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Förord 
 

Denna studie skrevs under författarnas sista termin på Marknadsföringsprogrammet i 

Växjö våren 2014. Den kom således att bli författarnas kandidatuppsats. 

 

Studien syftar till att undersöka hur effektiv det är för en leverantör att bedriva 

relationsmarknadsföring. Författarna har, utöver att bidragit till forskningen i ämnet, fått 

en mycket bra insyn i hur och när en relationsmarknadsföring ska tillämpas. 

 

Under studiens gång har ett antal personer varit delaktiga I processen som slutligen 

resulterade i en färdig kandidatuppsats. Resultatet hade inte varit detsamma utan er! 

Följande personer förtjänar ett extra tack för deras bidrag till uppsatsen 

 

Pejvak Oghazi, vår examinator som väglett oss via seminarium och sessioner där vi fått 

många bra råd och tips angående hur vi ska gå tillväga med projektet. Studien hade inte 

blivit densamma utan dig. 

 

Viktorija Kalonaityte, vår handledare för metoden. Viktorija ska ha ett extra stort tack 

då hon med stort engagemang tog emot våra frågor och funderingar både angående 

metoden samt frågor rörande studien i stort. Tack för de mycket givande 

handledningstillfällena. 

 

Mosad Zineldin, vår handledare för studien. Mosad försåg oss tidigt under terminen 

med kunskap och intresse kring framförallt relationsmarknadsföring vilket vi tagit med 

oss under hela processen.  

 

Slutligen vill författarna tacka de respondenter och dess företag som valde att delta som 

respondenter I studien. Utan dessa hade studien inte kunnat genomföras och författarna 

är djupt tacksamma till att de valde att tillägna oss en stund av deras tid. 
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Abstrakt 
 

 

Kurs/Nivå  2FE16E / Grundnivå 

 

Författare  Frans Mattsson, Ekachai Rakruang, Tobias Strömdahl 

 

Handledare  Mosad Zineldin 

 

Examinator  Pejvak Oghazi 

 

Titel  Relationsskapandes möjligheter och hinder - En studie från 

en inköpares perspektiv. 

 

Nyckelord  Relationsmarknadsföring, Inköpsprocessen, 

Orienteringsfilosofie, Nyckelleverantör 

 

Bakgrund  Relationer mellan köpare och leverantören har funnits lika 

länge som det funnits handel. Relationsmarknadsföring 

beskrivs idag som viktig för företag då strategin anses hjälpa 

leverantörer i dess strävan efter lönsamma kunder. Vissa 

forskare beskriver dock relationsmarknadsföringens 

effektivitet som låg och menar att andra faktorer är betydligt 

viktigare då en kund ska välja leverantör.  

 

 

Syfte  Syftet med denna studie är att utforska hur effektiv 

relationsmarknadsföring är i en leverantörs strävan att öka 

intäkter och etablera kundrelationer. 

 

Forskningsfrågor  Vilka faktorer påverkar en köpbeslutprocess vid inköparens 

val av leverantörer? 

Hur stor roll har relationskapandet vid en inköpares val av 

leverantör? 

 

 

Metod  Sex semi- strukturerade intervjuer, där inköpare var 

respondenter, låg till grund för det empiriska materialet i 

studien. Frågorna togs fram enligt en kvalitativ strategi och 

materialet analyserades senare också på ett kvalitativt vis.  

 

 

Slutsats  Enligt resultatet i studien kan relationsmarknadsföringens 

effektivitet ifrågasättas då respondenterna i studien ofta 

tenderade att uppfatta en leverantörs strävan efter att bygga 

relationer som onödig. Andra faktorer hade betydligt större 

inverkan i respondenternas val vilket kan innebära att en 

leverantör bör lägga mer resurser på dessa faktorer än de gör 

på relationsmarknadsföring. 
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1. Introduktion 
 

I detta avsnitt beskrivs bakgrunden av det valda ämnet för uppsatsen. Det inleds med en 

kort beskrivning om relationsmarknadsföring och hur den kom till, varför relationer har 

blivit allt viktigare samt vilka utmaningar relationsmarknadsföring medför. Sedan 

förklaras problem runt ämnet och syftet samt forskningsfrågor till uppsatsen. 

 

1.1 Relationsmarknadsförings framväxt 
Relationer mellan köpare och leverantören har funnits lika länge som det funnits handel. 

Handeln inom dagens marknad har lett till globalisering och kunnigare köpare. Då 

inköpen tenderar till att bli allt större, anses det viktig för inköparen välja den mest 

lämpade leverantören för att vara så kostnadseffektiva som möjligt (Cheverton, 2012). I 

takt med en ökad konkurrens och krav från köparna har relationskapandet fått en mer 

central roll för leverantörerna (Woodruff, 1997). Ur detta har begreppet 

relationsmarknadsföring vuxit fram. Relationsmarknadsföring handlar i grunden om hur 

organisationer hanterar sina relationer med kunder för att kunna uppnå långsiktig 

lönsamhet (Ryals & Payne, 2001). Syftet med att bedriva en relationsmarknadsföring är 

att attrahera, behålla och förbättra kundrelationer (Berry, 1995). Ett antagande gällande 

relationsmarknadsföring är att ju längre relation parterna har, desto stabilare blir 

relationen (Pillai & Sharma, 2003). 

 

1.2 Relationsmarknadsföring som konkurrensmedel 
Tidigare har leverantörer inom business-to-business (B2B) fokuserat på sin produktion 

samt på produktattribut när det gäller att skaffa konkurrensfördelar, vilket medfört att 

själva produkten eller tjänsten var en stor konkurrensfördel i sig (Rhonda & Robert, 

1999). I takt med den teknologiska utvecklingen har olika tjänster och produkter hos 

leverantören blivit allt mer lika varandra. Detta har resulterat i att det är svårt att 

särskilja sig ur mängden och skapa konkurrensfördelar enbart från produkten på samma 

sätt som tidigare (Ibid). Detta har lett till en ökad konkurrens mellan leverantörerna 

(Woodruff, 1997).  Köpare inom B2B tenderar idag allt mer att minska antalet 

leverantörer både med syfte att minska kostnaderna samt för att effektivisera 

inköpsprocessen (Gualandris & Kalchschmidt, 2013; Kalwani & Narayandas, 1995; 
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Ulaga & Eggert, 2006; Gil-Saura et al. 2009; Wilson, 2000). Ett sådant skifte innebär att 

konkurrens mellan potentiella leverantörer blir ännu större och detta leder till ett nära 

samarbete mellan parterna ses som fördelaktigt (Wilson, 2000). Där av har partnerskap 

mellan leverantörer och köpare blivit ett allt mer prioriterat område inom B2B, då 

leverantören har upptäckt det värde som en relation med externa parter medför (Barry & 

Terry, 2008; Jolson, 1997; Weitz & Bradford, 1999). 

 

Relationsskapande anses av många forskare vara viktigare idag än tidigare. Ryu et al. 

(2007) menar på att relationsskapande är den viktigaste delen i ett företags 

försäljningsarbete. Att kunna jobba kundorienterat genom en fördjupad relation skapar 

en större förståelse för att kunna bemöta kundens behov. Mesta av litteraturen i ämnet 

menar också på att det i de allra flesta fall är fördelaktigt för både köpare och säljare att 

bedriva ett långsiktigt samarbete mellan leverantörer och kunder. Då mycket av 

kommunikationen förbättras både intern och externt. Företagen kan tillsammans arbeta 

med utvecklingsfrågor och på så sätt ger bättre möjlighet till en lönsammare framtid 

samt lojalitet (Mudambi & Mudambi, 1995; Gil-Saura et al. 2009; Kalwani & 

Narayandas 1995).  Forskning gjord av Webster (1992) menar på att det kan kosta nio 

gånger så mycket att skaffa nya kunder än att bevara nuvarande relationer vilket kan ses 

som ett bra argument till att bygga långsiktiga relationer. 

 

1.3 Utmaningar inom relationsmarknadsföring 
Även om majoriteten av forskningar och teorier tyder på att det finns samband mellan 

lojalitet och bra lönsamhet finns det forskningar som tyder på det motsatta. Rackham & 

DeVincentis (1999) via Geiger & Finch (2011) menar på att kunder inom B2B inte 

alltid strävar efter att bygga relationer med leverantörerna då produkterna eller tjänster 

som erbjuds i dagens marknad har snarlika attributer. Detta leder till att leverantörerna 

är enkla att byta ut och det långsiktiga relationskapandet blir inte lika prioriterat som 

tidigare.  

 

Det har blivit allt hetare ämne inom forskning då mycket tyder på att 

relationsmarknadsföring är att föredra för leverantörerna, men att det finns en framväxt 

där kunden fokuserar på andra faktorer (Pillai & Sharma, 2003). Detta förekommer 

framförallt på marknader där konkurrensen är hård, då leverantören lätt kan bytas ut och 
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kunden enbart strävar efter att erhålla ett förmånligt pris. Kunden kan under dessa 

omständigheter sätta en större press på leverantören gällande priset (Geiger & Finch 

2011).  

 

1.4 Problemdiskussion 
En mycket central del i en leverantörs strävan att få till försäljningar och inleda 

samarbete anses enligt litteraturen vara dess sätt att hantera relationsmarknadsföringen. 

Idag finns det forskningar relaterade till kundhanteringen (Kevork & Vrecholpoulos, 

2009). Leverantörerna strävar efter att öka kundernas lojalitet och behålla en långsiktig 

lönsamhet (Evanschitzky et al. 2012). Enligt en studie gjord av Fournier & Avery 

(2011) är skapandet av relationer ett högt prioriterat område då ekonomiska medel ska 

fördelas inom företag. Detta visar på att företag och akademiker riktar ett stort fokus 

mot relationsmarknadsföring och hantering av kundrelationer då ökad lönsamhet 

eftersträvas (Kevork & Vrecholpoulos, 2009). 

 

Enligt Ganesan (1994) är det viktigt för leverantören att ha tillräckligt med kunskap för 

att avgöra om en relation ska byggas med kunden eller om det ska fokuseras på andra 

saker. Studier gjorda av Dickson (1966) och Webster & Desai (1996) visar att det finns 

andra attribut som prioriteras högre än en leverantörs förmåga att arbeta med relationer 

då leverantörer väljs ut. Webster & Desai (1996) samt Dickson (1966) presenterar en 

rangordning på faktorer som inköpare inom B2B prioritera. Relationsskapande kommer 

först på elfte plats och ses som viktigt. De tio förevarande faktorerna ses som mycket 

viktiga samt extremt viktiga. Tabell 1.1 kan ses nedan. 
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Tabell 1.1 översatt från Webster och Desai (1996) 

 

 

 

I en studie som genomförts av Blois (1999) studeras företag och långsiktiga relationer. I 

slutsatsen sammanfattas kostnader som påverkar företagen vid byggandet av långsiktiga 

relationer. Blois (1999) menar bland annat att det är tidskrävande och kostsamt att bilda 

relationer samt att kostnaden fortgår även efter det att relationen är etablerad och att det 

kräver stora resurser från alla avdelningar i processen. Detta stärks även av en mängd 

andra forskare som menar att långsiktiga relationer är en dyr process och kräver stora 

resurser till integration från berörda parter (Lambe & Spekman, 1997; Barrett, 1986). 

Därför kan det få stora negativa konsekvenser för leverantören om byggandet av 
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långsiktiga relationer inte ger högre värde än vad leverantören får tillbaka. Att felaktigt 

försöka bygga relationer med en kund som enbart är intresserad av exempel pris eller 

kvalité kan det innebära onödiga förluster samtidigt som det medföljer stora kostnader 

och förbrukade resurser för leverantören (Blois, 1999). 

 

Då relationsmarknadsföring bygger mycket på ett stort samarbete och flexibilitet mellan 

parterna kan det ifrågasättas hur effektiv relationsmarknadsföringen verkligen är då det 

finns gap mellan inköparens och leverantörens prioriteringar. Forskning och teorier 

kring ämnet visar ett samband mellan relationsmarknadsföring och ökad lönsamhet. 

Samtidigt finns det studier som visar hur leverantörer misslyckas med sitt arbete kring 

relationsmarknadsföring (Nguyen et al. 2007). Detta bland annat på grund utav att 

leverantören inte har tillräckligt med kunskaper om kundens företag (Ibid). Även 

bristande kunskap gällande om relationsmarknadsföring passar in i företagets 

verksamhet och om det verkligen ger den nytta som den står för innan det 

implementerades kan vara problem som företaget ställs inför (Ibid). 

 

Med tanke på den höga kostnaden som relationsskapande medför är frågan om det är 

effektiv för leverantören att lägga ner så mycket resurser på att skapa relationer samt 

hur väl lämpad teorin egentligen är? Speciellt då det finns forskning som visar att 

relationer inte är högt prioriterat i en köpbeslutprocess för inköparen. Detta gör att det 

uppstår frågor om relationskapandet är så effektiv som teorier och forskare beskriver 

det. Författarna kommer därför att undersöka inköparens syn på vad som tas i beakt i en 

köpbeslutprocess där en leverantör ska väljas. Detta i förhoppning att kunna avgöra om 

det är värt att lägga ner resurser i syfte att skapa och behålla relationer. 

 

1.5 Syfte 
Syftet med denna studie är att utforska hur effektiv relationsmarknadsföring är i en 

leverantörs strävan att öka intäkter och etablera kundrelationer. 

 

1.6 Forskningsfrågor 
Vilka faktorer påverkar en köpbeslutprocess vid inköparens val av leverantörer? 

Hur stor roll har relationskapandet vid en inköpares val av leverantör? 
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1.7 Avgränsningar 
Denna studie syftar till att lyfta fram hur relationsmarknadsföring matchar med 

köparens prioriteringar vid val av leverantörer. Empirin och mycket av teorin kommer 

att utgå ifrån köparens synvinkel vilket inte speglar studiens i sin helhet då den i 

huvudsak riktar sig mot ett säljande perspektiv. Slutsatsen kommer att besvara syftet 

vilket är framtaget ur säljarens synvinkel för att analysera hur väl lämpad 

relationsmarknadsföring är utifrån inköparen köpbeslutprocess och kriterier. För att få 

fram material angående hur inköparen agerar vid val av leverantör behövs därför data 

från inköpare samt teorier kring köpbeslutprocessen för att få ut empirin från 

inköpssidan. Data angående leverantörens sida sammanställs via befintliga teorier och 

forskningar. Detta tas fram genom teoriavsnitt. 

 

1.8 Disposition 

  

Kapitel 7 Avslutande reflektioner  

Några avslutande refelktioner och förslag för vidare forskningar. 

Kapitel 6 slutsats 

Den här delen kommer resultatet att tas fram och slutsatsen dras. 

Kapitel 5 Analys 
Innehåller en omfattande analys av empirisk data och som sedan vävs samman med 

den teoretiska ramverket.  

Kapitel 4 Empiri 

I empiri kapitlet kommer det presenteras material från intervjuerna. 

Kapitel 3 Metod  
Detta kapitel innehåller examensarbetes tillvägagångsätt och det metodval som gjorts 

motiveras. 

Kapitel 2 Teori 
Ger en mer fördjupad genomgång av teorierna som ligger till grund för detta 

examensarbete.  

Kapitel 1 Inledning  
Ges en introduktion av relationsmarknadsföring och belyser fenomenet kring ämnet. 

Sedan diskuteras det och slutligen mynnar till studiens syfte och frågeställningar. 
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2. Teori 
 

I teoriavsnittet beskrivs den teoretiska referensramen som omfattas i studien. Det ges en 

inledande presentation av teorierna. Efter varje teori argumenteras det sedan varför 

teorin har valts att tillämpas och vad den har för relevans för uppsatsen. Teorier som har 

valts ut är relationsmarknadsföringen, köpbeslutprocessen, nyckelleverantörer kriterier 

och orienteringsfilosofier. 

 

2.1 Syfte med relationsmarknadsföring 
Gummesson (2002) menar på att relationsmarknadsföring funnits sedan länge. Termen 

har dock vuxit fram successivt i takt med att företag har börjat förstå innebörden av hur 

relationer med kunder kan förbättra lönsamheten för företaget. Termen 

relationsmarknadsföring anses ha tagits i bruk i början av 1990- talet men kan liknas 

med de metoder som användes redan vid den industriella revolutionen. Förändringarna 

ledde till allt mer massproduktion samt ökat intresse av kundernas lojalitet till 

varumärken, vilket resulterade i att teorier kring relationsmarknadsföring växte fram 

(Theron & Terblanche, 2010). Teorin appliceras framförallt inom B2B marknader 

(Gummesson, 2002). 

 

Relationsmarknadsföring handlar i grunden om hur organisationer hanterar sina 

relationer med kunder för att kunna uppnå långsiktig lönsamhet (Ryals & Payne, 2001). 

Syftet med att bedriva en relationsmarknadsföring är att attrahera, behålla samt förbättra 

kundrelationer. För att kunna göra det måste företaget enligt Berry (1995) utgå från att 

relationsmarknadsföring påverkar företagets alla resurser; medarbetare, teknologi och 

processer. Morgan & Hunt (1994) finner att det viktigt att hitta en bra balans mellan 

förtroende och engagemang från kunderna för att skapa en hållbar och långsiktigt 

relation som på sikt ska leda till ökad lönsamhet. 

2.2 Relationsmarknadsföring inom organisationen 
Turnbull & Cunninghams (1981) och Cheverton (2012) argumenterar för hur viktigt det 

är att få hela organisationen att arbeta efter samma strategi och mot samma mål. Det är 

viktigt att samtliga aktörer från leverantören behandlar kunden likgiltigt så att den 

ständigt får korrekt behandling. Detta förväntas leda till en bättre förståelse angående 

vad kunden efterfrågar vilket Cheverton (2012) anser vara viktigt för att kunna erbjuda 
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ett fördelaktigt erbjudande både för kunden och för leverantören. Även Grönroos (1994) 

förespråkar hur viktigt det är att relationsmarknadsföringen inte enbart tillämpas på en 

avdelning i organisationen utan att det ständigt finns stöd från andra avdelningar för att 

kunden ständigt ska få ett korrekt bemötande och rätt service. Blomqvist et al. (1999) 

beskriver att genom en intensivare kontakt med kunderna samt en god kunskap om 

kundernas relationshistorik kan relationsmarknadsföring förstärkas då värdeskapande 

aktiviteter enklare kan kartläggas och där med appliceras till relationen. 

2.3 Relationsmarknadsföring som lojalitetsverktyg 
Relationsmarknadsföring handlar om att etablera, bevara och utveckla långsiktiga 

relationer med andra kunder så att konkurrenskraft skapas (Berry, 1995). Det handlar 

om att välja rätt kunder, knyta dem till företaget och koncentrera sin försäljning mot 

dessa, allt för att minska behovet av att hela tiden skaffa nya kunder. Förhoppningen 

ligger oftast i att skapa en så pass bra relation att kunden blir går under benämningen 

livstidskund (Gummesson, 2002). 

 

Företagen segmenterar ofta in sina kunder i olika grupper för att få en mer effektiv 

resursfördelning då de använder sig av relationsmarknadsföring (Zolkiewski & 

Turnbull, 2002; Cheverton, 2012). Segmentering sker genom att särskilja de kunder 

som ses som attraktiva från de som ses som mindre attraktiva (Cheverton, 2012). De 

mest attraktiva kunderna brukar gå under benämningen nyckelkunder. Genom att ha en 

strategisk kundportfölj med noggrant utvalda nyckelkunder bildas en större 

försäljningssäkerhet i organisationen då kunderna också tenderar till att sträva efter en 

långsiktig relation och ju stabilare relation parterna har, desto mer lyckad anses 

relationsmarknadsföring ha varit dem emellan (Zolkiewski & Turnbull, 2002; 

Cheverton, 2012). 

 

Christy et al. (1996) anser att relationen med attraktiva kunder är en viktig del av 

tillverkningsprocessen och att det skapar en större förståelse för kunden. Enligt 

Grönroos & Halle (2012) gäller det att lägga mycket energi på att förstå kundernas 

önskningar, begär och värderingar vilket relationsmarknadsföringen bidrar med i form 

av ett relationsskapande mellan kunden och leverantören. Detta leder till att 

leverantören lättare kan skapa och erbjuda värde i produkterna till kunderna vilket leder 

till kundlojalitet när kunderna känner att sina behov är väl uppfyllda (Ibid). 
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2.4 Samband mellan lojalitet och lönsamhet 
Kundlojalitet är något som har fått ett allt större fokus på dagens marknad. Detta på 

grund av att konkurrensen har hårdnat och det krävs att företaget allt mer behåller 

befintliga kunder genom bra relationer (Oliver, 1999). Kundlojalitet beskrivs som ett 

återupprepande av köpmönstret då kunden behöver inhandla en produkt en andra gång 

och väljer att använda sig av samma företag trots att det finns liknande produkter och 

substitut som strävar efter att ändra beteendet (Ibid). Inom vissa områden beskriver 

Gummeson (2002) att kunder tenderar att bli mindre priskänsliga efter att de iakttar 

innebörden av pålitlighet, engagemang, bekvämlighet, varumärkesrelation samt andra 

egenskaper som vilken personlig service företaget erbjuder. Därför är det 

grundläggande att ideligen uppmuntra sina lojala kunder då de aldrig kan tas förgivet 

(Ibid). 

 

Enligt Evanschitzky et al. (2012) är det är viktigt att ständigt försöka öka kundernas 

lojalitet så att företagets lönsamhet behålls i framtiden. Webster (1992) menar på att det 

kan kosta nio gånger så mycket att skaffa nya kunder som att bevara nuvarande 

relationer vilket kan ses som ett bra argument till att bygga långsiktiga relationer. Detta 

till följd av att en B2B marknad ofta är en marknad som är beroende av ett fåtal kunder 

samt ett fåtal leverantörer som befinner sig på en relativt stabil marknad. Därför är det 

väldigt avgörande för ett företags lönsamhet om de kan behålla befintliga relationer då 

det medför stora möjligheter till lyckade affärsframgångar i framtiden samt minskade 

kostnader då företagen inte behöver finna nya kunder (Ibid). Desto högre engagemang 

kunden visar desto högre lojalitet finns hos kunden då denne själv försöker att 

upprätthålla en kontinuerlig och långsiktigt relation med företaget (Gil-Saura & Ruiz-

Molina 2011). 

 

Calonius (1988) påpekar hur viktigt det är att ständigt uppfylla de löften som företaget 

ger kunden. Detta ligger till grund för att kundens förtroende till företaget inte ska 

påverkas negativt.  Innebörden av att se potentialen i en kund är viktigt för att om 

möjligt kunna etablera en relation som leder till lyckade framtida försäljningar (Ibid). 

Att ständigt ha ett fokus på utbyte av värde mellan de olika parterna är av stor vikt, det 

är viktigt att försöka jobba efter ett värdeskapande som leder till en ömsesidigt 

fördelaktig situation (Grönroos & Helle, 2012). 
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2.5 Orienteringsfilosofier 
Genom att skapa en större förståelse för hur inköpare orienterar sig när det görs ett 

inköp, ges leverantörer möjlighet att kunna skräddarsy och integrera sin verksamhet 

med inköparens. Allt för att kunna fokusera sina insatser på rätt saker och på så sätt 

leverera bästa kundvärde (Cheverton, 2012).  Eftersom det långsiktiga 

relationsskapandet handlar mycket om att integrera och förstå sina kunder är denna del 

viktig för studien och framförallt för de säljare som hoppas kunna bygga långsiktiga 

relationer. Enligt Anderson (2009) är det viktigt att kunna identifiera hur 

inköpsföretaget integrerar inköpsverksamhet med andra interna funktioner och även 

från den externa. Detta görs för att sedan kunna se tendenser över hur inköparen 

prioriterar så kan säljaren sedan lättare ser hur det ligger i samband vad inköparen 

prioriterar vid val av leverantörer. Anderson (2009) har i sina studier identifiera tre 

typer av orienteringar; köporientering, upphandlingsorientering och 

lagerhanteringsorientering. Dessa tre utgör olika typer av tillvägagångssätt då ett inköp 

ska göras vilket beskrivs nedan. 

 

2.5.1 Köporientering 
Anderson (2009) beskriver att de flesta företag använder sig av en orientering som 

benämns som köporientering. Med köporientering menas att priset är den mest centrala 

faktorn vid ett köp för inköparen. Filosofin utgår mycket utifrån att välja de billigaste 

produkterna och att minska sina årliga totala utgifter. Allt för att kunna reducera 

kostnader och på så sätt öka vinsten. De viktigaste inriktningarna i köporientering enligt 

Anderson (2009) är; 

 

- Få det bästa priset, kvaliteten och tillgängligheten av leverantören. 

- Maximera makt över leverantören (samarbete med flera leverantörer). 

- Undvika risker (utgå efter rutiner som har fungerat tidigare).  

 

2.5.2 Upphandlingsorientering 
Inköpare som jobbar efter upphandlingsorientering letar efter både kvalitetförbättringar 

och kostnadsminskningar. Även denna filosofi grundar sig i att eftersträva ett lågt pris. 

Dock tar denna orientering mer hänsyn till vidare faktorer i den interna värdekedjan 

vilket kan komma att innebära att ett högt pris på produkten inte behöver vara negativt 

jämfört med ett högre pris. Filosofin utgår även efter att det går att göra skillnad d.v.s. 
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öka eller sänka produktens kostnad i ex orderprocess, material, logistik och fysisk 

distribution samt samarbeten med leverantören. Inköparen som utgår efter en 

upphandlingsorientering utgår mycket efter en helhetslösning inte enbart efter produkter 

och tjänster utan även teknik och kunskap (Anderson, 2009). De viktigaste inriktningar i 

upphandlingsorientering är: 

 

- Kvalitetsförbättringar 

- Reducerande av de totala kostnaderna d.v.s. minska summan av inköpspriset plus 

tillkommande kostnader under den produktiva livstiden för en produkt eller tjänst tills 

det är en färdig produkt. 

- Samarbete med leverantörer - integrera externa för att förbättra kvalitén på produkten 

och även minska kostnader. (Anderson, 2009) 

 

2.5.3 Leveranshanteringsorientering 
En leveransorientering bygger mycket på att inköparens uppgift inte enbart är att skaffa 

en produkt eller lösning från en leverantör utan även bygga en långsiktig relation med 

leverantören för att kunna förbättra inköps- och produktionsprocessen. 

Leveranshanteringsorientering omfattar samordning och integration av 

inköpsfunktionen med andra funktioner inom företaget och även andra organisationer i 

värdekedjan hos inköparen. Det kan vara ex kunder, kunders kunder, mellanhänder, 

leverantörer och leverantörers leverantörer. Den grundläggande tanken med denna typ 

av orientering är att hela tiden sträva efter att effektivisera och förbättra olika saker i 

hela värdekedjan (Anderson, 2009). De viktigaste inriktningar i 

leveranshanteringsorientering är; 

 

- Fokus på slutanvändarna d.v.s. fokusering av hela företaget till att leverera värde för 

slutkunder. 

- Bygga upp ett distributionsnät som komplettera effektivitet i affärsprocessen. Inte 

enbart har nätverk med direkta leverantörer utan även med andra och tredjehands 

leverantörer. 

- Försök hålla relationer med befintliga och valda leverantörer. (Anderson, 2009) 
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2.6 Inköpsfunktionens roll i ett företaget 
I takt med en ökad globalisering och utveckling har inköpsfunktionen fått en allt större 

och viktigare roll inom ett företag. Marknadsvillkoren har påverkat företag till att köpa 

in produkter snarare än att producerar dem själva (Carr & Pearson, 1999). Det finns 

olika anledningar till varför inköpsfunktionen har ökat i betydelse. En av anledningarna 

är att inköparen fått en större press på sig att minska kostnader för att göra företaget mer 

konkurrenskraftigt (Gualandris & Kalchschmidt, 2013). En annan är att specialisering 

har ökat vilket har gjort att företag har differentierat sig mer och blivit allt mer beroende 

av leverantörer till de delar i värdekedjan som inköp berör (Ibid). Även Van Weele 

(2012) påvisar detta och menar att för att vara konkurrenskraftig i den hårda 

konkurrensen som råder har inköpsfunktioner i ett företag blivit allt viktigare. En väl 

fungerande inköpsverksamhet i företaget är direkt avgörande för lönsamheten (Ibid). 

Skulle fel produkt köpas eller att produkten skulle köps till ett dyrare pris än vad 

konkurrenterna betalar påverkas företagets lönsamhet negativt (Skoog & Vidlund, 

2001). Sedan används inköpsfunktionen som strategisk planering där inköpet kan vara 

faktorn till att ett företag kan skapa konkurrensfördelar och stärka sin position på 

marknaden (Carr & Pearson, 1999) 

 

2.7 Inköpsprocessen 
Den inköpsmodell som valts som huvudsaklig modell för studien är framtagen av Van 

Weele (2012). Det finns även andra inköpsmodeller framtagna av andra forskare. Dessa 

liknar den modell som Van Weele (2012) har tagit fram och dessa kommer istället tas in 

i fördjupningar av de olika delarna i processen för att stärka teorin. 

Figur 1.1, illustration av Van Weeles (2012) inköpsprocess 

 

Van Weele (2012) menar att ett företags inköp av varor är en process. Processen ska 

vara noga utformad för att undvika onödiga fel som leder till ökade kostnader. 

Inköpsmodellen framtagen av Van Weele (2012) består av sex olika steg vilat är 

kopplade till varandra och ses som en kedja av aktiviteter. Stegen är beroende av 

varandra vilket betyder att beslut i ett av stegen påverkar utgångspunkten i nästa. De 

första tre stegen är av teknisk karaktär medan de resterande är administrativa. 

Produkt-
specifikation 

Val av 
leverantör 

Kontrakt 
Order-

läggning 
Leverans-
bevakning 

Uppföljn
ing 
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Produktspecifikation 

Förloppet handlar i grunden om att identifiera ett behov eller problem som kan lösas 

med hjälp av en produkt eller tjänst. Första steget går helt enkelt ut på att identifiera ett 

behov (Van Weele, 2010). För att företaget ska kunna finna en lösning på sina behov 

måste de först bestämma sig för om de ska tillverka produkten själva eller köpa in den 

från en leverantör (Ibid). Behovsidentifikation delas enligt Rackham & De Vincentis 

(1999) in i två delar. Den första delen handlar om interna stimuli vilket innebär att det 

köpande företaget ser att något behöver köpas in, detta sker exempelvis då något har 

gått sönder i företaget vilket kräver ett nytt inköp. Det kan också vara utvecklande av 

sin produkt eller tjänst vilket innebär att ny teknik krävs för att framställa dessa. Den 

andra delen handlar om externa stimuli. Exempelvis att det ringer in en säljare för att 

locka till köp eller att vid en mässa bli påverkad av externa stimuli till exempel något 

erbjudande som kan vara lockande. 

 

Nästa steg är att ta fram en specifikation där inköparen ska klargöra vilka produkter 

eller tjänster det är som efterfrågas, samt precisera vad som efterfrågas i kvalitet och 

beställningskvantitet. Specifikationer är uppdelade i två delar; det funktionella och 

tekniska krav för kvalitet, logistik, pris underhåll, lag och målbudget (Van Weele, 

2012). Detta förstärks genom Armstrongs et al. (2002) teori om inköpsprocessen. I den 

här fasen är det viktigt att vara noga med specifikationen samt vilken mängd som ska 

köpas in. Det är även viktigt att ha tydliga riktlinjer gällande vilken budget och vilket 

pris som ska gälla samt hur betalning och leveranser ska ske. (Ibid) 

 

Val av leverantör 

Nästa steg i processen är val av leverantörer. Enligt Van Weele (2012) är denna process 

ett av de viktigaste momenten i inköpsprocessen och består av flera olika aktiviteter. 

Degraeve & Roodhooft (1999) stärker detta genom att hävda att det är viktig för företag 

att välja rätt leverantör på grund av fel val kan leda till stora kostnader och 

komplikationer jämfört med om ett annat val hade gjorts. Här görs en utvärdering av 

potentiella leverantörer där det jämförs för -och nackdelar baserat på 

inköpspecifikationen som framtagits i föregående steg. 
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Första steget i valet av leverantörer är att utse de leverantörer som uppfyller de krav 

som inköparen sätter, detta kan vara till exempel att leverantören uppfyller vissa ISO-

standarder eller annat som anses viktigt av de beställande företaget. Nästa steg innebär 

att inköparen utvärderar vilka leverantörer som kan utföra arbetet teknikmässigt och 

kompetensmässigt. Det sista steget är att titta vilka leverantörer som bäst uppfyller 

kraven och behovet hos inköparen (Van Weele, 2012).  Aspekter som är viktigt enligt 

Van Weele (2012) är specifika kunskaper och utrustning som behövs för att tillverka 

produkter vilket är av stor vikt vid val av leverantör. Andra viktiga aspekter är enligt 

Ellram (1989) pris, leveransservice och kvalitet. 

 

Hur mycket tid som läggs på utvärdering av leverantör beror på vad det är för slags köp. 

Är det ett köp som är stort och väldigt specifikt krävs det enligt Monczka et al. (2005) 

mer tid till utvärdering än om det handlar om mer standardiserade produkter då det görs 

snabbare utvärderingar. Dessutom menar de på att priset blir en mer avgörande faktor 

då köpet tenderar att vara mer standardiserat. Armstrong et al. (2002) nämner också att 

denna process blir noggrannare utvärderad ju mer komplext och dyrare köpet är. Därför 

är det viktig för säljande företag att presenterar sin tjänst eller produkt så enkelt och 

begripligt som möjligt så att de ger inköps företaget en så stor förståelse som möjligt för 

fördelarna i och med erbjudandet (Ibid). 

 

Enligt Carr & Pearson (1999) så tenderar inköpsföretaget att ha en lista på befintliga 

leverantörer som kan tillgodose deras behov då olika produkter eller tjänster efterfrågas. 

Då det är tidskrävande att hitta nya leverantörer så brukar inköps företaget tendera att gå 

på den bekväma och säkrare linjen genom att välja de befintliga leverantörer som har 

bra leverantörsbetyg sedan tidigare. Monczka et al. (2005) menar dock att detta kan vara 

en nackdel då det finns risk för inköpsföretag att gå miste om leverantörer som skulle 

kunna prestera bättre än de nuvarande. 

 

Kontrakt 

När inköpsföretaget har valt leverantör är nästa steg att skapa ett kontrakt. Ett kontrakt 

är ett dokument som gör att det finns ett avtal gällande en affär som övergår till juridisk 

bindande för båda partner. Van Weele (2012) menar att kontrakten ska innehålla 

information som är nödvändiga för att affären inte ska missförstås senare i processen 

och ska uppfattas på samma sätt av båda partner. Det kan vara överenskommelser 



 15 

gällande leverans - och betalningsvillkor eller om priser. Hur kontrakten ser ut beror 

mycket på hur marknaden ser ut, vilken bransch och vilka krav som ställs på den 

efterfrågade produkten. (Ibid) 

 

Orderläggning 

När kontraktet är skrivet kan en order läggas till den valda leverantören. Här bör det 

skapas rutiner för att undvika misstag och att det i framtiden ska vara lätt att lägga nya 

ordar. Informationen ska vara tydlig och innehålla instruktioner som är relevant vilket 

brukar innebära produktbeskrivning, kvantitet av produkten, leveranstid, leveransadress, 

fakturering adress och ordernummer. Enligt Van Weele (2012) brukar inköpsordern var 

kopplad till ett elektroniskt system för att göra det så enkelt som möjligt för alla 

inblandade parter. Det kan även vara manuellt beroende på vilken relation partnerna har 

med varandra. Syftet med att skicka en order är delvis att skicka en bekräftelse för att 

båda ska godkännas och förbinda sig till avtalet. (Ibid) 

 

Leveransbevakning 

Det femte steget är att bevaka leveransen. Eftersom marknaden idag är väldigt 

dynamisk så är det av stor vikt att leveranser kommer i tid och håller det tidsschema 

som parterna kommit överens om. Inköparen bör i det här steget hela tiden hålla koll på 

processen för att tillexempel kunna påskynda vid förseningar. Här ska det med fördel 

kontinuerligt genomföras statuskontroller. Detta med syfte att identifiera eventuellt 

problem och minska fel i orderprocessen. Första inspektionen ska ske hos leverantören 

och denna ska se till att allt uppfyller specifikationen. När produkten väl levereras ska 

kvalitéten på produkten granskas så att den överensstämmer med den specifikation som 

parterna tidigare kommit överens om. (Van Weele, 2012) 

 

Uppföljning 

Det sista steget i Van Weeles (2012) inköpsprocessen består av att utvärdera processen 

och leverantören. Här ska leverantörens prestation utvärderas samt hur det uppfyllt de 

krav som parterna har kommit överens om.  Uppföljningen ska framförallt involvera 

interna aktörer inom företaget, det vill säga de som nyttjat den inköpta produkten eller 

tjänsten. Detta för att få en så bra överblick som möjligt över hur väl det har fungerat 

och vad som kan förbättras. Det ska även identifiera problemet som har uppstått under 

processen för att sedan arkivera och användas som underlag till att utföra förbättringar 
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om företaget väljer att fortsätta samarbetet. I denna fas ska det även göras en 

projektuppföljning där alla utgifter i samband med inköpet kopplas in för att förstå hur 

mycket den faktiska kostnaden verkligen blev (Van Weele, 2012). Allt det här ska enligt 

Van Weele (2012) ligga till grund då det ska utvärderas om samarbetet ska fortsätta 

eller till att ger överblick vad som kan förbättras i framtiden. Rackham & De Vincentis 

(1999) menar att en utvärdering brukar leda till att företaget minskar antalet leverantörer 

de använder sig av då processen leder till att företaget ser framtida förbättringar 

eftersom företaget kommer öka sina chanser att arbeta med de leverantörer som visar 

sig bäst för företaget. 

 

2.8 Nyckelleverantörer 
En leverantör som ses som tillräckligt attraktiv och uppfyller kriterierna som den 

köpande företaget ställer utses ibland till att bli huvudsaklig leverantör av de berörda 

artiklarna. Cheverton (2012) benämner dessa som företagets nyckelleverantörer. 

Miocevic & Crnjak-Karanovic (2012) förklarar nyckelleverantörer som leverantören 

med ”ensam rätt” att leverera varor till kunden inom det valda segmentet. Detta för att 

den leverantör som utsetts till nyckellevrantören bäst uppfyller de behov som kunden 

har, men också uppfyller kriterier som är viktiga i inköpsprocessen. Enligt Miocevic & 

Crnjak-Karanovic (2012) måste dessa aspekter uppfyllas av en underleverantör för att 

uppnå nyckelleverantör status. Skoog & Vidlund (2001) menar att de mest centrala 

kriterier som inköpare prioriterar är bland annat pris, kostnad, flexibilitet (bland annat 

hur leverantören leverera på utsatt tid), referenser och kvalitét. Liknande forskningar har 

påvisat samma tendenser vilket stärker ovanstående påståenden (Van Weele, 2012, 

Weber & Desai, 1996, Dickson, 1966, Chen, 2011). 

 

2.8.1 Centrala kriterier vid inköp 
Nedan beskrivs några av de mest centrala kriterier som inköpare fokuserar på då en 

leverantör ska utses. 

 

Kvalité 

Enligt Feigebaum (1991) kan kvalité definieras som relevanta egenskaper och 

funktioner på en produkt eller tjänst utifrån företagets kriterier och behov. Detta ihop 

med allt kring köpet, tillexempel marknadsföring, teknik, tillverkning och underhåll och 
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hur det sedan möter inköparens behov och uppfyller aspekter som förväntas både före, 

under och efter köpet. Detta i samband med begränsningen av priset och leveransen som 

kunden accepterar. Exempelvis hur väl produktens eller tjänstens specifikationer 

sammanfaller med kundens behov eller krav. Chen (2011) beskriver kvalitet som något 

som har ett samband med priset och kostanden. Om en produkt exempelvis skulle visa 

sig att inte uppfylla specifikationer och kriterier den har kan det leda till att kostnaden 

blir högre för företagen i form av att det eventuellt behöver göra ytterligare köp. 

Eftersom den upplevda kvaliteten tillför värde till produkten eller tjänsten och därmed 

lönsamheten är kvalitet ett viktigt kriterium för val i inköpsprocessen 

 

Pris & Kostnad 

Axelsson & Hellman (1991) menar att priset är ett av de mest centrala kriterierna till att 

en vanlig leverantör blir ett företags nyckelleverantör. Inköparen har stor press på sig 

från sin arbetsgivare att pressa ner kostnaderna och denne tittar därför mycket efter 

leverantörer som kan uppfylla företagets behov till lägsta pris. Detta gör att det finns 

stora samband mellan pris och kostnader.  På grund av det stora kostnadsinflytande som 

finns i företaget och att det finns ett samband till vinster är priset och kostnaden ett 

kriterium som är viktig för företagen. Skoog & Vidlund (2001) och Van Weele (2012) 

instämmer i att priset blir centralt så vida produkten eller tjänsten uppfyller 

kvalitékraven och specifikationer som inköpsföretaget är i behov av. 

 

Flexibilitet och Tid 

Eftersom det är dyrt att ha lager och outnyttjade resurser jobbar företag mycket med att 

minimera lagerhållning. En strategi för att uppfylla detta som just-in-time (JIT) 

metoden. Enligt Holl et al. (2010) är JIT en planeringsfilosofi som blir allt mer använd 

och som innebär att material inte ska lagerhållas utan finnas tillgängligt bara då det ska 

användas i produktionen. Miocevic & Crnjak-Karanovic (2012) menar att filosofin 

hjälper företag i strävan efter att producera och levererar i den mängd och vid den 

tidpunkt som krävs. Skoog & Vidlund (2001) hävdar att ett av de mest centrala 

kriterierna till att bli nyckelleverantör är att leverantören är flexibel i sin 

leveransprecision och hela tiden kan matcha köparens orderingång. För företag som är 

beroende av snabba svar från marknaden värderas det mycket högt att varorna levereras 

i tid eller efter önskemål. Därför är detta ett viktigt kriterium vid val av 

nyckelleverantör. 
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Tidigare Referenser 

Inköparen bör utgå mycket efter tidigare referenser som leverantören delgivit. För 

inköparen väger det ofta tungt med bra referenser angående leverantören när företaget 

väljer ut nyckelleverantörer. Har leverantören en bra historik att levererar både till 

kundens företag men även andra företag så ökar det chansen att bli nyckelleverantör. 

Inköparen kan även försöka gå utanför de referenser som leverantören delger för att 

kunna se om det varit problem med andra kunder. (Van Weele, 2012). 

 

2.9 Sammanfattning av valda teorier 
 

Relationsmarknadsföring 

Relationsmarknadsföring handlar om hur organisationer hanterar sina relationer med 

kunder för att kunna uppnå långsiktig lönsamhet (Ryals & Payne, 2001). Syftet med att 

bedriva en relationsmarknadsföring är att attrahera, behålla och förbättra 

kundrelationer.  Det handlar om att välja rätt kunder, knyta dem till företaget och 

koncentrera sin försäljning mot dessa allt för att minska behovet av att hela tiden skaffa 

nya kunder och göra dem till livstidskunder, en livstidskund för en leverantör beskrivs 

som en kund som köper produkten av leverantören så länge de har behov av just den 

produkten (Bejou et al. 2012) Ju stabilare relation parterna har desto mer lyckad anses 

relationsmarknadsföring ha varit dem emellan (Zolkiewski & Turnbull, 2002; 

Cheverton, 2012). 

 

Orienteringsfilosofier 

Anderson (2009) menar att genom större förståelse hur inköpare orienterar sig är det 

lättare att förstå om inköparen prioriterar relationskapandet. Anderson (2009) 

identifierar tre typer av orientering; köporientering, upphandlingsorientering och 

lagerhanteringsorientering. Inom köporientering är priset det mest centrala, 

upphandlingsorientering handlar om att försöka erhålla kvalitetsförbättringar och 

kostnadsminskningar medans leveransorientering utgår ifrån att skapa relationer med 

leverantörer. 

 

Inköpsprocessen 
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Inköpsprocessen är den process som beskriver de olika aktiviteter och stegen om hur en 

inköpare går till väga för att lösa och uppfylla behoven i företaget. Inköpsmodellen som 

används i denna studie är framtagen av Van Weele (2012) och består av 

produktspecifikation, val av leverantörer, kontrakt, orderläggning, levernesbeskrivning 

och uppföljning.  Dessa är kopplade till varandra och ses som en kedja av aktiviteter. 

Produktspecifikation handlar i grunden om att identifiera ett behov eller problem hos 

kunden som kan lösas med hjälp av en produkt eller tjänst. Val av leverantör görs en 

utvärdering av potentiella leverantörer där det jämförs för -och nackdelar baserat på 

inköpspecifikationen. 

 

Nyckelleverantörer 

Miocevic & Crnjak-Karanovic (2012) förklarar nyckelleverantörer som leverantören 

med ”ensamrätt” att leverera varor till kunden inom det valda segmentet. Skoog och 

Vidlund (2001) menar att de mest centrala kriterier som inköpare prioriterar är bland 

annat pris och kostnad, flexibilitet (bland annat hur leverantören leverera på utsatt tid), 

referenser och kvalité. 
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3. Operationalisering 
 

Följande kapitel kommer att förklara hur författarna gått tillväga för att bryta ner 
teorierna till frågor i hopp om att kunna få ut de data de vill erhålla utav 
respondenterna i studien.  

 

3.1 Operationalisering 
 

Den process där abstrakta teorier bryts ner till användbara empiriska frågor kallas inom 

forskning för operationalisering. En operationalisering görs för att kunna samla in 

relevant data för att senare kunna dra konkreta slutsatser utifrån teoretiska begrepp 

(Bryman & Bell, 2011). Operationaliseringen kommer hjälpa författarna i sitt arbete att 

få en större förståelse för hur företaget arbetar när ett inköp ska göras, men också vara 

ett analysverktyg för att kunna identifiera hur väl lämpad relationsmarknadsföring 

matchar in i inköparens kriterier vid val av leverantör. Nedanstående frågor har tagits 

fram för att ligga till grund i de intervjuer som författarna genomfört. Frågorna bör dock 

ses mer som än guide än som slutna frågor då de använts i en semi-strukturerad intervju.  

 

3.2 Frågor och beskrivning 
 

1. Då ni upptäcker ett behov eller problem hos er, hur går ni till väga då ett inköp 

behöver göras? Vilka kriterier har ni vid val av leverantörer? 

 

Frågan kopplas till första steget i inköpbeslutprocessen; produktspecifikationen. Frågan 

kan också kopplas till teorikapitlet rörande centrala kriterier vid inköp samt till teorin 

om orientering filosofier. Syftet med frågan är att få fram hur företagen väljer ut sina 

leverantörer då de ska köpa in en produkt eller tjänst samt för att se vilka kriterier 

inköparen har i denna process. 

 

2. Hur stor betydelse har priset på produkten eller tjänsten i val av leverantörer?   

 

En komplementfråga som ställs ifall respondenten inte själv vidrört denna faktor i sitt 

svar på fråga 1.  Frågan kopplas till samma teorier som fråga 1 men är specifikt inriktad 
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på de avsnitt som berör priset. Syftet med frågan är att se vad priset har för betydelse 

och påverkan vid val av leverantörer. 

 

3. Hur stor betydelse har kvalitén på produkten eller tjänsten i val av leverantörer? 

 

En komplementfråga som ställs ifall respondenten inte själv vidrört denna faktor i sitt 

svar på fråga 1. Frågan kopplas till samma teorier som fråga 1 men är specifikt inriktad 

på de avsnitt som berör kvalitét. Syftet med frågan är att se vad kvalitén har för 

betydelse och påverkan vid val av leverantörer. 

 

4. Hur stor betydelse har leveransprecision i val av leverantör? 

 

En komplementfråga som ställs ifall respondenten inte själv vidrört denna faktor i sitt 

svar på fråga 1. Frågan kopplas till samma teorier som fråga 1 men är specifikt inriktad 

på de avsnitt som berör flexibilitet och leveransprecision. Syftet med frågan är att se vad 

kvalitén har för betydelse och påverkan vid val av leverantörer. 

 

5. Hur stor betydelse har leverantörens avsikt att skapa relationer vid val av 

leverantör? 

 

En komplementfråga som ställs ifall respondenten inte själv vidrört denna faktor i sitt 

svar på fråga 1. Frågan kopplas till teorier som berör relationsmarknadsföring och ställs 

för att ta reda på hur relevant det är för leverantören att försöka bilda relationer. 

 

6. Hur viktigt är det för er att skapa långsiktiga relationer med leverantörer? 

 

Frågan kopplas till teorierna om relationsmarknadsföring. Syftet med frågan är att få en 

överblick om företaget satsar långsiktigt med sina leverantörer samt hur central roll 

relationsskapande har för inköpsföretaget. 

 

7. Jobbar ni mycket mot befintliga leverantörer eller satsar ni mycket på att 

kontinuerligt hitta nya leverantörer? 
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Kopplas till teorin om relationsmarknadsföring och till teorin gällande inköpsprocessen 

och då speciellt steget som benämns som val av leverantör. Syftet med frågan är att få 

en överblick över hur företaget arbetar med befintliga leverantörer (skapa relationer) 

och då de söker nya (hitta bästa leverantörs erbjudande).  

 

8. När det gäller befintliga leverantörer, kategoriserar ni dem på något vis? 

 

Denna fråga kopplas till teoriavsnittet gällande nyckelleverantörer. Om företaget 

segmenterar sina befintliga leverantörer efter hur attraktiva de är. Detta för att ser om 

kundföretagen jobbar mycket med segmentering gällande relationer.  

 

Nedan syns en illustration över hur författarna valt att sammanfatta sin 

operationalisering. 

 

 

 Figur 1.2 Operationalisering   

Syfte 

Forskningsfråga1 

Köpbeslutprocessen Fråga 1-4 

Orienteringsfilosofier Fråga 1 

Nyckelleverantörer Fråga 2,3,4 

Forskningsfråga 2 Relationsmarknadsföring Fråga 5-8  
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4. Metod 
 

Följande kapitel kommer att presentera metoder och tillvägagångsätt som legat till 

grund för att genomföra denna studie. Författarna kommer också att argumentera för 

de val de gjort gällande tillvägagångssätt och metoder för att uppfylla syftet med 

studien. Slutligen kommer en sammanfattning gällande metodval och tillvägagångsätt 

att presenteras. 

 

4.1 Induktiv vs Deduktiv 
Det finns inom forskningsvärlden generellt två olika filosofier att använda nya 

kunskaper och slutsatser förvärvas. De två filosofierna är induktiv forskning och 

deduktiv forskning (Hyde, 2000; Bryman & Bell, 2011; Ghauri & Grønhaug, 2010). 

Inom en deduktiv forskningsprocess testas den befintliga teorin i särskilda fall. Detta 

görs genom att granska det befintliga empiriska underlaget inom ämnet för att sedan 

skapa hypoteser som testas (Bryman & Bell, 2011; Hyde 2000). 

En induktiv forskningsprocess är i grunden en teoribyggande process där en teori blir 

resultatet efter att observerat särskilda fall. Forskaren försöker att dra generaliserbara 

slutsatser för ett fenomen (Bryman & Bell, 2011; Hyde 2000). Även om en forskning 

tenderar att vara induktiv eller deduktiv är det sällan den är helt induktiv eller deduktiv 

(Hyde, 2000). Att en bra balans mellan dessa krävs för att nå framgångsrika resultat. 

 

Tillämpning i studien 

Denna studie kommer att undersöka inköpares syn på relationsskapande. Där av 

kommer studien i huvudsak tendera att bli deduktiv då det nuvarande teoretiska 

underlaget inom ämnet kommer att ligga till grund för undersökningen. Även ett 

induktivt inslag kan komma att ses i vissa delar av studien då författarna syftar efter att 

få en djup förståelse för ämnet samt att studien inte testar några hypoteser. 

 

4.2 Kvalitativ vs Kvantitativ 
Innan forskaren startar insamling av data i ett forskningsprojekt är det viktigt att fundera 

på vilken forskningsstrategi denna vill använda. De finns två olika tillvägagångsätt som 

går att använda då det ska samlas in data; kvantitativ och kvalitativ (Hyde, 2000; 

Bryman & Bell, 2011; Ghauri & Grønhaug, 2010; Oghazi 2009). 
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En kvantitativ forskningsprocess söker i huvudsak efter att kunna generalisera hela 

populationer via naturvetenskapliga modeller. Resultatet som framkommer i en 

kvantitativ forskning beskrivs ofta i statiska termer så som siffror och procent (Bryman 

& Bell, 2011; Hyde, 2000). 

 

En kvalitativ forskningsprocess söker mer efter att förklara fenomen på ett djupgående 

plan och försöker inte generalisera i samma utsträckning som en kvantitativ studie. 

Dock kan generalisering förekomma men syftar då till specifika fall och inte hela 

populationer. Resultatet som framkommer i en kvalitativ studie kan fungera som en 

teoretisk förklaring och det anges inte i siffror och statistik utan istället med termer och 

ord (Bryman & Bell, 2011). En kvalitativ forskning innebär ofta att det genomförs en 

fallstudie på en eller få instanser (Hyde, 2000). Ett kvalitativt tillvägagångsätt 

innefattande en fallstudie anses vara ett effektivt verktyg för forskning inom ledarskap, 

marknadsföring och företagsstrategier (Gummesson, 2000; Oghazi & Österberg, 2003). 

Trots att en kvantitativ forskning går ut på att testa teorier är det fel att tro att en 

kvalitativ forskning är ett första steg att ta innan den testas som vetenskapligt gällande 

med hjälp av en kvalitativ forskning. Många forskare är nu istället överens om att både 

kvantitativa och kvalitativa studier medför vetenskapligt respektabla resultat (Oghazi et 

al. 2012; Hyde, 2000). Då en undersökande forskning tillämpas är det oftast en 

kvalitativ strategi som är att föredra (Shukla, 2008). 

 

Tillämpning i studien 

Denna studie kommer att undersöka inköpares syn på relationsskapande. Där av 

kommer studien tendera att innehålla en kvalitativ strategi då analyser och 

undersökningar i huvudsak kommer att inrikta sig på att få en djup förståelse och 

resultatet kommer att formuleras i ord snarare än siffror. Författarna kommer heller inte 

att försöka generalisera en hel population eller samla statistik vilket gör att en kvalitativ 

forskningsprocess inte är att föredra. Dessutom kommer studiens syfte att vara 

undersökande vilket enligt teorin lämpar sig för en kvalitativ strategi. En kvalitativ 

strategi användes inte för studien då författarna inte ansåg att de hade de resurser som 

skulle krävas för att genomföra undersökningen på ett kvalitativt vis. För att genomföra 

en kvalitativ undersökning behövs ett betydligt större urval än vid en kvalitativ 

undersökning vilket ansågs vara den största anledningen till att författarna valde att 

utföra en kvalitativ undersökning. 
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4.3 Forskningsdesign 
Utöver att forskaren behöver ta ställning till om studien ska vara kvalitativ eller 

kvantitativ behöver han även ta ställning till vilken forskningsdesign som ska användas. 

En undersökningsdesign kan ses som ett forskningsprojekts ritning som innefattar den 

plan som forskaren använder i sin strävan att samla in och analysera data (Bryman & 

Bell, 2011; Malhotra & Birks, 2007; Oghazi, 2014; Shukla, 2008). Valet av design 

medför inte att det finns en given metod som ska användas. Dock tenderar vissa 

metoder att vara mer etablerade inom vissa designer (Bryman & Bell, 2011). En 

forskningsdesign innehåller också riktlinjer för hur syftet och forskningsfrågor ska 

besvaras (Shukla, 2008). Det finns många sätt att klassificera forskningsdesign. 

Creswell (2014) särskiljer på kvantitativ, kvalitativ och mixad design. Shukla (2008), 

Ghauri & Grønhaug (2010) och Malhotra & Birks (2007) klassificerar istället 

designerna i tre olika kategorier; undersökande forskning, beskrivande forskning och 

orsaksmässig forskning. Den senare klassificeringen av de två anses vara den mest 

accepterade och är därför den som kommer att användas i denna studie. 

 

4.3.1 Undersökande forskningsdesign 
En undersökande forskningsdesign strävar i stort efter att få en uppfattning och idéer om 

ett visst fenomen (Malhotra, 2010; Oghazi, 2013). Den kan användas för bland annat för 

att formulera ett problem, ge insyn för att komma fram till en lösning på ett problem 

eller hjälpa till att sätta hypoteser för framtida forskning (Malhotra, 2010). Designen är 

lämplig då forskaren vill bilda sig en uppfattning om ett problem för att precisera det på 

ett mer korrekt vis (Saunders et al. 2009). Denna typ av design grundar sig inte på 

strukturerade metoder och stora urval vilket kan härleda den till en kvalitativ strategi 

(Malhotra, 2010). Designen är väldigt öppen för nya infallsvinklar och insynar vilket 

gör den väldigt flexibel (Ghauri & Grønhaug, 2010). För att få ut ett bra material för 

studien bör forskaren fördelaktigen samla in data från personer som är experter inom ett 

visst område på ett kvalitativt vis (Malhotra, 2010; Saunders et al. 2009). 

 

4.3.2 Beskrivande forskningsdesign 
Helt logiskt är den beskrivande forskningsdesignens uppdrag att beskriva någonting, 

oftast ett samband eller utmärkande drag inom en marknad eller organisation (Malhotra, 

2010). En beskrivande forskning innehåller oftast ett väl formulerat och strukturerat 

problem som ska undersökas (Ghauri & Grønhaug, 2010). Att använda en beskrivande 
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forskningsdesign innebär ett mer strukturerat och planerat tillvägagångssätt än då en 

undersökande forskningsdesign används då den tenderar att innehålla mer inslag av en 

kvantitativ forskningsstrategi (Malhotra, 2010). Sekundärdata, enkäter, paneler och 

observationer är metoder som lämpar sig då en beskrivande forskningsdesign ska 

användas (Ibid). Det finns i huvudsak två typer av beskrivande forskningsdesign; 

tvärsnittsdesign och längsgående design. Den förstnämnda mäter det som är avsett att 

mäta på ett urval vid ett tillfälle, den sistnämnda utgår efter samma principer men 

återupprepar undersökningar över en längre tid (Malhotra, 2010; Oghazi et al. 2009; 

Saunders et al. 2009). 

 

4.3.3 Orsaksmässig forskningsdesign 
Designen strävar i stort efter att utvinna bevis för relationer mellan olika variabler. 

Detta görs i synnerhet för att avgöra vilken av variablerna som är den beroende och 

vilken som är den oberoende samt för att bestämma relationen mellan dessa (Malhotra, 

2010). Liksom då en beskrivande forskningsdesign används är problemet i en 

orsaksmässig forskningsdesign väl statuerat och tydligt (Ghauri & Grønhaug, 

2010).  Experiment används ofta för att uppfylla syftet med en studie som bygger på en 

undersökande forskningsdesign (Malhotra 2010). 

 

4.3.4 Tillämpning av forskningsdesign i studien 
Författarna avser att använda sig utav riktlinjerna som omfattas i en undersökande 

forskningsdesign då författarna vill utforska hur viktig relationsmarknadsföring är som 

en del i en leverantörs arbete att få till försäljningar och etablera kundkontakter. Syftet 

med undersökningen är inte att generalisera resultatet på en hel population utan att få en 

uppfattning angående vad en inköpare prioriterar då leverantörer väljs ut för att på så vis 

kunna härleda detta till hur viktig relationsmarknadsföring är. Inköpare kan anses vara 

experter på detta då de ständigt tar beslut gällande vilken leverantör som ska väljas. En 

undersökande forskningsdesign anses också mest lämplig då författarna kommer att 

använda sig utav semi-strukturerade intervjuer vilket gör att respondenternas svar kan 

leda i många olika riktningar. 
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4.4 Forsknings strategi 
Enligt Bryman & Bell (2011) är forskningsstrategi det ramverk som används då 

författaren samlar in sitt empiriska material och som avgör hur analysen genomförs. 

Åsikten om vad som innefattas i en forskningsstrategi skiljer sig beroende på vilken 

författare som väljs till att förlita sig på. Tillexempel beskriver Saunders et al. (2009) 

sju olika typer där grounded teori är en utav dem. Bryman & Bell (2011) beskriver 

istället grounded teori som ett sätt att analysera data. Yin (2009) menar på att det finns 

fem olika typer som innefattas i en undersökningsstrategi. Det finns fyra typer av 

undersöknings strategier som båda Yin (2009) och Saunder et al. (2009) beskriver. 

Utöver dessa finns det fler olika men författarna av denna studie har valt att utgå ifrån 

dessa fyra. De fyra typerna är; Experiment, enkäter, fallstudier och arkiv 

analys/forskning. Dessa fyra kommer att beskrivas i närmare detalj senare i stycket. 

Saunders et al. (2009) menar på att forskaren inte behöver göra ett aktivt val utav 

forskningsstrategi då forskningsfrågorna och syftet som forskaren satt upp för studien 

oftast leder till att en viss typ av forskningsstrategi ska användas. Strategierna ska heller 

inte ses som separerade från varandra då de med framgång kan användas tillsammans 

för att hjälpa forskaren att uppfylla syftet av studien (Saunders et al. 2009). Enligt Yin 

(2009) är det viktigaste kriteriet i att välja forskningsstrategi att klassificera om 

forskningsfrågan syftar till att besvara vad, hur eller varför. Då forskningsfrågan syftar 

till att svara på “vad”, kan vilken metod som helst användas men då forskningsfrågan 

syftar till att svara på “hur” eller “varför” bör en fallstudie eller ett experiment användas 

(Yin, 2009; Saunders et al. 2009). 

 

4.4.1 Experiment 
Enligt Yin (2009) har experiment sin utgångspunkt i att forskaren kan förändra beteende 

eller förutsättningarna på forskningsobjektet omgående, precist och systematisk. 

Experimentet kan utföras i en laboratorisk miljö eller ute på fältet. Yin (2009) menar 

även på att fältexperiment innebär att gruppen som utför undersökningen förser hela 

grupper med olika inslag och förutsättningar för att tillexempel utvärdera en variabels 

påverkan. Bryman & Bell (2011) anser att fullskaliga fältexperiment är sällsynta inom 

företags och organisationsforskning. Den grundläggande faktorn till detta anses vara att 

det är svårt att på ett vettigt sätt styra beteende inom en marknad eller ett företag. Detta 

gör att det är svårt att säkerhetsställa att det verkligen är de variabler som avses mätas 

som verkligen påverkar (Bryman & Bell, 2011). 
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4.4.2 Enkäter 
En enkätstrategi går ofta att härleda till en deduktiv process (Mostaghel et al. 2012; 

Saunders et al. 2009). Det är en vanlig metod att använda inom företagsforskning och 

används oftast till att besvara frågor som grundar sig i (Saunder et al. 2009; Shah et al. 

2010; Yin, 2009). En enkätstrategi innebär att forskaren kan samla in kvantitativa data 

vilka senare kan analyseras för att bilda generaliseringar om hela populationer (Saunder 

et al. 2009). 

 

4.4.3 Arkivanalys 
En arkivanalys innebär att forskaren samlar ihop intressanta dokument som 

nödvändigtvis inte behöver vara insamlade i samma syfte som forskaren har (Yin, 

2009). Denna forskningsstrategi kan användas forskaren vill svara på frågor gällande, 

vem, vad, vart, hur många och hur mycket -frågor, ska besvaras (Ibid). 

 

4.4.4 Fallstudier 
En fallstudie är en forskningsstrategi som tillämpar en undersökning på ett aktuellt 

fenomen i dess naturliga miljö (Saunders et al. 2009). Många fenomen går inte att förstå 

om de avlägsnas från dess naturliga miljö vilket gör att en fallstudie är en bra strategi att 

använda (Ghauri & Grønhaug, 2010). En fallstudie lämpar sig enligt Yin (2009) då en 

“hur” eller “varför” fråga ska besvaras. Den lämpar sig också då forskaren har liten 

kontroll över händelser och då ett aktuellt fenomen inom en verklig omgivning ska 

undersökas samt då studien har ett undersökande eller förklarande syfte (Yin, 2009; 

Ghauri & Grønhaug, 2010). Det finns många olika typer utav fallstudier. Författare 

skiljer ofta på ensamma fallstudier och flerfaldiga fallstudier (Yin, 2009; Saunders et al. 

2009; Bryman & Bell, 2011). Skillnaden är då det utförs flera undersökningar vilket kan 

ses som att en studie innefattar flera studier, detta innebär då att en flerfaldig fallstudie 

används (Yin, 2009). 

 

4.4.5 Tillämpning i studien 
I och med att författarna valt att samla in sitt empiriska material genom att utföra 

flertalet intervjuer på 4 olika företag men inom samma område ses författarnas 

forskningsstrategi som en flerfaldig fallstudie. Detta ansågs också vara den mest 

lämpliga på grund av författarnas val av forskningsdesign och forskningsmetod. 
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4.5 Metod för datainsamlande 
Datainsamlande i ett forskningsprojekt kan ta många olika former. Enligt Bryman & 

Bell (2011) finns det fem huvudsakliga metoder för att samla in det empiriska materialet 

i en forskningsprocess. Dessa är intervjuer, enkäter, fokusgrupper, innehållsanalys och 

observationer. När en kvalitativ forskning tillämpas, vilket det görs i den här studien, 

finns det enligt Bryman & Bell (2011) tre huvudsakliga metoder att tillämpa; intervjuer, 

observationer eller fokusgrupper. Därför kommer dessa tre att beskrivas nedan för att 

sedan mynna ut i en motivering till det val författarna gjort gällande metod. 

 

4.5.1 Intervjuer 
Intervjuer kan användas både vid en kvantitativ och kvalitativ forskning och är en 

metod som tar fram data via en konversation (Whiting, 2008). En intervju är enligt 

Crandall (1998) ”en konversation med ett syfte”. I en intervju ges det direkt feedback på 

frågor och påståenden. Det är samtidigt enkelt för moderatorn att byta spår eller ställa 

djupare frågor om det anses vara nödvändigt (Agarwal, 1990). Syftet är att få en insikt 

ur en persons perspektiv på ett visst område. Intervjuer kan genomföras antingen en- 

mot-en eller i grupp, då de görs i grupp benämns de ofta som en fokusgrupp (Malhotra, 

2010) vilket kommer att beskrivas senare i kapitlet. Nedan beskrivs olika typer av en-

mot-en intervjuer. 

 

Det finns många olika typer av intervjuer. Bryman & Bell (2011) skiljer på 

strukturerade och kvalitativa intervjuer där de menar att den strukturerade 

intervjuformen ska användas då en kvantitativ forskning genomförs. En strukturerad 

intervju är väldigt uppstyrd i syfte att erhålla hög reliabilitet och validitet. En kvantitativ 

forskning innehåller dessutom mycket tydligare mål för vad som ska mätas vilket gör att 

forskaren behöver använda en mer strukturerad intervju (Ibid). 

 

Vad Bryman & Bell (2011) beskriver som en kvalitativ intervju kan också beskrivas 

som en djupintervju (Malhotra, 2010). En djupintervju eller kvalitativ intervju är en 

intervju där en respondent blir intervjuad av en respondent i syfte att undersöka bland 

annat dennes attityder, synsätt, känslor och underliggande motiv (Malhotra, 2010). 

Metoden anses vara en av de vanligaste och en av de bästa kvalitativa metoder som kan 

användas för att samla in information (Gruber et al. 2008). En ultimat djupintervju ska 

enligt Malhotra (2010) ha ett tidsintervall på mellan 30 och 60 minuter. I en 
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djupintervju kan respondentens svar bestämma vad intervjun kommer att handla om 

vilket kan ge forskaren både nya insikter och de djupa svar som efterfrågas (Bryman & 

Bell, 2011). De djupa och ingående svaren kan dock innebära att forskaren har en rejäl 

utmaning framför sig då data som framkommit ska analyseras (Malhotra, 2010). 

 

Utöver de två ovan nämnda intervjumetoderna så finns det en metod som är en 

blandning av dessa. Denna metod kallas för semistrukturerad intervju. En 

semistrukturerad intervju utgörs av frågor eller samtalsämnen som är strukturerade till 

en viss del men som inte har några förutbestämda svarsalternativ (Bryman & Bell, 

2011). Alltså har personen som intervjuas möjlighet att ge väldigt breda svar (Rowley et 

al. 2012).  Frågor i en semistrukturerad intervju skall vara uppbyggda på ett sådant sätt 

så att de inbjuder till ett djup diskussion och kan väcka nya frågor, detta leder vidare till 

en större förståelse. Även frågor och ämnen som moderatorn inte förutbestämt kan tas 

upp om de kan härledas till respondenternas svar (Bryman & Bell, 2011). I och med 

detta menar Dearnley (2008) att den insamlade datan får en större giltighet och kvalité 

eftersom att den information som erhållits är rik på detaljer. 

 

4.5.2 Fokusgrupper 
En fokus grupp kan ses som en samling av respondenter där en moderator intervjuar alla 

samtidigt i hopp om att få fram viktiga synpunkter och infallsvinklar som kanske inte 

framkommit vid intervjuer en-mot-en (Bryman & Bell, 2011). Fokusgrupper är bra ur 

många synvinklar. Det är ett mycket billigt sätt tidsmässigt då det ges ut mer 

information på en kortare tid än vad som skulle fåtts vid personliga intervjuer (Threlfall, 

1999). Det är också bra på det vis att fokusgruppens åsikter och tankar kan leda in på 

saker som ingen i gruppen tidigare tänkt på och därigenom skapas en diskussion som 

kan medföra många bra åsikter och bra fakta (Bryman & Bell, 2011; Malhotra, 2010). 

Samtidigt blir vissa respondenter mer avslappnade då de sitter i en grupp och ska 

disskutera vissa ämnen vilket kan bidra till ett mer pålitligt svar än om undersökningen 

skulle gjorts genom personliga intervjuer (Stokes & Bergin, 2006). 

En fokusgruppssession ska enligt Malhotra (2010) pågå i mellan 60 till 180 minuter 

beroende på att deltagarna ska hinna bli bekväma för att kunna ge forskaren den djupa 

insikt i ämnet som avses. Den ska även enligt Malhotra (2010) innehålla minst åtta och 

max 12 respondenter medan Bryman & Bell (2011) och Ghauri & Grønhaug (2010) 
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förespråkar att respondenterna inte bör vara mer än 10 stycken och inte färre än sex 

stycken. En annan storlek på fokusgruppen kan leda till att den blir mindre effektiv än 

vad den skulle varit om riktlinjerna för antalet respondenter följts (Ghauri & Grønhaug, 

2010). 

 

4.5.3 Observationer 
Observationer innebär att forskaren försöker att urskilja mönster kring personer, föremål 

eller händelser genom att observera dessa utan att kommunicera med det som undersöks 

(Malhotra, 2010). Observationer kan delas in i två grupper; strukturerade och 

ostrukturerade (Ibid). I en strukturerad observation bestäms i förväg vad som ska mätas 

och hur det ska mätas medan en ostrukturerad observation innebär att forskaren inte i 

förväg specificerar vad som ska mätas utan bevakar alla fenomen som kan komma att 

bli relevanta för studien (Bryman & Bell, 2011; Malhotra, 2010). Det båda ovan 

nämnda lämpar sig till olika forskningsdesigner där den ostrukturerade är mer lämpad 

då en undersökande forskningsdesign ska genomföras (Malhotra, 2010). 

 

4.5.4 Tillämpning i studien 
Fokusgrupper var ett alternativ då författarna skulle välja undersökningsmetod men 

uteslöts på grund av att för författarna inte ansåg sig ha de resurser som skulle krävas 

för att samla lämpliga respondenter vid ett och samma tillfälle vilket krävs för att 

genomföra en fokusgrupp. Observationer uteslöts tidigt ur processen då författarna 

ansåg att denna metod inte skulle kunna hjälpa till i deras strävan att svara på 

forskningsfrågorna eller lösa syftet under den tidsram som fanns för projektet. För 

denna studie valdes istället semistrukturerade intervjuer vilket ansågs lättare då 

respondenterna själva kunde välja plats och tid för intervjun. Författarna ansåg att denna 

metod lämpade sig bäst då respondenterna ges utrymme för att komma med egna tankar 

och funderingar samtidigt som de kan ge djupgående svar. Detta ansågs som en bra 

grund till att besvara de forskningsfrågor som författarna statuerat vilka senare ska 

hjälpa till att lösa syftet. Författarna kan genom att använda semistrukturerad intervju 

ställa öppna frågor i hopp om att respondenten svarar på de underliggande frågor som 

författarna vill ha svar på. Detta tror författarna är till fördel då respondenterna själva 

fick avgöra vad de ville svara och inte fick frågor som kunde ledas in på ett specifikt 
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ämne. Om författarna inte får den information de vill i en fråga kan dock en mer 

specificerad följdfråga ställas till respondenten. 

 

4.6 Urval 
Nästa steg i en forskningsprocess är att välja från vad eller vilka informationen ska 

samlas (Ghauri & Grønhaug, 2010). Ett alternativ kan vara att testa alla personer, 

organisationer eller företag som ingår i den valda populationen. Vanligast är dock att 

forskaren bryter ner den större populationen och istället utför undersökningen på ett 

mindre antal, ett så kallat urval (Bryman & Bell, 2011; Ghauri & Grønhaug, 2010). Ett 

urval innefattar alltså den del av populationen som blivit utvald till att genomgå 

undersökningen. Hur stort urvalet inom en kvalitativ forskning ska vara beror enligt 

Malhotra (2010) på flera olika faktorer. Bland annat vilken typ av studie som ska 

genomföras, hur liknande undersökningar har valt att göra samt vilka resurser som finns 

att tillgå. Då de som ska vara med i undersökningen väljs ut finns det i huvudsak två 

olika sätt att göra sitt urval på. Dessa två är sannolikhets urval och icke 

sannolikhetsurval (Ghauri & Grønhaug, 2010). Skillnaden mellan dessa är att i en 

sannolikhets urval har alla delar av den valda populationen samma procentuella chans 

att bli valda till det urval som ska undersökas medan i ett icke sannolikhetsurval 

bestämmer forskaren vilka respondenter som ska delta i undersökning utan 

slumpmässig inverkan. Till denna studie ligger ett icke sannolikhets urval till grund för 

de respondenter som valdes. Anledningen till detta var att författarna inte hade resurser 

nog att utföra en bra sannolikhets urval och där av valde att genomföra ett icke 

sannolikhets urval. Det finns enligt Bryman & Bell (2011) tre huvudsakliga typer av 

icke-sannolikhetsurval, dessa tre är bekvämlighetsurval, snöbollsurval och kvoturval. 

Nedan följer en beskrivning av de tre samt motivering till vilket som valts. 

 

4.6.1 Bekvämlighetsurval 
Ett bekvämlighetsurval innebär att forskaren själv väljer respondenter ur populationen 

genom att välja de respondenter som är tillgängliga för tillfället (Bryman & Bell, 2011; 

Malhotra, 2010). Med denna urvalsprocess kan det, som med alla typer av icke 

sannolikhetsurval, vara svårt att få en rättvis bild av hela populationen. (Malhotra, 2010) 

Detta kan göra att resultatet blir missvisande. Det innebär också att det inte går att 

generalisera ett resultat som baserats på en undersökning med ett bekvämlighetsurval 
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(Bryman & Bell, 2011). Ett bekvämlighetsurval är på grund av dess lätthet att finna 

respondenter det urval som både är minst tidskrävande och billigast att genomföra 

(Malhotra, 2010). Ett bekvämlighetsurval är inte att föredra då en beskrivande eller 

orsaksmässig forskningsdesign ska användas. Dock funkar det bra att använda ett 

bekvämlighetsurval då en undersökande forskningsdesign ska användas vilken ska 

generera nya idéer och insikter i särskilda ämnen (Ibid). 

 

4.6.2 Kvoturval 
Ett kvoturval grundar sig i att forskaren tar fram vissa kriterier för vilka i populationen 

som får delta i studien för att sedan icke slumpmässigt välja vilka som ska delta i 

studien utifrån de kriterier som efterfrågas (Bryman & Bell, 2011). Detta kan 

tillexempel innebära att forskaren efterfrågar en forskare efterfrågar 500 män, av dessa 

ska 25 procent vara under 25 år och av dessa ska 25 procent ska 30 procent vara 

utlandsfödda (Malhotra, 2010). Forskaren väljer sedan ut en lämplig mängd 

respondenter som motsvarar de kriterier som efterfrågas för att bilda urvalet (Malhotra, 

2010). 

 

4.6.3 Snöbollsurval 
Ett snöbollsurval innebär att en respondent som deltagit i undersökningen får föreslå 

nya respondenter som innefattas i målgruppen för forskaren (Malhotra, 2010). Ett 

problem med snöbollsurval är att urvalet med stor sannolikhet inte kommer att vara 

representativt för hela populationen då det bygger på relationer mellan respondenterna. 

(Bryman & Bell, 2011) 

 

Tillämpning av urval i studien 

Författarnas population för studien kan ses som alla personer med en position inom ett 

företag som sysslar med inköp av något slag.  För att utse de respondenter i 

populationen som skulle delta i studien har författarna valt att använda sig utav ett 

bekvämlighetsurval då detta bedömdes vara det urval som skulle vara minst 

resurskrävande samtidigt som det inte skulle påverka resultatet nämnvärt sett till om 

författarna skulle utfört ett annat urval. Dessutom beskriver Bryman & Bell (2011) att 

ett bekvämlighetsurval är ett urvals typ som lämpar sig väl då en undersökande 

forskningsdesign ska tillämpas vilket det gör i denna studie. 
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4.7 Förtest 
Ett förtest innebär att forskaren testar och utvärderar de frågor som är tänkta att ställas 

till respondenterna i undersökningen (Malhotra, 2010). I stora drag kan sägas att frågor 

för en undersökning alltid ska genomgå ett förtest innan de används för den verkliga 

studien (Ibid). Förtestets syfte är att förse författarna med värdefull information 

angående vad som kan förbättras och förtydligas inför den verkliga undersökningen 

(Ghauri & Grønhaug, 2010). Ett förtest kan utföras både genom att intervjua någon i 

den faktiska målgruppen (Malhotra, 2010) eller genom att konsultera med tillexempel 

experter på området eller en insatt handledare (Bryman & Bell, 2011). 

 

Tillämpning i studien 

Författarna valde att inte genomföra ett förtest inför den första intervjun genomfördes. I 

efterhand konstaterades det att vissa av frågorna som användes i den första intervjun 

kunde konstrueras om för att bli tydligare för respondenten samt förse författarna med 

ett mer djupgående och utförligt svar. Den första intervjun kan där av ses som ett 

förtest, dock kommer även denna intervju att användas i det empiriska underlaget. Innan 

övriga intervjuer genomfördes valde författarna även att rådgöra med ansvarig 

handledare för metodkapitlet om de frågor som senare kom att ställas till de övriga 

respondenterna. Efter dessa åtgärder och tester anser författarna att de frågor som 

slutligen statuerats inför intervjuerna utgör en bra grund i författarnas strävan efter att 

samla den information som behövs för att svara på forskningsfrågorna samt syftet. 

 

4.8 Tillvägagångssätt intervjuer 
Nedanstående stycke kommer mer konkret att beskriva för läsaren hur författarna valt 

att utföra de semi-strukturerade intervjuerna samt hur författarnas bekvämlighetsurval 

gått till. 

 

Författarna valde som ovan beskrivs att utföra ett bekvämlighetsurval. Urvalet gick till 

på så vis att författa tärna kontaktade 10 företag via mail för att se om intresse fanns i att 

delta i studien. Dessa var företag som författarna på något vis hade en personlig 

anknytning till vilket tordes leda till att responsen på mailen skulle bli bättre än om 

samma mail skickats till helt slumpmässigt valda företag. Fyra av de 10 tillfrågade 

företagen svarade att de var villiga att delta i undersökningen. Två av dessa företag var 

dessutom villiga att ställa upp med två personer vid två skilda intervjuer vilket var 
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författarnas önskemål för att få en så djup insikt i organisationens inköpsprocess som 

möjligt. De övriga två företagen hade dock bara en person att tillgå vilket författarna 

valde att acceptera. 

 

Möten bokade in med de respondenter som skulle delta och intervjuerna genomfördes 

uteslutande på respondentens eget val av plats och tid vilket resulterade i att samtliga 

intervjuer hölls på respondentens företagskontor. En utav författarna utsågs till att vara 

huvudansvarig för intervjuerna, under tiden förde de andra två anteckningar. Intervjun 

spelades även in för att vid ett senare skede enklare kunna sammanställa det empiriska 

materialet från intervjuerna. Valet av en semi-strukturerad intervju gjorde att samtliga 

intervjuer tenderade att bli mer som en konversation än en utfrågning vilket också var 

författarnas förhoppning då en undersökande forskningsdesign användes. 

 

4.9 Datakällor 
Malhotra (2010), Ghauri & Grønhaug (2010) och Cohen et al. (2011) menar på att det 

finns två huvudtyper av datakällor; sekundär och primär. Sekundärdata är data som är 

insamlad av någon annan vid en annan tidpunkt (Ghauri & Grønhaug, 2010). Datan är 

också insamlad i ett annat syfte sett till det statuerade problemet i undersökningen som 

ska genomföras (Malhotra, 2010). Sekundärdata är ett snabbare och mer 

kostnadseffektivt sätt att ta del av data som behövs för studien (Malhotra, 2010) och 

detta ses som den största fördelen jämfört med primärdata (Ghauri & Grønhaug, 2010). 

Sekundärdata som samlats in av statliga institutioner och internationella organisationer 

används ofta i vetenskapliga syften då den anses hålla hög kvalité och trovärdighet 

(Ibid). Den användas inte bara till att lösa det statuerade problemet, det används även 

till att formulera problemet, bygga forskningsfrågor samt att ta fram hypoteser (Ghauri 

& Grønhaug, 2010; Malhotra 2010). Många forskare anser att forskare bör grunda sin 

forskning i sekundärdata för att sedan använda sig av primärdata först då sekundärdatan 

inte räcker till (Ghauri & Grønhaug, 2010). Den största nackdelen med sekundärdata är 

att data är insamlad i ett syfte som skiljer sig ifrån det författaren har statuerat vilket gör 

att data kan vara otillräcklig (Malhotra, 2010). Då sekundärdata inte är tillräckligt för att 

besvara forskningens problem måste forskaren samla in primärdata (Ghauri & 

Grønhaug, 2010). 
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Primärdata är data som samlats in enbart i syfte att användas för att lösa 

undersökningens problem och forskningsfrågor (Malhotra, 2010). En nackdel med 

primärdata är att det kan bli en dyr process att samla in data då processen är komplex 

och tidskrävande, dessutom kan det vara svårt att få tillgång till det urval som lämpar 

sig för undersökningen (Malhotra, 2010; Ghauri & Grønhaug, 2010). Dessutom hänger 

mycket av ansvaret på respondenterna som utbyter i och med samlandet av data. Skulle 

respondenter inte ta sin uppgift på allvar eller av någon anledning ange osanningsenliga 

svar skulle data kunna bli missvisande (Ghauri & Grønhaug, 2010). Trots nackdelarna 

anses primärdata vara fördelaktigt i många avseende. Ghauri & Grønhaug (2010) menar 

på att den största fördelen med primärdata är att den är samlad enbart i syfte att förse 

forskaren med data som är relevant och ämnad för studien vilket gör att data blir mer 

djupgående. 

 

Tillämpning i studien 

I den här studien kommer både sekundärdata och primärdata att användas. Sekundära 

data kommer att användas för att förtydliga och statuera problemet. Sekundärdata har 

också använts för att genomföra teoriavsnittet. Då författarna inte ansåg att 

sekundärdata räckte för att besvara studiens syfte användes teoriavsnittet för att ta fram 

frågor som skulle användas för att samla primärdata. Respondenterna svar på dessa 

frågor bildade senare det empiriska material. 

 

4.10 Kvalitetskriterier 
De tre huvudsakliga kvalitetskriterierna i och med en vetenskaplig forskning inom 

företagsekonomi och management är enligt Bryman & Bell (2011) reliabilitet, validitet 

och replikerbarhet. Enligt Malhotra (2010) är de tre kriterierna; reliabilitet, validitet och 

generaliseringsbarhet och Ghauri & Grønhaug (2010). Författarna har där av valt att 

enbart inrikta sig på kriterierna gällande reliabilitet och validitet då dessa anses vara de 

mest centrala kriterierna. Enligt Riege (2003) är det viktigt att de data som samlas in vid 

en kvalitativ forskning ska eftersträva hög validitet och reliabilitet för att 

tillexempel managers ska kunna förlita sig på resultaten och sedan använda sig utav 

dessa i praktiken. Riege (2003) poängterar också att kan det kan vara svårt att 

säkerhetsställa en hög validitet och reliabilitet då en fallstudie används. Nedan följer en 

förklaring av de båda begreppen samt en tillämpning av dessa för denna studie. 
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4.10.1 Reliabilitet 
Reliabilitet mäter huruvida en undersökning kan göras om under liknande 

omständigheter och huruvida resultatet blir detsamma vid olika tillfällen med olika 

respondenter ur populationen (Malhotra, 2010).  Termen används ofta då det diskuteras 

hur ett koncept ska mätas (Bryman & Bell, 2011). Reliabilitet handlar i kort om frågor 

som rör undersökningens pålitlighet och följdriktighet (Bryman & Bell, 2011). Något 

som är viktigt för att erhålla en hög reliabilitet är att forskaren beskriver exakt hur denne 

gått tillväga i sitt utförande. Detta för att underlätta för andra som vill kopiera studien 

för att säkerhetsställa att resultatet stämmer (Ibid). 

 

4.10.2 Validitet 
Validitet är enligt Bryman & Bell (2011) i många avseenden det viktigaste 

kvalitetskriteriet inom företagsekonomisk forskning, speciellt inom kvantitativ 

forskning. Validitet innebär en bedömning av de slutsatser och resultat som 

framkommit i studien och huruvida det som avses att mätas verkligen mäts med de 

metoder och verktyg som forskarna valt att använda (Ghauri & Grønhaug, 2010; 

Bryman & Bell, 2011). Inom kvalitativ forskning är det huvudsakliga syftet inte att 

mäta något vilket innebär att validitet ofta inte är utav någon större vikt i en kvalitativ 

forskning (Bryman & Bell, 2011). 

 

Tillämpning i studien 

Författarna har valt att i huvudsak försöka eftersträva en hög reliabilitet genom att 

utförligt beskriva hur de gått tillväga samt förse läsaren med en guide gällande frågor 

som använts vid intervjuerna samt ett tillvägagångssätt. Författarnas förhoppning är att 

detta ska leda till att det blir lätt att kopiera undersökningen om så önskas för att 

säkerhetsställa att liknande resultat kan ges i andra sammanhang. Validitet beskrivs 

enligt Bryman & Bell (2011) som en relativt oviktigt kvalitetskriterier då det handlar 

om en kvalitativ forskningsprocess vilket denna studie använder sig av. Detta har gjort 

att författarna in vidtagit några speciella åtgärder för att säkerhetsställa en hög validitet 

då deras mål inte är att mäta något eller att försöka komma fram till ett generaliserbart 

resultat. Författarna har också försökt att säkerhetsställa den genomgående kvalitén på 
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studien genom handledningar och seminarier med både handledare, metodvägledare och 

examinator vilket förhoppningsvis är ett bevis på att studien håller en godkänd kvalité. 

 

4.11 Källkritik 
Med en källa menas ursprunget till det vi skriver och berättar. Uppgiften för källkritik är 

att bedöma hur trovärdiga och äkta dessa källor är (Thuren, 2005). Det finns det fyra 

kriterier inom källkritik; äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Äkthet 

innebär att källan ska vara den samma som den utger sig för att vara. Tidssamband 

innebär att ju längre tid som gått mellan det att en händelse utspelade sig och rapporten 

om denna händelse desto större blir anledningen att inte lite på källan. Oberoende 

innebär att källan ska vara just oberoende, inte ha påverkats eller kommit från någon 

annan källa. Den sista principen är tendensfrihet och innebär att källan inte ska vara 

påverkad av yttre omständigheter som kan påverka verklighetsbilden. (Thuren, 2005) 

Enligt Backman (2008) finns det, utöver tryckt litteratur, fyra typer av vetenskapliga 

dokument; vetenskaplig tidskriftsartikel, forskningsuppsats, rapport/uppsatts och 

populärvetenskapliga framställningar. Utav dessa brukar tidskriftsartiklarna anses vara 

det viktigaste medlet i forskning och vetenskap. Backman (2008) motiverar detta genom 

att påstå att dessa genomgår en sträng granskning innan publicering tillskillnad från 

bland annat en forskningsrapport som genomgår en mindre omfattande granskning. 

Backman (2008) menar också att en vetenskaplig rapport ska innehålla tre 

komponenter, nämligen ett problem, en metod och ett resultat. 

 

Tillämpning i studien 

Utefter det som framkom i avsnittet om källkritik valde författarna att de sekundära 

källorna som användes i studien skulle vara vetenskapliga artiklar då dessa ansågs vara 

den mest pålitliga och sanningsenliga källan till kunskap. Författarna valde även att 

sätta ett önskemål på att alla de artiklar som skulle vara med i studien skulle vara 

publicerade i en vetenskaplig journal. Utöver att vara publicerade i en journal önskades 

också att artiklarna som skulle medverka i studien skulle innehålla de tre 

komponenterna som Backman (2008) beskriver; ett problem, en metod och ett resultat. 

Utöver denna källa valdes även tryckt litteratur i ämnet som en tillräckligt trovärdig och 

sanningsenlig källa för att tas med i studien. 
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4.12 Sammanfattning av metodkapitlet 
Nedan följer en illustration över de alternativ som författarna valt gällande metod i sin 

strävan att svara på studiens forskningsfrågor samt att lösa studiens syfte. De rutor 

nedan som fylls med fetmarkerad och understruken text är det som författarna valt. 

 

 

 
 

  Figur 1.3, illustration av valda metoder   
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5. Empiri 
 

I detta avsnitt sammanfattas det empiriska underlaget som författarna erhållit under de 

sex semi- strukturerade intervjuer som genomförts. Respondenterna jobbade som 

inköpare eller inköpschefer på 4 olika företag. Empirin är uppdelad efter olika 

ämnesområden och respondenter som jobbar på samma företag kategoriserades ihop i 

samma stycken.  

 

5.1 Introduktion till empirin 
Författarna har genomfört sex intervjuer med sex respondenter på fyra olika företag. På 

företag A, C och D så intervjuades inköpscheferna, på företag B intervjuades två 

inköpare och på företag D så intervjuades utöver inköpschefen även en inköpare. 

Anledningen till att författarna ville intervjua fler än en respondent på varje företag var 

för att få en större insyn i verksamheten samt för att se hur resonemangen och synen på 

långsiktiga relationer är inom inköpsavdelningen. Samtliga av företagen arbetar inom 

B2B. Nedan följer en kort beskrivning av de företag som respondenterna arbetar för 

samt en tabell för att sammanfatta detta. 

 

Företag A 

Det första respondenten som intervjuades var inköpschef på ett tillverkande företag och 

intervjun genomfördes på respondentens kontor i Ljungby. Företaget har cirka 1100 

anställda och köper in material från i stort sett hela världen. 

 

Företag B 

Det andra företaget som har intervjuats är ett företag som köper in råmaterial för att 

förädla detta. Det är ett större företag med ca 3500 anställda. Företaget har kontor i 

Växjö där båda intervjuerna genomfördes. Inköpsavdelningen som författarna valt att 

intervjua är uppbyggt kring 10 inköpare, alla med samma titel. Två av dessa inköpare 

har valts som respondenter för studien. Företaget köper i stort sett enbart in material 

från Sverige. 

 

Företag C 

Företag C är ett privatägt bolag som är inom samma bransch som Företag B. Företaget 

har närmare 900 anställda och finns på flertalet ställen runt om i Sverige men främst i 
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Småland. Respondenten från företag C är inköpschef på den fabriken där intervjun 

genomfördes. Företaget köper främst in material från Sverige. 

 

Företag D 

Företag D är beläget utanför Trollhättan, även dessa arbetar med industriell 

tillverkning.  Det är ett relativt litet företaget i jämförelse med de övriga i studien med 

sina ca 80 anställda. Deras kunder finns i hela Europa och de köper in varor från hela 

världen. Deras inköpsavdelning är uppbyggd kring två inköpare och en inköpschef, 

inköpschefen och en utav inköparna har varit respondenter i studien. 

 

Tabell 1.2, illustration av respondenternas alias. 

Alias på 

företag i 

empirin 

Alias på 

respondent i 

empirin 

Antal anställda 

inom företaget 

Beskrivning av 

företaget 

Titel på 

Respondent 

A A1 1100 Industriell 

tillverkning 

Inköpschef 

B B1 3500 Förädling av 

råmaterial 

Inköpare 

B B2 3500 Förädling av 

råmaterial 

Inköpare 

C C1 900 Förädling av 

råmaterial 

Inköpschef 

D D1 80 Industriell 

tillverkning 

Inköpare 

D D2 80 Industriell 

tillverkning 

Inköpschef 
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5.2 Relationsmarknadsföring 
 

5.2.1 Företag A 
Respondenten A1 inleder direkt med att berätta att kvalitén på produkten är det som är 

viktigast vid ett inköp. Utan en bra kvalité på produkten kommer det aldrig bli en affär. 

Företaget har en redan färdig strategi gällande vilka faktorer som anses vara viktigast i 

inköpsprocessen och denna ska följas av alla i företaget som arbetar med inköp. A1 

påpekar även att vilket material som användes i produkten är en faktor som har väldigt 

stor betydelse vid ett inköp. Generellt anses det att kvalitén är den viktigaste faktorn då 

inköp ska göras, inte pris eller relation. Om de inte kan få den kvalitén som krävs samt 

rätt specifikationer blir priset och en relation orimlig. A1 berättar att det är väldigt sällan 

som någon inköpare inte går hanterar sina inköp utefter denna strategi. Faktor nummer 

två i inköpsprocessen har med pris och kostnader att göra. För några år sedan räknade 

företaget enbart på priset på produkten men numera räknar de på en totalkostnad. I 

totalkostnaderna räknas flera delar in, bland annat fraktkostnader och kapitalbindningar. 

Så inköparen bortser helt ifrån vilket pris som leverantören erbjuder dem och kollar 

enbart på totalkostnaden där i och för sig priset vägs in. 

 

I slutändan så kommer det alltid ner till priset, även om leverantören erbjuder en väldigt 

bra service och hög kvalitet så är det ändå priset som är avgörande om det blir någon 

affär. Det gäller att hitta en egen strategi som inköpare för att finna så bra kvalité till ett 

så lågt pris som möjligt. A1 förklarar att de jobbar mycket med personligheter vid 

anställning av inköpare. Det framkommer även att det är väldigt stor skillnad på 

inköparnas personlighet beroende på vilket geografiskt område de ska köpa in varor 

från. Tillexempel måste enligt A1 en inköpare som har sitt ansvarsområde i Asien ha en 

hårdare personlighet än en inköpare som har sitt ansvarsområde Sverige då 

förhandlingarna varierar mycket beroende på vilken kultur som finns i landet. 

A1 berättar att deras leverantörer är relativt utspridda över världen, närmare 60 procent 

utav dem har sin verksamhet utanför Sveriges gränser. Detta medför att relationerna 

mellan parterna också påverkas olika beroende på vart leverantören är belägen. Det blir 

automatiskt en starkare relation med en leverantör som är belägen i Ljungby än med en 

leverantör som finns i Kina. Dock så skulle det behövt vara tvärt om menar A1. De 

leverantörer som har sin verksamhet i avlägsna länder har ofta en annorlunda kultur och 

politik. Därför skulle relationen behövt vara starkast med de leverantörerna, detta med 
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anledning av att om något skulle inträffa i landet där leverantören har sin produktion 

som kan påverka leveranstiderna så måste företaget som kund få reda på detta snabbt 

för att kunna anpassa sin produktion och försäljning. 

 

Den kundgrupp som de anses ha starkast relation till är de leverantörer som levererar 

produkter innehållande mycket elektricitet och teknik. Anledningen till att det finns en 

starkare relation till dessa leverantörer är att de är ganska svåra att finna. Detta på grund 

av att produkterna specifikationer och komplexitet är väldigt svår att hitta hos en 

leverantör. A1 uppskattar att en relation med en elektronikleverantör brukar vara mellan 

15 till 20 år vilket han anser vara det längsta han varit med om. Detta krävs för att 

kunna förse eftermarknaden med reservdelar och då elektronikleverantörer ofta är 

väldigt unika i sina produktspecifikationer och kunskap så är det viktigt att kunna 

säkerhetsställa att dessa produkter kommer att finnas tillgängliga för företaget. Varje år 

träffas inköparen och säljaren för att förhandla om priset på produkterna, så länge 

inköparen får det önskade priset så kvarstår relationen. Enligt A1 kan en lång relation 

leda till att de får ett mer förmånligt pris då men visat leverantören att företaget är en 

bra och pålitlig kund som de inte vill förlora. 

 

Orderläggning och kontakt med en leverantör sker nästan alltid via IT baserade verktyg, 

detta är också en anledning till parterna i en redan etablerad affärsrelation kan träffas 

väldigt sällan vilket enligt A1 är en fördel. Med väldigt sällan menar A1 att de träffas 

ungefär 1 gång per år. Anledningen till företaget uppskattar färre personliga möten är 

främst att det leder till lägre kostnader då inköparna inte behöver åka och besöka 

leverantörerna på samma sätt. Besök hos leverantören görs nästan endast för att 

säkerhetsställa att produktion går rätt till samt för att se till att leverantören inte 

använder sig av moraliska och etiska principer som inte strider mot företagets 

värderingar. Därför finns det oftast inte några personliga kopplingar mellan inköpare 

och säljare. Det är endast vid enstaka fall, då inköparen inte upplever att leverantören 

uppfyller de krav som förväntas, som de måste boka in ett personligt möte hos 

leverantören. 

 

A1 förklarar att det är kategorin på det som ska köpas in som oftast har störst betydelse 

då det avgörs hur djup relationen blir med en leverantör. Elektronik är en mycket 

speciell bransch där det oftast brukar bli väldigt tuffa förhandlingar. Inköp av plåt och 
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plast bygger på råvarupriser och därför är det inte lika lätt att förhandla med dessa 

leverantörer då de oftast har samma pris. Anledningen till att det är så tuffa 

förhandlingar med just elektronikleverantörer är att de ibland kan vara ensamma om att 

kunna tillverka en produkt med de attributen som kunden efterfrågar. Detta ser 

leverantören som en väldigt stor fördel och försöker därför att ta ut ett så högt pris som 

möjligt då de är medvetna om att företag likt det som A1 jobbar på oftast inte har någon 

annan leverantör att vända sig till. Då inköparen väl har skapat en relation med en 

elektronikleverantör så brukar de oftast vilja bygga en långsiktig relation med 

leverantören. Detta med tanke på vilka omständigheter det är att få igenom affären. 

Relationsbaserade kontakter med leverantörerna uppskattas av A1 vara endast 10 

procent, det vill säga att 90 procent av relationerna med leverantörerna grundar sig 

enbart på förhandlingar som avser ett kontrakt. I dessa 90 procenten spelar nuvarande 

och framtida relationer väldigt liten roll enligt A1. Många av leverantörerna som lyckas 

skapa en relation med företaget använder sig av ett ERP system för att i princip tvinga 

till sig en relation med dem. Leverantören berättar hur det blir minskade kostnader för 

inköparna via att behålla dem och på så sätt lyckas leverantören med att skapa en 

långsiktig relation. De minskade kostnaderna uppstår i form av att all kontakt mellan 

A1s företag och leverantören sköts via affärssystemet vilket leder till både mindre 

administrativa kostnader samt att leveransprecisionen förbättras. 

 

5.2.2 Företag B 
Respondenterna B1 och B2 var de som intervjuades på företag B. De inledde med att 

beskriva hur viktigt de ser på att det ska finnas en trygghet vid inköp av material 

samtidigt som de vill att företaget som säljer varan ska uppleva samma trygghet. De 

poängterar även att det är viktigt att alla från leverantörens organisation ger ett lojalt 

intryck till dem. Vid val av leverantör så nämns det att det är kortsiktiga relationer som 

egentligen är det intressanta vid ett inköp. I slutändan handlar allt om var företaget kan 

få tag i produkten till ett så lågt pris och med så bra kvalité som möjligt. 

Respondenterna B1 och B2 berättar även att ibland kan relationer anses som ett oviktigt 

kriterium då det finns mycket fokus på kvalité och pris. De beskriver även att de 

uppfattar att de och konkurrerande bolag blivit mer och mer prismedvetna och inte 

värdesätter relationer och lojalitet på samma sätt som det gjordes tidigare.  
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Både B1 och B2 säger sig dock lägga stor vikt vid relationsskapande och tycker att det 

är en viktig faktor i en affär men så länge priset inte är attraktivt så kommer inte affären 

bli av oavsett hur bra relationen mellan parterna är. De har ett standardpris som är satt 

på vad varorna får kosta att köpa in och det priset får inte överstigas. Detta kan ibland 

vara ett problem då företaget har en bra kontakt med leverantören samt att 

leveransprecision är väldigt bra men begärs ett högre pris än vad inköparna är tillåtna att 

köpa in varorna för och då kan inte affären bli av. Vad som tordes ligga till grund för att 

respondenterna inte själva får välja inköpspris är att de ägs av en ekonomiskförening 

och tros därför ha striktare regler än om det hade varit ett privat eller aktieägt bolag. Så 

till slut kommer det i princip alltid ner till kronor och ören som den avgörande faktorn i 

affären. 

 

5.2.3 Företag C 
Då företag C ska skapa relationer berättar C1 att de inte har några riktlinjer inom 

företaget att följa vad gäller relationsskapande. Varje inköpare får själv finna sin egen 

strategi för hur de ska gå till väga för att behålla samt skapa nya relationer med viktigt 

leverantörer. Dock så är det en förutsättning att de känner att de kan lita på leverantören 

för att en affär ska bli av och försöker därför se leverantören i ett helhets perspektiv för 

att skapa en korrekt uppfattning. Med ett helhets perspektiv menar C1 att de försöker 

kolla upp att leverantören tidigare skött liknande affärer och ger ett seriöst intryck. För 

att enklare kunna genomföra detta har varje inköpare blivit tilldelad några leverantörer 

där de personligen ansvarar för att kontakten sköts. C1 förklara att det ofta finns en 

efterfrågan från andra företag att köpa varor från företagets viktigaste leverantörer vilket 

skulle kunna innebära att C1 inte får tillräckligt stor del av leverantörens kapacitet. 

Därför anses det vara väldigt viktigt att behålla kontakten med dem för att skapa en 

ömsesidig lojalitet. C1 menar också på att man för att skapa en ömsesidig lojalitet och 

ett långsiktigt samarbete kan, till bra leverantörer, vara beredd att betala ett högre pris 

än vid mer kortsiktiga affärer. Dock så är det inte en så stor del av deras leverantörer 

som de strävar efter att bygga en långsiktig relation med. C1 uppskattar att det är 

ungefär en leverantör av fem som ses som en av de leverantörer som är viktigt att hålla 

kontakten med och då också kräver lite extra resurser. 
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5.2.4 Företag D 
Vid hur förteget sköter sina relationer med sina leverantörer berättar D2 att deras 

leverantörer har en mycket större strävan efter att bygga en långsiktig relation än vad 

företagets inköpare har. Detta tror D2 är med anledning av att leverantörerna vill skapa 

en situation som leder till att leverantören skapar en stark position hos kunden. Både D1 

och D2 berättar att de inte i stort sett inte strävar efter att skapa några relationer med 

leverantörer då de befinner sig i en bransch där produkter och tjänster som krävs i 

företagets tillverkning inte är beroende av några enskilda leverantörer. De föredrar en 

strategi som grundar sig i att det är enklare att byta ut sina leverantörer efter vilken som 

erbjuder det lägsta priset sett till produktens specifikation. De vill heller inte vara 

beroende av någon leverantör. D2 berättar också att på senare år har deras 

leverantörsbas blivit mer och mer global och framförallt har leverantörer från 

lågkostnadsländer ökat mycket de senaste åren. Detta har medfört att inköparna tenderar 

att fokusera mer på priset och bortse från de långsiktiga relationerna som tidigare ansågs 

vara en viktig faktor. D2 anser att det blivit så på grund av att det i samband med att 

företaget valt att satsa på leverantörer i lågkostnadsländer infunnit sig ett större 

kostnadsfokus hos både inköparen själv men även i företagsledningen. Dock så är både 

D1 och D2 tydliga med att de måste känna en tillit till leverantören för att affären ska bli 

av och försöker därför lära känna leverantörer som företag och inte bara inköparen. 

Innan en affär etableras med ett företag har de som mål att besöka leverantören minst en 

gång oavsett vart leverantören har sin verksamhet. Detta gör de för att se över 

arbetsförhållanden samt för att få en helhetsuppfattning om leverantörens verksamhet. 

 

5.3 Inköp  
 

5.3.1 Företag A 
A1 som är inköpschef berättar att de inte har som fokus att bygga upp relationer med 

leverantörerna genom till exempel affärsmiddagar och annat som kan ses som icke 

relevant för affären. Anledningen till att exempel affärsmiddagar inte är så uppskattat 

troddes ligga till grund av att A1 själv inte uppskattar denna typ av förhandling. De är 

väldigt medvetna om hur personerna som säljer varorna till dem beter sig, det gäller att 

säljaren ger ett intryck som är väldigt lojalt och trovärdigt och som inte bygger på fjäsk 

och liknande. A1 vill ha en direkt kontakt med säljaren innan affären görs och det ska 

vara med fokus på enbart saker som rör affären. Ibland har det hänt att produkten eller 
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tjänsten som leverantören erbjuder till dem upplevts som väldigt bra men att säljaren 

inte anses lojal. Då har inköparen kontaktat företaget och bett om att få säljaren utbytt i 

hopp om att få en ny säljare som anses mer lojal och passande än dennes föregångare. 

När företaget ska hitta en ny leverantör så innebär detta oftast modifikationer i 

leverantörens produktionsanläggning för att kunna framställa den efterfrågade 

produkten. Därför är det viktigt att leverantören vill investera i de modifikationer som 

behövs då det tillkommer diverse kostnader som exempel plastdetaljer eller formspruta 

för att kunna producera produkten. A1 förklarar att den maskin som behövs för att 

kunna tillverka produkten äger ofta A1s företag trots att den är placerad hos 

leverantören, detta med anledning av att om de inte skulle vara nöjda med leverantören 

så förflyttar de bara maskinen till en annan leverantör som kan tillverka produkten 

billigare och bättre. A1 berättar att företaget får en trygghet då de aldrig kommer känna 

att de är låsta hos någon leverantör där denna strategi används utan kan hela tiden välja 

den leverantör med lägst pris och bäst förutsättningar. Idag har de ca 1000 leverantörer 

och de förflyttar ca en maskin i månaden till en ny leverantör. Anledningen till att deras 

leverantörer går med på att de äger maskinerna tros vara den starka positionen som 

företaget befinner sig i säger respondenten. Samtidigt berättar A1 att de har som policy 

att deras ordrar aldrig ska utgöra mer än 25 procent av leverantörens totala omsättning. 

Detta på grund av att de enkelt ska kunna byta ut en leverantör utan att lämna dem i en 

position som enkelt kan leda till konkurs för leverantören. A1 förklarar att de tror att 

många andra företag resonerar på samma sätt. Enligt A1 vill de flesta företag arbeta på 

detta vis men ett företag som Ikea tillexempel får ofta problem med detta då deras 

enorma efterfrågan på produkter medför att när de väl hittar en leverantör som uppfyller 

deras krav så blir det ofta att de kräver 100 procent av leverantörens kapacitet. 

 

Vid behov av nya produkter så försöker inköparna först och främst använda sig av 

befintliga leverantörer, detta med anledning av att det finns en uppbyggd lojalitet mellan 

parterna samt att det har fungerat bra mellan dem innan och därför är sannolikheten stor 

att det kommer gå lika bra nästa gång. A1 anser också att det är lättare att pressa priset 

för dem då inköparen visar en lojalitet genom att köpa varor hos leverantören igen. Men 

som tidigare nämnt så måste specifikationerna stämma överens med vad som efterfrågas 

samt att kvalitén på produkten måste uppfyllas. A1 säger även att de alltid ser till 

totalkostnaden för produkten, aldrig enbart inköpspriset. 
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5.3.2 Företag B 
B1 och B2 berättar hur företaget har en strävan efter att de inte ska bli beroende av 

någon aktör. Dock så strävar deras konkurrenter efter samma sak, därför försöker de 

ändå bygga en stabil relation till sina leverantörer med fokus på en långsiktig relation. 

Detta för att deras större leverantörer tenderar till att vilja bygga en långsiktig relation 

då de får en trygghet i sin försäljning. Båda respondenterna berättar också att då kan de 

pressa priset då leverantören är rädd att förlora dem som kund. Det beskrivs även att det 

finns leverantörer som företaget undvika, detta kan vara företag med dåligt rykte, dålig 

leveransprecision eller enbart dåligt bemötande. Trots att dessa leverantörer erbjuder ett 

lågt pris så kan dessa faktorer vara en avgörande faktor till att affären inte blir av. 

 

Vid beskrivning av hur företaget går tillväga för att söka upp nya leverantör när de är i 

behov av en ny produkt så berättade både B1 och B2 att det har stor användning av sitt 

affärssystem. B1 uttalade sig om att de använder sig av olika sorters metoder för att 

hålla reda på sina leverantörer och kunder. De har olika datorsystem som används till att 

hantera information om när varorna skall befinna sig hos företaget samt om det finns 

något negativt eller positivt dokumenterat om leverantören sedan tidigare. B1 berättar 

att denna metod har hjälp dem avsevärt i deras sätt att segmentera in vilka leverantörer 

som de ska använda sig av samt att de enkelt kan ta del av de andra inköparnas 

erfarenheter då de finns dokumenterade i systemet. Metoden har även varit till väldigt 

stor hjälp då de internt upptäcker ett behov av en produkt och med hjälp av systemet 

kan söka efter vilken leverantör som är bäst lämpad för uppdraget. 

 

5.3.3 Företag C 
C1 berättar att när det rör sig om nya leverantörer så kommer det oftast alltid ner till 

kronor och öre. Det är ständigt nya leverantörer som försöker kontakta företaget och 

sälja in deras varor till dem. Leverantören försöker då att behandla inköparen väl och 

skapa en väldigt god relation vilket inköparen i princip alltid uppskattar men då ett 

beslut skall tas så är priset avgörande. Självklart är en längre relation att föredra säger 

C1 då det minskar kostnaderna samt att det är en säkerhet för företaget att ha en stabil 

leverantör, men detta förutsätter att leverantören samtidigt erbjuder de det lägsta priset 

på marknaden med väldigt hög kvalité på varan. 
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C1 förklarar att företaget är privatägt vilket tros ligga till grund för att inköparna får 

förhandla samt bestämma själva vad varorna får kosta som de köper in. Detta ser C1 

som en fördel för inköparna då de upptäcker ett behov av en produkt och måste leta upp 

en leverantör som erbjuder en lösning på problemet. Inköparna har riktlinjer om vad 

produkterna får kosta men samtidigt har de fått ett högt förtroende som innebär att de 

också har ansvar för vad varorna får kosta. Detta har även fått som följd att de delar upp 

leverantörerna i olika grupper ut efter hur beroende de är av leverantören. Då en 

leverantör har hög leveransprecision och kvalité kan det anses acceptabelt att köpa in 

varor av dem för ett lite högre pris. Ibland inträffar det att vissa leverantörer erbjuder ett 

väldigt bra pris så försöker företaget att skapa en långsiktig relation. Genom att 

upprätthålla relationen försöka företaget visa sin uppskattning i form av bjuda med 

leverantören på exempel hockeymatcher för att skapa en tryggare relation genom en 

personligare kontakt. 

 

5.3.4 Företag D 
D1 och D2 berättar att det inte är så ofta som de söker efter en ny leverantör på en ny 

marknad. Detta på grund av att det inte är så ofta de söker efter nya produkter. Dock så 

letar de ständigt efter leverantörer som kan sälja produkterna som de efterfrågar till ett 

lägre pris i förhållande till kvalitén än deras befintliga leverantörer. Detta är för att 

företagets produktion är relativt stabil och inte speciellt innovativ och därför är det inte 

så ofta som de behöver köpa in produkter som enbart ett fåtal leverantörer kan erbjuda. 

Detta gör att inköparna kan lägga väldigt stor vikt vid att ständigt leta efter leverantörer 

som kan producera samma vara till ett lägre pris eller med en bättre kvalité. Det gör 

också att inköparen har en väldigt stor makt då det ska förhandlas om pris då 

leverantören också är medveten om att D1 och D2s företag likväl kan vända sig till ett 

annat företag om de inte erhåller det pris de vill ha. 

 

D1 berättar att det ofta är leverantörer vilka företaget inte tidigare har gjort affärer med 

som försöker nå inköparna och sälja in sina varor till dem. Inköparna är oftast ganska 

skeptiska då de har lite förutfattade meningar om vissa säljare som försöker nå dem. D1 

berättar att de i princip alltid lyssnar på vad säljaren har att erbjuda dem även om det är 

till ett högt pris då de är medvetna om att det går att förhandla ganska mycket. D2 

förklarar dock att det aldrig förhandlas om priset först även om det är den avgörande 
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faktorn. Inköparna börjar istället först med att försöka få så bra villkor som möjligt samt 

att hitta nackdelar med affären som de kan använda som argument för att få ett lägre 

pris.  
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6. Analys 

 
Detta kapitel innehåller en analys baserat på det teoretiska ramverket tillsammans med 

det empiriska materialet. Författarna försöker i kapitlet sammanlänka dessa för att 

senare i studien kunna dra de slutsatser som krävs för att svara på studiens syfte.  

 

Enligt Anderson (2009) finns det tre olika orienteringsfilosofier vilka kan ses som olika 

strategier för hur inköpare kan arbeta. Ur empirin kan läsas att de olika respondenterna 

tenderar att arbeta efter olika orienteringsfilosofier.  Respondenten A1 förespråkade att 

kvalitén är en väldigt viktig faktor vid val av leverantör men att priset är det som är 

avgörande. A1 menar på att de aldrig styr sina inköp efter enbart inköpspriset på 

produkten utan räknar istället alltid på totalkostnaden vid inköp samt att de ständigt 

strävar efter att erhålla en så hög kvalité som möjligt. Detta kan ses som tydliga 

exempel på att de arbetar efter en upphandlingsorientering då både arbete efter 

totalkostnader samt ständiga kvalitetsförbättringar var två faktorer som innefattas i en 

upphandlingsorientering. 

 

D1 och D2 beskriver att de arbetar efter att erhålla det lägsta priset samt att nästan 

aldrig bli beroende av en leverantör vilket stämmer in på två av de tre kriterier som 

enligt Anderson (2009) är centrala i en köporientering, nämligen söka efter det bästa 

priset samt ha makt över leverantörerna.  Då företagsfilosofin för respondenterna i 

företag D grundar sig mycket till att det ska vara lätt att byta ut sina leverantörer vilket 

skapar ett maktövertag.  

 

Respondenterna B1, B2 och C1 kan ses som att tendera mer emot en 

leveranshanteringsorientering. De poängterar i sina resonemang att en relation är viktig 

för att bygga den lojalitet som krävs för att säkra det behovet som de har av 

leverantörens produkter. Dock menar respondenterna att relation och lojalitet var 

viktigare förr än i dagens marknad. Alla tre respondenter menar även att priset är den 

avgörande faktorn om affären ska bli av, vilket kan betyda att de även tenderar att 

arbeta efter en köpsorientering. 
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Morgan och Hunt (1994) beskriver hur tydligt det måste finnas en bra balans mellan 

förtroende och engagemang från både leverantörerna och kunderna för att kunna skapa 

en långsiktig relation. Även Calonius (1988) betonar vikten av att skapa tillit som grund 

för att kunna etablera en relation. Dessa påståenden styrks i empirin av respondenten A1 

som påstår att han aldrig skulle göra en affär med en säljare eller leverantör som han 

inte känner 100 procents tillit till. Även respondenterna B1 och B2 anser samma sak då 

de menar på att när de gör en affär med en leverantör så måste de känna 100 procent 

förtroende till säljaren samtidigt som de strävar efter att säljaren ska känna samma sak 

till dem för att det ska bli en lyckad affär och relation. Både C1, D1 och D2 är även de 

tydliga med att poängterar att de måste känna tillit till en leverantör för att det ska bli 

någon affär.  

 

Turnbull & Cunninghams (1981) och Cheverton (2012) argumenterar för att 

leverantören ska kunna skapa ett så starkt förtroende som möjligt till kunden så är det 

viktigt att alla från organisationen förmedlar samma budskap till kunden. Detta 

bekräftar respondenten A1 där den beskriver i empirin att han som inköpschef kollar 

väldigt mycket på vilket intryck organisationen ger. Skulle det vara så att en försäljare 

inte skulle ge ett lojalt intryck på inköparen så ber inköparen leverantören att bli 

tilldelad en ny säljare som inköparen förhoppningsvis känner större tillit till. 

Respondenterna B1 och B2 anser att det är väldigt viktigt att alla från företaget som 

försöker sälja varor till dem inger ett lojalt intryck. C1, D1 och D2 styrker även detta 

genom att berätta att de ser det som en förutsättning då de försöker se leverantören från 

ett helhetsperspektiv vilket innebär att leverantörens alla avdelningar och anställda 

måste ge ett bra helhetsintryck.  

 

Gummesson (2002) beskriver hur ett säljande företag ofta strävar efter att hitta 

livstidskunder då det anses vara relativt svårt att finna nya kunder inom de flesta B2B 

marknader. Respondenterna i studien indikerar inte i deras svar att de skulle vilja sträva 

efter att vara något som kan liknas vid en livstidskund hos en leverantör då detta inte ses 

som något fördelaktigt. A1 berättar i empirin att de längsta relationerna han upplever 

varar i 15 till 20 år vilket kan ses som en tendens till att A1s företag skulle vara en 

livstidskund för leverantören då de under hela produktens livstid väljer samma 

leverantör. Att ett sådan lång relation inleds inträffar dock bara i särskilda fall vid få 

tillfällen. Istället beskriver bland annat A1, D1 och D2 att de arbetar efter en strategi 
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som ska göra det möjligt att enkelt kunna byta leverantör. Där av kan leverantörens 

försök att bilda en lång relation med företaget som A1, D1 och D2 arbetar för vara 

bortkastade resurser. Respondenten C1 beskriver att i vissa fall så försöker de bilda en 

väldigt lång relation med en leverantör. Det kan vara speciellt viktigt då leverantören 

har en väldigt efterfrågad produkt eller tjänst. Då anser C1 att det är viktigt att visa 

leverantören att de är en trogen och pålitlig kund för att kunna erhålla såpass mycket av 

leverantörens kapacitet som önskas. Detta kan ses som en tendens till att både A1 och 

C1 ovetande valt att utse några av deras leverantörer till något som kan ses som en 

nyckelleverantör vilket beskrivs i teorin av Skoog & Vidlund (2001) som en leverantör 

som uppfyller kundens behov på bästa sätt. I A1s fall är det också så att leverantören 

försetts med ensamrätt till att leverera produkterna vilket enligt Miocevic & Crnjak-

Karanovic (2012) är något som kännetecknar en nyckelleverantör.  

 

Zolkiewski & Turnbull (2002) och Cheverton (2012) förespråkar att leverantören bör 

segmentera in sina kunder efter vilka som är mest attraktiva för att därefter kunna 

fördela resurser för att få så hög avkastning på de spenderade resurserna som möjligt. 

Ingen av respondenterna vill påstå att de arbetar aktivt för att segmentera in sina kunder. 

Dock säger B1 och B2 att de använder sig av olika metoder för att kunna segmentera in 

sina leverantörer efter hur pass attraktiva och lönsamma de är. En metod som sköts via 

deras affärssystem där det finns dokumenterad information från tidigare inköpare hur 

leverantörerna har skött sig. Respondenten C1 nämner också att han jobbar med 

affärsystem som sorterar in leverantörer i olika grupper beroende på hur viktiga de är 

för företaget. Detta för att rätt leverantör ska få rätt uppvaktning av inköparen. 

Zolkiewski & Turnbull (2002) och Chevertons (2012) åsikt om att det är viktigt att 

segmentera sina kunder kan ses som värdefull då leverantörens kunder enligt empirin på 

liknande sätt sorterar in sina leverantörer. Förutsättningen för att detta 

segmenteringen ska bli framgångsrik för båda parter kan dock ses bygga på att 

leverantören och kunden segmenteras i samma segment. Kategoriserar kunden 

leverantören som en nyckelleverantör samtidigt som leverantören kategoriserar kunden 

som en lågt prioriterad kund kan lätt intressekonflikter uppstå. 

 

Grönroos och Halle (2012) förespråkar hur pass viktigt det är att lägga mycket energi på 

att förstå kundernas önskningar, vad de begär samt deras värderingar för att kunden ska 

få det dem vill ha. Detta bekräftar samtliga respondenter då de tycker det är väldigt 
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viktigt att deras leverantör ska förstår dem och förse dem med det de vill ha. 

Respondenten A1 poängterar att det inte bara är viktigt för en säljare att se till vad 

företaget vill ha för produkt utan även se tillexempel vilket bemötande och uppvaktning 

inköparen som person vill ha vilket även det kan ses som en bekräftelse på att Grönroos 

och Halle (2012) är rätt ute då de förespråkar stora ansträngningar för att förstå kunden.  

Webster (1992) påstår att det är mer lönsamt att arbeta med befintliga kunder än att 

skaffa nya. Oliver (1999) beskriver att kundlojalitet där av är något som har fått ett allt 

större fokus på dagens marknader och det krävs att leverantörer allt mer upprätthåller 

befintliga kunder genom bra relationer. Detta är något som samtliga respondenter som 

intervjuats i studien bekräftar och de förväntar sig även att leverantören ska visa lojalitet 

till dem. B1 och B2 påpekar även att leverantören ska förse dem med en trygghet och 

påstår att detta kan leda till den kundlojalitet som Oliver (1999) beskriver som så viktig. 

Även C1 nämner att tillit till leverantören är ett måste för att en affär och framförallt en 

relation ska skapas. Samtliga respondenter berättar att det inte behövs mycket för att de 

ska byta ut eller tappa förtroende för sin leverantör. Skulle inte de få rätt pris eller om 

leverantören inte skulle visa rätt lojalitet till dem som kund så kommer de snart att börja 

söka efter en ny leverantör. För att sammanfatta så bekräftar respondenterna teorin 

genom att beskriva hur enkelt det kan vara för en leverantör att mista sina kunder 

genom behandla dem på rätt sätt eller att inte kunna erbjuda det lägsta priset. 

 

Sammanfattningsvis så beskriver hela teorin relationsmarknadsföring genom bland 

annat Calonius (1988) hur viktigt det är att leverantören ska visa lojalitet till sina kunder 

samt att de måste uppfylla samtliga av de avtalade löftena till kunderna. Respondenterna 

berätta att de förväntar sig att en säljare måste uppfylla detta för att de ska använda 

företaget som leverantör. Dock så berättar samtliga av respondenterna att i nästintill alla 

av deras inköp så är det priset som är det väsentliga om affären ska bli av eller ej. Men 

även om priset är rätt och leverantören inte visar lojalitet till inköparen så kommer inte 

relationen mellan dessa två att kvarstå.  

 

Anderson (2009) beskriver att de viktigaste faktorerna vid ett inköp är pris, kvalité, 

makt över leverantören samt att undvika eventuella risker som ansågs vara viktigast vid 

ett inköp. Skoog och Vidlund (2002) hävdar att flexibilitet och leveransprecision också 

är viktiga kriterier samtidigt som Van Weele (2012) beskriver referenser som ytterligare 

ett viktigt kriterium vid val av leverantör. Gualandris & Kalchschmidt, (2013) 
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förespråkar samtidigt hur inköpare har fått en allt större press på sig att minska 

kostnaderna vid deras inköp vilket tros leda till att priset på en produkt eller tjänst blir 

en allt viktigare del i företagets inköpsprocess. Detta är något som samtliga 

respondenter tenderar till att uppleva då de berättar att priset, samt i vissa fall 

totalkostnaden, är det som är det som mest prioriterat vid val av leverantör. Efter priset 

anses kvalité vara det som respondenterna prioriterar mest. Vissa utav respondenterna 

kan i många fall anse att i och med det ökade kostnadsfokuset, och en större strävan 

efter bra kvalité, så har relationer med externa parter kommit att ses som ett mer eller 

mindre oviktigt kriterium då de väljer leverantör. Kriterierna flexibilitet och 

leveransprecision var något som de flesta respondenterna inte värdesatte lika högt som 

pris och kvalité då de valde leverantör, dock ansåg de att det vara ett viktigt kriterium i 

deras val. Referenser ansåg respondenterna över lag var ett viktigt kriterium då man på 

ett bra sätt kunde testa och förhöra sig om bland annat leverantörens servicenivå och 

kvalité med externa parter som tidigare gjort affärer med leverantören.  

 

Andersons (2009) resonemang angående att makt över leverantörerna skulle vara ett av 

de mest centrala kriterierna vid inköp är något som respondenterna inte höll med om. 

Makt över leverantören var inget som någon av respondenterna sade sig använda då de 

förhandlade fram en affär eller valde leverantör. Dock kan det ses i A1s resonemang 

angående prispressning, att i samband med affärsuppgörelser med en part de sedan 

tidigare arbetat med, att de kan utnyttja sin position som en lönsam kund och där av få 

ner priset. Dessutom vill de ofta äga verktyget som leverantören använder för att 

producera produkterna de köper samt att de inte vill utgöra mer än 25 procent av 

leverantörens omsättning. Detta kan också ses som ett sätt att få makt över leverantören 

då de gör det så enkelt som möjligt för sig själva för att kunna byta leverantör. Även D1 

och D2 uttryckte meningar om att de föredrog att göra affärer med leverantörer som inte 

var unika vilket gav dem ett bra förhandlingsläge. 

 

Gummeson (2002) skriver att kunder tenderar att bli mindre priskänsliga då företag har 

en väl skött och väl etablerad relation vilket innebär att det säljande företaget kan få ut 

ett högre pris än om en relation inte fanns mellan parterna. A1 omkullkastar denna 

ståndpunkt och påstår istället att kunden istället kan erhålla ett bättre då det finns en 

etablerad relation mellan parterna. Då parterna tidigare bedrivit framgångsrika affärer 

menar han på att det blir lättare för leverantören att acceptera ett lägre pris då de vet att 
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kunden är pålitlig och lojal. C1 menar istället på att de likt Gummesons (2002) anser att 

de kan komma att bli lite mindre priskänsliga då leverantören erbjuder en attraktiv 

produkt och kan tänka sig att inleda en långsiktig relation vilket kan säkra leveranserna 

för C1. 
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7. Slutsats och tillämpning 
 

Detta kapitel presenterar författarnas slutsatser för studien samt riktlinjer för managers 

och synpunkter till forskningen. Kapitlet avslutas med författarnas förslag om hur 

vidare forskning inom området skulle kunna bedrivas. 

 

 

7.1 Slutsats 
Som slutsats för denna studie, där det huvudsakliga syftet var att utforska hur effektiv 

en relationsmarknadsföring är i en leverantörs strävan att öka intäkter och etablera 

kundrelationer, kan författarna se att en strävan efter att bygga långsiktiga relationer 

med kunder inte alltid behöver vara ett prioriterat område. Nedan följer slutsatser som 

kan dras utifrån resultatet av de analyser som gjorts på de 6 intervjuer som författarna 

genomfört. 

 

En leverantör behöver vara väl medveten om att långt ifrån alla kunder vill bygga en 

långsiktig relation. Detta kan bland annat ses i avsnittet om de olika 

orienteringsfilosofierna. Här kan vi se att de 6 olika respondenterna som deltar i studien 

väljer att prioritera olika faktorer vid val av leverantör vilket gör att de kan 

kategoriseras in i olika orienteringsfilosofier. För att bedriva en effektiv 

relationsmarknadsföring gäller det då för leverantören att veta vilka specifika kunder 

som är villiga att inleda en relation. Att som leverantör försöka inleda relationer med 

kunder som inte är intresserade av att bygga något långsiktigt kan uppfattas som både 

påfrestande för kunden samt bortkastade resurser från leverantörens sida. Det kan även 

få som följd att leverantören mister kunden på grund av att den har fokuserat på fel 

saker vid en affär. Liknande resonemang kan konstateras utifrån studiens resultat om att 

segmentera in kunder i olika grupper för att behandla dem olika. Både leverantörer och 

kunder bedriver ofta denna typ av segmentering vilket innebär att parterna, för att nå 

bästa resultat, måste kategorisera varandra i liknande segment. Klassas de in i motsatta 

segment kan lätt intressekonflikter uppstå. 

 

Utifrån det empiriska underlaget kan de läsas att priset var den viktigaste prioriteringen 

för majoriteten av inköparna. Detta berodde mycket på att företaget jobbade emot att 
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pressa ner kostnaderna och i den beräkningen är priset en betydande faktor. Därför kan 

det finnas en intention för leverantören att exempelvis fokusera mer mot teknisk 

utveckling eller andra faktorer som kan pressa ner priset istället för relationsskapandet.  

Även om kunderna inte strävar efter att bygga relationer så framkommer det i studien 

att samtliga respondenter kräver att de ska känna tillit till leverantörerna samt att 

leverantören ska visa en lojalitet till dem för att de ska kunna genomföra en affär. Ur 

denna synpunkt kan relationsmarknadsföring ses som mycket viktig del i 

affärsprocessen då den hjälper leverantören att ge kunden ett bättre tillit och samarbete 

som sedan eventuellt löser kundens behov och önskemål. Ett misslyckat arbete från 

leverantörens sida med att bygga tillit och visa lojalitet kommer troligen leda till att 

kunden ser sig om efter andra leverantörer trots att leverantören ses som attraktiv sett 

till de andra faktorerna som kan påverka ett köp tillexempel pris, kvalité och 

leveransvillkor.   

 

Relationsmarknadsföring kan också anses vara mest effektiv på en marknad där 

leverantören har större makt än inköpsföretaget. I studien kan urskiljas att 

respondenternas i större utsträckning är villiga att skapa en relation då de tenderar att 

köpa produkter eller tjänster som är hårt efterfrågade eller unika. Kunden blir då mer 

mån om att bilda en långsiktigrelation på grund av att säkerhetsställa sitt behov gällande 

dessa produkter och tjänster. Vilken utav parterna som drar störst vinst prismässigt av 

dessa samarbeten är svårt att urskilja då respondenternas resonemang angående detta 

går isär. Då respondenterna resonerar kring inköp av produkter som är standardiserade 

och inte unika tenderar de dock inte vilja bygga någon långsiktig relation med 

leverantören. Detta tros vara för att kunna ha så stor makt över leverantören som möjligt 

då inköparen enklare kan pressa priset eller byta ut leverantören om de inte erbjuder de 

bästa villkoren eller uppfyller kundens önskningar. 

 

7.2 Tillämpning i teorin 
I all typ av forskning strävas det, mer eller mindre, efter att tillföra något till den 

kunskapsbank som redan finns i ämnet. Författarna av denna studie anser att man tillför 

en bredare syn på begreppet relationsmarknadsföring. I nuvarande litteratur och 

forskningar uppfattas det oftast, men inte alltid, som att relationsmarknadsföring är 

något som en leverantör i princip måste använda sig av för att kunna bedriva en 



 59 

framgångsrik försäljning. Resultatet i denna studie menar på att 

relationsmarknadsföring kan vara viktig och framgångsrik i vissa situationer och 

avseenden men att den inte ska bedrivas i fel syften och mot fel typer av kunder. 

Relationsmarknadsföring som bedrivs i fel syften och mot fel kunder kan leda till 

felaktigt utnyttjade resurser och i särskilda fall även till förlorade kunder. Detta är något 

som denna studie bekräftar och något som författarna tycker borde belysas mer inom 

teorin. 

 

7.3 Tillämpning av praktiker 
Utöver att tillföra kunskaper till det teoretiska området har forskare ofta som mål att 

tillföra resultat och praktiska tillämpningar som kan tas tillvara av chefer, beslutsfattare 

och företagsledningar. Resultatet av denna studie indikerar i huvudsak tre viktiga 

ståndpunkter som beslutsfattare bör ta i beakt då de väljer att använda sig av 

relationsmarknadsföring. 

 

Då det säljande företaget väljer att försöka bilda en relation med en kund är det av 

ytterst vikt att kunden har samma intentioner som leverantören. Att som säljare försöka 

skapa en relation med en kund som inte är intresserad av detta kan innebära både internt 

bortkastade resurser samt att säljarens arbete anses som icke relevant av kunden. Det är 

även viktigt att leverantören förstår vilken typ av bemötande inköparen uppskattar, då 

till exempel alla inte uppskattar långa affärsmiddagar. För en beslutsfattare är det därför 

viktigt att förse både sig själv och sina säljare med information om hur kunderna vill 

bygga upp en affär. Detta för att kunna maximera säljarnas resurser. 

 

När det säljande företaget väljer att kategoriserar sina kunder i olika segment bör detta 

utvärderas noga. Att sortera in en kund i fel segment kan få ödesdigra konsekvenser. Då 

detta ska göras bör beslutsfattaren inte bara se hur attraktiva kunden är för dem utan 

även hur attraktiva de är för kunden. En attraktiv leverantör har större chans att erhålla 

en relation med kunden. Därav bör leverantören inte lägga mycket resurser på att skapa 

en relation med kunden om de inte kan anses som attraktiva eller unika av kunden utan 

istället då satsa sina resurser på att tillexempel förbättra priset eller kvalitén på 

erbjudandet till kunden. 
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Något som det säljande företaget bör lägga sina resurser på är att skapa en lojalitet och 

tillit till kunden. Studien visar att trots att de deltagande respondenterna i studien inte 

alltid värdesätter en leverantörs försök att bygga relationer så krävs det att de ska känna 

tillit till leverantören och att denne ska vara lojal. Beslutsfattare bör kanske därför se 

över de resurser som läggs på att skapa relationer och omplacera lite utav dessa till att 

försöka bygga upp en tillit och lojalitet till kunder. 

 

7.4 Begränsningar av studien  
Författarnas avsikt med studien har varit att utforska hur effektiv en 

relationsmarknadsföring är i en leverantörs strävan att öka intäkter och etablera 

kundrelationer. Författarna anser att de lyckats bra med detta sett till vilka medel och 

resurser de haft till sitt förfogande. Då studien utförs under en begränsad tidsperiod med 

begränsade resurser finns det faktorer i studien som skulle kunna förbättras för att få ett 

mer vetenskapligt korrekt resultat. Tillexempel har studien utgått ifrån ett icke-

slumpmässigt urval vilket gjordes på grund av brist på tid och övriga resurser. För att 

stärka studiens resultat skulle en liknande undersökning behöva göras med ett 

slumpmässigt urval. Författarna tror även att studiens resultat skulle blivit mer korrekt 

om denna typ av urval utförts då studiens resultat säkerligen kan variera beroende på 

bland annat vilken bransch och marknad respondenterna representerar. Ett större urval 

tros också ge ett mer korrekt resultat. Författarnas val av 6 respondenter kanske skulle 

behöva utökas till ett tiotal för att ge ett så korrekt resultat som möjligt. I övrigt tycker 

författarna att de resultat och slutsatser som framkommit i studien kan ses som en 

indikation på hur effektiv relationsmarknadsföring anses vara samt vilka begränsningar 

som finns med metoden. 

 

7.5 Framtida forskning 
Studien har haft som syfte att utforska hur effektiv relationsmarknadsföring är i en 

leverantörs strävan att öka intäkter och etablera kundrelationer då det finns begränsad 

forskning inom området. Författarna har haft som avsikt att besvara syftet, vilket de 

anser sig ha gjort, dock anses det fortfarande finns behov av att göra en djupare 

forskning kring ämnesområdet.  
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Författarna anser att forskning skulle kunna bedrivas djupare inom ämnet med 

utgångspunkt i en kvantitativ metod. Under studiens gång har det framkommit att 

resultatet kan variera beroende på vilken bransch studien riktar sig till. Därför ser 

författarna att det finns ett behov att fokusera forskningen på enskilda branscher med en 

kvantitativ metod. Detta tros leda till ett mer tillförlitligt och accepterat resultat och 

skulle då kunna appliceras enklare i praktiken. Då denna studie har grundat sig i en 

kvalitativ metod har det varit svårt att generalisera särskilda marknader. En annan 

aspekt kan också vara att undersöka flera olika marknader och jämföra hur dessa skiljer 

sig ifrån varandra, vilka kriterier vid val av leverantör som är det viktigaste i en särskild 

marknad och utefter detta ser hur relationsmarknadsföring lämpar sig bäst. 

 

Studien har i stort utgått mycket ifrån inköparens sida. Resultatet i det här arbetet visar 

en tendens att inköparen inte är lika villig till att bygga långsiktiga relationer som på 

leverantörssidan. Prioriteringar handlar istället om tillexempel priset och kvalitén på 

produkten eller tjänsten. Därför kan det finnas ett behov att utifrån resultatet i denna 

studie kunna forska vidare genom att fokusera på leverantörssida och se hur de upplever 

vad köparen prioriterar och hur det påverkar företagets arbete med att skapa långsiktiga 

relationer. 
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