt och en minskning av volymen innebär att makt förloras. Linus 
är av uppfattningen att företag L har ett maktövertag eftersom de erbjuder teknisk 
kompetens som konkurrenter inte kan erbjuda, samt att företag I har investerat i verktyg 
hos företag L. Detta innebär att företag L har expert power då företag I väljer företag L 
för att de har kunskap som företag I saknar (French & Raven, 1959 i Kim et al., 2005). 
Enligt Coughlan et al. (2006) har ett företag makt om de kan få den andra parten att gå 
med på något de annars inte hade gjort, vilket kan kopplas till att företag L kan få 
företag I att gå med på exempelvis högre priser än vad konkurrenterna erbjuder tack 
vare deras tekniska kompetens. På så vis har de ett maktövertag.  
 
Kim anser sig vara beroende av företag L och att vara beroende ger den andra parten i 
affärsrelationen ett maktövertag (Morrissey & Pittaway, 2006). Linus tror däremot inte 
att företag I är beroende av företag L eftersom andra leverantörer kan bistå företag I 
med samma produkt. Vidare är företag L inte beroende av företag I (Linus) vilket än en 
gång tyder på att företag L har ett maktövertag. Även här går det att urskilja att makt 
och beroende är sammankopplade.  
 
Kim funderar inte mycket över begreppet makt och han vill inte utöva makt eftersom en 
långsiktig affärsrelation kräver förtroende och samarbete. Att Kim placerar förtroende 
och samarbete i motsats till makt kan bero på att makt, enligt Turker (2014), ofta 
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associeras med något negativt. Däremot ställer företag L ibland krav enbart för att de är 
den större parten (Kim; Linus). Detta kan kopplas till att den större parten enklare kan 
utöva makt (Mudambi et al., 2004). Vid den senaste förhandlingen fick Kim sämre 
villkor eftersom Kim halverade beställningsvolymen. Detta förklaras som coercive 
power eftersom straffande makt användes (French & Raven, 1959 i Kim et al., 2005). 
Här framgår det att makt är kopplat till förhandling. Trots att Linus använde sin makt 
som större part gentemot Kim, anser han att han måste arbeta tillsammans med Kim och 
att han inte kan förtrycka kunden. Att ha en förtryckande attityd är nämligen inte 
hållbart på lång sikt (Kumar, 1996). Att Linus åsikter och handlingar är motsägelsefulla 
kan bero på att makt ofta förknippas med något negativt och han vill inte att det framgår 
att han bestämmer mest i affärsrelationen.  
 
5.4.2 Förtroende 

Kim letar inte aktivt efter andra leverantörsmöjligheter och detta är ett tecken på att 
kunden har förtroende för leverantören (Larsson, 1992). Än en gång syns en koppling 
mellan förtroende och långsiktighet. Barney och Hansen (1994) och Larson (1992) 
menar att förtroende är viktigt för en framgångsrik affärsrelation. Kim menar att 
förtroende kan visa sig i att företagen kontinuerligt gör affärer med varandra och att 
Kim har minskat sina affärer med företag L tyder på att Kims förtroende för Linus har 
minskat. Linus menar att företag I kan känna förtroende för företag L då företag I kan 
dela känslig information utan att den informationen hamnar hos en obehörig part. 
Förtroende mellan två parter gör att de kan dela information med varandra som 
exempelvis kan leda till mer kvalitativa produkter än konkurrenternas (Barney & 
Hansen, 1994), vilket medför att båda företagen gynnas av affärsrelationen (Morrissey 
& Pittaway, 2006).  
 
Linus upplever att Kim har gått bakom ryggen på honom när företag I bytte leverantör 
utan att ge Linus en möjlighet att förbättra sitt erbjudande. Att inte ge den andra parten 
en möjlighet att förbättra sitt erbjudande innebär att företagen inte har förtroende för 
varandra (Sabel, 1993). Anledningen till att Kim valde att minska sin beställningsvolym 
beror på att Linus inte var proaktiv under företag L:s omstrukturering. Enligt Lewis och 
Weigerts (1985) teori minskade då Kims cognitionbased trust. När Kim inte meddelade 
Linus minskade i sin tur förtroendet för Kim, då Linus menar att Kim borde ha 
kommunicerat bättre med Linus. Eftersom Linus agerade på ett sätt som skadade 
affärsrelationen minskade Kims förtroende för Linus. Enligt Lewis och Weigert (1985) 
minskar affectbased trust när ena parten agerar på ett sätt som skadar affärsrelationen. 
Trots detta anser Linus att han fortfarande har förtroende för Kim, vilket kan förklaras 
av att parterna diskuterade och redde ut vad som gav upphov till dispyten. Att reda ut en 
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dispyt är viktigt för ett fortsatt samarbete (Gadde & Håkansson, 1998). Båda parters 
uppfattning och agerande indikerar att det saknas förtroende mellan dem, men att de 
ändå påstår sig ha förtroende kan bero på att förtroende framställs som nödvändigt i en 
hållbar affärsrelation (Jones et al., 2014), vilket de tycker att de har eftersom 
affärsrelationen har pågått under en lång tid.  
 
5.4.3 Långsikt ighet  

Affärsrelationen har pågått i cirka 15 år vilket tyder på att även detta samarbete är 
framgångsrikt (Humphries & Wilding, 2004a). Enligt Humphries och Wilding (2004b) 
och Lewis et al. (2013) kan båda parter uppnå ekonomiska fördelar om 
leverantörsföretaget inkluderas i produktutvecklingen. Att företag I inkluderar företag L 
i produktutvecklingen möjliggör alltså ekonomiska fördelar för båda företagen. Här 
syns det att förtroende möjliggör långsiktiga affärsrelationer. Långsiktiga planer är 
väldigt viktiga för ett bra samarbete (Humphries & Wilding, 2004a) och att Linus inte 
ser lika stor framtidspotential hos företag I gör att han inte lägger lika mycket resurser 
på att upprätthålla en bra affärsrelation. Det går därmed att se att personlig relation 
påverkar långsiktigheten i en affärsrelation.   
 
Ärlighet är den viktigaste komponenten i en lång affärsrelation (Kumar, 1996) och 
ärligheten har blivit sämre från företag I:s sida under de senaste åren vilket har lett till 
osämja i affärsrelationen (Linus). Förtroende medför nämligen att risken för konflikter 
mellan parterna minskar (Kumar, 1996). Kim tror däremot att företag I uppfattas som en 
ärlig och långsiktig kund, men att han har upplevt att Linus inte har varit proaktiv i 
affärsrelationen. Att inte vara proaktiv kan innebära att affectbased trust mellan parterna 
i en affärsrelation minskar (Lewis & Weigert, 1985). Humphries och Wilding (2004a) 
menar att förtroendet ökar på sikt i en affärsrelation, men i affärsrelation tre verkar det 
alltså vara tvärtom vilket beror på att ingen part ser framtidspotential hos varandra och 
därför minskar förutsättningarna för ett bra samarbete. Förtroende kopplas därmed till 
långsiktighet.  
 
5.4.4 Förhandl ing 

Båda parter tycker att det är viktigt att låta varandra ha inflytande vid förhandlingar 
(Kim; Linus), vilket är grunden för en bra affärsrelation (Cox, 2005). Avtalet kan alltid 
bli bättre ur Kims synpunkt men han fokuserar inte på att förbättra avtalet eftersom det 
finns andra saker som är viktigare att fokusera på. På grund av detta har han inte lika 
hög motivation inför förhandlingarna och bristen på motivation menar Dion och 
Banting (1988) försämrar förhandlingsstyrkan. Linus upplever att förhandlingarna med 
Kim har gått bra men att Kim agerade felaktigt och på grund av detta fick sämre villkor. 
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Eftersom utfallet av förhandlingen såg annorlunda ut den senaste gången kommer 
affärsrelationen att påverkas enligt Dwyer et al. (1987), vilket kan ses i att Linus har 
degraderat kunden. 
 
Gentemot företag L är det volym som ger förhandlingsstyrka (Linus; Kim) och Kim 
menar att så fort hans ökande volymtrend avtog så minskade hans förhandlingsstyrka. 
Detta tyder på att ju större volymer företag I köper desto bättre förhandlingsstyrka har 
de, eftersom Jones et al. (2014) och Quayle (2002) menar att volym ger 
förhandlingsstyrka. Här syns återigen en koppling mellan makt och förhandlingsstyrka. 
 
5.4.5 Personl ig  re lat ion 

Linus anser att det är viktigt att visa Kim att han är intresserad av ett bra samarbete och 
detta gör han genom att lyssna på kundens behov (Kim). Att säljaren visar intresse och 
lyssnar på kundens behov ger enligt Kumar et al. (2014) en bra personlig relation. Bra 
kommunikation i affärsrelationen och bra personlig kontakt gör att det blir enklare att få 
förståelse för hur den andra parten reagerar och agerar än om de inte känner varandra 
(Linus).  Gaur et al. (2012) och Boles et al. (2000) menar att liknande intressen ger en 
bra personlig relation och att Linus och Kim har en bra affärsrelation beror bland annat 
på att Linus tar med Kim på hockeymatcher samt att de pratar om sina liknande 
familjesituationer. Affärsrelationer kräver engagemang från säljaren (Kumar et al, 2014) 
och att affärsrelationen har fungerat bra beror till stor del på den tid Linus har lagt ner 
på samarbetet (Kim). Kumar et al. (2014) menar att säljaren har en viktig roll i en 
affärsrelation. Linus borde dock ha varit mer proaktiv under företag L:s omstrukturering 
då bristen på proaktivt agerande medförde att Kims kundnöjdhet minskade, vilket ger en 
försämrad affärsrelation. 
 
En hållbar affärsrelation kräver bra kommunikation för att informationsutbytet ska bli 
bra för båda parter (Sanzo et al., 2003). Att kommunikationen har varit bristande (Kim) 
kan kopplas till att Linus inte satsar resurser på relationen eftersom han inte ser 
potential i kunden på lång sikt, trots att företag I vill utvecklas med företag L. Även om 
kommunikationen har varit bristande i affärsrelation tre (Kim) så har den personliga 
kontakten varit bra (Kim; Linus). Det ovan nämnda tyder på att en bra personlig relation 
inte är en garanti för en lyckad affärsrelation då Kim trots bra personlig relation med 
Linus, minskade sin beställningsvolym.  
 
5.5 Diskussion utifrån den sammanfattande modellen  

Slutligen sammanfattas analysen utifrån den sammanfattande modellen som togs fram i 
den teoretiska referensramen. De direkta kopplingar som är starkast är markerade med 
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mörkblå pilar i figur 4 nedan, vilka är de pilar som alla parter i samtliga affärsrelationer 
har samma åsikter om. Personlig relation är starkt kopplat till förtroende, då alla parter 
delar information med varandra, vilket är ett tecken på förtroende. Enligt Kim och 
Lennart förstärks förtroendet när parterna i affärsrelationen är transparenta med 
information, exempelvis om det uppstår problem vid leveranser. Alla menar att 
förtroende i sin tur är väldigt viktigt för en hållbar långsiktig relation, eftersom ett 
långsiktigt samarbete kräver att parterna kan lita på varandra för att uppnå 
konkurrensfördelar med samarbetet.  
 
Parterna är dessutom överens om att makt och förhandling är direkt kopplade till 
varandra eftersom ett maktövertag gör att den parten får större förhandlingskraft. Det 
visar sig exempelvis i affärsrelation tre, då Linus enklare kan få sin vilja igenom 
eftersom han är den större parten och inte är beroende av företag I. De två beståndsdelar 
som inte går ihop menar alla parter är makt och långsiktighet. Det går inte att utnyttja 
sin maktfördel om affärsrelationen ska vara långsiktig.  
 
Kent upplever att en bra personlig relation med Lennart ger bättre utfall vid 
förhandlingar eftersom Lennart då är mer villig att ge bättre erbjudanden som är väl 
anpassade till företag E:s verksamhet. Bra personlig relation gör att affärsrelationen blir 
bättre på lång sikt då parterna lär känna varandra. En långsiktig affärsrelation leder 
alltså till att utfallet av förhandlingarna blir bättre eftersom parterna samarbetar och är 
medvetna om vad den andra parten vill ha ut av samarbetet. Den personliga relationen 
blir också bättre på lång sikt eftersom parterna lär känna varandra. 
 



58	  
	  

 
Figur 4: Utvecklad sammanfattande modell där pilarna är baserade på det empiriska materialet istället för 
den teoretiska referensramen (egen). 
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6. Slutsats  

Studiens resultat visar att medelstora företags inköpsarbete inte stämmer överens med 
hur inköp beskrivs för SME-företag. Den utförda studien visar att medelstora företag ser 
inköp som en värdeskapande funktion där det finns anställda som aktivt arbetar med 
inköp, där effektivisering och förbättring av inköpsarbetet ständigt är i fokus. 
Medelstora företag lägger med andra ord mycket resurser på inköp, vilket alltså inte 
stämmer överens med den litteratur som finns på SME-företag.  
 
Studiens resultat visar även att rätt pris är den viktigaste faktorn att ta hänsyn till när 
medelstora företag väljer att upprätthålla en leverantörsrelation. Priset är dock inte den 
enskilt avgörande faktorn vid leverantörsval. Faktorer som kvalitet, helhetslösningar 
och att verksamheten kan fortgå utan avbrott är även faktorer som är viktiga vid val 
leverantörsrelationer. Vidare är bra samarbete inom affärsrelationen något som 
eftersträvas och som anses vara viktigt vid upprätthållandet av leverantörsrelationer.  
 
Slutligen upplever samtliga parter att en bra affärsrelation utgörs av ett samarbete där 
parterna har en bra personlig relation som underlättar för att känna förtroende för 
varandra samt där båda parter har något att säga till om vid förhandlingar. Studien visar 
att en bra personlig relation och förtroende är viktiga faktorer för en hållbar och 
långsiktig affärsrelation. Alla är överens om att makt inte bör utövas utan att de istället 
måste värna om affärsrelationen genom att kompromissa.  
 
I affärsrelation ett och två hanterar parterna affärsrelationen utifrån vad de upplever ger 
en bra affärsrelation. Parterna i affärsrelation tre hanterar däremot inte affärsrelationen 
efter vad de upplever ger en bra affärsrelation, eftersom de säger sig har förtroende för 
varandra men minskar affärerna utan förvarning, samt inte satsar på att upprätthålla en 
bra affärsrelation. Att affärsrelation ett och två fungerar bättre än affärsrelation tre beror 
på att parterna i affärsrelation tre har haft problem som har orsakat att deras förtroende 
har försämrats. Detta innebär alltså att när förtroende inte finns i affärsrelationen 
kommer problem att uppstå som kommer vara svårare att lösa.  
 
6.1 Förslag till vidare studier 

Under studiens gång har det upptäckts att medelstora företag inte agerar på samma sätt 
som SME-företag beskrivs i teorin. För att få en bredare bild av vilka förutsättningar 
medelstora företag har i affärsrelationer och hur de ska agera på bästa sätt, bör de 
undersökas ytterligare. Det bör även undersökas för att avgöra om det är lämpligt att 
medelstora företag klassas in i samma definition som små företag.  
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Det skulle vara intressant att studera affärsrelationer där storleksskillnaden mellan 
parterna är större än i denna undersökning eftersom det kan föreligga större skillnader 
mellan hur parterna upplever affärsrelationen. Studiens generaliserbarhet skulle också 
stärkas av att utföra studien med fler leverantörsföretag för att undvika vinklingar från 
det specifika leverantörsföretaget. Studien skulle också stärkas av flera kundföretag. 
 
Vidare har endast fem byggstenar undersökts och det vore intressant att undersöka 
ytterligare beståndsdelar som påverkar affärsrelationen, för att utveckla modellen över 
affärsrelationens beståndsdelar som har tagits fram i denna studie. Makt har visat sig 
vara ett starkt och diffust begrepp och därför skulle det kunna undersökas mer ingående. 
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Bilaga 1 

Intervjumall - leverantörsföretaget 
Befattning: 
Kort arbetsbeskrivning: 
Kort beskrivning av företaget: 
 
Frågorna nedan ska besvaras utifrån den relation ni har med den utvalda kunden. 
 
Kunder 
• Hur länge har ni haft kunden? 

• Hur kom ni i kontakt med kunden? 
• Har ni några särskilda krav på era kunder? (exempelvis geografisk närhet)? 

• Upplever ni att kunden har särskilda krav på er? 
• Ungefär hur stor del av omsättningen står kunden för? 

• Anser ni er vara beroende av denna kund? 
• Vad skulle hända om ni förlorade kunden?  
• Vad säljer ni huvudsakligen till kunden?  

• Har ni sålt samma produkter i samma mängd sedan ni fick kontakt med kunden eller 
har ni efterhand börjat sälja mer eller mindre (flera/färre produkter samt volym) till 
kunden? 

• Hur ser fördelningen ut mellan små och stora kunder? 
• Hanterar ni kunder olika utifrån deras storlek? I så fall hur? 
• Upplever ni att kundernas storlek har någon påverkan på deras 

förhandlingsförmåga? 
 

Konkurrenskraft 
• Vad har ni för kundstrategi och hur genomsyrar den ert arbete med kunden? 
• Inom vilka områden upplever ni att ni är starka respektive svaga i relation till era 

konkurrenter?  
• Jämför ni er med vad konkurrenter gör för att vara konkurrenskraftiga? 
• Vad tror ni gör att kunden väljer just er som leverantör?  

• Fokuserar ni mer på att bygga bra relationer med stora kunder än med mindre 
kunder? 

• Hur arbetar ni för att skapa värde för kunden? 
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• Anpassar ni era produkter efter era kunders önskemål eller är produkterna 
standardiserade? 

• Upplever ni någon skillnad i stora och mindre kunders beteende gentemot er?  
 
Kundrelationer 
• Vad upplever ni är en bra kundrelation? 
• Hur upprätthåller ni kundrelationen med den utvalda kunden? 

• Hur mycket tid lägger ni på att få en bra kundrelation? 
• Hur mycket resurser lägger ni på att bevara kundrelationen? 

• Är det alltid samma personer som sköter kontakten, det vill säga samma säljare 
samt inköpare? 

• Vem har störst makt i relationen? 
• Vill ni ha mer makt än kunden och varför? 
• Vad beror maktfördelningen på? 

• Är relationen lika gynnsam för er båda eller vinner någon mer på samarbetet? 
• Arbetar ni för att ändra på den rådande fördelningen och i så fall hur 

• Upplever ni att ni har en personlig relation med kunden?  
• Är kunden trogen eller byter den snabbt till konkurrenter vid exempelvis sen 

leverans? 
 
Förhandlingskraft 
• Hur ser förhandlingarna med kunden ut? 

• Hur ofta sker förhandlingar i relationen? 
• Lång/kort process? 
• Vem sätter krav? 
• Vad anser ni är bra förhandlingskraft? 
• Hur stor förhandlingskraft upplever ni att ni har gentemot kunden? 
• Hur stor förhandlingskraft har kunden? 

• Har ni förtroende för kundföretaget?  
• På vilket sätt visar det sig? 

• Upplever ni att de har förtroende för er, exempelvis delar känslig information?  
• Är ni pålitliga - kan kunden lita på er?  
• Upplever ni att kunden sätter krav på er prestation - dvs priser, leveranstid osv? 
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Bilaga 2 

Intervjumall - kundföretaget 

Befattning: 
Kort arbetsbeskrivning: 
Kort beskrivning av företaget: 
 
Inköpsprocessen 
• Är inköp en egen funktion? 
• Vem gör inköpet? 
• Hur görs inköpen, exempelvis en gång i veckan eller vid behov? 
• Ser inköpsprocessen olika ut för små och stora inköp? (stor finansiell karaktär) 
• Ser ni inköp som en värdeskapande funktion? 
• Hur stor del av era totala kostnader utgör inköp och inköpt material? 

• Hur stor del av inköpskostnaderna står den utvalda leverantören för? 
• Vad har ni för inköpsstrategi? 

• Hur påverkar den ert val av leverantör? 
 

 
Ovan finns Kraljics inköpsmatris där man kan se sin styrka gentemot leverantörer. 
 
• Är matrisen något ni använder er av i inköpsfunktionen? 
• I vilken ruta befinner ni er gentemot den valda leverantören? 

• Vart skulle ni vilja befinna er och hur tar ni er dit? 
• Vilka faktorer är viktigast vid era leverantörsval? 

• Är det olika för olika produkter?  
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• Hur påverkar företagets strategi era leverantörsval?  
• När ni letar efter nya leverantörsmöjligheter, vad beror det på?  

 
Leverantören 
Frågorna nedan ska besvaras utifrån den relation ni har med den valda leverantören. 
 
• Hur hittade ni leverantören och varför valde ni just den här leverantören? 
• Hur länge har ni haft leverantören? 
• Hur stor är leverantören? 
• Hur viktig - nyckelleverantör?  
• Hur bidrar leverantören till verksamheten - kärnprodukt exempelvis? 
• Vad skulle hända om ni förlorade leverantören?  

• Finns det andra konkurrerande leverantörer ni kan tänka er?  
• Letar ni efter andra leverantörsmöjligheter? 

• Är ni plikttrogna gentemot leverantören eller skulle ni byta leverantör om något 
billigare kom upp? 

• Har ni någon gång funderat på att byta och i så fall av vilken anledning? 
• Upplever ni att ni är beroende av någon leverantör? 

• Är ni beroende av den utvalda leverantören? 
• Upplever ni att leverantören är beroende av er? 

 
Leverantörsrelationen 
Frågorna nedan ska besvaras utifrån den relation ni har med den valda leverantören. 
 
• Hur mycket tid och resurser lägger ni på att upprätthålla en bra affärsrelation med er 

leverantör? 
• Upplever ni att er leverantör försöker upprätthålla en bra relation med er?  
• Upplever ni att båda parter vinner lika mycket på relationen eller är det någon part 

som vinner mer på samarbetet?  
• Gör ni något för att ändra den situationen? 

• Finns det något personligt förhållande med leverantören; har ni fått personlig 
kontakt? 

• Är det alltid samma personer som sköter kontakten, det vill säga samma 
säljare samt inköpare?  

• Vad är makt för er i en affärsrelation? 
• Vem har makten i affärsrelationen? 
• Hur går det att se? 
• Varför tror ni att maktfördelningen ser ut som den gör? 
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• Är ni nöjda med maktsituationen? 
• Gör ni något för att förändra maktsituationen? 

• Har ni förtroende för er leverantör och tror ni att er leverantör har förtroende för er? 
• Vad innebär förtroende för er? 

• Delar ni med er av företagsspecifik information exempelvis marginaler, 
tillverkningskostnader osv? 

• Hur ser förhandlingarna med leverantören ut? 
• Vem sätter krav? 
• Lång/kort process? 
• Har ni mycket att säga till om? 
• Hur ofta sker förhandlingar i relationen? 


