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Abstract 
The aim of this research was to examine how the relationship between consultants and their 
customers can increase the value for the customer and to see how consultants can act to gain 
closer relationships with the customers. An empirical study has been performed through case 
studies with a consultant and six customers to the consultant. The theoretical areas for the 
analysis are customer value and relationship development between seller and buyer. Our 
conclusions of the research were that values for the customers are increases with closer 
relationships. The increased value lays in lesser uncertainty when repurchasing. The 
difference between customer groups lies in the level of trust towards consultant, longer 
relationship between customer and consultant admit greater trust. Communications are one 
important factor when the parties want to increase the relationship between them. To give 
discounts for repeated purchase stimulate the relationship between parties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



Förord 
Denna uppsats är det avslutande momentet på Företagsekonomi D, avslutningsinriktning 
marknadsföring, vid Luleå tekniska universitet. Vi valde att inrikta oss mot 
relationsmarknadsföring mellan konsultföretag och dess kunder, hur relationer kan öka 
kundvärdet mellan dessa parter. 
 
Vi vill tacka konsultföretaget och dess kunder för den hjälp de givit oss och för deras tid 
under arbetet med uppsatsen. Vi vill även tacka Rickard Wahlberg, vår handledare, för den 
hjälp, tips och kommenterar vi fått under arbetets gång. Kommentarer och tips från deltagarna 
vid seminarierna har varit av stor hjälp vid korrigeringen av uppsatsen, så ett stor tack till er 
alla. 
 
 
 

Tom Fagerlund  Henrik Sundesten 
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1 Introduktion  
I detta kapitel introduceras det valda problemområdet. Kapitlet innehåller bakgrund, 
problemdiskussion, forskningsfrågor och avgränsning. Här ges även en beskrivning av de 
teoretiska luckorna inom det valda problemområdet. 

1.1 Bakgrund 
Historiskt sett har produktionen ökat genom åren, både när det gäller produkter och tjänster 
(Prahalad & Ramaswamy, 2004, s 1). Företag ställer allt högre krav på sina leverantörer när 
det gäller pris, kvalitet och leveranstider. Kunder utvärderar inte bara säljarnas produkter utan 
även säljarna som företag (Ford, 2002, s 3). Den ökade globala konkurrensen tillsammans 
med den tekniska utvecklingen anses av Naumann och Geil, (1995, s 2) vara huvudorsakerna 
till den rådande kundfokuserade kulturen. Företags resultat är beroende av hur väl relationerna 
till andra företag fungerar (Håkansson & Snehota, 1995, s 11). Relationer mellan företag 
används ofta för att beskriva interaktionen mellan en köpare och säljare (ibid.). Volymer, 
marknadsandel, lönsamhet och tillväxt är faktorer som är beroende av företags relationer 
(ibid.). Det mesta av ett företags intäkter och kostnader kommer från de viktigaste 
relationerna till kunder och leverantörer (ibid.). Ford (2002, s 98) anser att relationer är 
viktiga av två anledningar, dels för att det medför höga kostnader att hela tiden finna nya 
kunder, dels för att det finns få potentiella kunder på industriella marknader.  
 
Det är inte bara säljaren som kan tjäna på en bra relation, utan även köparen kan ha nytta av 
att förbättra relationerna till sina leverantörer (Naumann, 1995, s 179-181). Genom en 
förbättrad relation till sina leverantörer kan köparen uppleva ett ökat kundvärde (ibid.).  Vilket 
kundvärde relationer kan medföra är något som inte är studerat i samma utsträckning som 
relationens värde för säljaren. För att kunna undersöka relationers värde för kunderna studeras 
ämnet kundvärde, där fokus kommer att ligga på relationens värde vid köp. 
 

1.2 Problemdiskussion  
Enligt Ravald och Grönroos (1996) ansågs kundvärde tidigare vara ett överskott av kundens 
uppfattning av fördelarna minus den uppfattade uppoffringen för en viss produkt eller tjänst 
för kunden. Artikelförfattarna menar att levererat kundvärde består av fördelar kopplade 
direkt till produkten eller tjänsten, samt att den totala kostnaden består av inköpspris, 
kostnader för användning, underhåll och reparationer. Inom servicemarknadsföring används 
kundvärde frekvent och diskuteras ofta i samband med prissättning (ibid.). Kundvärde är 
något som ofta kopplas samman med kundnöjdhet (Ulaga & Eggert, 2004). Olivers (1980) 
förväntningsmodell visar hur konsumentens förväntan innan köpet, tillsammans med den 
upplevda kvaliteten, påverkar hur nöjd en kund blir med en produkt eller tjänst. 
Kundnöjdheten ligger till grund för att kunden ska göra upprepade köp (Andersson & 
Sullivan, 1993). Rust, Inman, Jia och Zahorik (1999) anser att kunder som hade en låg 
förväntan innan köpet och upplever stor nöjdhet med köpet kommer att modifiera sin 
förväntan inför nästa köp.  
 
I senare teorier tas även relationen in som en aspekt i värdeskapande för kunderna (Ravald & 
Grönroos, 1996; Lapierre, 2000). Lapierre (2000) som diskuterar industriella marknader ser 
också värdet som fördelar och uppoffringar. Dessa fördelar och uppoffringar är antingen 
kopplade till produkten, tjänsten eller relationen. En fördel, som Morgan och Hunt (1994) 
nämner, är att samarbetet förbättras med en bra relation mellan köpare och säljare. Ett ökat 
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förtroende är en fördel som Lapierre (2000) tar upp i samband med kundvärdet av relationer. 
Enligt Grönroos (2004) kan även relationer öka kundvärdet genom mer säkerhet, en känsla av 
kontroll, ökat förtroende, minskad inköpsrisk och lägre kostnader. Relationer är 
resurskrävande när det gäller tid, pengar och arbete, vilket är en uppoffring som företagen 
måste göra (Håkansson & Snehota, 1998, Lapierre, 2000). Håkansson och Snehota (1998) 
som diskuterar nackdelar med relationer anser att företag förlorar en del av kontrollen av det 
egna företaget när det ingår i en relation. Prahalad och Ramaswamy (2004, s 202-203) ser 
även vissa problem med samarbete som exempelvis vilken information som kan lämnas till 
den andra parten, vem som ska betala för investeringar och vem som äger intellektuella 
tillgångar.   
 
I tjänstebranscher är relationer speciellt viktiga eftersom tjänsten är ett utbyte av aktiviteter, 
vilket bidrar till stor osäkerhet för köparen (Crosby, Evans & Cowles, 1990). Företag som 
säljer professionella tjänster definieras, av Ofek och Sarvary (2001), som företag som säljer 
lösningar, kollektiv kunskap och erfarenhet hos de anställda. Konsultföretag, revisionsbyråer 
och reklambyråer är exempel på företag som säljer professionella tjänster (Ofek & Sarvary, 
2001). Det är viktigt att underhålla relationerna till kunder som köper tjänster enligt Crosby, 
Evans och Cowles (1990). Genom att underhålla relationer kan tjänsteföretag få långsiktiga 
kunder (ibid.). I utveckling av relationer utvecklar ofta individerna personliga relationer till 
individer i det andra företaget (Håkansson & Snehota, 1995, s 10). Försäljarens egenskaper 
och förmåga att utveckla personliga relationer är av speciellt stor vikt i tjänsteföretag (Crosby, 
Evans och Cowles, 1990).  
 
För att kunna avgöra hur relationer kan öka kundvärdet undersöks även konsultföretags arbete 
med att utveckla relationerna till sina kunder. Utvecklingsprocessen av relationer mellan en 
köpare och en säljare beskrivs av Dwyer, Schurr och Oh (1987) som medvetenhet till säljaren, 
utforskning, utökning, förpliktelse och upplösning. Uppsatsen kommer inte att behandla 
upplösningen i utvecklingsprocessen, eftersom det är utveckling och inte avveckling av 
relationer som ska studeras.  I utvecklingen, enligt Morgan och Hunt (1994), är förtroende och 
förpliktelser mellan företagen avgörande för att relationen ska fungera.  
 
För att förstå hur en närmare relation kan öka kundvärdet kan Websters (1992) grader av 
relationer användas. Webster (1992) beskriver sju olika grader av relationer: (1) Transaktion, 
(2) Upprepade transaktioner, (3) Långsiktig relation, (4) Partnerskap mellan köpare och 
säljare, (5) Strategiska allianser, (6) Nätverksorganisationer och (7) Vertikal integration. 
Webster (1992) menar att en enstaka transaktion är den lägsta graden av relation mellan 
köpare och säljare. Enlig artikelförfattaren ökar närheten till kunden i de olika stegen upp till 
vertikal integration där kunden köper leverantören eller vice versa. Websters sju grader 
kommer att användas i denna undersökning för att beskriva närmare relationer, där 
exempelvis långsiktiga relationer anses vara närmare relationer än vad upprepade 
transaktioner är.  
 
En viktig aspekt i utvecklingen av närmare relationer är hur företagen arbetar för att utveckla 
relationsband mellan företagen (Håkansson & Snehota, 1995, s 13). Banden kan bestå av 
bland annat kunskap, juridiska avtal eller personliga kontakter i företagen (Håkansson & 
Snehota, 1995, s 13). En anpassning mellan företagen kan skapa relationsband genom att 
samarbetet fungerar bättre enligt Cannon och Perrault (1999).  
 
Kundvärdet av relationer kan sammanfattningsvis förklaras som de fördelar som kunden ser 
med att arbeta närmare sin leverantör minus de uppoffringar som samarbetet medför för 
kunden. Kundvärdet med relationen i tjänsteföretag, som exempelvis konsultföretag, har en 
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stark koppling till en minskad risk vid köpet av tjänsten. För att en relation ska kunna öka 
kundvärdet måste säljande företag arbeta för att utveckla sina relationer till kunderna. 
Utvecklingen kan ske genom ett närmare samarbete eller starkare relationsband mellan 
företagen. Ett ökat förtroende till företagets individer kan skapa ett band mellan företagen och 
leda till fortsatta köp av tjänster. Teorier som specifikt behandlar relationers kundvärde hos 
företag som säljer professionella tjänster är inte frekventa. Företag som säljer tjänster till 
andra företag är något som inte heller behandlas i de teorierna studerats. Kundvärdet av 
relationer mellan konsultföretag och deras kunder är ett intressant område att studera och som 
författare ser vi en lucka i de befintliga teorierna. I uppsatsen kommer uttrycket ”att skapa 
kundvärde” användas, vilket vi kommer att se som synonymt med att öka kundvärde. De 
områden som ligger till grund för teorikapitlet är relationers kundvärde för tjänsteföretag på 
konsumentmarknader, samt relationers kundvärde för producerade företag som säljer till 
andra företag.  

1.3 Forskningsfrågor 
Syftet med denna studie är att beskriva relationers kundvärde vid köp av konsulttjänster, samt 
att beskriva utvecklingen av kundrelationer i konsultföretag. Intentionen är att undersöka om 
det finns några skillnader i hur relationen kan öka kundvärdet beroende på vilken typ av 
relation företagen har till varandra, samt om konsultföretag arbetar på olika sätt mot kunderna 
beroende på vilken typ av relation de har.  
 
I studien kommer följande forskningsfrågor att behandlas. 

 
1. Hur kan relationer öka det upplevda värdet för kunder till konsultföretag?  
 
2. Hur arbetar konsultföretag för att utveckla närmare relationer till sina kunder? 

1.4 Avgränsningar  
Denna rapport kommer inte att behandla kundnöjdhet trots att detta är en viktig aspekt för 
långvariga relationer. Anledningen är att nöjdheten bör jämföras mot de förväntningar som 
fanns före köpet och den begränsade tiden som inte möjliggör kontakt med kunderna både 
före och efter köp. Studien behandlar inte kundnöjdhet och ämnet kommer därför att 
utelämnas från teorikapitlet samt den empiriska undersökningen. 
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2 Teorier 
I detta kapitel tas de teoretiska aspekterna upp angående värdeskapande i relationer. Först 
diskuteras kundvärde och hur relationer kan öka det upplevda kundvärdet. Den andra delen 
av kapitlet behandlar utveckling av relationer mellan köpare och säljare för att förstå hur 
företag arbetar för att utveckla relationer. 

2.1 Relationers inverkan på kundvärdet 

2.1.1 Kundvärde 
Ravald och Grönroos (1996) anser att kundvärde tidigare sågs som ett överskott av kundens 
uppfattning av fördelarna minus den uppfattade uppoffringen som en viss produkt eller tjänst 
innebär för kunden. Uppfattade fördelar är individuellt hos varje kund. Problemet som kan 
uppstå är att företag inte förstår kundens behov och adderar ett värde som kunden inte 
uppskattar. Artikelförfattarna beskriver att företag måste förstå vilket behov kunden har innan 
extravärdet kan läggas på produkten eller tjänsten för att undvika att lägga tid och pengar på 
något som inte kunden behöver. Det finns lösningar som det säljande företaget anser vara bra 
men som kunden inte uppfattar på samma sätt (Hunt, Arnett & Hadhavaram, 2006). Kunden 
kommer i fortsättningen ha samma uppfattning som tidigare på produkten eller tjänsten 
(ibid.). 
 
Enligt Ravald och Grönroos (1996) skiljer sig kundernas preferenser från varandra gällande 
värderingar och behov, samt att kunderna skiljer sig åt ekonomiskt. I och med detta är det 
viktigt för företag att förstå kundens önskan eller behov av en produkt eller tjänst innan 
företag vidtar några åtgärder för att öka kundvärdet. Artikelförfattarna anser att det gäller för 
företagen att få en långsiktig syn på kundvärdet.  
 
Ravald och Grönroos (1996) menar också att företag kan försöka minska kundens 
uppoffringar istället för att öka kundvärdet på sina produkter eller tjänster. Grundtanken som 
artikelförfattarna försöker förmedla i sin artikel, är att få företagen att göra sitt yttersta för att 
få sina kunder nöjda. I och med nöjda kunder ökar företagen sin chans att kunderna gör fler 
köp hos företagen. Ett ord som artikelförfattarna använder för trogna kunder är lojalitet. 
Samtidigt som företagen måste kunna erbjuda sina kunder ett kundvärde, måste företagen 
även erbjuda produkter eller tjänster som har ett större värde för kunderna än företagens 
konkurrenter. 
 
Ravald och Grönroos (1996) har ett nytt sätt att beräkna kundvärdet på en längre sikt. 
 
Totala periodens värde =  Periodens fördelar + relationens fördelar
 Periodens uppoffringar + relationens uppoffringar 
 
Artikelförfattarna hoppas att företagen inser att periodens och relationens fördelar beror på ett 
långsiktigt samarbete mellan företagen och deras kunder. I en långsiktig relation mellan 
säljare och köpare kommer fördelarna att få en annan innebörd än i relationens början. Efter 
flertal köp, som kunden upplever sig nöjd med, kommer relationen att fördjupas och 
trovärdigheten mellan parterna kommer att öka. Bägge parter känner sig trygga och säkra 
gentemot motparten. Denna trygghetskänsla ökar förtroendet mellan parterna och Raval och 
Grönroos (1996) anser att en lojalitet mellan parterna kommer att uppstå. Ur detta kommer ett 
samarbete som är lönsamt för bägge parterna. 

  4 



 

Periodens värde Öka fördelarna/minska uppoffringarna 
 

Stimulera till upprepade köp 
 

Relation 
 

Trovärdighet, trygghet & säkerhet 
 

Förtroende 
 

Lojalitet 
 

Ömsesidig och lönsam relation mellan parterna 

Relationens värde 

 
Figur 1. Värdeökning i långsiktiga relationer. Efter “The value concept and 
relationship marketing” of A. Ravald and C. Grönroos, 1996, European Journal of 
Marketing 30(2), 25. 

 
Öka fördelar  
Ravald och Grönroos (1996) presenterar alternativa sätt att öka värdet för kunden. En ökning 
som är relevant för kunden, att bara lägga på ett värde på produkten eller tjänsten behöver inte 
innebära att kunden får en större nöjdhet av produkten eller tjänsten. Ett sätt att öka värdet för 
kunden är att se över kringverksamheten till en produkt eller tjänst, exempel på 
kringverksamheter är leverans och teknisk support (Grönroos 1994, 1998). 
 
Reducera uppoffringen 
För att kunna reducera kundens uppoffring måste företagen förstå kundens behov enligt 
Ravald och Grönroos (1996). Kunden har uppoffringar i form av direkta kostnader, indirekta 
kostnader och psykologiska uppoffringar. Direkta kostnader är i samband med köpet av 
produkten eller tjänsten. Indirekta kostnader är relaterade till den inköpta produkten eller 
tjänsten, exempelvis försäkringar och kostnader för driftstopp. Psykologiska uppoffringar kan 
vara kundens oro över att leverantören inte kommer att klara av att leverera, samt att kunna 
utföra tjänsten enligt beställningen. Khalifa (2004) anser att företag kan reducera kundernas 
psykologiska kostnader genom att behandla dem som individer och inte enbart som en person 
som ska köpa produkter eller tjänster. 

2.1.2 Relationers fördelar och reducerade uppoffringar 
Lapierre (2000) som diskuterar industriella marknader ser också värdet som fördelar och 
uppoffringar. Lapierre (2000) nämner produkt, tjänst och relation som nyckelfaktorer för att 
beskriva det upplevda kundvärdet. I undersökningen finns tretton olika faktorer som påverkar 
det upplevda kundvärdet. Denna studie kommer, som tidigare nämnts, att fokusera på hur 
relationer kan öka kundvärdet och behandlar inte de faktorer som påverkas av produkten eller 
tjänsten. Lapierre (2000) tar upp tre fördelar med relationer: image, förtroende och solidaritet. 
Image kan beskrivas som det rykte och den trovärdighet som säljaren har. I en fungerande 
relation ökar trovärdigheten till säljaren. Förtroende är något som diskuteras mycket i 
relationsutveckling av bland annat Morgan och Hunt (1994). Solidaritet ser Lapierre (2000) 
som viljan att hjälpa sin partner utöver de kontrakt och förpliktelser som finns i relationen. 
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Fördelar är något som diskuterats av flertalet författare (Prahalad & Ramaswamy, 2004; 
Naumann ,1995; Morgan & Hunt, 1994). Prahalad och Ramaswamy (2004, s 198-199) är två 
forskare som skriver om hur kunder kan involveras i värdeskapande. De belyser fördelarna 
med ett samarbete mellan köpare och säljare. Naumann (1995, s 179-181) behandlar också 
skapande av kundvärde och diskuterar fördelar med partnerskap till en leverantör. Morgan 
och Hunt (1994), som behandlar u av relationer, ser fördelar med relationer som ett resultat av 
ett ökat förtroende och förpliktelse mellan köpare och säljare. De fördelar som ovannämnda 
artikelförfattare belyser kommer att behandlas i fem områden: samarbete, kommunikation, 
kunskap, storlek och effektivitet. 
 
Samarbete 
Morgan och Hunt (1994) anser att förtroende och åtagande mellan partnerna ska ligga till 
grund för ett gott samarbete mellan företagen. Ett gott samarbete verkar för att klara av 
konkurrensen på marknaden. Sedan förtroende byggts upp mellan aktörerna kan företagen 
koordinera sina resurser för att uppnå både köparens och säljarens mål.  
 
Samarbetet kan enligt Naumann (1995, s 179-181) leda till att säljaren lättare kan identifiera 
kundernas mål och använda dem som ett mål i den egna värdeskapande processen. Det gör det 
lättare för leverantören att förbättra kvaliteten på produkter och tjänster. Den långsiktiga 
relationen får leverantören att slippa fokusera på att utveckla nästa bud eller att förlora 
kunden. Leverantören kan istället fokusera på att uppfylla kundernas behov. Morgan & Hunt 
(1994) anser att viljan till åtaganden i relationen kan leda till samtycke hos aktörerna. Om 
aktörerna har ett fungerande samarbete och gemensamma värderingar kommer de sannolikt 
att ha samma åsikter i många frågor.  
 
Som tidigare nämnts påverkas relationen till stor del av de personliga kontakterna mellan 
individer i företagen (Håkansson & Snehota, 1995, s 32). Håkansson och Snehota (1995, s 32-
33) anser starka relationsband mellan individer kan leda till ett ökat förtroende och en vilja att 
uppfylla sina åtaganden i relationen. Det ökade förtroendet och viljan att utföra åtaganden kan 
ses som en fördel av ett nära samarbete mellan individerna i företagen (ibid.).  
 
Kommunikation 
Naumann (1995, s 179-181) ser kommunikationen som en stor fördel med ett partnerskap 
mellan köpare och säljare. Den nära relationen ger möjlighet till en kontinuerlig 
kommunikation med dialoger och kontinuerlig feedback från kunden. Detta ger leverantören 
möjlighet att förbättra produkten eller tjänsten. Den korsfunktionella fördelningen av 
information kan leda till gemensam problemlösning och utveckling av båda företagens 
produkter. Morgan och Hunt (1994) ser kommunikationen som en förutsättning för att 
relationer ska kunna fungera. Artikelförfattarna anser att fördelen ligger i att det lättare 
uppstår funktionella konflikter i och med att företagen har en nära relation. Morgan och Hunt 
(1994) anser att konflikter alltid kommer att finnas mellan företag. Ett stort förtroende mellan 
företagen kan bidra till att kommunikationen fungerar bättre. Vid konflikter kan förtroendet 
göra att företagen litar på att den andra parten inte har ett opportunistiskt beteende för att 
skapa sig egna fördelar.  
 
Kunskap 
Företag besitter ofta olika kunskaper och genom ett samarbete kan kunskap fördelas mellan 
företagen (Prahalad & Ramaswamy, 2004, s 198-199). Om leverantören har en viss 
kompetens och köparen en annan kan utbyte av kompetens ske. Ett problem kan vara vilken 
typ av information som ska utbytas och om båda företagen bidrar med lika mycket 
information. Kunskap i tekniska frågor är något som kan bytas mellan företagen enligt 
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Prahalad och Ramaswamy (2004, s 198-199). Kunskapen kan även innefatta sätt att arbeta, 
genom att företagen ser hur dess samarbetspartner arbetar och gör på liknande sätt. Det är inte 
bara små företag som kan lära sig genom att samarbeta med större företag, den stora 
organisationen kan exempelvis lära sig flexibilitet och snabbhet från mindre företag (ibid.). 
Kunskap är något som även Håkansson och Snehota (1995, s 14) ser som en fördel med 
relationer. Kunskapen är som vilken resurs som helst i företaget och kan utbytas i relationer. I 
tjänsteföretag anser Crosby, Evans och Cowles (1990) att försäljarens kunskap har inverkan 
på en lyckad försäljning. Personalens kunskap har även inverkan på relationens kvalitet på 
lång sikt.  För att kunna erbjuda kunderna expertis krävs kontinuerlig träning av personalen. 
Lovelock (1983) anser att vid försäljning av professionella tjänster är det extra viktigt att det 
finns tillräcklig kunskap och bra omdöme hos försäljaren. Crosby, Evans och Cowles (1990) 
ser problemlösningsförmåga som en viktig egenskap hos försäljaren vid försäljning av 
komplexa tjänster.  
 
Storlek 
Prahalad och Ramaswamy (2004, s 198-199) ser företagens gemensamma förhandlingsstyrka 
som en fördel för båda parter i relationen. Företagens gemensamma storlek kan bidra till 
bättre förhandlingslägen i och med större kvantiteter. Företag som samarbetar har ofta 
möjligheten att ta på sig större uppdrag. Vid utveckling av projekt eller produkter kan köpare 
och säljare dela på stora investeringar. Detta innebär en mindre risk för det enskilda bolaget. 
Ett problem kan dock vara att veta hur mycket varje part ska bidra med till investeringen. Det 
kan nämligen vara ett av företagen som har större nytta av just denna investering.  
 
Effektivitet 
Med klara mål och förbättrad kommunikation anser Naumann (1995, s 179-181) att 
produktionen effektiviseras. Det förenklar produktions- och kapacitetsplanering. Stabiliteten i 
partnerskapet gör det enklare att kontinuerligt förbättra produktionssystemen. Prahalad och 
Ramaswamy (2004, s 198-199) anser också att samarbete kan ge effektivare produktion, 
vilket kan leda till lägre kostnader för både säljaren och kunden. Samarbetet kan även leda till 
snabbare reaktion på kundernas behov från leverantörens sida, vilket blir en fördel för kunden 
i slutändan. Själva köpprocessen för kunden kan också bli effektivare eftersom de slipper 
utvärdera leverantören i samma utsträckning som vid byte av leverantör. Detta bidrar också 
till lägre kostnader vid inköp. En relation kan minska osäkerheten vid köp av komplexa 
tjänster och kvaliteten på relationen bidrar till ett långsiktigt band till kunden. Kvaliteten 
påverkar förväntningar om att uppfylla kundens önskemål i framtiden, vilket handlar om 
förtroende till leverantören. (Crosby, Evans & Cowles, 1990) 
 
Naumann (1995, s 179-181) beskriver att företagens konkurrenskraft på marknaden att ökar 
med klara mål, förbättrad kommunikation och effektivare produktion. Det leder till ökad 
kvalitet och lägre kostnader för alla parter genom hela värdekedjan. När en relation inte har 
några fördelar för något av företagen kommer relationen mest troligt att avslutas om inte 
några utträdesbarriärer finns, som exempelvis avvecklingskostnad eller kontrakt (Morgan & 
Hunt, 1994). Även Das och Teng (2000) menar att företagen bara kommer att samarbeta så 
länge de tjänar på relationen. 

2.2 Utveckling av relationer mellan köpare och säljare 

2.2.1 Utvecklingsprocessen av relationer mellan köpare och säljare 
Utvecklingsprocessen av relationer mellan en köpare och en säljare beskrivs av Dwyer, 
Schurr och Oh (1987) som fem olika faser: (1) Medvetenhet, (2) Utforskning, (3) Utökning, 
(4) Förpliktelse, (5) Upplösning. Dessa fem stadier beskrivs av Cannon och Perreault (1999) 
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som livscykeln för en relation. Enligt Dwyer, Schurr och Oh (1987) behöver företagen dock 
inte gå igenom alla fem stadier, utan kan exempelvis gå igenom de två första och sedan gå 
direkt till det slutgiltiga, det vill säga upplösningen av relationen.  
 
Medvetenhet 
Medvetenhet beskrivs av Dwyer, Schurr och Oh (1987) som kundens vetskap om säljarens 
existens. Detta stadium innefattar inte någon kontakt mellan säljaren och köparen. Det handlar 
ofta om tidigare vetskap om existensen eller rekommendationer från bekanta. Det kan även 
handla om kontakt i en specifik situation som gör att kunden är medveten om säljaren. I denna 
fas kommer marknadsföringens betydelse in i form av exempelvis annonsering. Media har en 
stor betydelse för möjligheten att skapa medvetenhet hos kunder.  
 
Utforskning 
Utforskningen innebär enligt Dwyer, Schurr och Oh (1987) att köparen utvärderar olika 
alternativa säljare. Köparen utvärderar de olika fördelar och uppoffringar som finns med att 
välja olika leverantörer. Köparen måste även se vilka krav som säljaren har på åtaganden från 
kunden. Möjligheten att byta leverantör är även en aspekt som köparen måste ta hänsyn till. 
Denna fas innefattar ofta testperioder, där köparen ges möjlighet att utvärdera säljaren fullt ut. 
Under denna period sker en ständig förhandling, upprättande av kontrakt och en kontinuerlig 
kommunikation mellan parterna. Morgan och Hunt (1994) ser fungerande kommunikation 
som en viktig komponent för att bygga upp förtroende mellan parterna. Kommunikation 
mellan företag, både informell och formell, innebär ett utbyte av meningsfull information. Det 
är viktigt att kommunikationen fungerar mellan individerna i företagen. Ett sätt för företag att 
få en fungerande kommunikation är att skapa rutiner för hur individerna skall kommunicera 
med varandra. Det kan minimera risken för missförstånd mellan aktörerna. Det gäller också 
att vara rak, ärlig och enkel att förstå för att minimera missförstånd (Håkansson & Snehota, 
1995). 
 
I utforskningsstadiet utvecklas också de normer som finns i relationen enligt Dwyer, Schurr 
och Oh (1987). I samband med de första sociala relationerna mellan individer i de två 
företagen skapas också normer för det sociala utbytet. Enligt Morgan och Hunt (1994) kan 
upprättande av riktlinjer för en relation underlättas genom att individerna har gemensamma 
värderingar. En gemensam värdegrund underlättar samarbetet och har en positiv inverkan på 
relationen.  
 
Utökning 
Utökning av relationer sker i de fall där ett ökat samarbete leder till fördelar och ett 
ömsesidigt beroende för bägge parter (Dwyer, Schurr & Oh, 1987). Morgan och Hunt (1994) 
hävdar också att det måste finnas fördelar med samarbete för att företag skall ingå i relationer. 
Även Das och Teng (2000) anser att det är logiskt att företag endast kommer att ingå i 
relationer om samarbetet kommer att generera mer vinst. 
 
I det utökande stadiet bildas förtroende och ömsesidig nöjdhet mellan företagen (Dwyer, 
Schurr och Oh, 1987). Morgan och Hunt (1994) ser på förtroende som att den ena parten litar 
på den andra parten i relationen, där den andra parten ska uppfylla sin förpliktelse gentemot 
den första parten. Förtroende utgör tillsammans med förpliktelse själva grunden för en 
fungerade relation. Enligt Das och Teng (1998, 2000) behövs både självförtroende och 
förtroende för sin partner i en relation. Dessa faktorer kan förklara fenomenet där en part 
förväntar sig att den andra parten uppfyller sina åtaganden. I artikeln skriver Das och Teng 
(1998) att i en relation kan förtroende delvis ersättas med en kontrollfunktion, där ena parten 
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kontrollerar att den andra parten uppfyller sina åtaganden.  Det bästa resultatet för förtroende 
mellan partners är en kombination av både förtroende och kontroll.  
 
Förpliktelse 
Förpliktelse är den mest utvecklade fasen av relationer mellan köpare och säljare. I denna fas 
är det viktigt att båda parter bidrar lika mycket till relationen enligt Dwyer, Schurr och Oh 
(1987). Det handlar ofta om strategiska allianser som avser lång varaktighet. Morgan och 
Hunt (1994) beskriver förpliktelser som de överenskommelser och avtal som finns inom 
relationer. Båda företagen måste göra någon form av åtaganden i relationen, om det sedan 
gäller rena transaktioner eller utförda aktiviteter beror på vilken typ av relation det gäller. 
Blankenburg-Holm, Eriksson och Johansson (1999) ser också förpliktelse som en 
grundläggande faktor för värdeskapande tillsammans med ett ömsesidigt beroende. 
Relationsutveckling har stor effekt på värdeskapande och det är tidskrävande att utveckla 
relationer med förpliktelse och ömsesidigt beroende. Crosby, Evans och Cowles (1990) anser 
att färre kontrakt, vilja att samarbeta och gemensamma avslöjanden har en positiv inverkan 
för kunden som då uppfattar relationens kvalitet som högre. 

2.2.2 Grader av relationer 
För att kunna förstå hur företag utvecklar närmare relationer kommer vi att gå in på vilka 
olika grader av relationer som finns mellan en köpare och en säljare. Forskaren Webster 
(1992) beskriver olika grader av relationer: (1) Transaktion, (2) Upprepade transaktioner, (3) 
Långsiktig relation, (4) Partnerskap mellan köpare och säljare, (5) Strategiska allianser, (6) 
Nätverksorganisationer och (7) Vertikal integration. Webster ser Transaktionen som den 
lägsta graden av relation mellan köpare och säljare. För att en relation ska kunna utvecklas 
vidare krävs att kunden fortsätter att köpa säljarens produkter eller tjänster. Om säljaren vill 
ha närmare relation till kunden bör det säljande företaget sträva till en att få upprepade 
transaktionen med kunden. Detta kan leda till en långsiktig relation, partnerskap, allians och 
tillslut en vertikalintegration. 
 
Transaktioner 
Webster (1992) ser transaktioner som enstaka transaktioner mellan två företag på en 
konkurrensmarknad. Marknadsföringen i den säljande organisationen går ut på att hitta köpare 
och köparna letar den bästa produkten/tjänsten till det lägsta priset. I priset inkluderas även 
förhandling, kontraktering, kontroller av leverantörer gällande kvalitet och levererad 
kvantitet. Det blir en kostnad som är kopplad till ett internt värdeskapande för kunden. Från 
de enstaka transaktionerna kan relationen gå vidare till upprepade transaktioner enligt 
Webster (1992). Det är dock vikigt att tillägga att relationen inte behöver gå igenom alla 
stegen som Webster tar upp, utan kan efter enstaka transaktioner gå direkt till det slutgiltiga 
steget som är vertikal integration. 
 
Upprepade transaktioner 
Upprepade transaktioner ser Webster (1992) som kontinuerliga köp av produkter eller 
tjänster. Säljaren försöker att påverka och matcha köparens preferenser för att få kunden att 
göra upprepade köp. Det handlar inte om en kontinuerlig relation mellan köparen och säljaren, 
förutom vid själva köpet. Företagen interagerar i samband med köpet, men mellan köpen sker 
ingen direkt kontakt mellan företagen. Förtroende och tillförlitlighet är viktiga faktorer för att 
få kunderna att göra fler köp. Från de upprepade transaktionerna kan relationen utvecklas till 
en långsiktig relation enligt Webster (1992). Rinehart, Eckert, Handfield, Page och Atkin 
(2004) ser enstaka och upprepade transaktioner som ickestrategiska transaktioner och anser 
precis som Webster (1992) att det är de två lägsta graderna av relationer.  
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Långsiktig relation 
Websters (1992) långsiktiga relationer innefattar ofta längre relationer som ofta består av 
längre kontrakt mellan köpare och säljare. Relationen har ändå en ”armlängds avstånd” 
mellan parterna, vilket betyder att företagen inte delar med sig av viktig information. 
Avståndet mellan företagen medför att relationen är prisfokuserad. Det sker kontinuerliga 
förhandlingar om pris, men även kvalitet, leveranser och tekniskt support är viktigt. Köparen 
har ofta en lista på potentiella säljare som kan lämna anbud på leveranser eller uppdrag. 
Relationens styrka beror ofta på ett ömsesidigt beroende mellan de två parterna som leder till 
den långsiktiga relationen. Till skillnad från Webster (1992) presenterar Rinehart et al. (2004) 
tre typer av långsiktiga relationer: Administrativ relation, kontrakterad relation och specifik 
kontrakterad relation.  Administrativa relationer anses av Rinehart et al. (2004) vara mer 
utvecklade relationer än ickestrategiska transaktioner och involverar någon typ av investering 
i relationen. De kontrakterade relationerna innefattar ett större behov av formell kontroll på 
aktiviteterna som utförs än vad som krävs i de administrativa relationerna.  Specifika 
kontrakterad relation är en relation där unika kontrakt upprättas mellan köparen och säljaren. 
Enligt Webster (1992) kan långsiktiga relationer utvecklas genom att parterna starta ett 
partnerskap. 
 
Partnerskap mellan köpare och säljare 
I partnerskap anser Webster (1992) att det finns ett totalt ömsesidigt beroende, där 
leverantören ofta är med tidigt i produktutvecklingen. Även Rinehart et al. (2004) anser att 
partnerskap grundas i ett ömsesidigt beroende mellan köpare och säljare. Enligt Webster 
(1992) bidrar till att kvaliteten ökar, samt att kostnader kan reduceras och det blir enklare att 
leverera produkterna i rätt tid. Författaren förklarar att det japanska ”Just in time-systemet” 
innebär att produkter kommer in i produktionen precis då de ska användas och används för att 
sänka lagerkostnader. Enligt Webster (1992) blir köparen beroende av att leverantören kan 
leverera produkten i rätt tidpunkt och i denna typ av produktion är ett partnerskap att föredra 
för kunden. Författaren förklarar att i partnerskap delar parterna med sig av information, har 
gemensamma resurser och har långsiktiga förpliktelser till varandra.  
 
Strategisk allians 
I vissa fall tar partnerskapet form i en strategisk allians med gemensamma mål, vilket skiljer 
alliansen från ett partnerskap (Webster, 1992: Rinehart et al., 2004). Enligt Webster (1992) 
har företagen gemensamma resurser som exempelvis gemensamma investeringar. Forskning 
och utveckling är något som ofta används i strategiska allianser eftersom det medför stora 
investeringar för ett enskilt företag. Strategiska allianser mellan köpare och säljare används 
ofta för att försäkra ett bra flöde av råmaterial, produkter eller tjänster. En gemensam faktor 
för alla typer av allianser är att de innehåller gemensamma förpliktelser till kapital och 
management.  
 
Webster (1992), samt Rinehart et al. (2004), ser joint venture som en typ av strategisk allians 
där två företag går ihop och bildar ett helt nytt företag med egen kapitalstruktur. Det kan 
underlätta samarbetet om sammanslagningen omfattar endast ett bolag istället för två separata. 
I joint venture är det bara det slutgiltiga företagets mål som de måste ta hänsyn till, medan den 
strategiska alliansen måste uppfylla bägge företagens önskemål, samt de gemensamma målen.  
I samband med att två företag med olika kompetenser går samman kan det vara svårt att 
definiera nyckelkompetensen i företaget. De måste besluta om vilka aktiviteter som blir 
primära i det nya företaget. Det kan bli svårt att se den verkliga platsen i värdekedjan mellan 
köparen och säljaren.  
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Nätverk 
Nätverk beskrivs av Webster (1992) som multipla strategiska allianser och fungerar ofta som 
ett ”nav” som alla företagen är kopplade till. Det så kallade navet kan exempelvis vara en 
informationsplattform där nätverkets medlemmar kan hämta information om exempelvis 
önskad efterfrågan inom nätverket.  
 
Vertikal integration 
Webster (1992) ser den vertikala integrationen som att ett företag köper ett annat företag. Det 
kan vara antingen en kund som köper sin leverantör eller säljaren som köper kunden. 
Anledningen kan vara leveranssäkerhet eller möjligheten att ta ut en större del av vinsten för 
det ökade värdet i värdekedjan.   

2.2.3 Skapande av relationsband 
Skapande av relationsband är vikigt för att relationen mellan företagen ska fungera på ett bra 
sätt, där banden lägger grunden för samarbetet (Håkansson & Snehota 1995, s 13-17). Enligt 
Håkansson och Snehota (1995, s 25-36) kan relationer länka samman företag genom de 
aktiviteter som utförs, företagens resurser eller anknytningar mellan aktörer. Teknik, 
administration och försäljning är exempel på aktiviteter som kan länkas samman med en bra 
relation mellan två företag. Resurser som länkar samman företagen kan vara teknik, material 
eller kunskap. Relationer mellan företagen skapar även band mellan aktörerna i företagen, där 
banden påverkar hur individerna uppfattar och utvärderar varandra.  
 
Crosby, Evans och Cowles (1990) anser att marknadsföringen i tjänsteföretag till stor grad 
påverkas av säljarens förmåga att påverka kundernas förpliktelse och de personliga relationer 
som säljaren har till kunderna. Tjänster karakteriseras av ett kontinuerligt utbyte av aktiviteter 
med stor osäkerhet. Det bästa sättet att behålla kunderna under längre tidsperiod är att initiera 
och underhålla företagets relationer till kunderna. Enligt Lovelock (1983) är kontaktpersoner 
en del av produkten i form av bemötande och tillgänglighet när det gäller tjänsteföretag.  
Företagets säljare måste vara bra på att hantera personliga relationer och ha förmågan att 
locka fram avslöjanden från kunden för att kunna uppfylla önskemålen (Crosby, Evans och 
Cowles, 1990). När Håkansson och Snehota (1995, s 32-36) diskuterar förtroende och 
förpliktelse trycker de på vikten av individerna i relationer. Banden som skapas mellan 
företag skapas mellan individer och för att banden ska utvecklas krävs förtroende och 
förpliktelse mellan aktörerna. Det finns alltid en risk att två individer uppfattar saker på olika 
sätt, därför krävs alltid en viss grad av förtroende och förpliktelse hos individerna, samt en 
fungerande kommunikation. Ett dilemma vid hantering av relationer är hur företagen kan 
skapa förtroende hos de andra aktörerna. Det gäller att skapa en vilja hos de andra individerna 
att leva upp till sina åtaganden. 
 
Cannon och Perreault (1999) menar att förbindelsen mellan säljare och köpare består av sex 
olika förbindelser: informationsutbyte, operationell integrering, juridiska avtal, kooperativa 
normer, anpassning av säljare och köpare. 
 
Informationsutbyte: Cannon och Perreault (1999) avser med informationsutbyte ett system där 
parterna förväntar sig ett öppet utbyte av användbar information. En hög grad av utbyte 
mellan parterna visar på villighet att utbyta viktig information, såsom patentskyddad 
information. Artikelförfattarna anser att i praktiken innebär detta att parterna delar med sig av 
information angående design, information från tillgängliga källor, diskuterar framtida 
produktutveckling samt gemensamma prognoser över försäljning och kostnader. 
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Utvecklingen inom informationsteknologin har inneburit att parterna kan integrera sina 
datorsystem för det gemensamma informationsutbytet. Samtidigt visar Cannon och Perrault 
(1999) att utvecklingen innebär opportunistiska möjligheter för den som vill utnyttja det 
integrerade systemet. Fördelar med att utbyta information är i huvudsakligen att parterna får 
en större förståelse av sin roll i den gemensamma ansträngning som parterna gör tillsammans.  
 
Operationell integrering: Sammanfattar till vilken grad systemen, processer och rutiner har 
sammanflätas mellan parterna för att underlätta samarbetet. Exempel på svag integrering är 
två parter som arbetar var för sig mot det gemensamma målet och håller varandra på avstånd. 
Exempel på en stark integrering är två parter som låter sina datorsystem samverka för att på så 
sätt få en bättre samordning vid beställningar, såsom ”just in time-systemet”. (Cannon & 
Perrault, 1999) Kommunikationssystem kan underlätta administrationen mellan företagen 
(Håkansson & Snehota, 1995, s 13-17). 
 
Juridiska avtal: Avtal där samarbetet kan regleras enligt lagstiftningen och få en 
kontraktsenlig utformning, ett avtal som reglerar hur parterna ska agera mot varandra. 
Utformningen är till för eventuella problem som kan uppstå mellan parterna. Ett avtal där 
problemet kan lösas juridiskt. Avtalet är en utgångspunkt för framtida samarbeten. Håkansson 
och Snehota (1995, s 13-17) anser också att de juridiska banden har en viktig roll som 
relationsband mellan företag.  
 
Kooperativa normer: Reflekterar de förväntningar som parterna har för att arbeta mot det 
gemensamma målet, samt hur parterna kan uppnå sina egna mål utöver det gemensamma. 
Cannon och Perrault (1999) visar på att kooperativa normer innebär att parterna uppträder på 
ett sätt som innebär att samarbetet blir framgångsrikt. Enligt Håkansson och Snehota (1995, s 
13-17) handlar mycket av det som pågår i en relation om administration. Det handlar om 
normer hur relationen ska skötas med avseende på möten, dokumentation och 
kommunikation. 
 
Anpassning av säljare och köpare: En anpassning hos den enskilda parten för att samarbetet 
mellan parterna ska bli framgångsrikt. Cannon och Perrault (1999) visar i sitt arbete att en part 
kan se hur väl någon kommer att samarbeta genom att studera på vilket sätt som motparten 
försöker anpassa sig till samarbetet och försöker se motpartens behov. Även Håkansson och 
Snehota (1995, s 13-17) anser att det krävs att företagen anpassar sig efter varandra för att 
relationen ska fungera. 
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3 Metod 
Metodkapitlet kommer att presentera litteratursökning, motiveringar till val av 
forskningsstrategi, val av fallstudieobjekt, datainsamlingsmetod, samt validitet och 
reliabilitet. 

3.1 Litteratursökning 
Uppsatsarbetet började med en litteratursökning utförd vid Luleå tekniska universitets 
bibliotek. I litteratursökningen studerades tidigare forskning som behandlat kundvärdet av 
relationer och utveckling av relationer. Sökord som användes för att hitta relevant litteratur 
var: relationship, service, long-time customer, value, value added, development och consult, 
samt svenska motsvarigheter. Sökorden har använts enskilt och tillsammans i olika 
kombinationer. Artikeldatabaser som användes vid informationssökningen var Emerald, 
Ebsco, J-stor. För att finna litteratur användes också bibliotekets sökmotor, Lucia, samt den 
nationella sökmotorn, Libris.  
 
Vid läsning av litteraturen granskades de olika artiklarnas källförteckning. Källförteckningen 
visar på ett antal olika forskare inom området, forskare såsom Grönroos, Oliver, Naumann 
och Håkansson. Forskarens namn medgav ytterligare sökning efter litteratur. Den valda 
litteraturen behandlar kundvärde och relationer. 

3.2 Forskningsstrategi 
Denscombe (2000) nämner fem olika sätt för forskare att utföra forskning: 
surveyundersökningar, fallstudier, experiment, aktionsforskning och etnografi. På grund av 
tidsbrist har experiment, aktionsforskning och etnografi valts bort, kvar återstår survey eller 
fallstudie. Svenning (1997, s 76) menar att survey är en beskrivande eller förklarande 
undersökning av intervju- eller enkättyp, baserad på ett representativt urval. Svenning (1997, s 
89) menar att fallstudie är en undersökning med en eller flera undersökningsenheter som kan 
undersökas med flertalet insamlingsmetoder såsom djupintervju, deltagarobservationer, 
dokumentanalys för att nämna några. 
 
Enligt Denscombe (2000, s 204-205) ligger den mest grundläggande skillnaden mellan 
kvantitativa och kvalitativa data i användningen av siffror eller ord. Kvantitativ forskning 
anses sträva efter mätningar eller studier som omvandlas till siffror, medan kvalitativ 
forskning strävar efter mätningar som kan beskrivas med ord. Denscombe fortsätter att 
beskriva skillnaden mellan dessa två synsätt på forskningen med att kvalitativ forskning 
associeras med småskaliga studier, medan kvantitativ forskning associeras med storskaliga 
studier.  
 
Vi ansåg att fallstudien skulle ge oss bästa möjliga data i form av ord och förklaringar från 
respondenten, data som hjälper till att svara på forskningsfrågorna. Svenning (1997, s 130-
131) menar att fallstudien ger en möjlighet att komma nära en människa eller en organisations 
innersta väsen. Han menar att en fallstudie är en intensivstudie av ett fenomen som forskarna 
väljer att studera. Nackdelen med fallstudier är att det är svårt att dra några generella 
slutsatser. Fallstudien valdes trots svårigheten eftersom fördelarna var övervägande. 

3.3 Val av fallstudieobjekt 
Anledningen till att konsultföretag A valdes till denna studie var personliga kontakter inom 
organisationen. Konsultföretaget var intresserat av att veta hur kunderna uppfattar företaget 
och hur företaget kan förbättra sin relation kunderna.  
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Under år 2005 hade konsultföretag A cirka 100 kunder som köpte tjänster i olika omfattning 
och eftersom vi vill se på relationers inverkan på kundvärdet delades kunderna in i tre grupper 
beroende på vilken grad av relation som kunderna har till konsultföretaget. Konsultföretaget 
fick i uppgift att välja ut sex av sina kunder som respondenter. Kunderna skulle vara fördelade 
på tre av Websters (1992) sju relationstyper. Konsultföretaget hade inte någon närmare 
kundrelation än långsiktig relation och därför valdes nedanstående tre grupper. 
 

1. Enstaka transaktioner 
2. Repeterade transaktioner 
3. Långvariga relationer 

 
Både konsultföretaget och kunderna kommer att vara anonyma i undersökningen och därför 
utelämnas branschspecifik information. Urvalet av kundrespondenter gjordes av 
konsultföretagets marknadsgrupp. I texten kommer respondenterna att benämnas med 
förkortningen R1, R2, R3, R4, R5 och R6 samt konsultföretaget kommer att benämnas 
konsultföretag A. Kunderna i undersökningen är verksamma inom olika branscher, som 
exempelvis byggindustri, petroleumindustri och stålindustri. En av respondenterna (R5) är ett 
statligt företag och måste agera enligt lagen om offentlig upphandling.  
 

3.4 Datainsamlingsmetod 
För att kunna genomföra fallstudie utvecklades en intervjuguide. Intervjuguiden 
strukturerades som ett frågebatteri med ett antal öppna frågor som låg till grund för en 
diskussion mellan frågeställaren och respondenten. Intervjutillfället blev semistandardiserad 
och ostrukturerad till sin form. Svenning (1997, s 107) beskriver semistandardiserat som en 
öppen frågeställning, som gör att frågorna kan utvecklas i samråd med respondenten. Vidare 
säger Svenning att den ostrukturerade ansatsen ger frågeställaren möjlighet att växla mellan 
frågorna allt eftersom respondenten lämnar information. Ansatsen ger möjligheten att 
utveckla intervjun med respondenten utifrån dennes svar och ändå ha en struktur på intervjun. 
Denscombe (2000, s 134-138) menar att en semistandardiserad intervju ger forskaren en 
möjlighet att vara flexibel vid intervjutillfället, dock följer forskaren ett bestämt 
frågeformulär. Flexibiliteten innebär att forskaren har möjligheten att ändra frågeordningen 
samt kunna ställa frågor som inte täcks upp av frågeformuläret. 
 
Valet av antalet undersökningsenheter baserades på antalet relationstyper som 
konsultföretaget har med sina kunder. Konsultföretag A har tre typer av relationer med sina 
kunder, enstaka transaktioner, repeterade transaktioner och långvariga relationer. För att öka 
tillförlitligheten av empirin valdes att utföra två intervjuer per relationstyp. Detta innebar sex 
intervjuer med konsultföretagets kunder, samt en intervju med den markandsansvarige på 
konsultföretag A. Vid val av respondent hos kundföretaget valdes personen som hade ansvaret 
för inköp av konsulttjänster för intervjun, samt hade kontakten med konsultföretag A.  
 
Studien genomfördes med personliga intervjuer med respondenterna. Fördelarna med en 
personlig intervju är att den är lätt att genomföra, uppfattningar och synpunkter kommer fram 
vid intervjun, samt att intervjun blir lätt att kontrollera (Denscombe 2000, s 138). Den 
personliga intervjun utfördes i en semistandardiserad form, då detta medgav möjligheten att 
varva frågorna beroende på tidigare svar från respondenten. Personliga intervjuer gav 
möjligheten att ställa frågor och utveckla en dialog med respondenten. Respondenten fick 
möjligheten att ställa frågor ifall denne inte förstått frågan som ställdes, samt att vi kunde 
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utveckla frågeställningen ifall det dök upp information som förbisetts vid konstruktionen av 
intervjuguiden.  
 
Vid intervjutillfället försökte vi försäkra oss om att svaret uppfattats på ett korrekt sätt, genom 
att repetera svaret för respondenten och fråga om svaret var korrekt uppfattat. Det fanns två 
orsaker till återfraseringen av svaret: att svaret uppfattat korrekt samt att ge respondenten en 
chans att lämna tilläggsinformation till det svar som denne givit. För att förstärka den inre 
validiteten fick respondenten vissa begrepp och termer förklarade för sig under intervjun. Vid 
diskussion angående vissa begrepp användes snarlika begrepp med tilläggsinformation 
beroende på kunskapen hos respondenten för att intervjun skulle fortlöpa. 
 
På grund av att respondenterna hade tidsbrist genomfördes intervjuerna i respektive 
respondents kontorslokal. Genom att respondenterna besöktes kunde respondenten spara tid 
genom att inte behöva åka till intervjuplatsen. Ytterligare fördelar genom att besöka 
respondenterna är att respondenten blir intervjuad på egen mark, en ökad trygghetskänsla för 
personen. En trygghetskänsla som förhoppningsvis innebar ett så korrekt svar som möjligt. 
Vid intervjuerna fick respondenterna inte se intervjuguide för att denne inte skulle läsa 
frågorna och ge direkta svar på varje fråga. Frågorna skulle vara startpunkt för en kortare 
diskussion.  
 
Vid analys av empirin användes cross-case analys. Huberman och Miles (2002, s 17-19) anser 
att analysmodellen kan användas på flera sätt. Det första sättet som Huberman och Miles 
beskriver är att hitta likheterna inom varje fall och sedan göra en jämförelse mellan de olika 
fallen för att hitta olikheterna mellan fallen. På så sätt går det att se vad som är utmärkande för 
varje fall och vad som skiljer dem åt. Det andra sättet som Huberman och Miles beskriver är 
att inom varje fall hitta likheterna och sedan para ihop fallen två och två och sedan göra en 
jämförelse mellan paren för att se på skillnaden mellan fallen. På detta sätt anser Huberman 
och Miles att forskaren kan komma på nya sätt att se på empirin genom att hela tiden göra 
jämförelse mellan fallen, dock blir denna process tidsödande om forskaren har flertalet fall. 
Det tredje sättet som Huberman och Miles beskriver är att dela upp empirin i varje 
undersökningsenhet och låta olika forskare undersöka erhållna undersökningsdata beroende 
på dess karaktär. Exempelvis kan alla observationsdata undersökas av en forskare medan en 
annan forskare undersöker svaren på frågeformuläret för att undersöka svarens relevans för 
undersökningen. I denna undersökning användes det första alternativet, det vill säga att 
jämföra fallen internt för att hitta likheter och sedan jämföra fallen mellan varandra för att se 
på olikheterna.  

3.5 Metodproblem 
Validitet definierar Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997, s 38) som ett mätinstruments 
förmåga att mäta det som avses att mäta. Forskarna skiljer mellan inre och yttre validitet. Den 
inre validiteten avser hur väl våra intervjufrågor överensstämmer med det vi vill studera i 
undersökningen. Den yttre validiteten avser valet av studieobjekt för att besvara det som ska 
studeras i undersökningen. Ett problem med fallstudien är att välja respondenter, fallstudier 
med få respondenter har ett större krav på urvalet av dessa. Ett felaktigt val av respondent kan 
ge en felaktig bild av den tänkta studien. 
 
För att få så bra validitet som möjligt under intervjun, repeterades svaret för att ge 
respondenten möjlighet att korrigera oss ifall svaret återgivits fel eller om respondenten ville 
ge tilläggsinformation till svaret. Intervjuerna utfördes i respondenternas egna lokaler för att 
öka respondentens trygghetskänsla under själva intervjutillfället, detta kan öka validiteten i 
respondenternas svar. Validiteten påverkades av att konsultföretag A valde ut de respondenter 
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som skulle undersökas. Fördelen med detta urvalsförfarande var tillgången till respondenter 
medan nackdelen var risken för ett snedvridet urval av respondenter. Vi anser dock att 
nackdelen minskades då premisser för urvalet sattes upp gemensamt med konsultföretaget. 
 
Med reliabilitet menas att ett mätinstrument ska ge tillförlitliga och stabila utslag. (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 1997, s 39) För att skapa stabila utslag är det viktigt att respondenten 
uppfattar frågorna på rätt sätt. Användningen av intervjuguiden innebar att reliabiliteten 
minskade då respondenten inte fick se frågorna, samt att frågorna inte ställdes i samma 
ordning till samtliga respondenter. Vidare innebar semistandardiserade frågor en minskning 
av reliabiliteten då de direkt ställda frågorna kunde skilja sig mellan respondenterna beroende 
på hur denne svarat på tidigare frågor. I ett försök att erhålla en högre reliabilitet vid 
intervjutillfället återfraserades svaren så att respondenten fick möjlighet att korrigera 
eventuella fel eller ge tilläggsinformation på det lämnade svaret. Intervjuguiden gjordes med 
utgångspunkt från forskningsfrågorna samt teorikapitlet. 
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4 Empiri 
Empirikapitlet är uppdelat med avseende på de två forskningsfrågorna. Svaren från 
intervjuerna kommer att behandlas för varje fall, men i de fall där svaren är lika kommer 
ämnet att behandlas i fall 1 och endast skillnaderna förklaras vidare för fall 2 och 3. 
Konsultföretagets syn på relationerna kommer även att behandlas tillsammans med 
kundrespondenternas syn i varje av de tre fallen. På de frågor där den marknadsansvarige på 
konsultföretag A ansåg att svaret var lika för de tre fallen kommer det endast att nämnas i det 
första fallet. 

4.1 Relationers inverkan på kundvärdet för konsultföretag 
Detta avsnitt behandlar respondenternas svar från de fyra första frågorna i intervjuguiden och 
berör den första forskningsfrågan.  

4.1.1 Fall 1 Enstaka transaktioner 
Fall 1 innefattar respondenterna R1 och R2 som endast har enstaka transaktioner med 
konsultföretag A. Ordet transaktion kan vara något missvisande för konsultföretaget eftersom 
tjänsten innefattar uppdrag som kan pågå under flera månader. Anledningen till att dessa 
kunder ses som enstaka transaktioner är att respondenterna bara anlitat konsultföretag A några 
enstaka gånger. Respondenterna köper tjänster av konsultföretagets konkurrenter i betydligt 
större utsträckning. 
 
Relationers ökande av mervärdet vid köp av konsulttjänster 
På frågan om hur relationen kan öka mervärdet vid köp av konsulttjänster var effektivitet ett 
genomgående svar hos de två respondenterna. Vid försäljning av konsulttjänster måste 
konsulten vara insatt i den bransch som kunden är verksam inom, samt veta hur kundens 
organisation fungerar. När en konsult en gång utfört ett arbete åt en kund kan kunden spara 
mycket tid genom att anlita samma konsult igen. Det blir en direkt vinst för kunden eftersom 
konsulter ofta arbetar på timdebitering, det vill säga att kunden betalar för den tid som 
konsulten arbetar åt kunden. Färre arbetstimmar betyder att det blir lägre kostnader för 
kunden. R2 ser dock inte bara fördelar av att använda samma leverantör, utan anser att det på 
långsikt kan bli ineffektivt. Genom att alltid använda samma konsult kan kunden gå miste om 
nya idéer och sätt att arbeta. R2s företagspolicy är därför alltid skicka ut offertförfrågan till tre 
konsultföretag för att ta det bästa anbudet på arbetet som ska utföras. Den marknadsansvarige 
på konsultföretag A ansåg att alla respondenter kunde tjäna på den effektivitet som det 
innebär att göra upprepade köp av konsulttjänster, speciellt då konsulter arbetar på löpande 
arvode. 
 
En enklare kommunikation mellan parterna är ett annat mervärde som respondenterna 
identifierat.  När individerna inom de två företagen har en fungerande relation kan de lättare 
förstå varandra och det blir enklare att förklara var som ska göras. En konsult som varit 
anlitad tidigare vet vad som ska göras och kan lättare förstå en begränsad information från 
kunden. R1 och R2 eftersträvar en relation med konstant dialog och rapportering från 
konsulten. Den kontinuerliga rapporteringen är för tillfället något bristfällig från 
konsultföretagets sida. R2 anser att han måste ringa varje gång han vill veta hur det går i 
projekten. Den marknadsansvarige på konsultföretaget anser att kommunikationen måste 
fungera till samtliga kunder. Den viktigaste aspekten gällande kommunikationen är, enligt den 
marknadsansvarige, att konsulterna inte får glömma bort att kontakta kunderna eller glömma 
bort att svara på e-post. 
De två respondenterna anser att personliga relationer är viktiga för att relationen ska fungera 
och enligt R1 kan fungerande personliga relationer öka mervärdet genom att det blir trevligare 
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atmosfär vid arbetet. R1 uppskattar att ha trevliga leverantörer som han kan diskutera 
personliga saker med. R2 anser att den personliga relationen är viktig eftersom 
kommunikationen fungerar bättre med personer som fungerar bra ihop. R2 ser däremot inte 
relationen som avgörande för valet av leverantör, utan då är kunskapen hos konsulten 
betydligt viktigare. Den marknadsansvarige på konsultföretag A har även sett de fördelar som 
personliga relationer har mellan kunderna och konsultföretaget. Den marknadsansvarige anser 
att konsulterna måste känna av kunden för att se om kunden vill tala om personliga saker, som 
familj, eller hålla relationen på en professionell nivå och bara diskutera arbetsrelaterade saker. 
 
R1 anser att konsultföretagets relation till granskande myndigheter kan öka mervärdet för 
kunden. Om konsulten har ett högt anseende och fungerande relationer till myndigheterna går 
granskningarna oftare igenom. R1 anser att bra konsulter ofta har mer kunskap än 
myndigheternas tjänstemän, vilket leder till att konsulterna får ett bra rykte. R2 anser att det är 
bra om relationen till myndigheten fungerar men det är långtifrån avgörande i valet av 
leverantör. Respondenten menar att det finns konsulter som har bra kontakt med 
myndigheterna men saknar viktig kompetens. Myndighetens tjänstemän kan bytas ut och då är 
relationen till den före detta granskaren inte värd något för kunden. 
 
Skillnad mellan relationen till konsultföretag och andra leverantörer 
Respondenterna ser konsulttjänster som svårdefinierade i förväg, vilket kräver tillit och 
förtroende för leverantören. Den typ av tjänst som konsultföretag A säljer går inte att 
bestämma pris på innan den första delen av arbetet är utfört och därför måste konsulterna vara 
ärliga angående arbetets omfattning och budget. Ofta görs ett ungefärligt budgetförslag för 
konsultens åtagande. Dock förändras budgeten ofta under arbetets gång och då måste 
konsulten vara ärlig angående omfattningen. Konsulten ska inte göra mer arbete än vad som 
behövs om det finns möjlighet att komma under budget, konsulten måste även vara snabb med 
att informera när det finns risk att de går över budget i projekten. Båda respondenterna hade 
behov av information vid större förändringar av arbetet.  
 
Respondenterna i undersökningen ansåg att förtroende var viktigare i denna typ av 
verksamhet än vid andra typer av köp. Anledningen till att förtroende var viktigt för denna typ 
av tjänst var att det inte går att bestämma omfattningen i förväg. Konsultföretagets åtaganden 
är inte specificerade i avtalen, utan avtalet innehåller priser, kontaktpersoner och en generell 
beskrivning av arbetet som ska genomföras. R1 menar att det inte går att skriva ett specifikt 
avtal för vad som ska göras utan att det innebär en risk för båda parter rent ekonomiskt. Ett 
annat problem som R1 identifierat är att om konsulter arbetar mot en specifik budget och 
kostnaderna skjuter i höjden finns en risk att slutet på arbetet blir slarvigt utfört. R1 vill i ett 
sådant läge hellre kontaktas av konsulten för att sedan bestämma den fortsatta omfattningen 
av arbetet.  Det är inte alla konsulter som R2 har förtroende för och därför anlitas inte deras 
företag. Respondenten måste känna att konsulten gör det som är bäst för kunden. Enligt den 
marknadsansvarige på konsultföretag A bör konsultföretaget vara försiktigt med att ta arbeten 
som har ett fast pris eftersom det kan innebära en risk för konsultföretaget.  Omfattningen av 
projektet kan öka, vilket i sin tur leder till att kostnaderna överskrider det fasta pris som 
kunden betalar. Det fasta priset gör ändå kunden till förloraren i det långa loppet på grund av 
att konsultföretag A tar ut ett risktillägg för varje projekt som har ett fast pris. Den 
marknadsansvarige anser att det krävs förtroende oberoende av relationstyp och om 
konsulterna ska kunna arbeta på löpande räkning måste de visa kunden att de är pålitliga  
 
Respondenterna ansåg att konsulterna måste kunna mycket om kundföretaget och kundens 
bransch. Vid köp av andra typer av tjänster och produkter krävs inte denna kunskap om 
branschen och kundföretaget. Tidigare nämndes nära relationers mervärde tackvare en ökad 
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effektivitet. Denna ökade effektivitet kan respondenterna inte se vid andra typer köp som de 
genomför. 
 
Önskade förändringar i relationen mellan företagen 
Respondenterna anser att konsultföretag A uppfyller sina åtaganden och att de har den 
kunskap som krävs för att utföra tjänsterna. Respondenterna R1 och R2 önskar däremot mer 
direktkontakt vid arbetets gång och inte bara rapport vid avslutat arbete. R2 anser att han 
måste begära rapportering från konsultföretag A och måste ringa varje gång han vill ha en 
lägesrapport. Som tidigare nämnts skapar en kontinuerlig dialog i relationen ett mervärde för 
R1 och R2. Enligt R1 är det den ickefungerande kontakten som bidrar till att respondenten 
hellre väljer ett annat konsultföretag. R1 önskar även mer öppenhet i relationen till konsulten. 
Problemet med relationen till konsultföretag A är att R1 anser att han vill se hur de arbetar 
och vad som ligger till grund för de beslut som tas.  
 
R1 anser att det är viktigt att konsulterna inte föreskriver åtgärder i de rapporter som skickas 
till myndigheterna. Om konsulten skriver om vissa åtaganden kan detta innebära att 
respondenten tvingas utföra åtgärderna. Respondenterna önskar åtgärderna i en separat 
rapport som inte ska skickas till myndigheterna. R1 anser att konsultföretag A vissa gånger 
föreskrivit åtgärder som kunden inte vill utföra. Det är viktigt att rapporten alltid granskas av 
kunden innan rapporten skickas vidare till myndigheten. 
 
R1 anser att konsultföretaget har en dålig reaktionstid om det dyker upp oförutsedda arbeten. 
Konsultföretagets konkurrenter har mer tillgänglig personal som snabbt kan rycka ut vid 
behov. Detta bör förbättras för att respondenten ska köpa fler tjänster av konsultföretag A. R1 
tror att konsultföretaget tappar många projekt på grund av att de inte kan utföra arbetet 
tillräckligt snabbt.  
 
Relationens inverkan på valet av tjänsteleverantör 
Vid köp av denna typ av tjänst handlar det ofta om stora och dyra projekt där konsulternas 
arbete är oerhört viktigt. Den huvudsakliga anledningen till att välja en leverantör är inte 
relationen, utan den kompetens som konsulterna besitter menar bägge respondenterna. 
 
För R1 har relationen ändå en avgörande roll i valet av leverantör. Det handlar mycket om den 
kontinuerliga kontakten och diskussionen som respondenten vill ha med konsulterna. R1 
anser att konsultföretag A inte vill ha den kontinuerliga kontakten och respondenten anser 
även att vissa personer i konsultföretaget inte vill att han ska lägga sig i deras arbete. R1 har 
inte konsultföretag A som huvudleverantör av den tjänst som konsultföretag A säljer, utan har 
en annan leverantör för de flesta uppdrag. På grund av fungerade kontakter och bra personliga 
relationer till konkurrenten. Respondent 1 anser att valet av individer är viktigare än valet av 
företag, eftersom det är individerna som innehar kunskap och det är kunskap som kunden 
köper. 
 
R2 anser att relationen är viktig i samarbetet men långt ifrån avgörande för valet av konsulter. 
Respondenten har en företagspolicy som innebär att alltid skicka ut offertförfrågan till minst 
tre företag, där det mest lämpade företaget väljs ut. Konsultföretag A har endast utfört ett 
arbete åt respondenten och valdes ut på grund av att konsultföretaget är ett internationellt 
företag med utländska resurser. Respondenten hade ett komplext problem och i Sverige finns 
inte tillräcklig kunskap inom området. Konsultföretaget har ett kontor i Europa där 
konsulterna besitter stor kunskap inom ämnet och därför valdes konsultföretaget som 
leverantör. Den marknadsansvarige förklarade att vissa konsulter används för att ansöka om 
uppdrag på grund av deras anseende i branschen eller på grund av personliga relationer till en 
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viss beställare. Konsulten som används för den inledande kontakten med kunden behöver inte 
nödvändigtvis arbeta i projektet.  

4.1.2 Fall 2 Upprepade transaktioner 
Fall 2 innefattar respondenterna R3 och R4 som har upprepade transaktioner med 
konsultföretaget. Respondenterna har några uppdrag per år åt konsultföretag A men det är inte 
ett kontinuerligt arbete som pågår. Mellan uppdragen sker ingen större interaktion mellan 
parterna. 
 
Relationers ökande av mervärdet vid köp av konsulttjänster 
Respondenterna R3 och R4 är av samma uppfattning som R1 och R2 angående relationers 
effektivitet vid köp av konsulttjänster. R3 och R4 anser också att kunderna tjänar på 
konsulternas ökade effektivitet. R3 anser att han sparar mycket tid på att inte hela tiden söka 
nya leverantörer. Respondent R3 förklarar även att det delvis är av bekvämlighetsskäl som 
han väljer att använda samma leverantör varje gång.  
 
R3 och R4 ser ett mervärde i en nära relation genom att konsulterna blir som en förstärkning 
av det egna företagets personalstyrka. Kunden behöver inte hålla med den resursen som 
konsultföretaget står för och behöver bara betala för effektiva timmar. R3 ser konsulten som 
en ”huskonsult” som är en del av företaget. R4 anser att de själva inte har resurser att utföra 
det arbete som konsulterna gör. R3 ser dock en viss risk med att anlita samma konsult varje 
gång och det är att kunden blir beroende av konsulten. Den marknadsansvarige anser att 
konsultföretag A kan utöka sina åtaganden till dessa kunder och agera projektleverantör 
eftersom de har en nära relation till beställaren. Konsultföretaget kan driva hela projekt åt 
kunden och sköta kontakten till myndigheter och entreprenörer. 
 
En enklare kommunikation mellan parterna och fungerade personliga relationer är mervärden 
som R3 och R4, precis som R1 och R2, identifierat. Respondenterna R3 och R4 anser att 
rapportering bara är nödvändigt om det sker större förändringar gällande arbetets omfattning 
och budget, vilket konsultföretag A sköter bra. Respondenterna säger att de litar på att 
konsulterna utför sina åtaganden, agerar för kundernas bästa och behöver därför inga 
kontinuerliga rapporteringar.  
 
Respondenterna R3 och R4 anser att konsultföretagets relation till granskande myndigheter 
kan öka mervärdet för respondenten. R4 anser att myndigheterna sällan ifrågasätter 
konsultföretagets rapporter vilket är positivt för kunden. R3 ser en möjlighet att konsulterna 
kan föra kundens talan vid kontakten med myndigheterna. R4 anser dock att relationen till 
myndigheten inte får bli så bra att konsulterna försöker göra myndigheterna nöjda istället för 
kunden.  
 
Skillnad mellan relationen till konsultföretag och andra leverantörer 
R1s och R2s syn på konsulttjänsterna som svårdefinierade finns även hos R3 och R4. R4 
anser att en fungerande relation är betydligt viktigare vid köp av konsulttjänster än vid köp av 
andra tjänster och anser att det krävs tillit till leverantören. R4 anser även att det är de höga 
kostnaderna i projekten som kräver förtroende och tillit till konsulterna. R3 och R4 anser även 
att de ickespecificerade avtalen, är unika för köp av komplexa tjänster. 
 
Precis som R1 och R2 anser R3 och R4 att konsulterna måste hålla sig uppdaterade om 
förändringar i branschen och hos kundföretaget. R3 ser vikten av att konsulten håller sig 
informerad om förändringar hos kunden. Konsulterna måste vara uppdaterade på 
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lagförändringar och domar som kan förändra riktlinjer i branschen. Möjligheten att hålla sig 
uppdaterad om branscher och kunder underlättas om samma leverantör anlitas varje gång.  
 
R4 anser att personkemin måste stämma bra i relationen till ett konsultföretag. Det handlar om 
personer som är själva produkten, vilket gör att personernas inverkan på tjänstens utförande 
blir avgörande för resultatet.  
 
Önskade förändringar i relationen mellan företagen 
Respondenterna R3 och R4 anser att konsultföretag A uppfyller sina åtaganden och att de har 
den kunskap som krävs för att utföra de tjänster som respondenterna köper. Precis som R1 
anser R3 att det är viktigt att konsulterna inte föreskriver åtgärder i de rapporter som skickas 
till myndigheterna. R3 anser inte att det är vanligt att konsultföretaget föreskrivit åtgärder som 
kunden inte vill utföra, men det har hänt. R3 anser till skillnad mot R1 att reaktionstiden är 
bra och att konsultföretaget alltid utför arbeten vid behov. Respondenten anser att den snabba 
reaktionen är en stor fördel vid oförutsedda myndighetsförelägganden. 
 
Enligt R3 har relationen pågått under många år och företagen ”kör i gamla fotspår”. 
Respondenten vill ha mer information om vilka övriga tjänster som konsultföretag A kan 
erbjuda. Företagen tar varandra förgivet och kanske missar förändringar. 
 
R4 anser att kunskap är låst i vissa personer och respondenten har kontakt med dessa 
personer. Det är viktigt att konsultföretaget för vidare kunskapen till fler anställda och 
använder fler kontakter i relationen. Det underlättar om någon viktig person är sjuk eller 
frånvarande av någon anledning. R4 föreslår att konsultföretag A ska använda sig av en 
projektsekreterare som de andra konsultföretagen har. De skulle kunna kontaktas för att 
vidarebefordra information till handläggare eller rekommendera andra kontaktpersoner. En 
annan anledning till att använda projektsekreterare är att respondenten inte vill anlita en 
konsult till att stå och kopiera eller renskriva rapporter som en sekreterare kan hantera till en 
lägre kostnad.  
 
R4 önskar bättre uppföljning från konsultföretagets sida. Efter varje projekt bör konsulterna 
sätta sig ner med kunden och se tillbaka på projektet. Parterna måste kunna ge kritik till 
varandra och föra en dialog, utan att personangrepp uppstår. R4 hoppas även på 
avtalsavstämning varje år. Då ska de två företagen se vad de har lärt sig, återblick på det 
gångna året och ge feedback. Enligt den marknadsansvarige hade konsultföretag A tidigare 
kundenkäter men etablerade kunder inte orkade fylla i enkäten varje år, vilket ledde till att 
konsultföretaget slutade skicka ut dem. Den marknadsansvarige anser att personliga intervjuer 
och dialoger bör användas för uppföljning av projekt. Konsultföretagets VD har, enligt den 
marknadsansvarige, bokat möten med några av de största kunderna för att få feedback på 
projekten.  
 
Relationens inverkan på valet av tjänsteleverantör 
En fungerande relation har stor vikt i valet av leverantör för R3 och R4. R3s företag hade 
redan en relation till konsultföretag A redan innan han började för sex år sedan. Så länge 
konsultföretaget uppfyller sina åtaganden kommer R3 att fortsätta köpa tjänster av 
konsultföretaget. Givetvis ligger den expertis som konsultföretagets personal har som grund 
till att relationen fungerar. Om det inte skulle finnas någon kunskap hos konsultföretagets 
personal skulle konsultföretaget inte kunna utföra några arbeten för respondenten och då 
spelar relation inte någon roll. 
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Första gången som R4 köpte en tjänst av konsultföretag A blev han rekommenderad av en 
samarbetspartner att anlita konsultföretaget tackvare deras kompetens inom det område som 
respondenten efterfrågade. Efter den affären fick R4 bra erfarenhet av konsultföretag A och 
har därför valt att anlita konsultföretaget fler gånger. Vid ett annat projekt skickades en 
offertförfrågan ut till några konsultföretag och konsultföretaget la det lägsta budet och fick 
uppdraget. Under 2006 tecknad kunden ett ramavtal1 på ett år tackvare de positiva 
erfarenheterna som R4 hade till konsultföretag A. 

4.1.3 Fall 3 Långsiktig relation 
Fall 3 innefattar respondent R5 och R6 som har en långsiktig relation till konsultföretag A. De 
avtal som finns mellan företagen sträcker sig över flera år och respondenterna är två av 
konsultföretagets mest frekventa kunder. Respondent 5 är en av marknadens viktigaste kunder 
och står för en stor del av konsultföretagets totala omsättning. 
 
Relationers ökande av mervärdet vid köp av konsulttjänster 
R5 och R6 ser ett mervärde i att kunna använda en konsult vid flera tjänster eftersom de kan 
kundens arbetssätt och problemområden, vilket leder till effektivare arbete. Detta har även 
beskrivits av de fyra andra respondenterna. Effektiviteten är anledningen till att de två 
respondenterna tecknar längre avtal med konsultföretag. R5 som råder under lagen för 
offentlig upphandling, handlar ofta upp längre kontrakt för hela eller delar av projekt för att 
slippa upphandla varje specifik uppgift. Det handlar om stora projekt som sträcker sig under 
lång tid. R6 eftersträvar en minskning av den egna organisationen. För att minskningen ska bli 
effektiv försöker R6 etablera längre relationer till sina leverantörer. R6 ser precis som R3 ett 
mervärde i en nära relation genom att konsulterna blir som en förstärkning av egna 
personalstyrkan. R6s företag som strävar mot att minska organisationen kan ersätta delar av 
organisationen genom ”out-sourcing”. För att R6 ska kunna anlita ett företag för att ersätta 
delar ur organisation krävs ett nära samarbete, en nära relation. R6 anser att för att kunna 
minska den egna organisationen måste konsulterna vara självgående eftersom det inte finns 
resurser att följa och kontrollera deras arbete.  
 
En enklare kommunikation mellan parterna är ett annat mervärde som alla respondenterna 
identifierat.  R5 anser att konsulterna måste vara tydliga, kunna kommunicera och 
argumentera för sin sak. Respondenterna R5 och R6 anser att rapportering bara är nödvändigt 
om det sker större förändringar gällande arbetets omfattning och budget, vilket 
konsultföretaget sköter bra. Respondenterna säger att de litar på att konsulterna utför sina 
åtaganden, de agerar för kundernas bästa och behöver därför inga kontinuerliga 
rapporteringar. R6 anser att kommunikation vid förändringar inte alltid fungerat, men att det 
fungerar bättre nu när konsultföretag A lärt sig hur respondenten vill arbeta. R6 vill ha så få 
kontakter som möjligt och ser detta som en fördel med att använda samma leverantör. Den 
marknadsansvarige på konsultföretag A har även identifierat mervärdet för R6 med att 
använda få kontaktpersoner. Konsultföretag A har även utvecklat dokumentationssystem åt de 
två respondenterna där konsulterna lägger in data för att förenkla kommunikationsflödet. 
Kunden kan gå in i databasen, se vad konsulterna lägger in i basen och använda materialet. 
 
R5 anser personliga relationer är viktiga eftersom det är individerna som har relationerna, 
företagen i sig kan inte ha en relation. Det underlättar arbetet att samarbeta med personer som 
kunden fungerar bra med. Det skall dock inte avgöra valet av leverantör på grund av lagen om 
offentlig upphandling. Kunden kan alltså inte anlita en leverantör som respondenten har en 
bra relation till. Den marknadsansvarige anser att ramavtal och en nära relation kan vara 

                                                 
1 Ramavtal förklaras i avsnitt 4.2.2 
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effektivt för R5 vid mindre projekt där inte upphandlig är nödvändig. I dessa fall blir det 
betydligt enklare för R5 att använda redan etablerade kontakter. 
 
Skillnad mellan relationen till konsultföretag och andra leverantörer 
Respondenterna ser konsulttjänsterna som komplexa och anser att det krävs förtroende för 
leverantören. Företagen har långa kontrakt, men avtalen är inte lika specificerade som vid 
andra typer av köp. Konsulterna arbetar ofta på löpande räkning i de projekt som 
respondenterna erbjuder. 
 
R5 anser att en helhetssyn på projekten och projektens betydelse för kunden är viktig för 
konsulten. Konsulten ska inte kunna sin specifika bit i projekten utan måste ha en helhetssyn 
för att klara av att uppfylla sina åtaganden. Respondenterna R5 och R6 anser precis som de 
övriga respondenterna att konsulterna måste kunna mycket om kunden och kundens bransch. 
De ser ett mindre behov av denna kunskap vid köp av andra typer av tjänster och produkter. 
 
R5 anser att det är stora skillnader mellan konsulter och de entreprenörer som respondenten 
arbetar med i olika projekt. Konsulten är en rådgivare och samarbetspartner där relation måste 
fungera bra. Relationen till entreprenörerna är ofta mycket hårdare och innebär ofta mycket 
mer problem, diskussioner om pengar och konflikter mellan individer. R5 anser att om en 
kontaktperson i konsultföretaget skulle byta arbetsgivare mitt i ett projekt skulle respondenten 
följa med konsulten till den nya arbetsgivaren. Men efter projektet sker ny upphandling vilket 
leder till att alla konsultföretag har möjlighet att få projektet. 
  
R6 ser också stora skillnader vid köp av konsulttjänster. Kunden köper kunskap och 
erfarenhet och kan aldrig veta vad som fås innan köpet.  R6 anser att en beställare måste vara 
kompetent vid köp av kunskap och erfarenhet. Det gäller att kunna beskriva vad de vill ha ut 
av tjänsten för att konsulten ska kunna förstå behoven. Beställaren måste vara säker på att 
konsulten förstått uppdraget och sedan måste beställaren säkerställa att kompetensen finns hos 
konsulten. Det är lättare om det finns erfarenhet av tidigare arbete med en viss konsult. Då vet 
beställaren att kompetensen finns och att de förstår kundens behov. 
 
Önskade förändringar i relationen mellan företagen 
R5 och R6 har inga specifika förändringar som de önskar, utan tycker att relationen fungerar 
bra. R6 anser att det inte riktigt fungerade tidigare med rapportering om förändringar, 
utförande av åtagande och anpassning till beställaren. Respondenten, R6, anser att 
kommunikationen alltid kan bli bättre och det är aldrig fel att skicka ett kort mail och ge en 
lägesrapport. Men som tidigare nämnts fungerar relationen bättre med tiden och det tar tid att 
anpassa sig till kundens behov.  
 
R6 arbetar med konsultföretag A i flertalet länder och har därför erfarenhet från de olika 
arbetssätten som finns i konsultföretagets utländska kontor. Respondenten anser att 
konsultföretaget borde ha bättre relationer till sina utländska kollegor för att utbyta 
erfarenheter och använda gemensam arbetsstruktur över landsgränserna.  
 
Relationens inverkan på valet av tjänsteleverantör 
Den huvudsakliga anledningen till att välja en leverantör är inte relationen, utan den 
kompetens som konsulterna besitter. Även om respondenterna har långsiktiga relationer till 
konsultföretaget gör de upphandlingar mellan varje långsiktig avtal. R5 anser att det är 
kompetensen inom ett specifikt område som gör konsultföretaget överlägset vid upphandling, 
därav den långa relationen. De offentliga upphandlingarna gör att personliga relationer inte 
ska ha någon inverkan. Respondent R5 anser dock att den som utvärderar kan vara subjektiv i 
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sina bedömningar och att relationen trots allt har en viss betydelse. R6 har avtal som löper på 
5 år och har också anbudsförfarande när avtalen går ut. Avtalen tecknas av internationella 
inköpsavdelningen inom bolaget, vilket gör relationerna mindre betydande. Tidigare 
erfarenheter om uppfyllda åtaganden spelar en stor roll om leverantören använts tidigare, men 
eftersom upphandlingarna oftast innefattar att kunden måste lämna tidigare kunder som 
referenser kommer även relationen till andra kunder in i bilden. Respondenten hade en 
fungerade relation till ett annat konsultföretag när kontraktet till konsultföretag A tecknades 
och R6 hade personligen ingen möjlighet att påverka valet av leverantör. Däremot hade 
respondentens egen organisation erfarenheter från konsultföretaget i andra länder, vilket var 
en avgörande anledning till valet. R6s organisation måste ha en tjänsteleverantör som kan 
täcka hela Europa för att slippa arbeta med flera olika konsultföretag. 
 
För att få en överblick av svaren på intervjufrågorna som behandlar den första 
forskningsfrågan presenteras svaren i punktform i tabellen 1. 
 
Tabell 1 Respondenternas svar på intervjufrågorna som behandlar forskningsfråga 1. 

Enstaka transaktion Upprepade transaktioner Långsiktig relation  
Forskningsfråga 1 

Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 Respondent 5 Respondent 6 
Hur kan relationer  öka 
mervärdet vid köp av 

konsulttjänster? 

Effektivitet, 
kommunikation, 

personliga 
relationer, konstant 

information och 
rapportering, 
myndighet 

Effektivitet, 
kommunikation, 

personliga 
relationer, konstant 

information och 
rapportering 

Effektivitet, 
kommunikation, 
bekvämlighet, 

personliga 
relationer, ej egna 

resurser. 
myndighet, 

Effektivitet, 
Kommunikation, 

personliga 
relationer, ej egna 

resurser, 
myndighet 

Effektivitet, 
kommunikation, 

personliga 
relationer, 
helhetssyn, 

system 
 

Effektivitet, 
Kommunikation, 

personliga 
relationer, ej egna 

resurser, få 
kontakter, system

Finns det skillnader mellan 
värdet av relationen till 

konsultföretag och andra 
leverantörer? 

Komplex tjänst, 
förtroende, lösa 

kontrakt, 
uppdaterad, 
personkemi 

Komplex tjänst, 
förtroende, lösa 

kontrakt, 
uppdaterad 

 

Komplex tjänst, 
förtroende, lösa 

kontrakt, 
uppdaterad 

 

Komplex tjänst, 
förtroende, lösa 

kontrakt, 
uppdaterad, 
personkemi 

Komplex tjänst, 
förtroende, lösa 

kontrakt, 
uppdaterad, 
rådgivare 

Komplex tjänst, 
förtroende, lösa 

kontrakt, 
uppdaterad, 
Kompetent 
beställare 

Är det något som ni skulle 
vilja ändra på i er relation 

med konsultföretaget? 

Begära 
rapportering, 
öppenhet, ej 

föreskriva åtgärder,
reaktionstid, 

Begära 
rapportering, 

ej föreskriva 
åtgärder, 

Kör i gamla 
hjulspår, mer info, 
bättre uppföljning, 
projektsekreterare

Allt fungerar bra.  Information kan 
alltid bli bättre, 
struktur över 

gränserna 

Hur påverkar relationer 
valet av tjänsteleverantör? 

Personliga 
relationer, kunskap 

är viktigast 

Ej viktigt, kunskap 
är viktigast  

Anledning att ta 
samma leverantör

Erfarenheter och 
referenser 

Ej viktigt, kunskap 
är viktigast 

Erfarenheter och 
referenser 

4.2 Konsultföretagets arbete för att utveckla närmare relationer 
Detta avsnitt behandlar respondenternas svar från de tre sista frågorna i intervjuguiden och 
berör den andra forskningsfrågan.  

4.2.1 Fall 1 Enstaka transaktion 
Graden av relation till respondenterna 
Relationen som R1 har till konsultföretag A har bara innefattat några enstaka uppdrag i östra 
Sverige. Respondenten använder flera leverantörer men har en huvudleverantör som används 
för det kontinuerliga arbetet. Respondenten anser att relationen till konsultföretag A fungerar 
bra överlag och det finns ett förtroende för företaget. R1 har dock en bättre relation till sin 
huvudleverantör och anledningen är att den kontinuerliga kontakten i den dagliga driften 
fungerar bättre. R1 har även bättre personliga relationer till huvudleverantörens personal. 
Respondenten har två personer inom konsultföretaget som han gärna arbetar med och som han 
anser ha en hög kompetens inom vissa specifika områden. Vid behov av den specifika tjänsten 
anlitas dessa konsulter. Enligt den marknadsansvarige sker kontakten i östra Sverige relativt 
sällan, medan kontakten i västra Sverige är betydligt mer frekvent på grund av bra personliga 
relationer till respondentens två kontaktpersoner. 
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Konsultföretag A har endast utfört ett uppdrag åt R2 förutom några få kompletteringar efter 
arbetets slut. Vid köp har respondentens företag som policy att skicka ut offertförfrågan till tre 
företag och det företag som har den bästa kompetensen för det specifika uppdraget får 
uppdraget. R2 är nöjd med detta förfarande eftersom de kan få in nya idéer genom att byta 
konsult. Det finns ingen anledning för respondenten att ingå i längre samarbeten med en 
specifik konsult. R2 tror inte att konsultföretagets kompetens kommer att efterfrågas i någon 
större omfattning i framtiden, eftersom det finns andra konsulter som har mer expertis på de 
arbeten som skall utföras i framtiden. Enligt den marknadsansvarige har företaget inte haft 
någon längre relation till R2, men det finns en möjlighet till samarbete i framtiden. 
Konsultföretaget kan vid behov utföra andra typer av projekt åt respondenten. 
 
Konsultföretagets arbete för att förbättra relationen 
En av de första åtgärder som de två respondenterna nämnde var att konsultföretag A 
tillhandahåller en specifik kontaktperson eller några kontaktpersoner till varje kund. Genom 
att kunden får en egen kontakt förbättras de personliga relationerna enligt R1. R1 anser att 
vissa kontakter är bra på att anpassa sig till respondentens behov och använder därför alltid 
dessa kontakter. Enligt den marknadsansvarige har konsultföretag A specifika kundkontakter 
till varje kund, men försöker att ta in nya kontakter allteftersom som projekten pågår. 
Anledningen är att de nya kontakterna ska vara med och träffa kunderna fysiskt vid möten 
innan den nya kontakten initierar egna möten med kunden. Konsultföretaget har enligt den 
marknadsansvarige ingen direkt strategi för hur kundrelationer ska hanteras, förutom att 
konsulterna ska försöka uppfylla sina åtaganden med avseende på tid, budget och kvalitet. 
Respondenterna anser också att konsultföretag A uppfyller sina åtaganden, vilket leder till att 
relationen förbättras och att respondenterna får ökat förtroende för konsultföretaget i 
fortsättningen.  
 
R2 förklarar att de får inbjudningar från konsultföretag A att delta på seminarium om det som 
konsultföretaget utför åt kunden, vilket uppfattas som positivt. Respondentens problem är 
ovanligt i Sverige och därför har konsultföretaget erbjudit respondenten att delta i 
forskningsgrupp som ska behandla ämnet. Den marknadsansvarige i konsultföretag A vill ha 
mer kundaktiviteter tillsammans med samtliga kunder. Kundaktiviteterna kan innefatta 
exempelvis lunchmöten och seminarium. Konsulterna ska vara de som informerar om 
förändringar i lagar och förändringar i branschen för att hålla kunderna uppdaterade. 
 
Skapande av relationsband mellan företagen 
Förtroende är något som, enligt båda respondenterna, skapar band mellan företagen och att 
bandet skapas genom att konsultföretaget utför sina åtaganden. R1 anser att företagen måste 
vara öppna med allt för att individerna ska kunna lita på varandra. Det måste också finnas ett 
ömsesidigt utbyte av kunskap och information mellan företagen. R2 anser också det är viktigt 
med tillit och det gjordes en muntlig överenskommelse när budgeten överskreds, vilket 
skapade ökat förtroende för konsultföretag A.  
 
R1 anser att det är viktigt att använda löst styrda avtal, där respondenten handlar upp en 
person från konsultföretaget för att göra jobbet och att parterna på förhand bestämmer 
timpriset för konsulten. Arbetets omfattning går inte att bestämma på förhand utan måste 
bestämmas allteftersom. R1 ser bara avtalet som en liten del av relationsbanden, utan ser 
förtroende och personliga relationer som de viktigaste banden mellan företagen. R2 anser att 
personliga relationer är viktiga för att kommunikationen ska fungerar, vilket har fungerat från 
och till i relationen till konsultföretaget.  
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Enligt R1 kan ett ömsesidigt utbyte av information skapa band mellan företagen, eftersom 
konsulten kan sitt specifika område och kunden kan branschen. Konsulten kan bidra med 
erfarenheter från andra arbeten av liknande karaktär och informera kunden om detta. Kunden 
kan även ha kunskaper och erfarenheter som kan vara av nytta för konsulten. Vid arbetets 
början sitter beställaren med mycket viktig information. 

4.2.2 Fall 2 Upprepade transaktioner 
Graden av relation till respondenterna 
Respondenten R3 har sedan många år haft konsultföretag A som tjänsteleverantör. Företagen 
har ett ramavtal vilket innebär att parterna enas om ett timpris för olika konsulttjänster, samt 
generella riktlinjer. Ramavtalet gäller ett år och när avtalen går ut bestäms nya priser för 
kommande år. Ramavtalen beskriver, enligt den marknadsansvarige, även olika rabatter som 
kunden får när dennes kostnader överskrider givna nivåer. Ramavtalet innefattar inga 
specifika åtaganden, men vid stora projekt upprättas däremot mer specifika avtal. Relationen 
är inte kontinuerlig och det sker ingen direkt interaktion mellan de projekt som utförs. R3 har 
varit i kontakt med konsultföretaget under sex år och har utvecklat en bra relation till 
konsultföretagets kontaktpersoner. Tidigare år utförde konsultföretag A betydligt fler arbeten 
åt respondenten enligt den marknadsansvarige. Anledningen till minskning skulle enligt den 
marknadsansvarige kunna bero på ett problem som uppstod för inte så länge sedan. 
 
Respondent R4 har sedan ett år tillbaka ett ramavtal med konsultföretaget. R4 har anlitat 
konsultföretaget tidigare men bara vid enstaka tillfällen. Respondenten har ramavtal med två 
andra konsultföretag som också levererar liknande tjänster. R4 använder konsultföretag A 
endast i större projekt på grund av att konsultföretaget bara har kontor i fyra städer i Sverige. 
Respondenten anlitar därför andra konsulter vid mindre projekt på platser där konsultföretaget 
inte har kontor. R4 anser att det blir dyrt att ta in konsultföretag från Stockholm för att utföra 
ett halvdagsarbete i Luleå. Då anlitas en konsult som finns belägen i Luleå. 
 
Konsultföretagets arbete för att förbättra relationen 
Enligt R4 framgår i avtalen vem som är kontaktperson och respondenten använder denna 
kontakt i kommunikationen med konsultföretag A. R3 anser att det är bra att konsultföretaget 
introducerar nya kontakter för att sköta kontakten mellan parterna. Respondenten beskriver att 
den nya kontaktpersonen följer med den redan befintliga kontaktpersonen till den nya 
kontaktpersonen är insatt i kundföretaget och projektet. R3 säger att han skulle ta illa upp om 
det ringde en helt okänd konsult och sa att han representerade konsultföretag A. 
 
R4 anser att konsultföretaget uppfyller sina åtaganden vilket leder till att han får förtroende 
för säljaren. Respondenten uppskattar att konsulterna är självgående och inte ringer och frågar 
hela tiden. R4 tar för givet att konsulterna vet vad som ska göras, men vill ändå att de ska 
kontakta respondenten om det skulle det skulle dyka upp oförutsedda kostnader. Även R3 har 
stort förtroende för konsulterna och litar på att de utför sina åtagande, vilket medför att 
respondenten inte behöver konstant rapportering.  
 
R3 beskriver att konsultföretaget anordnar seminarier och samkväm med kunden för att 
förbättra relationen. Respondenten anser att dessa är bra för att lära känna konsulterna. 
 
Skapande av relationsband mellan företagen 
R4 anser att förtroende mellan parterna är en förutsättning för att relationen ska fungera och 
att företagen måste vara ärliga mot varandra för att kunna skapa förtroende. Respondenten 
uppskattar att konsultföretaget i början av relationen berättade att de även samarbetar med en 
av respondentens största konkurrenter. Respondenten köper tjänster av två av 
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konsultföretagets konkurrenter och är givetvis öppna med detta. Även respondent 3 ser 
förtroende som ett viktigt band mellan företagen. 
 
Ramavtalen till respondenterna har inga krav på längre förbindelser från kundernas sida och 
därför kan kunden byta leverantör om de inte skulle vara nöjda med konsultföretaget. Det är 
inte något juridiskt avtal som gör att respondenterna väljer att köpa tjänsterna av 
konsultföretag A. 
 
Som tidigare nämnts ser både R3 och R4 effektivitet i att använda samma konsultföretag och 
det kan ses som ett band mellan företagen. Effektivisering är en anledning för R3 att använda 
samma konsulter om och om igen, vilket respondenterna ser som en typ av band mellan 
företagen. 
 
Enligt R3 kan en fungerande personkemi vara en motivering till att beställa tjänster från en 
leverantör. Om respondenten har en fungerande kontakt med kontaktpersonen i konsultföretag 
A är det enklare att köpa av samma person igen. R4 anser att relationen finns mellan individer 
och att dessa måste fungera ihop för att företagen ska kunna samarbeta. Den 
marknadsansvarige anser att personerna inte behöver vara särskilt lika för att kunna skapa en 
bra relation, utan det gäller att skapa en professionell relation med ömsesidig respekt mellan 
parterna. 

4.2.3 Fall 3 Långsiktig relation 
Graden av relation till respondenterna 
R5 har arbetat med konsultföretag A sedan 80-talet och tar in konsulterna kontinuerligt i olika 
projekt. R5 har ett ramavtal som kan användas vid mindre projekt. Upphandling sker vid stora 
projekt då ett längre kontrakt skrivs. Vid riktigt stora projekt sker ibland skedesindelning så 
att en del av arbetet kan handlas upp och inför nästa skede sker ny upphandling. 
Respondenten har en mall för upphandlandet med viktning av olika faktorer som exempelvis 
kunskap och pris. R5 anser att mallen fungerar bra, men den marknadsansvarige på 
konsultföretag A anser att pris viktas för mycket i mallen. Den marknadsansvarige anser att 
kunskapen borde ha mer inverkan på valet av leverantör. R5 är enligt den marknadsansvarige 
en av konsultföretagets viktigaste kunder och har en stor makt på marknaden på grund av den 
stora mängden konsulttjänster som köps av respondenten. Den marknadsansvarige ser lagen 
om offentlig upphandling som en stor begränsning i relationen, trots att den ger stora 
utrymmen för subjektiva bedömningar. 
 
R6 är en internationell beställare och vill ha en enda kontakt för denna typ av tjänst i Europa. 
Det fanns inget konsultföretag som kunde täcka hela Europa och konsultföretag A skapade 
därför en allians med två andra konsultföretag för att kunna ta kontraktet. Kontrakten sträcker 
sig över tre år med två års förlängning om konsulterna uppfyller sina åtaganden. Arbetet har 
pågått kontinuerligt sedan 2005 och fungerar bra enligt R6. Enligt den marknadsansvarige har 
konsultföretag A gjort vissa arbeten åt respondenten sedan 1997, men R6 hade då ett annat 
konsultföretag som huvudleverantör i Sverige. R6 var till en början inte helt nöjd med att 
tvingas byta leverantör på grund av internationella beslut i organisationen enligt den 
marknadsansvarige. 
 
Konsultföretagets arbete för att förbättra relationen 
R5 och R6 anser, som tidigare nämnda respondenter, att åtaganden är viktiga för att förbättra 
relationen. Konsultföretag A uppfyller, enligt respondenterna, sina åtagande och är 
självgående, vilket förbättrar relationen. R6 anser att konsultföretaget är bra på att anpassa sig 
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till R6s struktur gällande arbete och rapporter, det har dock tagit lite tid innan det fungerade 
bra. 
 
Kontaktpersonerna är viktiga enligt respondenterna och R6 anser att nya kontakter inskolas 
bra i samarbetet. R6 har en ansvarig kontakt för hela Europa som respondenten träffar fyra 
gånger per år för att stämma av läget och diskutera större beslut. R6 har även kontakter i varje 
land som används i det dagliga arbetet.  
 
Konsultföretag A har integrerade datasystem med båda respondenterna. Konsultföretaget har 
utvecklat en databas åt R6 som används av alliansen i hela Europa för att dokumentera 
rapporter och viktig data. Enligt R5 utvecklar konsultföretaget respondentens system för 
hantering av data.  
 
Skapande av relationsband mellan företagen 
Precis som övriga respondenter anser R3 och R4 att förtroende krävs för att relationen ska 
hållas ihop. R5 anser att förtroendet kan skapas genom ärlighet angående leverans och budget. 
R6 anser att positiva erfarenheter leder till förtroende, vilket kan likställs med att 
konsultföretag A uppfyller sina åtaganden som R5 anser skapa förtroende. En viktig 
anledning till att R5 har en nära relation till konsultföretag A är den unika kompetens som 
konsultföretaget besitter inom ett visst område. 
 
Företagen har långa avtal vilket binder dem till relationen under en längre period och skapar 
band mellan företagen. När avtalen avlutas måste däremot konsultföretag A förlita sig på 
andra typer av band för att inte tappa kunden. Respondenterna ser här kunskapen som den 
viktigaste anledningen till nya kontrakt. 
 
Personliga relationer och de integrerade systemen kan också ses som band mellan företagen 
enligt respondenterna. Systemen skapar en viss beroendeställning, eftersom konsultföretag A 
utvecklat dem. Ökad effektivitet är något som samtliga respondenter identifierat i relationen. 
R6 ser effektivitet i så få kontakter som möjligt genom att få kontakter skapar närmare band 
till dessa personer. 
 
För att få en överblick av svaren på intervjufrågorna som behandlar den andra 
forskningsfrågan presenteras svaren i punktform i tabellen 2. 
 
Tabell 2 Respondenternas svar på intervjufrågorna som behandlar forskningsfråga 2. 

Enstaka transaktioner Upprepade transaktioner Långsiktig relation  
Forskningsfråga 2 Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 Respondent 5 Respondent 6 

Vad har ni för relation 
till konsultföretaget? 

Enstaka 
transaktioner 

Enstaka 
transaktioner 

Upprepade 
transaktioner 

 

Upprepade 
transaktioner 

 
Långsiktig relation Långsiktig relation

Beskriv hur 
konsultföretaget arbetar 
för förbättra relationen 

till er? 

Kontaktpersoner, 
åtaganden, 

anpassar sig 

Kontaktpersoner, 
åtaganden, 

seminarium, 
forskningsgrupp 

Kontaktpersoner, 
åtaganden, 

självgående, 
seminarium 

Kontaktpersoner, 
åtaganden, 
självgående 

Kontaktpersoner, 
åtaganden, 

utvecklar system 

Kontaktpersoner, 
åtaganden, 

anpassar sig, 
självgående, 

utvecklar system, 

Hur skapas 
relationsband mellan 

företagen? 

Förtroende, 
lösa avtal, 
personliga 
relationer, 

information 

Förtroende, 
lösa avtal, 
personliga 
relationer, 

Förtroende 
ramavtal, 

effektivitet, 
personliga 
relationer 

Förtroende 
ramavtal, 

effektivitet, 
personliga 
relationer 

Förtroende 
avtal, 

effektivitet, 
system, personliga 

relationer 

Förtroende 
avtal, 

effektivitet, 
system, personliga 

relationer, 
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5 Diskussion av fallen 
I detta kapitel besvaras syftet och forskningsfrågorna, rekommendationer till fortsatt 
forskning ges, samt rekommendationer till konsultföretag A. 

5.1 Relationers inverkan på kundvärdet för konsultföretag 
I detta avsnitt jämförs teorin i 2.1 med empirin i 4.1 och svaren analyseras för att kunna 
besvara forskningsfråga 1.  

5.1.1 Fall 1 Enstaka transaktioner 
Respondenterna ser ett mervärde i den ökade effektiviteten som relationen medför. Naumann 
(1995, s 179-181) ser effektivitet som att säljaren kan identifiera köparens mål, vilket inte 
nämnts av respondenterna. Respondenterna anser däremot att en del av effektiviteten ligger i 
att kostnaderna kan bli lägre genom att använda samma konsult. Det kan förklaras av att de 
behöver mindre tid andra gången de utför ett arbete. Att relationer kan medföra lägre 
kostnader är något som Prahalad och Ramaswamy (2004, s 198-199) beskriver för 
producerande företag. Lägre direkta kostnader beskrivs av Ravald och Grönroos (1996) som 
en bidragande faktor till att utveckla relationen till en leverantör. 
 
Respondenterna beskriver värdet av att få en bra tjänst vid köpet och ser det som den 
viktigaste faktorn för att öka kundvärdet. Ravald och Grönroos (1996) benämner det värdet 
som periodens värde och skulle i detta fall kunna vara den kunskap som köps. Prahalad och 
Ramaswamy (2004, s 198-199) nämner kunskapsutbyte som ett mervärde i relationen vilket i 
konsultbranscher är en del av produkten. R1 anser att kunskapsutbytet är viktigt från båda 
sidor och inte bara från det säljande företaget. Det ömsesidiga utbytet kanske bättre kan 
förklara det värde som relationen medför i de fall där kunskapen är produkten. 
 
Naumann (1995, s 179-181), som diskuterar fördelar med ett partnerskap mellan köpare och 
säljare, ser kommunikationen som en stor fördel genom att det förenklar dialoger och den 
konstanta feedbacken mellan företagen. Kommunikation kan ses som ett problem i 
konsultföretagets relation till respondenterna (R1 & R2) eftersom de anser att det inte finns en 
kontinuerlig dialog och att de måste begära rapportering. Parterna har inte den relation till 
varandra som Webster (1992) definierar som partnerskap, vilket då enligt Naumann (1995, s 
179-181) skulle kunna föranleda den bristande kommunikationen. Morgan och Hunt (1994) 
ser kommunikationen som ett krav för att relationen ska fungera. 
 
Att de två respondenterna vill ha en konstant rapportering för att kontrollera säljaren kan 
enligt Das och Teng (1998) vara ett tecken på bristande förtroende till leverantören. 
Förtroendet ska enligt artikelförfattarna kunna ersätta kontrollfunktionen mellan företagen. De 
två respondenterna anser att de har förtroende för konsultföretag A och R2 säger att han inte 
skulle köpa tjänsten om han inte litade på konsulten. Artikelförfattare som Morgan och Hunt 
(1994), samt Ravald och Grönroos (1996), anser att relationen bygger upp förtroende och att 
det är en av grundstenarna i en fungerande relation. Om det är en brist på förtroende som 
leder till den låga graden av relation kanske inte går att avgöra, men det skulle kunna vara en 
bidragande faktor. Prahalad och Ramaswamy (2004, s 198-199) beskriver hur relationen kan 
medföra snabbare reaktionstider. Anledningen till att R1 anser att reaktionstiden är dålig hos 
konsultföretag A skulle då kunna förklaras av att företagen inte har en nära relation. 

 
Tjänsten som konsultföretag A säljer är enligt respondenterna komplex och kräver 
ospecificerade avtal, då konsulterna arbetar mot löpande räkning. Det innebär en risk vid köp 
och enligt respondenterna medför upprepade köp en minskad risk för kunden. Ravald och 
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Grönroos (1996) ser den minskade osäkerheten som en minskad psykisk uppoffring och att 
den ökar mervärde för kunden. Även Crosby, Evans och Cowles (1990) anser att relationen 
kan minska osäkerheten vid köp av komplexa tjänster. Personliga relationer till individer 
förklaras av Håkansson och Snehota (1995) som en viktig faktor för att relationen mellan 
företaget ska fungera. För R1 har personliga relationer en stor inverkan på valet av leverantör, 
medan R2 anser att det inte är viktigt för valet. 

5.1.2 Fall 2 Upprepade transaktioner 
De två respondenterna inom detta fall ser, precis som respondenterna i fall 1, effektivitets 
möjligheter genom sänkta kostnader tackvare att konsulten kan kundföretaget och kan arbeta 
färre timmar.  De två respondenterna i fall 2 ser även effektivitet vid själva köpet genom att 
de slipper utvärdera alla säljare. Respondenterna vill helst inte skicka ut anbudsförfrågan vid 
varje köp utan kontaktar lämplig konsult som de arbetar med. Denna effektivisering beskriver 
Prahalad och Ramaswamy (2004, s 198-199) som att köpprocessen blir kortare och köpare 
slipper utvärdera marknadens alla säljare. Respondent 3 anser att det är bekvämt att välja 
samma leverantör, vilket ingen av de studerade teorierna beskriver. De teorier som behandlats 
i teorikapitlet beskriver inte heller direkt det mervärde som R3 och R4 ser med minskade egna 
resurser. Håkansson och Snehota (1995) diskuterar resurserna som ett band mellan företagen 
tillsammans med aktiviteter och personliga relationer. De minskade resurserna kan i detta fall 
kopplas samman med det utbyte av aktiviteter som Håkansson och Snehota (1995) nämner. 
 
De två respondenterna vill ha självgående konsulter som inte behöver rapportera allt som sker 
och respondenterna nämner att de måste lita på att konsulterna utför sina förpliktelser. Detta 
kan jämföras mot Das och Teng (1998) som menar att kontrollfunktionen kan ersättas med ett 
förtroende för den andra parten. I relationen finns en hög grad av förtroende, vilket enligt 
respondenterna krävs vid köp av komplexa tjänster. Förtroende är, enligt Morgan och Hunt 
(1994), en av grundstenarna för en bra relation och ger parterna i detta fall en god möjlighet 
att skapa ett närmare samarbete.  
 
Morgan och Hunt (1994) anser att viljan till förpliktelse är den andra grundstenen för att 
relationer ska fungera och skapa fördelar för de två parterna. I relationen till de två 
respondenterna finns inga långsiktiga förpliktelser vilket gör att förtroende får spela den 
avgörande rollen till att kunden gör fler köp. De löst styrda avtalen som är relativt kortsiktiga 
ger möjligheter för parterna att inte uppfylla sina åtaganden, men då riskeras också att 
relationen upplöses. 
 
En fungerade kommunikationen är ett mervärde som båda respondenterna identifierat och 
som tidigare nämnt anser även Naumann (1995, s 179-181) att kommunikationen är en fördel 
med relationer. R4 anser att projektsekreterare skulle kunna förbättra kommunikationen 
ytterligare. Respondent R3 anser att reaktionstiden är en fördel med relationer, vilket den ska 
vara i en fungerade relation enligt Prahalad och Ramaswamy (2004, s 198-199).  
 
Respondent R3 och R4 anser att relationerna är vikiga för att kunden ska vilja göra upprepade 
köp, vilket diskuteras av Ravald och Grönroos (1996). Ravald och Grönroos anser att efter 
flertal köp, som kunden upplever sig nöjd med, kommer relationen att fördjupas och 
trovärdigheten mellan parterna kommer att öka. Det finns dock en risk att relationen blir för 
rutinmässig enligt R3 som anser att relationen kör i gamla hjulspår. 

5.1.3 Fall 3 Långsiktiga relationer 
Alla respondenter kunde, som tidigare nämnts, se värdet av effektivisering och förbättrad 
kommunikation mellan företagen. En fördel som R5 identifierat är en ökad helhetssyn hos 
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konsulterna i en nära relation.  Detta kan jämföras med Naumanns (1995, s 179-181) syn på 
att relationen kan göra att säljaren kan identifiera kundernas mål och arbeta för att kunden ska 
kunna nå sina mål.  
 
R5 och R6 anser att förtroende är viktigt i relationen och har enligt de långsiktiga kontrakten 
skapat långsiktiga förpliktelser. Morgan och Hunt (1994) anser att viljan till förpliktelse och 
förtroende mellan parterna skapar bättre relationer, vilket i fall 1 kan förklara den nära 
relationen mellan parterna. 
 
De gemensamma systemen som företagen har är en fördel som, enligt Håkanson och Snehota 
(1995), är resursband mellan parterna. Dessa system medför enklare hantering av information 
och data, vilket är en fördel vid upprepade projekt. R6 anser, precis som R3 och R4, att det är 
en stor fördel med nära relationer för att slippa hålla med egna resurser, som tidigare nämnts i 
avsnitt 5.1.2 behandlas detta inte direkt av den studerade litteraturen.  
 
Personliga relationer har inverkan på hur väl relationen fungerar men inte på valet av 
leverantör enligt respondent R5 och R6. Crosby, Evans och Cowles (1990) anser, precis som 
Håkanson och Snehota (1995), att personliga relationer är viktiga i för att samarbetet ska 
fungera men där nämns inte direkt hur det påverkar valet av leverantör. 

5.1.4 Jämförelse av fallen 
För att se på skillnader och likheter har de tre fallen jämförts och ett genomgående mervärde i 
de tre fallen var relationens möjlighet till att öka effektiviteten, sänka kostnader och förbättrad 
kommunikationen. I de upprepade transaktionerna och de långsiktiga relationerna har 
respondenterna även sett en effektivisering i minskad osäkerhet vid köp och kortare inköps 
process. Respondenterna i fall 2 och 3 kunde även se fördelar med att slippa ha egna resurser i 
företaget som hanterar den tjänst som konsultföretaget levererar. Relationen bidrar till ett ökat 
förtroende och minskad kontroll mellan parterna där konsulterna i fall 2 och 3 agerar som en 
del i kundens företag. I den långsiktiga relationen har även konsultföretag A utvecklat system 
för hantering av data vilket ökar mervärdet i relationen. Det skulle kanske inte få samma 
effekt vid konstant byte av leverantör om säljaren tvingas byta system för varje leverantör. 
 
Tabell 3 ger svar på forskningsfråga 1. 

Forskningsfråga Enstaka transaktioner Upprepade transaktioner Långsiktiga relationer 

Hur kan relationer 
öka det upplevda 
värdet för kunder 
till konsultföretag? 

Effektivitet, 
kommunikation, kontroll, 

förtroende 

Effektivitet, kommunikation, 
förtroende, egna resurser 

Effektivitet, 
kommunikation, 

förtroende, egna resurser 
(R6), gemensamma 

system. 

5.1.5 Svar på forskningsfråga 1 
Den första forskningsfrågan var hur relationer kan öka det upplevda värdet för kunder till 
konsultföretag. Det största kundvärdet vid köp av konsulttjänster ligger i det som Ravald och 
Grönroos (1996) ser som minskade uppoffringar. Det handlar om effektiviseringar som leder 
till lägre kostnader, samt minskade psykiska uppoffringar i minskad risk och osäkerhet vid 
köp. En fördel är den förbättrade kommunikationen som uppstår i och med att individerna 
känner varandra, samt konsulternas kunskap om kunden och dennes bransch. De tre fallen 
visar att relationens värde ökade med ökad grad av relation. I de nära relationerna kan 
kunderna lita mer på sin leverantör och på så sätt ersätta kontrollfunktionen. Den minskade 
kontrollen leder till att kunden inte behöver avsätta lika mycket resurser i relationen. Den 
långsiktiga relationen ger även företagen möjligheten att utveckla gemensamma resurser som 
kunde förenkla samarbetet ytterligare. 

  31 



 

5.2 Konsultföretagets arbete för att utveckla närmare relationer 
I detta avsnitt jämförs teorin i 2.2 med empirin i 4.2 och svaren analyseras för att kunna 
besvara forskningsfråga 2.  

5.2.1 Fall 1 Enstaka transaktioner 
Vid enstaka transaktioner anser Webster (1992) att priset är den avgörande faktorn för valet 
av leverantör, men enligt de två respondenterna är kunskapen och uppfyllda åtaganden 
viktigast. Enligt Håkansson och Snehota (1995, s13) är kunskapen en del av de band som 
håller relationen samman. R2 ansåg att det konsultföretag med mest kunskap inom det område 
som projektet innefattar blir anlitat. Till denna typ av kund kan konsultföretag A utveckla 
relationen genom att påvisa att de besitter kunskap inom många områden och på så sätt locka 
till upprepade köp. Samtliga respondenter anser att kunskapen är viktig i relationen och 
tillsammans med uppfyllda åtaganden utgör de grunden för att vilja utveckla närmare 
relationer.  
 
Om detta fall skall jämföras med utvecklingsprocessen för relationer mellan köpare och 
säljare, som Dwyer, Schurr och Oh (1987) presenterat, har relationerna till R1 och R2 passerat 
stadiet om medvetenhet. De vet om att den andra parten existerar, men enligt den 
marknadsansvarige vet inte respondenterna om allt som konsultföretag A kan utföra, vilket 
kan ses som bristande medvetenhet om säljaren.  
 
Relationerna till de två respondenterna borde befinna sig i det som Dwyer, Schurr och Oh 
(1987) ser som utforskningsstadiet. Där utvecklas kommunikationen mellan parterna, normer 
bestäms och det sker en utvärdering av säljarens lämplighet till fortsatt samarbete. Enligt 
Morgan och Hunt (1994) är ett sätt för företag att få en fungerande kommunikation är att 
skapa rutiner för hur individerna skall kommunicera med varandra. Det har inte riktigt 
fungerat enligt respondenterna. I detta stadium i relationen utvecklas även de sociala 
relationerna mellan individerna. R1 anser att de sociala relationerna är viktiga och för att 
konsultföretaget ska kunna utveckla en närmare relation till respondenten måste de förbättra 
de personliga relationerna. Enligt Morgan och Hunt (1994) kan upprättande av riktlinjer för 
en relation underlättas genom att individerna har gemensamma värderingar. En gemensam 
värdegrund underlättar samarbetet och har en positiv inverkan på relationen. Enligt den 
marknadsansvarige måste konsulterna kunna anpassa sig till varje unik kund.  
 
Enligt Lovelock (1983) är kontaktpersoner en del av produkten i form av bemötande och 
tillgänglighet när det gäller tjänsteföretag. Detta anses som viktigt även för respondenterna 
som trycker på vikten av att konsultföretag A har fungerande kontakter. Konsultföretaget har 
unika kontakter för varje enskild kund för att relationerna ska fungera bättre. 
 
Relationen har dock ej nått det stadium som Dwyer, Schurr och Oh (1987) benämner som 
utökningen eftersom kunderna inte identifierat alla fördelar som uppstår med att utveckla en 
närmare relation. Det finns inte heller något ömsesidigt beroende mellan parterna och inte 
heller någon vilja hos kunden att utöka konsultföretagets förpliktelser. 
 
Långsiktiga avtal kan enligt Håkanssons och Snehota (1995) få kunden att välja samma 
leverantör. Även Cannon och Perrault (1999) anser att juridiska avtal skapar band mellan 
företagen. I relationen mellan konsultföretag A och de två respondenterna finns inga längre 
kontrakt. De kontrakt som finns är löst styrda, vilket gör att relationen blir beroende av tillit 
och förtroende mellan parterna, enligt Morgan och Hunt (1994). 
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De seminarier och forskningsgrupper som konsultföretaget vill att R2 ska delta i kan jämföras 
med det band som Cannon och Perreault (1999) ser som informationsutbyte. Relationen 
utvecklas genom att konsultföretaget och respondenten utbyter viktig information för att på så 
sätt skapa ett band mellan företagen. 

5.2.2 Fall 2 Upprepade transaktioner 
I de upprepade transaktionerna har företagen endast interaktion vid de tillfällen då tjänster 
utförs, vilket stämmer överens med Websters (1992) syn på upprepade transaktioner. Webster 
(1992) anser att det tar mindre tid att utvärdera säljare, vilket blir en anledning till att välja 
samma leverantör även för respondenterna i detta fall.  I relationen finns ett stort förtroende, 
vilket enligt Webster (1992) är ett måste för att locka till fler köp. Respondenterna har inget 
större behov att kontrollera konsulterna, vilket enligt Das och Teng (1998) tyder på att det 
finns stort förtroende mellan företagen. Det stora förtroendet ger konsulterna möjlighet att 
vara självgående och på egenhand uppfylla sina åtaganden. Respondenterna ansåg, precis som 
R1 och R2, att uppfyllda åtaganden var viktigt för att respondenterna skulle välja leverantören 
igen. 
 
I utvecklingsprocessen för relationen mellan köpare och säljare har relationen passerat 
medvetenhetsstadiet, utforskningsstadiet och befinner sig nu i utökningsstadiet. Dwyer, 
Schurr och Oh (1987) anser att kunden i detta stadium ska identifiera fördelarna med 
relationen, vilket respondenterna gjort med exempelvis minskade egna resurser, mindre 
utvärdering av säljare och bättre kommunikation. Crosby, Evans och Cowles (1990) anser att 
färre kontrakt, vilja att samarbeta och gemensamma avslöjanden har en positiv inverkan för 
kunden som då uppfattar relationens kvalitet som högre. 
 
I utökningsstadiet ökas förpliktelserna och antalet uppdrag ökas. Här har konsultföretag A 
skapat ramavtal för att locka kunderna till fler köp genom rabatt vid upprepade köp. Det är ett 
juridiskt avtal som också innefattar vissa förpliktelser, vilket leder till juridiska band mellan 
företagen enligt Cannon och Perreault (1999), samt Håkansson (1995). 
 
För att skapa det som Håkansson och Snehota (1995) ser som sociala band används samkväm 
och seminarium tillsammans med kunderna. Samkväm och seminarium kan användas både 
för att skapa det som Cannon och Perreault (1999) ser som informationsband, men även för 
att förbättra relationen mellan individerna. Kontakten till individerna ser respondenterna som 
otroligt viktigt och Konsultföretag A introducerar alltid nya kontakter för att inte kunden ska 
få konsulter som inte är insatta i projekten. Det skapar här personliga band mellan individerna 
som Håkansson och Snehota (1995) anser vara viktiga för att utveckla närmare relationer.  

5.2.3 Fall 3 Långsiktiga relationer 
I de långsiktiga relationerna anser Webster (1992) att relationens styrka ofta beror på ett 
ömsesidigt beroende mellan de två parterna som leder till den långsiktiga relationen. 
Beroendet mellan R5 och konsultföretaget kan förklaras genom att konsultföretaget har en 
unik kompetens inom ett visst område. Konsultföretag A är också beroende av R5 på grund av 
att det är en av företagets och marknadens största kund. R6 har ett beroende av konsultföretag 
A genom att de behöver en och samma leverantör i hela Europa för att kunna minimera den 
egna organisationen. Konsultföretagets beroende till denna kund grundas även det i storleken 
på kunden. 
 
Enligt Dwyers, Schurrs och Ohs (1987) utvecklingsprocess är medvetenhetsstadiet, 
utforskningsstadiet och utökningsstadiet passerat i denna relation och företagen befinner sig i 
förpliktelsestadiet. Företagen har långsiktiga förpliktelser genom långa avtal och ett 
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ömsesidigt beroende av varandra. Blankenburg-Holm, Eriksson och Johansson (1999) ser 
också förpliktelse som en grundläggande faktor för värdeskapande tillsammans med ett 
ömsesidigt beroende. Förpliktelserna måste uppfyllas av konsultföretaget för att kunderna ska 
få positiva erfarenheter och göra fler köp. 
 
I relationerna till R5 och R6 har konsultföretaget en fungerande kommunikation med 
specifika kontaktpersoner. Det finns rutiner för kommunikationen, vilket Håkanson och 
Snehota (1995) anser är viktigt för att relationen ska fungera. Naumann (1995, s 179-181) ser 
fungerande kommunikation som en fördel av relationen, vilket skulle kunna förklara att 
kommunikationen fungerar i denna relation. R6 ansåg att det tog tid för konsultföretaget att 
anpassa sig till respondentens arbetssätt, men att det fungerar bättre och bättre hela tiden. 
Anpassning är ett av de band som kan utveckla relationer enligt Cannon och Perreault (1999). 
Ett annat band som kan utveckla relationen är Operationell integrering, vilket i detta fall 
skulle kunna vara de datasystem som utvecklats. 
 
Personliga relationer till de två respondenterna har visats mindre viktiga i deras val av 
leverantör. Håkanssons och Snehota (1995) anser att de personliga relationerna är viktiga för 
att skapa förtroende mellan företagen. Förtroende för konsultföretag A har visats vara viktigt i 
valet av leverantör, vilket indirekt borde betyda att personliga relationer är viktiga för 
respondenternas val. 

5.2.4 Jämförelse av fallen 
I alla fallen ansågs uppfyllda åtaganden utveckla närmare relationer och konsultföretag A kan 
genom att uppfylla sina åtaganden skapa förtroende hos kunden. I alla de relationer som 
undersöktes var även fungerande kommunikation viktig och för att få en fungerande 
kommunikation har konsultföretag specifika kontaktpersoner och vid nya kontakter 
introduceras dessa parallellt med de befintliga. Det finns vissa skillnader i arbetet med 
relationerna beroende på i vilket stadium som relationen befinner sig. Till frekventa kunder 
ger konsultföretaget rabatter för att locka till fortsatta köp. Konsulterna är även mer 
självgående och kan ersätta resurser i den köpande organisationen. Vid långsiktiga relationer 
upprättas långsiktiga kontrakt och datasystem utvecklas för att förenkla kommunikationen 
ytterligare. 
 
Tabell 4 ger svar på forskningsfråga 2 

 

Forskningsfråga Enstaka transaktioner Upprepade transaktioner Långsiktiga relationer 
Hur arbetar 

konsultföretag för 
att utveckla 

närmare relationer 
till sina kunder? 

Uppfyller åtaganden, 
kontaktpersoner, utbyte av 
information, seminarium, 

anpassning 

Uppfyller åtaganden, 
kontaktpersoner, självgående, 

ramavtal 

Uppfyller åtaganden, 
kontaktpersoner, 
långsiktigt avtal, 
utvecklar system 

5.2.5 Svar på forskningsfråga 2 
Den andra forskningsfrågan var hur konsultföretag arbetar för att utveckla närmare 
relationer till sina kunder. Konsultföretaget hade ingen formell strategi för relationshantering, 
utan det är upp till varje kontaktperson att utveckla relationerna till sina kunder. Men genom 
att konsultföretagen uppfyller åtaganden, har bra kontaktpersoner, fungerade kommunikation, 
långsiktiga avtal och utveckling av system kan de utveckla närmare relationer till kunderna. 
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5.3 Slutdiskussion 
Den första delen av syftet med denna studie är att beskriva relationers kundvärde vid köp av 
konsulttjänster, samt att se om relationers mervärde varierar beroende på graden av relation 
som köparen och säljaren har till varandra vid köp av konsulttjänster. Skillnaderna var inte 
stora, utan det mesta av mervärdet var lika mellan de tre relationstyper som undersöktes. Det 
övergripande mervärdet gäller effektivisering och förbättrad kommunikation. Alla 
respondenter ansåg att positiva erfarenheter från uppfyllda åtaganden också leder till 
mervärde i minskad osäkerhet inför köp. Skillnaderna kan beskrivas genom att förtroendet 
ökar med graden av relationer och i de långsiktiga relationerna finns en vilja till längre avtal. 
Systemutveckling vid längre relationer ökar mervärdet för långsiktiga kunder genom 
förenklad datahantering. 
 
Den andra delen av syftet var att beskriva utvecklingen av kundrelationer i konsultföretag och 
att undersöka om det finns någon skillnad i utvecklingsarbetet beroende på vilket grad av 
relation företagen har. Att uppfylla sina åtaganden anses vara det viktigaste sättet för ett 
konsultföretag att utveckla relationer till kunderna. Konsultföretag måste även anpassa sig till 
olika kunder och skapa rutiner gällande kommunikation. Rabatter vid upprepade köp är ett 
sätt för konsultföretagen att locka kunderna till fler köp men kanske inte motiverar till någon 
närmare relation. Genom att utveckla gemensamma system skapas ett mer ömsesidigt 
beroende mellan parterna, vilket kan skapa en närmare grad av samarbete. 
 
Det teoretiska bidraget i denna uppsats är att de teorier som undersökts stämmer bra med 
empirin trots att det mesta av teorierna inte skapats för konsultföretag eller företag som säljer 
professionella tjänster. En fördel som inte behandlades i den teorin som studerats var att 
kunden inte behöver hålla med egna resurser, utan kan köpa in en tjänst för att stärka den egna 
organisationen. En anledning till att resurser inte nämns i teorin skulle kunna vara att 
producerande företag inte kan minska organisationen bara för att de har en fungerade relation 
till sina leverantörer. Ingen av respondenterna nämner att det finns storleksfördelar i 
samarbetet som Prahalad och Ramaswamy (2004, s 198-199) nämner. Parterna gör inga 
gemensamma inköp i denna typ av verksamhet och har därför ingen nytta av att vara stora 
tillsammans. Att kunderna inte ser några storleksfördelar skulle också kunna ses som ett 
teoretiskt bidrag. 
 
Det empiriska bidraget är att konsultföretag A måste se till kundernas unika behov och ge mer 
information till de kunder som de inte arbetat med tidigare. Allteftersom relationen utvecklas 
kan konsultföretaget minska mängden information och agera mer självständigt. En av 
respondenterna föreslår att konsultföretaget bör ha projektsekreterare av för att förbättra 
kommunikationen ytterligare till kunden. En bättre uppföljning av projekt kan bidra till att 
konsultföretaget snabbare kan veta kundernas behov av arbetsstruktur och andra rutiner.  
 
Våra rekommendationer till fortsatt forskning är att undersöka kundrelationer till statliga och 
kommunala myndigheter. Dessa relationer blir något mer komplexa på grund av lagen om 
offentlig upphandling. En mer ingående undersökning av hur systemutveckling kan användas 
för att utveckla relationer till konsultföretag är ett annat område som skulle vara intressant att 
undersöka vidare. 
 
 
 

  35 



 

Källor 
 
Anderson, E.W., & Sullivan, M.W. (1993). The Antecedents and Consequences of Customer 
Satisfaction for Firms. Marketing Science 12(2), 125-143. 
 
Blankenburg-Holm, D., Eriksson, K., & Johansson, J. (1999). Creating Value through Mutual 
Commitment to Business Network Relationships. Strategic Management Journal 20(5), 467-
486. 
 
Bolton, R.N. (1998). A Dynamic Model of the Duration of the Customer’s Relationship with 
a Continuous Service provider: The Role of satisfaction. Marketing Science 17(1), 45-65. 
 
Cannon, J.P., & Perreault, W.D.Jr. (1999). Buyer-Seller Relationships in Business Markets. 
Journal of Marketing Research 36(4), 439-460. 
 
Crosby, L.A., Evans, K.R., & Cowles, D. (1990). Relationship Quality in Service Selling: An 
Interpersonal Influence Perspective. Journal of Marketing 54(3), 68-81. 
 
Das, T.K., & Teng, B-S. (1998). Between Trust and Control: Developing Confidence in 
Partner Cooperation in Alliances. The Academy of Management Review 23(3), 491-512. 
 
Das, T.K., & Teng, B-S. (2000). Instabilities of Strategic Alliances: An Internal Tensions 
Perspective. Organization Science 11(1), 77-101. 
 
Denscombe, M. (2000). Forskningshandboken. Lund: Studentlitteratur.  
 
Dwyer, F.R., Schurr, P.H., & Oh, S. (1987). Developing Buyer-Seller Relationships. Journal 
of Marketing 51(2), 11-27. 
 
Eriksson, L.T., & Wiedersheim-Paul, F. (1997). Att utreda, forska och rapportera. Malmö: 
Liber Ekonomi.  
 
Ford, D. (2002). The Business Marketing Course: Managing in Complex Networks. 
Chichester: Wiley.  
 
Grönroos, C. (1994). From Scientific Management to Service Management. International 
Journal of Service Industry Management 5(1), 5-20. 
 
Grönroos, C. (1998). Marketing Services: The Case of a Missing Product. Journal of Business 
& Industrial Marketing 13(4/5), 322-338. 
 
Grönroos, C. (2004). The Relationship Marketing Process: Communication, Interaction, 
Dialogue, Value. Journal of Business & Industiral Marketing 19(2), 99-113. 
 
Huberman, M.A., & Miles, M.B. (2002). Qualitiative Researcher´s Companion.  Thousand 
Oaks: Sage Publication.  
 
Hunt, S.D., Arnett, D.B., & Madhavaram, S. (2006). The Explanatory Foundations of 
Relationship Marketing Theory. Journal of Business & Industrial Marketing 21(2), 72-87. 
 

  36 



 

Håkansson, H., & Snehota, I. (1995). Developing relationships in business networks.  
London: Routledge.  
 
Håkansson, H., & Snehota, I. (1998). The Burdens of Relationships: Who is Next? I Naude, 
P., & Turnbull, P.W. Network Dynamics in International Marketing. Oxford: Elsevier 
Science.  
 
Khalifa, A.S. (2004). Customer Value: a Review of Recent Literature and an Integrative 
Configuration. Management Decision 42(5), 645-666.  
 
Lapierre, J. (2000). Customer-perceived Value in Industrial Contexts. Journal of Business & 
Industrial Marketing 15(2/3), 122-140. 
 
Lovelock, C.H. (1983). Classifying Services to Gain Strategic Marketing Insights. Journal of 
Marketing 47(3), 9-20. 
 
Morgan, R.M., & Hunt, S.D. (1994). The Commitment- Trust Theory of Relationship 
Marketing. Journal of Marketing 58(3), 20-38. 
 
Naumann, E. (1995). Creating Customer Value: The Path to Sustainable Competitive 
Advantage. Cincinnati: Thomson Executive Press.  
 
Naumann, E., & Geil, K. (1995). Customer Satisfaction Measurement and Management. 
Cincinnati: Thomson Executive Press. 
 
Ofek, E., & Sarvary, M. (2001). Leveraging the Customer Base: Creating Competitive 
Advantage Through Knowledge Management. Management Science 47(11), 1441-1256. 
 
Oliver, R.L. (1980). A Cognitive Model of the Antecedents and Consequences of Satisfaction 
Decisions. Journal of Marketing Research 17(4), 460-469. 
 
Prahalad, C.K., & Ramaswamy, V. (2004). The Future of Competition:  Co-creating Unique 
Value with Customers. Boston: Harvard Business School Press.  
 
Ravald, A., & Grönroos, C. (1996). The Value Concept and Relationship Marketing. 
European Journal of Marketing 30(2), 19-30. 
 
Rinehart, L.M., Eckert, J.A., Handfield, R.B., Page, T.J.Jr., & Atkin, T. (2004). An 
Assessment of Supplier-Customer Relationships. Journal of Business Logistics 25(1), 25-62. 
 
Rust, R.T., Inman, J.J., Jia, J., & Zahorik, A. (1999). What You Don’t Know about Customer-
Perceived Quality: The Role of Customer Expectation Distributions. Marketing Science 18(1), 
77-92.  
 
Svenning, C. (1997). Metodboken. Eslöv: Lorentz Förlag.  
 
Ulaga, W., & Eggert, A. (2004). Relationship Value and Relationship Quality: Broadening the 
Nomological Network of Business-to-Business Relationships. European Journal of 
Marketing 40(3), 311-327. 
 

  37 



 

Webster, F.E.Jr. (1992). The Changing Role of Marketing in the Corporation. Journal of 
Marketing 56(4), 1-17. 
 
 
 

  38 



Bilaga 1 

Intervjuguide Kunder 
Företagets namn: 
 
 
Intervjuperson 
Namn: 
 
Befattning: 
 
Arbetsuppgifter: 
 
 
Forskningsfråga 1 
Hur kan relationer öka mervärdet för er vid köp av konsulttjänster? 

Image, Förtroende, Solidaritet, Fördelar för kund, Samarbete, Kommunikation, Kunskap, Storlek eller 
Effektivitet? 
 

Finns det skillnader mellan värdet av relationen till konsultföretag och andra 
leverantörer? 

Komplexa tjänster, producerande, förtroende? 
 

Är det något som ni skulle vilja ändra på i er relation till konsultföretaget? 
Förpliktelser, Sociala relationer? 
 

Hur påverkar relationer valet av tjänsteleverantör? 
Jämför med vikten av tjänstens kvalitet, personalens expertis, bemötande, 
problemlösningsförmåga, tillgänglighet? 

 
Forskningsfråga 2 
Vad har ni för relation till konsultföretaget? 

Antal transaktioner, tid för relationen, gemensamma resurser, utbyte av 
information/kunskap? 

Typer av relationer: 
Enstaka transaktioner, upprepade köp, långsiktig relation, partnerskap, joint venture eller ingår i nätverk. 

 
Beskriv hur konsultföretaget arbetar för förbättra relationen till er? 

Medvetenhet, utforskning, utökning, förpliktelse, förtroende, sociala relationer? 
 

Hur skapas relationsband mellan företagen? 
Informationsutbyte, Operationella integreringen, Juridiska avtal, Kooperativa 
normer eller Anpassning av säljare och köpare? 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



Bilaga 2 

Intervjuguide Konsultföretaget
 
Intervjuperson 
Namn:  
 
Befattning: 
 
Arbetsuppgifter: 
 
 
Forskningsfråga 1 
Hur tror ni att en närmare relation kan öka mervärde för era kunder? (Specifikt 
respondent 1-6) 

Image, Förtroende, Solidaritet, Fördelar för kund, Samarbete, Kommunikation, 
Kunskap, Storlek, Effektivitet 

 

Tror ni att det finns skillnader mellan kundvärdet av relationer till konsultföretag och 
relationer till andra leverantörer? 

(Specifikt respondent 1-6) 
Komplexa tjänster, producerande, förtroende? 
 

Finns det något i relationen som ni kan förändra så att kundvärdet ökar? (Specifikt 
respondent 1-6) 

Förpliktelser, sociala relationer? 
 

Hur tror ni att relationer påverkar kundens val av leverantör? (Specifikt respondent 1-6) 
Jämför med vikten av tjänstens kvalitet, personalens expertis, bemötande, 
problemlösningsförmåga, tillgänglighet?  

 
Forskningsfråga 2 
Vilka typer av relationer har ni till era kunder? (Specifikt för respondent 1-6) 

Antal transaktioner, tid för relationen, gemensamma resurser, utbyte av 
information/kunskap? 

Typer av relationer: 
Enstaka transaktioner, upprepade köp, långsiktig relation, partnerskap, joint venture eller ingår i nätverk. 

 
Beskriv hur ni arbetar för förbättra relationen till kunderna? (Specifikt respondent 1-6) 

Medvetenhet, Utforskning, Utökning, Förpliktelse,, Förtroende, sociala relationer? 
 

Hur skapas relationsband mellan företagen? (Specifikt respondent 1-6) 
Informationsutbyte, operationella integreringen, juridiska avtal, kooperativa normer, 
anpassning av säljare och köpare? 

 

  


