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Abstrakt 
Denna uppsats är en beskrivande fallstudie över vilka aspekter som är av vikt vid 

marknadsföring av helhetslösningar, dess utformning och implementering. Fallstudien är gjort 

på ett industriförnödenhetsföretaget B&B Tools. Teorin i uppsatsen är uppbyggd kring 

centrala begrepp så som Customer Relationship Management, men även nyare teorier kring 

integrerade lösningar och uppbyggandet av kundfokuserade enheter. Teorin avlutas med att vi 

har byggt upp en modell med ett antal faktorer så som marknadsförhållande, 

interaktionsförhållande, skapandet av kundvärde och Key Account Managers. Vi har utifrån 

vår modell gjort sex stycken intervjuer för att se hur B&B Tools erbjuder och marknadsför sig 

mot deras stora kunder. Analys och Slutsats visar att det är av stor vikt med 

marknadsförståelse, att de gör allt för att tillgodose behovet, att organisationen är flexibel och 

har kunden i fokus men det kanske viktigaste är storleken på organisationen och att de är 

sammankopplade mot kunden.   

Nyckelord: industriell marknadsföring; helhetslösningar; industriförnödenheter 
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1 Bakgrund och problemformulering 
Den industriella sektorn är idag uppbyggd av stora komplexa nätverk där flera aktörer, stora 

som små är sammanlänkande på ett eller ett annat sätt med varandra. Nätverken kan ge 

tillgångar till en stor kunskapsbank och försäljningsbas men de kan även bli en belastning för 

företagen, en ensam leverantör kan komma att kosta uppemot 25000 kr i enbart administrativa 

kostnader. Enligt Burke och Vakharia (2004) så ligger uppemot 55 % av tillverkande företags 

produktionskostnader hos leverantörer. Det blir därför av största intresse och vikt för 

tillverkande företag att välja rätt leverantör och rätt antal leverantörer till rätt produkt, inte 

bara p.g.a. de direkta kostnaderna som är involverade i transaktionerna utan även p.g.a. de 

omfattande indirekta kostnaderna och påverkan de har på slutpriset.   

Lakemond och Windahl (2005) visar att i en bransch med allt hårdare konkurrens och lägre 

marginaler blir det allt viktigare för företagen att marknadsföra sig, skaffa fler kunder och 

framför allt förbättra samarbetet med kunden för att öka företagets avkastning. Kärnan och 

grundstenen i nätverken och därmed i marknadsföringen och inköpen är relationerna, detta 

framhävs av Industrial Marketing and Purchasing Group (Ford 2001).  En trend som blivit allt 

mer tydlig över de senare åren är integrerade lösningar (Galbraith, 2002; Sawhney, 2006; 

Cova & Salle, 2008), där företagen samlar stora delar av insatskomponenterna och eller 

förnödenheterna hos en enda leverantör. Leverantören levererar en integrerad lösning, flera 

varor med kringprodukter istället för att leverera en enda produkt.  Detta leder till att 

företagen lättare kan kontrollera sin leverantörskedja, minska de administrativa kostnaderna, 

öka leveranssäkerheten och minska leverantörskontrollkostnaderna för att nämna några 

exempel (Dubois & Gadde, 2002). I och med att de tillverkande företagen ser finansiella 

vinster i att kunna kontrollera hela leverantörskedjan och minska kostnaderna associerade 

med leverantörer, ligger det i leverantörernas intresse att inte bara leverera en vara utan 

istället erbjuda ett helhetskoncept. Istället för att enbart marknadsföra en vara eller en tjänst, 

erbjuda ett helhetspaket med flera olika varor och tjänster, marknadsföra sig 

genom ”Maintenance, Repair och Operations (MRO). Enligt Dubois och Gadde (2002) finns 

det ingen direkt definition av begreppet MRO men generellt skulle det kunna förklaras som en 

helhetslösning involverande produkter som krävs för underhåll, drift och operation. 

”There is no common definition of what is included in MRO – it covers a huge 

amount of different items” (Dubois & Gadde, 2002:2). 
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Denna magisteruppsats kommer att bygga på en fallstudie av företaget B&B Tools. Som vi 

nämnde har vi sett att det har skrivits en hel del artiklar om MRO, integrerade lösningar och 

paketlösningar fast enbart utifrån det köpande företagets sida, själva marknadsföringen har 

hamnat i bakgrunden.  Med denna uppsats ska vi istället flytta fokus och se hur B&B Tools  

erbjuder sina tjänster genom MRO och framför allt helhetslösningar mot rikskunder, kunder 

som har flera olika produktionsplatser i Sverige och eller i Norden.  

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att skapa en modell utifrån vilken vi skall analysera B&B Tools 

tillvägagångssätt för att erbjuda och marknadsföra helhetslösningar till sina kunder, detta för 

att se vilka faktorer som är av vikt vid erbjudandet och marknadsförandet av helhetslösningar. 

1.3 Avgränsningar 
Vi har valt att enbart studera leverantören i denna studie och vi kommer därmed inte ha någon 

personlig kontakt med varken underleverantörer eller de köpande företagen. Detta främst för 

att vi avser att fokusera på hur det säljande företaget arbetar med deras marknadsföring och 

inte hur själva interaktionen mellan de olika parterna ser ut. Självklart är det av intresse att 

även se det från det köpande företagets sida och det kommer heller inte vara möjligt att 

utesluta interaktionen mellan de olika parterna helt. Detta p.g.a. att mycket av 

marknadsföringen sker personligen mellan de säljande och de köpande företaget.  Men p.g.a. 

tidsbristen har vi valt att inte utföra några personliga intervjuer med dem utan endast studera 

olika dokument vid behov. B&B Tools koncernen är stor och komplex och består bl.a av två 

företag som arbetar med helhetslösningar, Tools och Momentum. Vi har valt att enbart se till 

Tools tillvägagångssätt och marknadsföring och helt utesluta Momentum. Detta för att det 

skulle bli för tidskrävande och för att tillvägagångssätten är snarlika. Vidare kommer vi att 

fokusera på hur B&B Tools marknadsför sig mot deras större kunder och endast ta upp 

marknadsföringen av B&B Tools generellt vid behov. Detta för att se eventuella skillnader 

mellan de olika strategierna.  
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2 Teori 
I detta stycke kommer vi presentera olika teorier om förhållande mellan det säljande företaget 

och det köpande företaget. Hur det säljande företaget förhåller sig till marknaden, hur 

kundvärde skapas och vikten av en kundfokuserad enhet. Slutligen presenterar vi en modell 

som möjliggör skapandet och marknadsförandet av helhetslösningar som vi skapat utifrån 

dessa teorier. 

2.1 Värdet av kundrelationer  
Kaplan och Norton (2000) skriver att goda relationer skapar värde till sitt erbjudande. 

Förutom att integrera varor och service så är det av största vikt att skapa en marknadsfokus 

med hög fokus på kunden (Lakemond & Windahl, 2005). Istället för att möta kundernas 

behov och efterfrågningar arbetar företagen idag istället med att se och identifiera kundernas 

latenta behov (behov som kunden har men inte är medveten om), de marknadsför sig med 

marknaden istället för mot marknaden (Pekkarinen et al., 2008; Galbraith 2002). Men det är 

minst lika viktigt att företagen inte fokuserar för mycket på relationen mellan köpare och 

säljare utan att de istället förstår värdet av hela nätverket (Ehret, 2004:468). Nätverket gör att 

företagen blir mer beroende av varandra och att behovet för att utveckla skräddarsydda 

erbjudanden utifrån kundens specifika krav ökar (Håkansson & Ford, 2002:133). Nätverken 

som företag ingår i är även av stor vikt för skapandet av nya relationer med kunder. 

Referenskunder som befinner sig i nätverk med andra potentiella kunder har bevisats ha stort 

inflytande vid marknadsföringen (Storbacka & Lehtinen, 2000, s. 30).  

Därför är det viktigt att fokusera på rätt sak. Normann och Ramirez (1993) tar upp att istället 

för att fokusera på företaget eller industrin som sin helhet, lägga vikten vid att skapa 

värdesystem där leverantörer, partners, allierade och kunder arbetar för att tillsammans skapa 

värde. Även Anderson och Narus (1999) nämner vikten av att kombinera värdeaktiviteter från 

olika aktörer för att forma värdeskapande produkter.  

2.1.2 Kund Relationsledarskap (Customer Relationship Management, CRM)   

Enligt Storbacka och Lehtinen (2000:13-16) är CRM uppbyggt av tre hörnstenar. Den första 

bygger på att företagen inte ska fokuserar på maximerad avkastningen från varje enskild 

transaktion utan att skapa bestående relationer och tillsammans med kunden skapa kundvärde. 

För att detta ska kunna ske krävs att båda parterna anpassar sina processer efter varandra. 

Genom detta skapas inte bara konkurrensmässiga fördelar genom pris utan också genom 

leverantörens förmåga att få kunden att skapa värden till sig själv. Den andra hörnstenen är att 
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inte skilja på vara och tjänst utan att se produkten/produkterna som en process. En process där 

leverantörens kunskap och kompetens överförs till kundens värde. Författaren menar att 

produktdifferentiering därmed blir processdifferentiering vilket skapar möjligheter för en 

mängd olika relationer. Alla varor till och med basvaror kan med andra ord differentieras 

genom förändringar av relationsprocesserna. Den tredje och sista hörnstenen enligt Storbacka 

och Lehtinen (2000:13-16) berör leverantörernas ansvar. För att ett företag ska bli 

framgångsrikt inom CRM är det inte tillräckligt för leverantören att endast tillgodose 

kundbehovet, de måste aktivt arbeta med att utveckla relationerna med kunden och genom det 

skapa möjligheter för kunden att själv skapa kundvärde.    

2.2 Djupet och bredden av interaktionen 
Cova och Salle (2006) summerar lösningsmarknadsföring och projektmarknadsföring som 

icke standardiserade erbjudanden. Utan möjligheten att genom relationen till kunden förutse 

och tillsammans utveckla och skapa en lösning.  Strukturen på relationen mellan kund och 

säljare möjliggör med andra ord basen från vilken grunden i utformandet av anbud och 

efterfråga skapas. Författaren har delat upp relationen mellan kund och säljare i djup (depth) 

och bredd (breadth) se figur 1. Djupet av interaktionen bygger på leverantörens delaktighet i 

utformandet av lösningen och kundens vilja att interagera med säljaren. Medan bredden av 

interaktionen är ett mått på skalan för interaktionen säljare och kund emellan.  

 

 
Figur 1. Djup och bredd modell över interaktion inom lösningsmarknadsföring (Cova & Salle. 2006) 
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Cova och Salle (2006) delar upp djupet av interaktionen i fyra olika nivåer: 

 Nivå 1: Kunden efterfrågar en ytlig interaktion utan några direkt specifika 

efterfrågningar. Inom denna nivå arbetar säljaren enbart med att tillgodose kundens 

efterfråga. 

 Nivå 2: I denna nivå tillgodoser inte leverantören enbart kundens behov utan 

leverantören erbjuder och föreslår substitut och komplement till kunden. Leverantören 

är nu klassificerad som en leverantör av lösningar och inte som leverantör av en 

produkt.  

 Nivå 3: Leverantören hjälper till att hitta lösningar för kunden och positionera sig som 

expert för problemet som kunden har 

 Nivå 4: I denna nivå är interaktion djup mellan parterna, leverantören arbetar aktivt 

med att hitta problem som kunden har och sätter det i perspektiv. Utifrån detta arbetar 

leverantören ytterligare med att lösa problemet genom att ändra utformningen av 

kundens arbetsprocess.     

 

Cova och Salle (2006) delar även in bredden i fyra olika nivåer: 

 Nivå 1: Väldigt låg interaktion och transaktionerna sker på dag till dag basis mellan 

säljare och köpare. 

 Nivå 2: Interaktionen ökar och innefattar nu en serie interaktioner mellan säljaren och 

köparen.  

 Nivå 3: Interaktionen är i detta stadium hög och sker ofta mellan inköpsavdelningen 

och försäljningsavdelningen. 

 Nivå 4: Interaktionen mellan de två parterna breddas ytterligare och infattas nu av en 

förstorad eller extratillsatt inköpsavdelning och säljavdelning. 

Denna modell visar hur det säljande och köpande företags interaktion mellan varandra är en 

avgörande faktor huruvida ett företag tillhandahåller en lösning eller enbart en produkt. Ju 

lägre ner i det vänstra hörnet en leverantör är i modell 1 desto mer arbetar de med 
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standardiserade produkter på dag till dag basis. Ju högre upp i det högra hörnet i modell 1 en 

leverantör är desto mer arbetar den som leverantör av lösningar. 

2.3 Värdet av integrerade lösningar för kunden  
Det värde som kunden får av produkten inom företagsekonomi är det pengavärde som kunden 

får i form av ekonomiska, tekniska, service- och sociala fördelar i och med produkten 

(Andersson 1998). Integrerade lösningar uppkommer när det skapas ytterligare värde för 

kunden förutom huvudprodukten. Enligt Cova och Salle (2006) skapas en integrerad lösning 

när storleken, omfattningen och interaktionen mellan parterna i erbjudandet är på en hög nivå. 

Enligt Brady et al. (2005)  kan detta ske bl.a genom utvidgande av produktutbudet, specifika 

lösningar, service och anpassningar vilket alla skapar unika fördelar för varje kund. Förutom 

att dessa integrerade lösningar skapar mervärde för kunden så visar även leverantören sin 

hängivenhet till kunden genom att öka sina risker. Detta sker genom att leverantören ökar sina 

anpassningar och är med eller står helt för produktutveckling och kostnader vilka tidigare låg 

hos kunden (Cornet et al., 2000).  

För att bli framgångsrik inom integrerade lösningar är det väsentligt att kunna se det 

potentiella värdet genom kundens ögon (Slywotsky & Morrison, 1996).  Integrerad 

lösningsmarknadsföring arbetar till viss del baklänges, de börjar med att förutspå det önskade 

slutvärdet hos kunden och arbetar därefter med att skapa varan/varorna och servicen som 

krävs för att tillfredställa det önskade slutvärdet istället för att enbart tillgodose vad kunden 

efterfrågar (Brady et al., 2005). Detta ställer stora krav på leverantören att förstå hur kundens 

livscykel ser ut för produkten, från första inköp till det att den tas ur bruk (Ibid). I och med 

skiftet från produktorienterad till kundorienterad har aktiviteterna som tas med i livscykeln 

förändras, speciellt i de tidiga stadierna, vilka visas i figur 2 (Ibid).   
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Brady et al. (2005) hävdar att för att kunna möta kundens behov måste projektledare och 

marknadsförare arbeta aktivt med ”pre-bid” (före offert) aktiviteter. Det är i detta stadium 

som de upptäcker och hittar lösningar till de eventuella problem som kunden har. Effektiv 

hantering av de tidiga stadierna är av stor vikt för det slutgiltiga resultatet av de integrerade 

lösningarna.  När det säljande företaget har hittat lösningar till eventuella problem måste 

informella förhandlingar ske mellan kund och säljare för att mer djupgående förstår kundens 

strategiska behov och deras prioriteringar, förhandlingarna handlar ofta om hur det säljande 

företaget kan förbättra kundens nuvarande operation och/eller nå nya marknader (Ibid). Detta 

innan processen kan gå vidare och nå ett bid-activities stadium.  

För projektet och den integrerade lösningen ska träda i kraft måste ett kontrakt skapas vilket 

sker i ”bid or offer” (bud eller offert) aktiviteter. I de tidiga stadierna är det viktigt för det 

säljande företaget att vara flerskalig, att visa sig kunnig på flera områden med representanter 

från flera olika avdelningar. Detta för att kunna leverera en integrerad lösning som 

överskrider förväntningarna (Ibid). Värdet som en integrerad lösning skapar för det köpande 

företaget är svårt att mäta och det är därför viktigt med samarbete och gemensam tillit 

företagen emellan och genom det skapa gemensamma sätt att mäta värdet av lösningen i form 

av pris, marginaler, produktportfolie, service etc. (Brady et al., 2005). P.g.a. att det är en 

 

 

vfdvf d creating value 

Figur 2. Livscykeln för integrerade lösningar (Brady et al., 2005) 
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lösning som säljs och förbrukas under en längre tid är det viktigt att inte enbart se till dagens 

kostnader och intäkter utan över en längre tidsperiod, detta gäller inte bara för det köpande 

företaget utan även för det säljande företaget.   

När kontraktet blivit accepterat kan projektet förflytta sig till interaktionsstadiet. Detta 

stadium består av traditionellt projektledande, där lösningen implementeras i det köpande 

företagets organisation (Ibid). Detta är traditionellt slutet på samarbetet, men inom integrerade 

lösningar är så inte fallet. Efter implementeringen förväntas det säljande företaget fortsätta 

med service, uppgradering, och utveckling av lösningen till det säljande företaget.   

 2.4 Värdet av att bygga en kundfokuserad organisation 
Extremt viktigt för integrerade lösningar inom industriell marknadsföring är hur företagen 

anpassar organisationen. Enligt Galbraith (2002), går trenden mot att erbjuda kunden en 

integrerad lösning istället för en enskild vara/tjänst. Dessa lösningar går ut på att bunta ihop 

varan och lägga till mjukvara och service. Genom att erbjuda integrerade lösningar skapas ett 

större värde än vad den enskilda vara/tjänsten gör.  Författaren hävdar också att det viktigaste 

för att kunna erbjuda en kund integrerade lösningar är huruvida organisationen är anpassad för 

det eller inte. När företag som inte är anpassade för att erbjuda integrerade lösningar skall 

börja med att tillhandahålla dem så måste de enligt författaren se till att först och främst lägga 

till en kundfokuserad enhet i organisationen. Detta eftersom det är svårt att bygga upp 

lösningar med bara gamla produktfokuserade enheter i organisationen.  

Galbraith (2002) säger att vad som också är viktigt när företagen väl byggt upp och etablerat 

den kundfokuserade enheten i organisationen är sammanlänkningen av den med den 

produktfokuserade strukturen i företaget.  Författaren fortsätter med att säga att denna 

förändring är det största problemet för en organisation som tidigare bara har varit 

produktfokuserad.  För att visa på skillnaderna mellan produktfokuserad och kundfokuserad 

se tabell 1. Enligt författaren är en av de största skillnaderna mellan ett produktfokuserat 

företag och ett kundfokuserat företag att produktfokuserade företag försöker hitta så många 

kunder som möjligt till sina produkter medan kundfokuserade företag försöker hitta så många 

produkter som möjligt till sina befintliga kunder samt att de försöker integrera dem.  
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Tabell 1. Produktfokuserad vs kundfokuserad (Galbraith, 2002) 

 

Galbraith (2005:25-42) påstår att olika integrerade strategier kommer att avgöra hur pass 

mycket företaget behöver vara kundfokuserat.  Dessa är enligt Galbraith (2002) vilken typ av 

lösning företagen erbjuder, i vilken skala och vidd, interaktion och förtjänst utifrån lösningar. 

Nedan kommer dessa att diskuteras. Först och främst är det vilken typ av lösning. Det finns 

två olika typer av lösningar dessa är antingen horisontella eller vertikala. Horisontella 

lösningar är allmänna och fungerar över olika kundkategorier motsatsen är vertikala lösningar 

som istället är industrispecifika.  

Författaren fortsätter med att säga att om lösningarna är av vertikal karaktär så behövs fler 

eller större kundfokuserade enheter än om lösningen har en horisontell karaktär.  Detta 

innebär beroende på vad företagen erbjuder och till vilken/vilka industrier företagen erbjuder 

lösningarna behöver företagen anpassa den kundfokuserade enheten. Vad gäller skala och 

vidd så säger Galbraith (2005:28-31) att det handlar om antal varor och antal olika tjänster 

som är hopsatta till en lösning. Det innebär att ju fler produkter som är sammansatta med flera 

olika leverantörer ju större måste en kundfokuserad enhet vara. Den tredje strategin som 

Galbraith (2002) tar upp är integrationen mellan produkt och lösning. Desto större interaktion 

mellan företagen desto större måste kundfokuseringen i organisationen vara. De sista 

 Produktfokuserade Kundfokuserade 

Mål: Bäst varan till kund Bäst lösning till kund 

Skapa värde genom: Utvecklande av produkter Skräddarsydda lösningar 

Tänk i företaget: Antal användningsområden 

av varan 

Vilken kombination av vara 

och tjänster är bäst för 

kunden 

Viktigaste kunderna: Mest avancerade kunder Mest lönsamma kunder 

Prioritetsgrund: Portfölj av produkter Portfölj av kunder 

Huvuderbjudande: Specifika varor Skräddarsydda paket av 

service, support, utbildning 

och konsultation  

Viktigaste process: Utveckla varor Kundrelations Ledarskap 

(crm) 
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författare tar upp är inkomster som handlar om hur stor del av lönsamheten kommer från en 

kund så bör företagen ha flera olika kundfokuserade enheter som tar hand om dem.   

2.4.1 Kunskapsområden inom kundfokuserad organisationen 

Inom den kundfokuserade organisationen finns det olika kunskapsområden som måste täckas 

för att den ska bli framgångsrik och generera vinst genom nya och förbättrade kundrelationer. 

Brady et al, (2005) tar upp viktiga kunskapsområden vid skapandet av kundfokuserade 

enheter.  

 Nyckelkundsledning (key account management KAM): Ska besitta kunskap om 

företagets kunder, deras arbetsprocesser och vilka segment som kunderna har. 

Personerna inom KAM ska vara villiga att skapa och kontinuerligt utveckla kunskap 

om kundernas affärsverksamhet över en lång tid.    

 Risk och finansiell förståelse: Inom den kundfokuserade organisationen behövs 

riskanalytiker, detta för att kunna identifiera eventuella risker med lösningarna. 

Riskanalytikerna skapar och utvecklar även diskonterade kassaflödesanalyser och 

nuvärdesanalyser, detta för att se den förväntade avkastningen i dagens värde.  

 Juridiska kunskaper: Förmågan att skriva hållbara och tydliga långtidskontrakt, detta 

för att minska risken för meningsskiljaktigheter mellan de olika parterna. 

 Ledarskap: För att lyckas med den kundfokuserade organisationen krävs det en 

flexibel och karismatisk ledare. Personen i fråga måste kunna leda en organisation 

med långsiktiga mål, ha förmågan att se var det kan skapas nytt kundvärde och 

slutvärde samt kunna skapa en teamkänsla och få med alla parter i arbetet, inte bara på 

kort sikt utan även på lång sikt.  

Dessa kunskapsområden är alla viktiga för att skapa en lyckad lösning för kunden och på det 

sättet skapa kundvärde och avkastning för det egna företaget.   
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2.5 Helhetslösningar 

Utifrån ovan nämnda teorier kan vi skapa en modell vilken är uppbyggd av fyra olika faktorer 

som tillsammans skapar marknadsföring av helhetslösningar, se figur 3. Dessa fyra faktorer är; 

1) marknadsförhållande; 2) skapande av kundvärde; 3) interaktionsförhållande och 4) KAM- 

team. Dessa fyra faktorer är av stor vikt för skapandet och marknadsförandet av 

helhetslösningen då de alla är sammanvävda och endast tillsammans kan utveckla en 

fungerande helhetslösning. För att lyckas skapa ett kundvärde är marknadsförhållandet av stor 

vikt. Pekkarinen et al., (2008) menar att företagen måste se till kundens latenta behov och 

marknadsföra sig med marknaden och inte mot marknaden. Genom att marknadsföra sig med 

marknaden och inte mot marknaden kan ytterligare kundvärde skapas. Enligt Cova och Salle 

(2006) kan kundvärde skapas genom att det säljande företaget tillsammans med det köpande 

företaget utvecklar lösningar genom kringprodukter, utökad service, specifika lösningar etc. 

Detta kan bara ske om interaktionen ligger på rätt nivå (Ibid), d.v.s mellan inköpsavdelning 

och den kundfokuserade enheten. Detta för att en helhetslösning innefattar stora finansiella 

resurser och ibland även omstrukturering av hela det köpande företagets arbetsprocess. 

Galbraith (2002) och Brady et al, (2005) menar att för att kunna erbjuda bästa möjliga 

kundvärde måste en kundfokuserad enhet upprättas vilken arbetar med att utveckla relationen, 

kunskapen om marknaden och företagens arbetsprocess. 

 

 

Skapande 

av 

kundvärde 

Interaktions 

förhållande 

Marknadsföring 

av 

helhetslösningar 

Marknads 

förhållande 

KAM-Team 

 
Figur 3. Faktorer för skapandet av helhetslösningar 



16 

 

Som vi kan se påverkar alla dessa faktorer varandra och alla krävs för skapandet av en bra och 

välarbetad helhetslösning. Den kundfokuserade enhetens arbete är att förfina och utveckla de 

tre andra faktorerna och skapa en attraktiv helhetslösning för kunden. I vår modell har vi valt 

att kalla den kundfokuserade enheten för KAM-team. 

Marknadsförhållande: Förhållandet som leverantören har till marknaden är av stor vikt för 

skapandet och möjliggörande av en helhetslösning. Om en leverantör enbart marknadsför sig 

mot marknadens efterfrågningar och inte med marknaden och dess latenta behov är en 

helhetslösning omöjlig. Det blir därför av vikt för leverantören att utveckla och skapa 

relationer till kunderna. Genom dessa relationer lär leverantörerna sig att förstå hur kundernas 

arbetsprocess ser ut. Dessa relationer, som leverantörer skapar till sina kunder, utgör basen 

och är grunden för att kunna utveckla en bra och väl fungerande helhetslösning. 

Skapande av kundvärde: För att skapa en attraktivt och välanpassad helhetslösning är det av 

stor vikt att förstå kundens latenta behov. Leverantörerna måste arbeta aktivt med att 

lokalisera vad kunden har för målsättning och vad de har för arbetsprocesser. Genom detta 

kan de se vad kunden är i behov av och vilka eventuella förändringar som kunden behöver 

göra i sina arbetsprocesser för att nå sin målsättning. För att kunna möta kundernas latenta 

behov sätts leverantörernas kreativitet och mångfald på prov. Leverantörernas 

lösningsförmåga kommer att spela en stor roll i detta skede, men framför allt deras bredd 

inom olika kunskapsområden. Ofta är det inte ett specifikt problem som kunderna har utan 

flera olika, vissa stora och vissa små. Med andra ord är det väsentligt att leverantörerna har 

kunskap och erfarenhet inom flera olika områden och att de även kan dra nytta av dessa och 

påvisa det för potentiella kunder. 

Interaktionsförhållande: På vilken nivå är leverantören delaktig i utformandet av lösningen. 

Om leverantören tillåts av kunden att sätta sig in i kundens arbetsprocess och att studera 

kundens latenta behov pratar vi om en djup interaktion. Bredden bestäms av hur många 

personer, lösningar och produkter som är delaktiga i interaktionen. I och med att bredden ökar, 

kommer även beslutsfattandet att successivt att hamna på högre nivåer inom organisationerna.  

KAM- Teamet: Skapandet av ett KAM- team är kärnan och grundstenen i marknadsföring av 

helhetslösningar. Det är inom denna del som alla andra delar utvecklas och fördjupas. Inom 

denna del av helhetslösningen läggs det stor vikt på ledaren av KAM- teamet och dess 

förmåga att rekrytera rätt personer till teamet. Teamet måste både besitta kunskap att lösa 

kundens behov men de måste även kunna förstå fördelarna och riskerna med lösningarna. De 
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måste kunna se nuvärdet av hela lösnigen då den fortskrider över en längre tidsperiod, de 

måste även kunna upprätta ett tydligt juridiskt avtal med kunden.  

Inom denna modell är alla faktorer beroende av varandra och tillsammans skapar de en 

helhetslösning och en marknadsföringsprocess. Det är svårt att urskilja var det hela börjar, 

men det slutar i KAM- teamet. Det är KAM- teamet som skriver och sluter kontrakt med 

kunden. Men vägen till kontrakt är en lång process som kan ha pågått under flera år. 

Relationerna skapar möjligheterna att förstå och utveckla värde i helhetslösningen för kunden. 

När det skapas kundvärde kan relationen och interaktionen fördjupas och breddas. När detta 

sker krävs det att förhandlingarna flyttas högre upp i organisationen. Det blir således 

nödvändigt att utveckla en kundfokuserad organisation som slutligen utvecklar och skriver ett 

avtal. Inom KAM- teamet arbetas det förutom med själva avtalandet även och till stor del med 

utvecklandet av kundrelationer och kundvärde. KAM- teamet sluter samman alla faktorer. Det 

går med andra ord inte att säga att det enbart är KAM- teamet som står för marknadsföringen. 

Vi kan däremot se att det är KAM- teamet som står för den mer aktiva marknadsföringen men 

att den bygger på de andra delarna i modellen, uppbyggandet av en helhetslösning bygger på 

en tid av förståelse av kundens arbetsprocess. Denna modell kommer att ligga som grund för 

utformningen av empirin, analysen och slutsatsen.  
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3 Metod 

3.1 Litteratur och val av studie 
Denna fallstudie kommer att ske utifrån ett industriellt marknadsföringsperspektiv. Genom att 

samla in litteratur från både skrifter i biblioteket vid Uppsala Universitet och databaser som 

till exempel JSTOR, Business Source Premier och IMP Group har vi fått en större förståelse 

för begrepp och teorier. Vi har sökt efter begrepp som ”paketslösningar”, ”integrerade 

lösningar”, ”MRO” och ”helhetslösningar”. Utifrån dessa artiklar samt deras referensers 

artiklar har vi skapat oss egna synvinklar vilket till slut ledde fram till vår egen 

helhetslösningsmodell. Modellen som vi skapat har vi använt som grund för insamlandet av 

empirin och hur analysen och slutsatsen blir presenterad. Vi har valt att presentera empirin 

under samma delar som vår modell bygger på.  

För att undersöka syftet kommer vi bygga uppsatsen utifrån en fallstudie vilket betyder att vi 

kommer att studera en enstaka organisation genom att göra flertalet längre intervjuer och 

studera flertalet interna dokument från företaget. Utifrån detta kommer vi bygga en slutsats. 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie framför en kvantitativ studie därför att det är viktigt 

med deltagarnas egna uppfattningar och att fokus ligger på ord och egna erfarenheter istället 

för siffror (Bryman & Bell, 2005:322). Denna typ av marknadsföring är väldigt 

relationsanpassad och p.g.a. tidsbrist och utrymme så blir det mest effektivt att enbart 

genomföra studien på en enstaka organisation. Uppsatsen är utformad med att skapa en 

modell utifrån vilket vi skall analysera B&B Tools sätt att erbjuda helhetslösningar, för att se 

vilka faktorer som är av vikt vid erbjudandet.  

3.2 Val av Fallföretag 
Företaget som uppsatsen kommer att bygga på, B&B Tools presenterar sig själv som ett 

företag som arbetar med MRO och vid första personliga kontakten med dem pratade de 

framför allt om att de erbjuder helhetslösningar. Utifrån vår frågeställning är detta ett företag 

som passar studien väldigt bra. B&B Tools är dessutom väldigt tillmötesgående de har 

erbjudit sig att ställa upp på flertalet intervjuer med både personal och högre uppsatta så som 

Marknadsföringschef och Försäljningschef. De har även bidragit med en stor del interna 

dokument, en del som får användas och en del som enbart får studeras för förståelse om hur 

företaget arbetar. Dessa dokument från organisationen är till stor hjälp vid uppbyggandet av 

intervjuerna då de ger en överblick över hur organisationen arbetar i stort och med specifika 
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fall (Bryman & Bell:433). Dessa faktorer gjorde valet av B&B Tools som fallstudie mycket 

enkelt.  

3.3 Intervjuerna 
Alla intervjuerna var av ostrukturerad intervjustruktur och vi kommer att använda oss av lösa 

minnesanteckningar och inspelningar under intervjuerna, detta i enlighet med vad Bryman 

och Bell (2005:363) skriver om hur intervjuaren skall agera i ostrukturerade intervjuer. Vi har 

valt att använda oss av en ostrukturerad intervjuform p.g.a. att vi vill att intervjuobjekten 

skulle få svara och associera fritt för att få med alla möjliga aspekter och begrepp som kan 

vara av vikt för fallstudien.  Våra frågor var som sagt av öppen art och ledde till att de 

deltagande personerna identifierar de faktorer som leder fram till målet, i detta fall 

marknadsföring och slutligen försäljning av helhetslösningar. Vi kommer under intervjuerna 

ställa så få frågor som möjligt och dessa frågor öppna, detta skapar en intervju som påminner 

om ett vanligt samtal vilket inhyser lugn och förtroende, intervjuaren och intervjupersonen 

emellan. Frågor som används är t.ex. varför dessa begrepp är viktiga och hur de hänger 

samman (Bryman & Bell, 2005:363). Genom detta kommer vi att kunna se en bild och 

struktur över hur B&B Tools använder sig av de olika begreppen och hur de utformar sin 

marknadsföring.    

3.3.1 Intervjuurval 

För att få en bra förståelse i de olika sammanlänkade delarna med intervjuer gjorde vi sex 

stycken intervjuer. Våra intervjuobjekt valde vi utifrån deras position i organisationen (se 

tabell 2) och för att komma i kontakt med rätt personal inom koncernen tog vi hjälp av en 

person som arbetar inom organisation som hjälpte oss med telefonnummer och e-postadresser. 

Två av intervjuerna genomfördes personligen på Ekonomikum medan de andra fyra 

genomfördes via telefon. Först och främst gjordes en intervju med Key Account Managers 

(KAM) ansvarig på Tools på Ekonomikum den 16 april 2009 . Intervjuobjektet ifråga sitter på 

en roll både som ansvarig för den personliga relationen med rikskunderna (han sitter själv 

som ansvarig för bl.a ABB), men personen har även ett huvudansvar för alla övriga KAM- 

team. KAM- teamen jobbar med att utveckla och sälja helhetslösningar och därför blir 

personens kunskap och erfarenhet av största vikt för uppsatsen. Eftersom KAM- teamet är en 

sådan stor del av helhetslösningarna gjorde vi ytterligare en intervju med en person från 

KAM-teamet. Denna person satt på en roll som KAM-kundansvarig och intervjun 

genomfördes via telefon den 13 maj och pågick under en timme och 20 minuter. KAM-

kundansvariga sitter på en viktig roll med flera stora kunder på sitt bord och arbetar ihop med 
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KAM-ansvarig.  Denna intervju genomfördes för att få ett bredare perspektiv utav deras 

arbete och tillväga gångsätt. Intervjuer gjordes även med Försäljningschefen för Tools som 

även sitter med i ledningen för Tools. Intervjun med Försäljningschefen genomfördes via 

telefon under nästan två timmar och genomfördes den 14 maj 2009. Personen i fråga har en 

bra överblick över hela organisationen och hur de olika delarna är sammanlänkade och 

fungerar tillsammans vilket ger ytterligare en överblick över organisationen. Produkterna som 

ingår i helhetslösningar sammanställs av rikskund/produktansvariga, vi valde därför att 

inkludera personen i intervjuobjekten. Intervjun med rikskund/produktansvarig genomförde 

via telefon den 13 maj 2009 och intervjun på gick under en timme och 30 minuter.  För att 

ytterligare få en bredd över hur KAM- teamen arbetar med marknadsföringen gjorde vi en 

intervju med produktansvarig på för B&B Tools produktbolag. Intervjun med 

produktbolagsansvarig skedde på Ekonmikum den 12 maj och pågick under nästa två timmar. 

Anledningen till att vi intervjuade produktbolagsansvariga är för att personen i fråga sitter 

med i KAM- teamen när stora avtal sluts. Sist genomförde vi en telefonintervju med 

Marknadsföringschefen, den intervjun gjordes på telefon och genomfördes den 15 maj 2009 

under en timme. Vi intervjuade personen för att få vetskap om hur marknadsföringen för B&B 

Tools generellt ser ut.  

Titel Ansvarsområde 

KAM-ansvarig Ansvarig för KAM- team samt 

huvudansvarig för alla andra KAM- team  

KAM-kundansvarig Ansvarig för KAM- team 

Försäljningschef för Tools Huvudansvarig för hela Tools försäljning 

Rikskund/produktansvarig Ansvarig för produkterna som innefattas av 

helhetslöningarna 

Produktbolagsansvarig Ansvarig över produktbolagen  

Marknadsföringschef Huvudansvarig för Tools marknadsföring 

Tabell 2. Sammanställning av intervjuobjekten 
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3.4 Reliabilitet & Validitet 
Enligt Bryman och Bell (2005:306) så finns det både extern och intern reliabilitet. Den 

externa reliabiliteten handlar om hur vidare den sociala miljön där den kvalitativa studien sker, 

kan återskapas en studie i ett senare fall. Detta är självklart ett problem för i vår kvalitativa 

studie. Men redan efter tre olika intervjuer vid tre olika platser började vi märka att samma 

svar kom från våra respondenter vilket göra att det verkar finns en klar bild från den 

undersökande organisationen. Därav tror vi att undersökningen är av hög reliabilitet. 

Bryman och Bell (2005:306) fortsätter med att dela upp validitet också, först intern validitet 

som handlar om att de skall finnas en god överrensstämmelse mellan forskarens observationer 

och den teoretiska modell som denna använder sig av. Medan externa validiteten är istället 

hur vidare vi kan generalisera resultatet till andra miljöer (Ibid). Med vår interna validitet så 

anser vi att under våra nästan två timmar långa intervjuer per respondent, har lyckat skapat 

oss en väldigt hög förståelse mellan våra teoretiska begrepp och hur våra observationer ifrån 

intervjuerna hänger samman. Däremot hur vidare vår studie är generaliserbar till andra sociala 

miljöer och situationer är svår att avgöra. Eftersom studien är gjort på ett specifikt företag så 

är det mycket svårt att göra studien på ett annat företag och få exakt samma resultat.  

3.5 Metodkritik 
För att ha gett studien ännu mer reliabilitet och validitet så hade vi velat göra alla våra 

intervjuer till personliga istället för att ha behövt utföra vissa via telefon. Men p.g.a. 

tidsfristen som ges i samband med uppsatsen var detta inte genomförbart. Om tiden funnits 

skulle vi velat ha gjort studien större och tagit in mer folk från organisationen för att få ett 

ännu starkare resultat.  
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4 Empiri 

4.1 TOOLS 
B&B Tools koncernen är ett industriföretag som förser kunder i Norra Europa med verktyg, 

förnödenheter och komponenter (B&B TOOLS 2009). Koncernen består av sju stycken olika 

företag. På den vänstra sidan, har vi B&B Tools produktbolag Luna, Skydda, Grunda, Essve 

och Gigant vilka alla direkt vänder sig till olika järnhandlare och företag, den andra sidan av 

koncernen består av Tools och Momentum se figur 3. Enligt KAM-ansvarig är Tools en ren 

industrikedja som säljer förnödenheter från produktbolagen inom koncernen till både 

industrikunder och andra företagskunder. Men framför allt arbetar de med helhetslösningar 

där de skriver kontrakt med stora kunder som till exempel ABB och Strängbetong (B&B 

TOOLS 2009).   

Enligt produktbolagsansvariga har B&B Tools genom de nya säljbolagen Tools och 

Momentum vertikal integrerat. Tools består dels av 100 filialer runt om i Sverige som skall 

förse lokala industrier med förnödenheter, vissa av dessa är direkt ägda av koncernen och 

andra är bara partners.  Enligt Tools rikskundsansvariga har Tools vertikal integrerat, detta för 

att på ett lättare sätt kunna styra och kontrollera hela varukedjan. Innan B&B Tools skapade 

Tools så arbetade alla produktbolagen var för sig med sin egen försäljning. 

Produktbolagsansvarig säger att produktbolagen fortfarande arbetar med en viss försäljning av 

deras produkter till olika företag men att B&B Tools mer och mer börjar arbeta för att sälja 

alla produktbolagens varor genom företaget Tools. Tools har förutom sina 100 

slutkundspartners även Key Account Managers för sina rikskunder som de kan erbjuda 

helhetslösningar till. Enligt KAM- teamansvariga är rikskunder de kunder som oftast har flera 

produktionsplatser runt om i Sverige och Norden. Tools har fem KAM-kundansvariga som 

arbetar med helhetslösningar till rikskunder.  
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  Figur 3, B&B Tools Organisationsschema (B&B Tools interna rapport) 

 

 

 

 

B&B Tools koncernen har genomgått en förändring över det senaste decenniet. Istället för att 

endast arbeta med olika järnhandlare som partners har de börjat köpa upp dem och ha dem 

inom koncernen. Enligt Tools Rikskund/Produktansvarig har B&B Tools medvetet gått mot 

strömmen och istället för att följa andra branscher som utkontrakterar verksamhet har Tools 

vertikalintegrerat och köpt upp stora delar av filialerna. Idag äger Tools ungefär 80 % av sina 

100 filialer runt om i landet. KAM-kundansvariga säger att det är med denna storlek som 

Tools kan marknadsföra sig och vara konkurrenskraftiga. KAM-ansvarig fortsätter på samma 

spår och säger att i och med uppköpandet av alla fialer har namnet Tools växt, då så gott som 

alla fialer idag heter Tools. Istället för innan då flera hette t.ex. Anderssons järnhandel Tools. 

Detta har lett till att Tools blivit mer välkänt hos likväl befintliga som potentiella kunder. 

Enligt KAM-ansvarig omsätter Tools kedjan idag fyra och en halv miljard kronor inräknat 

små lokala företag och stora rikstäckande företag som t.ex. ABB och Strängbetong vilka 

Tools säljer helhetslösningar till. Tools helhetslösningsförsäljning omsätter idag 250 miljoner 

SEK men Tools ser en försäljningspotential i detta segment på ca 700 miljoner SEK. 

4.2 Marknadsförhållande 
Både Marknadsföringschefen och KAM-ansvarig berättar hur B&B Tools arbetar aktivt med 

sitt marknadsförhållande och då framför allt genom att vara visuella och aktiva där kunden 

verkar. KAM-kundansvariga hävdar att Tools marknadsfokus ligger på känsla och 
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varumärkesuppbyggnad och att det är viktigt i detta skede när Tools erbjuder helhetslösningar. 

Marknadsföringschefen fortsätter och säger att det är ett tacksamt uppdrag eftersom det sker 

genom att Tools filialer finns stationerat på cirka 100 lokala orter runt om i Sverige, vilka alla 

i sig är en marknadspelare för Tools.  Förutom att vara lokaliserad där kunden befinner sig 

gäller det också att synas där arbetarna är på fritiden. Detta sker genom en välriktad kampanj 

på STCC- racing bilar och en rad klassiska annonser som marknadföringschefn uttrycker det. 

Enligt marknadsföringschefen har Tools genom sin storlek och varumarknadsföring en 

spontan igenkännedom på 51 %, vilket är högst i marknaden, och uppskattningsvis vet hälften 

av de kunder som känner igen oss att Tools erbjuder helhetslösningar. Förutom varumärket i 

stort är även säljarna på de 100 filialerna runt om i Sverigeviktiga marknadsförare av 

helhetslösningar enligt marknadsföringschefen. Enligt KAM-kundansvariga är deras arbete att 

tillgodose kunderna med rätt komponenter och bidra med kunnande och erfarenhet. Han 

fortsätter med att säga. 

 ”Genom deras kunnande och erfarenhet byggs ett förtroende upp mellan våra kunder 

och Tools.”  

Denna relation kommer sedan att ligga till grund för att möjliggöra vår helhetslösning. Genom 

relationerna med kunderna lär vi oss att se vad kunderna efterfrågar och behöver i deras 

arbetsprocess, vilket vi senare tillgodoser. Enligt försäljningschefen har Tools flyttat fokus 

inom B&B Tools koncernen från att vara ett produktorienterat företag till att bli ett mer och 

mer marknadsfokuserat företag. Han fortsätter med att detta har blivit möjligt p.g.a. att vi äger 

hela kedjan, från produktbolagen som inte direkt äger fabriker men äger tillverkningen till de 

lokala industriförsäljningsbolagen. Vi kan nu göra förändringar bland produkterna utan att det 

tar flera år eller att vi måste hitta nya leverantörer. 

4.3 Skapandet av kundvärde  

Skapandet av kundvärde är det väsentliga i uppbyggandet och marknadsföringen av en 

helhetslösning och måste prioriteras till 100 % enligt Tools produktbolagsansvariga. 

Rikskunds/produktansvariga fortsätter med att berätta att allt handlar om behov, Tools uppgift 

är att vi måste se till kundens behov och inte bara vad de efterfrågar utan deras latenta behov 

och detta uppkommer genom att Tools interagerar och studerar potentiella kunder. KAM-

ansvarig fortsätter med att säga att självklart måste Tools tillgodose vad kunden efterfrågar 

men ett steg på vägen till en helhetslösning är att se till kundens behov och skapa kundvärde 

utifrån det. Ett exempel på hur kundvärde kan skapas är, enligt både KAM- teamet och 
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Rikskunds/produktansvariga, ett exempel från ett svenskt pappersbruk som använder tio olika 

handskar på fem olika produktionsplatser runt om i Sverige, och använder sig av tio olika 

leverantörer, medan deras behov egentligen bara är två olika handskar. De nämner även ett 

annat exempel på detta: exemplet är ett industriföretag som finns på tre orter och använder tre 

olika hörselskydd från tre olika leverantörer i tre olika färger. Men deras behov är bara en 

sorts hörselskydd. Detta skapar kundvärde i form av minskat antal leverantörer och ökad 

leveranssäkerhet (KAM- teamet, Försäljningschefen).  

KAM-ansvariga säger att inom Tools räknar de med att varje etablerad leverantör kostar 

mellan 5 000 och 25 000 SEK i administrativa kostnader och varje faktura ungefär 800 SEK i 

administrativa kostnader. Minskningen av leverantörer är därmed en stor del av 

kundvärdeskapandet. Försäljningschefen är inne på samma spår men väljer att vända på det 

till att Tools pratar om ”Win-Win” situationer, där ökad lönsamhet för kunden är ökad 

lönsamhet för Tools. Han fortsätter med att påstå att B&B Tools storlek är en stor trygghet för 

kunden pga. att om kunden skulle vilja ändra något kan Tools gå längst ned i kedjan och 

ändra produkten för att den ska passa kundens behov vilket även det skapar kundvärde. 

4.4 Interaktionsförhållande  
Försäljningschefen berättar att utåt sett så sker stor del av B&B Tools kommunikation med 

deras kunder först och främst genom de anställda på de 100 olika filialerna runt om i landet. 

Personalen arbetar aktivt med att fördjupa interaktionen och hjälpa till med sin kunskap och 

erfarenhet. Enligt produktbolagsansvariga så finns det vissa kunder som bara är ute efter en 

specifik vara och då blir det inte så mycket interaktion, och möjligheten för personalen att 

marknadsföra helhetslösningar blir liten. Men kunder som är potentiella 

helhetslösningskunder är ofta stamkunder på Tools filialer och kommunikationen är därför 

redan djup och personalen hjälper ofta kunderna med diverse saker. Som KAM-ansvariga 

uttrycker det: 

 ”För att vi ska kunna utveckla en bra och fungerande helhetslösning till våra kunder är 

det av största vikt att vi har en djup och öppen kommunikation med kunderna” 

Rikskund/produktansvariga beskriver den rådande lågkonjunkturen som ett uppsving för 

helhetslösningar, då det är många företagsledningar som ser över de rådande kostnaderna i 

företaget och söker lösningar på hur dessa kostnader kan reduceras. Han fortsätter gladeligen 

att berätta att de kommer då till oss för att få ta del av vår kunskap och erfarenhet i 

leverantörskostnadsminskning, men framför allt för vår storlek och möjlighet att agera som 
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helhetsleverantör. KAM-kundansvariga är inne på samma spår och säger att ”i och med att det 

är ledningen som söker var nedskärningar kan genomföras blir vi kontaktade av flera olika 

inköpsavdelningar och ledningar”. Han fortsätter med att eftersom det ofta är ledningen för 

företag och organisationer som tar kontakt med oss så är med andra ord inga problem för oss 

att få kontakt med behörig personal, personal som har befogenhet att skriva och ingå stora 

avtal.  

4.5 Key Account  Management   
KAM-ansvariga beskriver enheten KAM- teamet inom B&B Tools som den ansvariga 

utformaren och skaparen av helhetslösningen. En helhetslösning som sedan presenteras och 

förhoppningsvis leder till avtal med rikskund. Både KAM-ansvariga och 

produktbolagsansvariga berättar att B&B Tools utformar en fiktiv organisation runt 

rikskunden. Vidare berättar de att utformningen av KAM- teamet ser olika ut för varje enskild 

kund och sätts ihop utifrån kundens behov. Första steget i utformandet av KAM- teamet är att 

lokalisera var kunden är stationerad och vilka deras huvudprodukter är. KAM-ansvariga 

berättar att utifrån det skapas en virtuell organisation, dessa är bestående av minst en från 

KAM- teamet, rikskund/produktansvarig och produktbolagsansvarig plus de berörda 

filialernas kundansvarig samt eventuella produktutvecklare om kunden efterfrågar specifik 

kunskap inom ett område, t.ex. svetsning.  

KAM-ansvariga berättar att förutom de som är direkt involverade i utvecklandet av 

helhetslösningen involveras även personal vars huvudsakliga uppgift är kalkylering av 

offerten och avtalet. Han fortsätter att visa hur KAM- teamet arbetar utifrån en behovsanalys 

bestående av två delar, en öppen och en sluten. Den slutna är enbart för personalen inom 

koncernen och är materialet från vilket de bygger helhetslösningen. Den slutna delen består av 

prognoser över omsättning, antal order, befintliga leverantörer etc. Den öppna delen skapas 

utifrån de slutna och är själva marknadsföringen eller rättare sagt det som presenteras vid 

första kundmöte. Alla respondenter som är inblandade direkt i kundkontakt dvs. alla utom 

Marknadsföringschefen hävdar att lösningen som skapas i detta skede är avgörande för 

fortkommande arbete med helhetslösningar, det är den lösningen som kommer att presenteras 

vid första kundmötet och avgöra om kunden vill eller inte vill fortsätta upphandlingen.  

KAM-ansvariga berättare att en viktig del i utformandet av helhetslösningen ligger hos 

Rikskund/produktansvariga som tillsammans med produktbolagen tar fram behovet av 

produkter dvs. både varor och tjänster men de är även ansvarig för att kalkylera fram totala 
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prissystemet för rikskunderna. Här berättar Rikskund/produktansvariga att varje kund har en 

egen utvecklad prislista, en prislista från vilken kunderna kan välja möjliga produkter som 

deras anställda ska kunna inhandla.  Priserna på denna lista ligger under priserna i butiken 

men ska samtidigt täcka kostnaderna som innefattas av de extra resurserna som läggs ned på 

helhetslösningen i form av tjänster och extra humankapital. Istället för högre marginaler blir 

volymen och varor som ligger utanför prislistan t.ex. specialverktyg inkomstbringande.  

KAM-kundansvariga uttrycker sig så här när han pratar om helhetslösningen som Tools 

erbjuder. 

”Helhetslösningen är TOOLS erbjudande till kunden, exempelvis genom att ta 

över hela förrådsverksamheten så uppnår vi ett effektivare flöde av våra 

produkter och kan därför minska kundens kostnad för hantering av förrådet. 

Målet med helhetslösningar är att kunden aldrig ska behöva fundera över våra 

produkter. Utan att de alltid finns på plats när de behövs till lägsta totalkostnad. I 

totalkostnaden räknas inte bara produktpriset in utan också alla administrativa 

kostnader etc.”  

Han fortsätter med att noga berätta att lösningen som skapas i detta skede är inte den 

slutgiltiga utan den som presenteras för kunden vid första kundmöte. Lösningen kommer 

sedan att omarbetas och utvecklas under processens gång ända fram till implementeringen av 

den. Härifrån går vi nu vidare till empirin från första kundmötet för KAM- teamet.  

4.5.1 Första kundmöte  

KAM-ansvariga berättar vikten av att Tools vid första mötet vill påvisa sin bredd och kunskap 

om både marknaden och om kunden. Enligt KAM-ansvariga sker detta genom att KAM-

kundansvariga inte själv presenterar helhetslösningen utan att personen ifråga följs av 

kundansvarig från de berörda lokala filialerna som har haft kundkontakt sedan tidigare. Om 

kunden efterfrågar någon speciell vara eller kunskap t.ex. specifikt kunnande om svetsning är 

alltid filialen med mest kunskap om svetsning med vid presentationen för helhetslösningen. 

Han återkommer till att Tools storlek och kunskapsbredd skapar ett starkt förtroende och för 

att kunna göra detta är det nödvändigt att berörda filialer och produktansvariga är med vid 

kundmötena.   

Det är även vid detta möte med kunden som t.ex. KAM-kundansvariga presenterar Tools 

lösningar på kundens behov. KAM-ansvariga berättare att en lösning alltid är med vid första 

möte, en lösning som kunden ofta känner till men vill ha hjälp att lösa. Nämligen 
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leverantörsfrågan, ett problem som vi mer eller mindre är ensamma om att kunna lösa i alla 

fall i den utsträckningen som vi gör. Detta tack vare vår storlek. Vidare berättare han att Tools 

arbetar aktivt med att visa den faktiska kostnaden för varje produkt och leverantör, ofta med 

hjälp av isbergsmodellen. Rikskund/produktansvariga är inne på samma spår och förklarar att 

den faktiska kostnaden, själva priset på varan endast är tio % av den totala kostnaden. Den del 

av isberget som syns medan resterande 90 % av kostnaden är administrativa och den del av 

isberget som inte syns. Tools räknar som sagt med att varje enskild leverantör kostar mellan 

5 000 SEK och 25 000 SEK och varje enskild faktura mellan 200 SEK och 800 SEK (B&B 

Tools Interndokument). Försäljningschefen uttrycker sig att Tools måste visa lösningen 

konkret i siffror och inte bara i namn som helhetslösningar.  

Här säger alla intervjuobjekten samma sak att det inte har legat så stort fokus på 

förnödenheter inom industrin men när Tools visar konkret att det finns miljoner att tjäna så 

lyssnar företagen. KAM-ansvariga berättar att lösningen på detta problem är att Tools har 

storleken och möjligheten att agera som huvudleverantör av så gott som alla möjliga 

förnödenheter som inte ingår i direkt material. Fortsättningsvis berättar han att Tools har en 

produktbas av 165 000 produkter och kan vid efterfrågan beställa hem upp till 1 000 000 

produkter, detta kan jämföras med företaget Clas Olssons produktbas på 20 000.  

Rikskund/produktansvariga säger med andra ord att den potentiella kunden mer eller mindre 

enbart kan ha Tools som leverantör vilket skulle minska leverantörskostnaderna och de 

administrativa kostnaderna avsevärt. Här visar KAM-ansvariga upp bilder som illustrerar 

Tools storlek och hur företaget har möjligheter att agera som helhetsleverantör. Dessa bilder 

använder de sig även av när de vänder sig ut till rikskund: Bilaga 1 visar hur kundens möjliga 

leverantörsstruktur ser ut idag och bilaga 2 visar hur kundens leverantörsstruktur skulle se ut 

efter implementeringen av deras helhetslösningar. Försäljningschefen hävdar att det första 

kundmötet är lite av a och o för marknadsföringen av helhetslösningar, ”har vi inte gjort vår 

läxa med att läsa på om företaget och deras verksamhet kommer vi inte lyckas sälja in vår 

helhetslösning”. Kundvärdet som erbjuds av helhetslösningen är då inte stort nog för att 

kunden ska ändra deras arbetsprocess och köpa helhetslösningen.   

4.5.2.  Lösningar och Referensobjekt  

Enligt produktbolagsansvariga så är leverantörsdelen bara en av många lösningar som Tools 

erbjuder, Tools arbetar även aktivt med att tillgodose mer specifika lösningar till varje enskild 

kund. Han fortsätter med att ge exempel på lösningar till kunder; t.ex. så vill vissa kunder ha 
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påfyllnad av arbetsskåp på olika arbetsplatser och konstruktionsplatser, detta erbjuds för att 

företaget skall kunna minska arbetstid så som anskaffandet av förnödenheterna kräver. Medan 

andra kunder vill ha större kontroll över sina anställdas inköpsvanor. Detta kan ske genom 

begränsat produktutbud, istället för möjligheten att köpa allt från Tools 100 butiker kan 

begränsning ske till enbart Tools egna varor vilka håller ett mer konkurrenskraftigt pris än 

märkesvarorna. Om företaget behöver specifik kunskap inom ett nytt område kan Tools 

tillgodose den genom sitt kontaktnät. Försäljningschefen säger att Tools idag erbjuder upp 

emot 50 till 60 olika tjänster som de inte tar betalt för, dessa tjänster ökar hela tiden, och han 

fortsätter med att berätta att Tools är väldigt flexibla på denna front och att de hela tiden gör 

allt för att tillgodose kundernas behov. KAM-ansvariga uttrycker sig väldigt liknande och 

påstår följande.  

”Det vi säljer är inte en vara, utan en tjänst och tjänsten är att tillgodose kundens 

behov, vilket vi gör till varje pris.”  

Försäljningschefen, som tidigare har nämnt att B&B Tools måste vara konkreta för att vinna 

förtroende, tar upp exempel av vikten av att ha bra referensobjekt i arbetet med 

helhetslösningar: ”Tools måste visa upp konkreta referensobjekt om vad vi har gjort tidigare 

och vad vi har åstadkommit för våra kunder”. De bästa referenserna är självklart enligt 

försäljningschefen när kunder pratar med andra potentiella kunder spontant. Men Tools 

använder sig även av ett flertal referensobjekt på sin hemsida (www.tools.com). Där finns det 

referensobjekt från företag som inom olika industrier som berättar om hur Tools har tagit 

hand om deras helhetslösningar.  

KAM-ansvariga förklarar att B&B Tools marknadsföring av helhetslösningar ligger i vår 

storlek att vi finns och syns överallt inom branschen. Han är även inne på samma linje som 

Försäljningschefen, d.v.s. att Tools referenser är den viktigaste marknadsföringskällan, och att 

referenserna får störst genomslagskraft när den kommer från en opartisk källa:  

”Lika viktigt är vårt förhållande till marknaden att vi gått från produktorienterad till 

marknadsorienterad vilket har gjort detta möjligt. Att vi hela tiden försöker tillgodose 

våra kunders behov, Vi letar längre inte kunder till våra produkter vi letar produkter 

och lösningar till våra kunder. Förutom vår egen marknadsföring har dagens läge i och 

med lågkonjunkturen varit till hjälp, kunderna har börjat inse att det finns stora och 

viktiga finansiella vinster att göra i förnödenheterna. Om detta sedan beror enbart på 

konjunkturläget eller för att vi lyft fram möjligheterna är svårt att avgör. Antagligen är 



30 

 

det en kombination av båda. Men dessa faktorer är bara det som den direkta 

marknadsföringen, d.v.s KAM-teamet bygger på. Det är deras engagemang och 

förståelse av problem och kreativiteten att lösa dessa som är den avgörande faktorn i 

marknadsföringen av helhetslösningen”.        
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5 Analys 

5.1 Marknadsförhållande 

För att kunna skapa och utveckla helhetslösningar är förhållandet till marknaden väsentligt, 

det gäller att marknadsföra sig med marknaden och inte mot marknaden. Företagen måste 

flytta fokus från produkten till kunden och dess latenta behov.  B&B Tools har lagt ned stora 

resurser på att flytta sitt fokus från produktorienterad till kundfokuserad. Detta blir tydligt i 

och med att B&B Tools köpt upp större delen av filialerna inom Tools. Detta enligt dem 

själva för att öka kundmedvetenheten av Tools varumärke då namnet Tools lyfts fram bättre i 

och med att alla har gemensamt namn. Genom detta har Tools lyckats öka kundmedveten till 

över 50 % inom branschen. Detta är viktigt för Tools då de vill visa att de är kapabla till att 

genomföra helhetslösningar.  

Försäljningschefen för Tools uttryckte sig, att Tools var ensam om att kunna genomföra och 

erbjuda helhetslösningar. Självklart är detta något vi vill trycka på och visa.  Förutom stärkt 

varumärke har det även blivit lättare att tillgodose kundernas behov genom den vertikala 

integreringen. Försäljningschefen för Tools tryckte hårt på att Tools snabbt och enkelt kan 

ändra produktionen för att bättre passa kundernas behov i och med att de äger hela kedjan, 

från produktion till grossist. Samtidigt som varumärket blir mer känt i och med uppköpandet 

av filialerna ökar även kunskapen som B&B Tools besitter om branschen och aktörernas 

arbetsprocesser på marknaden, vilket i sin tur är en viktig del i skiftet från produktorienterad 

till marknad och kundfokuserad. Marknad och aktörskunskapen ökar genom att personalen 

som arbetar närmast kunderna nu är en del av koncernen istället för endast partners som de 

var förut. Helhetslösningar bygger på förståelse om kunderna och potentiella kunders verkliga 

och latenta behov. För att kunna tillgodose dessa behov behövs en kommunikation och 

relation med kunderna.  

5.2 Skapandet av kundvärde 

I skapandet av kundvärde arbetar B&B Tools i stor utsträckning med att använda sin stora 

kunskapsbank som de besitter i och med storlek på organisationen. Tools har hundra filialer 

runt om i Sverige och flera av dem arbetar som leverantör till samma kunder på olika platser 

och har på daglig basis försäljning och interaktion med dem. Detta ger Tools ett stort övertag 

mot andra aktörer och en möjlighet att se vad kunderna efterfrågar. Utifrån dessa kunskaper 

kan Tools skapa lösningar baserat på kundernas behov, både verkliga och latenta. KAM-
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teamet har visat flera exempel på när Tools använder sig av sin storlek, sin kunskap om 

aktörerna och marknaden och genom det skapat kundvärde. Till exempel fallet med 

handskarna och hörselkåporna. Här har vi tydliga exempel på när Tools tillgodoser ett latent 

behov från kundens sida. Nämligen förståelsen av deras förnödenheter och att det inte behövs 

flera olika handskar/hörselkåpor utan att det räcker med en eller två sorter. Dessa lösningar 

blir möjliga p.g.a. Tools storlek och nätverk. De olika filialerna kommunicerar med varandra 

om vad kunderna efterfrågar, och utifrån det skapas en lösning på kundens latenta behov 

istället för att Tools enbart tillgodoser vad kunden efterfrågar, vilket är betydligt fler 

handskar/hörselkåpor. Vi kan se tydliga kopplingar mellan detta och teorierna om hur 

kundvärde skapas, nämligen att de utifrån interaktion med kunden och förståelse av 

marknaden skapar/hittar lösningar på deras problem.  

Vinsterna ligger inte i en enstaka transaktion utan i helheten, ökat värde för både kund och 

leverantör. Som Försäljningschefen för Tools uttryckte sig, vi söker ”Win-Win” situationer. 

Tools styrka ligger i deras storlek och möjlighet att arbeta som ensam helhetsleverantör av 

industriförnödenheter. Här kan vi se ett verkligt tydligt exempel på hur Tools skapar 

kundvärde genom den förståelse de har om marknaden och kundernas arbetsprocess. 

Industriförnödenheterna har enligt hela B&B Tools koncernen hamnat i skymundan då det är 

en mindre del av kostnaderna för industriföretag. Men Tools har sett och förstått att det finns 

miljoner att spara genom att flytta alla industriförnödenheter till en enda leverantör istället för 

flera olika.  De har med andra ord tillgodosett ett latent behov och skapat ett värde för kunden 

i form av sparat finansiellt kapital.  

För att lyckas med att utveckla kundvärde handlar först och främst att knyta till sig så mycket 

information som möjligt om organisationen Tools vill leverera en helhetslösning till. Flera av 

intervjuobjekten återkommer till hur viktigt det är att förstå kunden. Med det menas att B&B 

Tools först tar reda på så mycket som de kan om kunden, vad de sysslar med, hur 

organisationen ser ut, historik om företaget och liknande, för att sedan försöka se deras behov. 

Behov är något som alla intervjuobjekt återupprepar gång på gång. 

”Vi måste förstå kundens behov”, ”Vi måste tillsammans med kunden förstå dess 

behov”, ”Kundens behov är det viktigaste”.  

Ordet behov kan tolkas på många olika sätt, men som vi tolkar det handlar det om att ta till sig 

allt om hur kunden vill att samarbetet med tjänster och varor skall se ut. Behovet kan finnas 

var som helst hos kunden. Problemet kan vara att se det stora problemet och var de kan hjälpa 
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kunden att vara effektivare. Även här hjälper det att organisationen bakom är så pass flexibel 

som den är.  

Ordet behov är något B&B Tools måste sätta i första hand för att kunna erbjuda 

helhetslösningar och att företaget anpassar sig efter det.  När diskussionen om behov kommer 

upp från Försäljningschefen så förstod vi att organisationens roll har en enorm påverkan på 

hur Tools kan förstå och anpassa behovet. Eftersom behovet är unikt för varje företag så 

gäller det att genom hela kedjan kunna påverka behovet som i B&B Tools fall så behöver 

kunden en annan vara eller tjänst så kan B&B Tools ändra sig i hela kedjan för att erbjuda 

detta.  

5.3 Interaktionsförhållande 

Interaktionsförhållandet mellan B&B Tools och deras kunder blir både bred och djup när det 

handlar om helhetslösningar, detta eftersom det gäller ett stort antal varor och tjänster på olika 

nivåer. Tools har dryga 1 miljoner varor och uppemot 50-60 tjänster som de kan erbjuda sina 

kunder. Dessa varor och tjänster sammansätts till en helhetslösning utifrån kundens behov. 

Det finns en uppsjö av olika sammansättningar och interaktionen blir viktigt för att hitta den 

bästa helhetslösningen utifrån dessa sammansättningar och kundens behov. Eftersom 

interaktionen är så pass djup och bred är det viktigt att de bygger en stor kundfokuserad 

organisation i flera led. För att få till ett avtal och försäljning av en helhetslösning krävs det 

att interaktionen ligger på rätt nivå, att personer som har befogenheten hos kunden integrerar 

med KAM -teamet.  

Försäljningschefen för Tools hävdar att det här gäller att vinna förtroende i flera led. Med 

utgångspunkt uppifrån, att vinna förtroende högst upp i ledningen på företaget för att sedan 

arbeta sig nedåt genom organisationen och till slut lyckas få förtroende hos dem som i slutet 

använder tjänsterna och varorna. Detta verkar vara något som i slutändan är av stor betydelse 

men också kräver en organisation som klarar av att skapa förtroende både i bredden och på 

djupet. Den kundfokuserade organisationen som Tools har byggt upp har skapat ett bra 

utgångsläge för interaktionsförhållanden, med de egna produktbolagen på ena sidan och 

marknaden utåt på andra sidan. Varje rikskund hos Tools får en fiktiv kundfokuserad 

organisation runt sig bestående av Key Account Managers, Produktsamordnare, Regional och 

lokal ansvarig, samt Produktbolagsansvarig. Dessa virtuella organisationer sätts ihop utifrån 

kundens behov. 
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Tools har för närvarande fördelen av att det är lågkonjunktur och att industriföretagen söker 

lösningar till att skära ned på kostnaderna och därför kontaktar Tools. I och med det har 

KAM-teamet inga problem med att träffa behörig personal för upprättandet och skrivande av 

ett avtal. Förtroendet för helhetslösningen hos personalen byggs upp genom att många av 

lösningarna bygger på kundernas kommunikation med personalen på Tools filialer.  Detta är 

ännu en dimension i helhetserbjudandet då den direkt fiktiva kundorganisation runt kunden 

blir avgörande i hur bra B&B Tools lyckas anpassa sig till kunden.  

5.4 Key Account Manager-Teamet & Lösningar 

Som teorin visar är det extremt viktigt att organisationer bygger kundfokuserade enheter det, 

är exakt vad B&B Tools har gjort. De har givit organisationen en ren kundfokuserad enhet 

förutom sina produktfokuserade enheter. Detta är något som också verkar vara av stor vikt i 

deras helhetslösningsfilosofi. Utan sin kundfokuserade organisation med både centrala och 

lokala enheter verkar det som ett vinnande koncept för att kunna erbjuda helhetslösningar på 

lokal, regional och riksnivå. KAM-teamet är den största delen i den virtuella organisationen 

som knyter alltsamman, utvecklar alla delarna och slutligen skriver avtal och implementerar 

helhetslösningen. Här är det viktigt att B&B Tools lyckas skapa det värde som sträcker sig 

bortom den enskilda transaktionen så som ”Customer Relationship Management” säger. 

Teamet bygger på relationerna med kunderna och framför allt kunskapen om kundernas 

marknad och arbetsprocess. Det är KAM-teamet som presenterar lösningen för kunden för 

första gången.  

För att skapa ett framgångsrikt KAM-team behövs det vissa kunskapsområden, ett stort 

kunnande om marknaden och kundernas arbetsprocesser och finansiell förståelse. KAM-

teamet pratade glatt om hur de inte alls är någon försäljare av gamla standardiserade 

produkter utan att de snarare säljer tjänster i form av helhetslösningar. Liknelse med målet för 

en kundfokuserad enhet är att inte sälja standardiserade produkter utan snarare den bästa 

lösningen för kunden. Eftersom dessa personer i teamet är det första ansiktena för erbjudandet 

av helhetslösningen blir de extremt viktiga i hur Tools kunder uppfattar erbjudandet. Här 

handlar det mycket om relation till kunden och att återigen förstå kundens behov innan Tools 

presenterar helhetslösningen för kunden.  

Enligt intervjuer med KAM-ansvariga och Försäljningschefen så pratar de om hur viktigt det 

är att KAM-teamet lyckas med att konkret bevisa sitt koncept. För att lyckas med det måste 

B&B Tools arbeta sig igenom kundens historik, organisation och även se över vilka typer av 
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människor som finns där. Vår tolkning är att för att lyckas få ut ett koncept behövs det 

tidigare bevis att det fungerar. Därför är det viktigt att försöka utnyttja tidigare kunder som 

B&B Tools haft en lyckad relation med och där helhetslösningen varit framgångsrik. När de 

syftar till konkret så menar de att det är viktigt att kunna bevisa lönsamheten, inte bara i ord 

utan i konkreta exempel med siffror. Ett hjälpmedel som Tools använder sig av är 

isbergsmodellen, där isberget symboliserar hela kostnaden för produkten och den synliga 

delen är den faktiska kostnaden och resterande är de administrativa kostnaderna. Ett bra sätt är 

alltså att få kunden att se helheten och inte bara toppen av isberget. 

Kunderna vill skapa en bättre lönsamhet och hitta leverantörer som kan skapa det för företaget 

och då kommer de att välja de som kan erbjuda detta. Men däremot om KAM-teamet 

misslyckas med att bevisa att det är en lönsam modell där företagen både får sina varor och en 

uppsättning tjänster levererade och dessutom kan reducera kostnaderna blir det svårt att få 

kunderna intresserade. Att B&B Tools har lagt en bra grund med hur företaget förhåller sig 

till marknaden och hur företaget integrerar sin verksamhet har skapat goda förutsättningar för 

att KAM-teamet ska lyckas med helhetslösningsförsäljningen. Både KAM-ansvariga och 

Rikskunds/Produktansvariga uttryckte sin stolthet att de var ensamma att klara av det B&B 

Tools erbjuder sina kunder idag. 
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6 Slutsats 
Syftet med denna uppsats är att skapa en modell utifrån vilken vi skall analysera B&B Tools 

tillvägagångssätt för att erbjuda och marknadsföra helhetslösningar till sina kunder, detta för 

att se vilka faktorer som är av vikt vid erbjudandet och marknadsförandet av helhetslösningar. 

Marknadsföringen av helhetslösningar kan till en början ses som interaktionen mellan 

inköpsavdelningen och försäljningsavdelningen men den sträcker sig långt längre än så och är 

uppbyggd av en rad olika faktorer. Dessa faktorer har var för sig inte någon större verkan, 

men tillsammans skapar de en komplicerad virtuell organisation som bygger på kunskapen 

om marknaden och kundernas arbetsprocess. Helhetslösningsmodellen som skapades utifrån 

teorin och som består av marknadsförhållande, kundvärde, interaktionsförhållande och KAM- 

teamet har visats vara en stor och väsentlig del i skapandet och implementerandet av 

marknadsföringen av helhetslösningar.  

Vi kan tydligt se att marknadsförhållandet är av vikt då detta ligger som grunden för 

möjliggörandet av kundvärde. Tools tryckte på att företaget gått från produktorienterad till 

kund och marknadsfokuserad och att detta skapade en interaktion med kunden som gav 

möjlighet till förståelse av latenta behov och kundvärde. Kundvärdet som skapades gav 

incitament för kunderna att överväga en helhetslösning från Tools. När kunderna såg det 

potentiella värdet att flytta alla industriförnödenheter till Tools förflyttades interaktionsnivån, 

den blev djupare och bredare. Interaktionen infattade flera personer, KAM-teamet mot 

inköpsavdelning och innefattade mängder av produkter. KAM-teamet arbetade aktivt med att 

öka kundvärdet och direkt marknadsföra helhetslösningen mot kunden. Vi kan med andra ord 

säga att vår helhetslösningsmodell stämmer väl in på B&B Tools tillväga gång sätt och att de 

vikt faktorerna är Interaktionsförhållande, kundvärde, marknadsförhållande och KAM-teamet.  

Förutom dessa fyra faktorer har en femte och sjätte faktor visat sig nämligen B&B Tools 

storlek och dagens konjunkturläge. Alla sex intervjuobjekten nämnde B&B Tools storlek. Att 

deras styrka var att kunna ta över alla tidigare leverantörer av industriförnödenheter samt att 

de enkelt kunde ändra produkterna utifrån kundernas efterfråga då de hade vertikalintegrerat 

och ägde mer eller mindre hela kedjan från tillverkning till försäljning. Konjunkturläget 

visade sig viktigt då flera företag såg över sina kostnader och förstod att det finns stora 

finansiella resurser att spara på en leverantör och en helhetslösning istället för fler.  
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Förutom vår modell med KAM-teamet, marknadsförhållandet, kundvärde och 

interaktionsförhållande har vi som påvisat, sett två ytterligare faktorer, storleken och 

konjunktursläget. Storleken är troligen en avgörande faktor i möjliggörandet av kundvärde då 

kunskapsbasen och produktutbudet är av sådan stor vikt. Däremot om konjunktursläget är 

obetydligt kan vi inte avgöra. Vi ser klart och tydligt att det varit en fördel i dagsläget då flera 

företag ser över deras kostnader, däremot föreslår vi vidare studier inom detta område. 

Kommer de potentiella kunderna lägga mindre tid på kostnadsreduceringar och därmed 

helhetslösningar när konjunkturen vänder eller kommer kunderna fortsätta med detta även när 

konjunkturen vänt nu är de fått upp ögonen för helhetslösningar. Förutom konjunkturslägets 

påverkan av helhetslösningar föreslår vi vidare studier inom helhetslösningar och om vår 

helhetslösningsmodell är applicerbar på andra branscher.      
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Bilaga 1 
 

Hur leverantörsbasen brukar se ut 
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Bilaga 2 
 

Hur det ser ut efter kunden köpt en helhetslösning från Tools 

 

 

 

 


