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1 Inledning 
Relationer och nätverk är grunden på den industriella marknaden och företagen tjänar 
mycket på att se varandra som partners. För att bli en naturlig del i en produktionskedja 
är det därför viktigt med samarbete parterna emellan.1 Easton (1992:9) påpekar 
fördelarna med att känna ett partnerföretag väl. Genom att uppskatta vad de har att 
erbjuda kan det bli möjligt att både minska kostnader och öka försäljning. Vidare kan 
behov matchas bättre och anpassningar göras för att öka effektiviteten. Ny kunskap kan 
också skapas genom att kombinera befintlig kunskap och yrkeskunnande från båda 
parter. Det medför att relationer ger kontinuitet och stabilitet och kan därmed ge ökad 
förmåga i att planera arbetsprocessen. Easton menar också att en relation kan ge 
tillgång till en tredje part vilken besitter viktiga resurser, såsom information om vad som 
händer i ytterkanten av ett nätverk. Janson (1994:4) anser fortsättningsvis att kund och 
leverantör behöver förstå dels sina egna, dels olika partners processer, arbetssätt och 
prestationsnivåer för att kunna vidareutveckla samarbetet. Vidare menar Janson att när 
det sker ”med ömsesidigt förtroende och på lika villkor kommer ett utbyte att innebära 
ökad kompetens och förståelse för alla inblandande”  
 
Grönroos (2002:37–39) menar att företaget och dess kunder kan vara knutna till 
varandra genom gemensamma mål, hur beroende de är av varandra genom olika band 
eller investeringar. Den industriella marknaden består dessutom av ett begränsat antal 
kunder. Eftersom det ofta är samarbeten, vilka pågår under många år blir det därför 
naturligt att utgå från relationen. Relationsmarknadsföring ser kunden som en resurs 
vilken tillsammans med företaget kan skapa en värdefull situation där kundens behov 
tillgodoses. Etablerade relationer är viktiga att underhålla och förstärka för att alla 
parter ska uppnå sina mål. Det är då viktigt med uppfyllda löften och ett ömsesidigt 
utbyte. Det är också viktigt att företaget lär känna sina kunders långsiktiga behov och 
önskemål bättre. Håkansson & Johansson (2001:3) säger att affärsrelationerna på den 
industriella marknaden ofta pågår under flera år. De långa relationerna medför 
möjligheter för företagen att minska på både transaktions- och produktionskostnader. 
Det kan då resultera i en mer effektiv produkt- och processutveckling likväl som 
sänkningar av olika kostnader. Långa relationer är därtill som regel mer värdefulla än 
kortare och vidare sägs en stark relation kunna överleva smärre problem (Storbacka & 
Lehtinen 2000:111).  
 

”Desto större tillfredsställelsen är mellan kund och leverantör 
från tidigare interaktioner, desto troligare är det att 
inblandade parter djupare engagerar sig i den befintliga 
relationen” (Cann 1998:401). 

 

                                                      
1
 Jubileums broschyr: Sjölanders Mekaniska 110 år (2008). 
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1.1 Sjölanders Mekaniska  

Fallföretaget Sjölanders Mekaniska är ett av de äldsta verkstadsföretagen i Västerås, 
grundat 1898, och är idag inne på tredje generationen Sjölander. Verksamhetsområdet 
är medeltung verkstadsindustri inom Sverige. Deras inriktning är mot legotillverkning 
med skärande bearbetning, svetsning, svarvning och montage av kunders produkter. Till 
viss del utförs även konstruktion i samarbete med kunderna. Legotillverkning innebär 
att produkter inte tillverkas i sin helhet, utan att olika företag står för olika delar av en 
produkt. Sjölanders Mekaniska är idag en av de tio största legoverkstäderna i 
Mellansverige med en total verkstadsyta på ca 15 000 kvm och en omsättning på ca 135 
miljoner kronor.2 
 
Under framförallt senare delen av företagets historia har det skett många förändringar 
då de sedan 2001 har förvärvat fyra nya företag. Från att ha varit ett litet familjeföretag 
med 40 anställda växte Sjölanders Mekaniska under kort tid till ett medelstort företag 
med 110 anställda. Den snabba expansionen krävde en omorganisation för att företaget 
återigen skulle bli lönsamt. Ett antal omstruktureringar genomfördes därmed för att 
effektivisera arbete och kommunikation på alla nivåer i företaget.  De förvärv som 
gjordes har gett Sjölanders Mekaniska en komplett svetsverkstad och en bred 
maskinpark med möjlighet att hantera omfattande projekt såsom gångbron mellan 
Lillåudden och Östra hamnen i Västerås.3 Satsningen ledde till att dåvarande VD och 
ägare av företaget, Ulf Sjölander 2006 utsågs till Årets företagare i Västerås. 
Motiveringen var att företaget gjort förvärv och investerat i ny teknik och dessutom haft 
förmåga att attrahera ny kompetens och på så sätt rustat företaget väl för framtiden.4 
Vidare tillsattes i april 2008 Johan Lindholm som ny VD och ersatte därmed Ulf Sjölander 
som gick upp som Koncernchef5. 
 
Ulf Sjölander beskriver företagets grundläggande styrka som en kombination av 
engagerade medarbetare, utmärkta maskinresurser och ändamålsenliga utrymmen6. 
Vidare menar Sjölander att styrkan i företaget är stora och stabila kunder. Sjölanders 
Mekaniska är underleverantör i stål-, gruv- och energibranschen och har som ambition 
att hela tiden ligga i framkant på teknikutvecklingen inom nämnda branscher och att ha 
en ständig dialog med kunderna. Utifrån det vill företaget investera i de bästa 
produktionsresurser som finns tillgängliga. 7 
 

                                                      
2
 Jubileums broschyr: Sjölanders Mekaniska 110 år (2008). 

3
 Ask, L., Sjölander, P. & Westh, K. (2008). 

4
 Jubileums broschyr: Sjölanders Mekaniska 110 år (2008). 

5
 Ask, L., Sjölander, P. & Westh, K. (2008). 

6
 Jubileums broschyr: Sjölanders Mekaniska 110 år (2008). 

7
 Broschyr: En presentation av Sjölanders Mekaniska (2006). 
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1.2 Problemdiskussion 

Många förknippar legoföretag med långa serier, måttlig tekniknivå och mindre god 
lönsamhet menar Ulf Sjölander. Men idag tycker han att legoföretaget kan ses ur ett 
annat perspektiv där stark kundanpassning och leverans av komplexa produkter och 
system sker.8 Ett av företagen som Sjölanders Mekaniska levererar till, Kund A, verkar 
inom kraft- och energiindustrin. Kund A är ett stort internationellt industriföretag som 

utvecklar, tillverkar och säljer växelströmsmaskiner för motordrifter (elmotorer) samt 
generatorapplikationer och omsatte 2007 cirka 24 miljarder kronor9. Sjölanders 
Mekaniska har t ex tillverkat bottenramar till Kund A:s verksamhet i Västerås 
(www.sjolanders.com 2008-10-30). Relationen mellan företagen inleddes 2001 när 
Sjölanders Mekaniska köpte upp en verkstad som levererade till Kund A. Dock finns det 
sedan slutet av 1800-talet en relation mellan Sjölanders Mekaniska och Kund A:s 
moderbolag.  
 
Sjölanders Mekaniska är även underleverantör till ännu ett internationellt 
industriföretag, Kund B, som bygger anläggningsutrustning till gruvindustrin. Relationen 
har pågått sedan år 2005 och det är Kund B:s verksamhet i Sala som Sjölanders 
Mekaniska gör affärer med. I Sala finns tre avdelningar och Sjölanders Mekaniska har 
mest kontakt med en av dem. Kund B är en världsledande leverantör av utrustning och 
system för gruvindustrin där de säljer en komplett process, en funktion, till sina kunder 
runt om i världen10 och de omsatte 2007 cirka 758 miljoner kronor11. Sjölanders 
Mekaniskas verkstad som utför svetsarbeten till Kund B har tidigare varit en del av Kund 
B, och många av de personer som nu gör affärer med varandra har tidigare varit 
kollegor. Även om relationerna till Kund A och Kund B ännu inte varat i decennier gör 
kunderna återkommande beställningar.  
 
Studien som utförts riktas mot underleverantörer inom verkstadsindustrin och då mer 
specifikt ledningen på fallföretaget Sjölanders Mekaniska då det ligger i deras intresse 
att få en utvärdering av sina etablerade kundrelationer. Med etablerade relationer 
menas här nära och stabila relationer där stora återkommande beställningar görs och 
där en långsiktig tro på framtida samarbete finns. Hammarqvist et al. (1982:21) anser 
att relationsinvesteringarna måste utnyttjas under en längre tid för att resultatet ska bli 
positivt. Fenomenet har även studerats av Cann (1998:393) som menar att bevarandet 
av den långsiktiga relationen bör uppmuntras då det är mer kostnadseffektivt att 
behålla en existerande kund än att leta efter en ny kund. Cann tror att en etablerad 
kund även kan bli en del av säljteamet i den bemärkelsen att de kan sprida ett gott rykte 
och uppmuntra nya affärer. Vidare menar Sheth (1994) att i de flesta industriella 
relationer, speciellt där förmånerna överstiger riskerna är det önskvärt för både kunden 

                                                      
8
 Jubileums broschyr: Sjölanders Mekaniska 110 år (2008). 

9
 Affärsdata företagsfakta 2008-11-26. 

10
 Broschyr Kund B: Minerals Processing Equipment (2007). 

11
 Affärsdata företagsfakta 2008-11-26. 
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och leverantören att bibehålla och utveckla relationen (ref. i Cann 1998:393). För att 
betona fördelen med att bibehålla etablerade kunder visar Ford (1980:343) på 
kostnaden med att inleda en ny relation. Kostnaden kan uppstå då leverantören 
behöver göra anpassningar samt lära sig nya kunders produkter. Den kostnaden kan 
redan vara tagen med etablerade kunder. 
 
Braunerhjelm (1991:11) definierar underleverantörer som tillverkare av komponenter 
där minst 20 % av försäljningen läggs på en och samma kund och som dessutom är 
utsatta för internationell konkurrens på grund av kundernas internationalisering. Den 
beskrivningen stämmer in på fallföretaget som har få men stora kunder vilka verkar på 
den internationella marknaden. 3-4 % av Sjölanders Mekaniskas kunder utgör 80 % av 
deras omsättning, något som gör företaget sårbart.12 Om en av kunderna skulle 
försvinna, kan det drabba Sjölanders Mekaniska hårt. Det är därför viktigt att 
underhålla, utveckla och förstärka relationerna till de stora kunderna. Underhållandet av 
en relation kräver tid och engagemang för att föra relationen framåt. Enligt VD Johan 
Lindholm följs leveranssäkerhet och kvalitet upp kontinuerligt,13 men det kan även 
finnas andra aspekter som är viktiga att följa upp.  Det kan t ex vara viktigt med en bra 
dialog, det vill säga en öppen och ärlig kommunikation. Enligt Congram (1991) kan en 
långsiktig kundrelation underlättas genom att kommunikationen blir mer öppen 
samtidigt som kundens behov och problem blir tydligare vilket i slutänden kan leda till 
en avslappnad relation mellan medarbetare i båda företagen (ref. i Cann 1998:393).  
 

1.3  Frågeställningar 

- Vad får kunderna att bli långvariga hos Sjölanders Mekaniska?  
- Hur arbetar företagen för att föra relationen framåt? 
- Vad ser företagen som viktiga faktorer i en affärsrelation? 

 

1.4 Syfte 

Syftet är att utifrån en fallstudie av ett mellanstort svenskt industriellt företag, som 
tillverkar kundspecifika produkter, studera etablerade kundrelationer beträffande varför 
de är viktiga att behålla och utveckla.  
 

1.5 Läsdisposition 

I det teoretiska kapitlet förklaras den industriella relationen i form av aktörer som utför 
aktiviteter såsom utveckling, produktion och försäljning av produkter. Relationer mellan 
aktörerna skapar i sin tur bindningar då parterna investerar tid och engagemang i 
varandra. Genom det sociala utbytet skapas förtroende parterna emellan som 

                                                      
12

 Ask, L., Sjölander, P. & Westh, K. (2008). 
13

Johan Lindholm, VD Sjölanders Mekaniska, Förberedande intervju 2008-09-26. 
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underlättar i samarbetet. Däremot kan starka bindningar möjligtvis hämma kontakten 
med andra aktörer på marknaden. Engagemanget i en kund kan t ex ske på bekostnad 
av en annan kund. Vidare förklaras att oklarheter och tvetydigheter i relationen kan 
avstyras genom tydliga avtal parterna emellan. 
 
Därefter förklaras i metodkapitlet att undersökningen utgått från en kvalitativ fallstudie 
där respondenter från fallföretaget samt de två kunder som valts för studien intervjuats. 
En parallell uppsats14 som berör fallföretagets nyetablerade kundrelationer genomförs 
och de två uppsatserna tillsammans syftar till att ge fallföretaget en helhetsbild av deras 
kundrelationer. För att få en så tydligt bild av verkligheten som möjligt har intervjuerna 
till båda uppsatserna genomförts gemensamt. 
 
I analysen som följer metoden diskuteras det som framkom av intervjuerna i samband 
med begreppen förmåga, ömsesidighet, särskiljande egenskaper och inkonsekvens. Där 
framgår hur kommunikationsmönstret ser ut mellan företagen och hur det upplevs. 
Vidare framgår vad företagen värdesätter hos varandra samt vad som behöver 
förbättras. Fortsättningsvis diskuteras de personliga relationerna mellan företagen och 
hur det kan påverka affärsrelationen. Slutligen vad alla parter ser som unikt i relationen 
och hur de spår framtiden. 
 
De sammanfattande slutsatserna understryker vikten av en god kommunikation 
parterna emellan där både positiva och negativa aspekter i relationen framförs. Ärlighet 
ses också som viktigt eftersom kunderna t ex kan parera förseningar om de får 
förvarning. Genom en god planering i organisationen kan leveranssäkerheten optimeras, 
vilket skapar ett mervärde för kunden. Slutligen är en bred kompetens a och o för att 
möta kundernas behov. Det är individerna i organisationen som står för kompetensen 
och som därmed bygger relationerna. 
 

                                                      
14

 Sjölander, P. (2009). 
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2 Den industriella relationen  
Företag kan ingå i ett nätverk, som i sin tur är knutet till och beroende av andra nätverk 
som skapar ett totalt industriellt nätverk. Ett företag kan ha viktiga relationer framåt till 
kunder, bakåt till leverantörer och åt sidan till företag som tillverkar kompletterande 
och/eller konkurrerande produkter. Det kan även finnas ett beroende mellan 
industriella företag och omkringliggande företag. Företagets samlade resurser i form av 
teknik, kunskap och personal är då små i förhållande till de samlade resurserna mellan 
aktörer i ett nätverk. Därför är det viktigt att de interna resurserna står i balans till 
kompletterande resurser hos andra aktörer i nätverket. (Hammarkvist et al. 1982:21–
22) 
 
Ford (1998:42–43) menar att aktörer, såväl företag som dess individer, utför aktiviteter 
såsom utveckling, produktion och försäljning av produkter. Aktiviteterna baseras på en 
samling tekniska eller mänskliga resurser. Relationen mellan aktörerna kan sedan sägas 
följa tre dimensioner som utgör grunden i relationen. Den första dimensionen är 
bindningarna mellan aktörerna. Individerna skaffar sig lärdom om varandra och 
investerar tid och engagemang i relationen. Vidare ger det sociala utbytet mellan 
aktörer en starkare kunskap om motparten vilket troligtvis ger ett ökat förtroende. Den 
andra dimensionen är länkarna mellan olika aktiviteter som binder köpare och säljare 
samman där en del processer såsom just-in-time kräver aktiv medverkan från flera 
parter. Just-in-time är ett system som strävar efter att producera och leverera varor och 
tjänster i exakt rätt mängd och vid exakt rätt tidpunkt som behövs (Stevenson 
2005:617). Vidare ser Ford (1998:42–43) banden mellan resurser som en tredje 
dimension. Resurserna kan vara arbetarna, specifik kompetens eller företagets 
produktionsanläggningar. Men resurserna blir inte värdefulla förrän de aktiveras genom 
interaktion med andra företag. Det är genom en relation som resurserna blir till verkligt 
värde och eftersom de troligtvis görs anpassningar, blir banden starkare.  
 
När en affärsrelation har existerat under en längre tid, kan den förmodligen anses stabil. 
Parterna har då stor kunskap om varandra som tillsammans med investeringar och 
åtaganden ligger på en stabil nivå. Stabilitet kan uppnås när leveranser börjat ske på 
rutin, eller flera större affärstransaktioner skett. Fördelarna med en stabil relation är att 
det kan ske en standardisering av verksamheten, hur den genomförs och med vilket 
förtroende. Parterna känner sig säkrare på varandra, än de kanske gjorde tidigare i 
relationen och det kan också leda till lägre rörelsekostnader. Men om en relation börjar 
gå på rutin finns det risk för att den inte längre ifrågasätts och kanske inte anpassas till 
nya behov som utvecklas hos båda parter. Den processen kallas institutionalisering. 
(Ford 1998:37) 
 
Även om en relation är väl etablerad, kan det ske förändringar som gör att den befinner 
sig i ett utvecklingsskede. Kunden kanske beställer ökade volymer, har nya behov eller 
en ny produkt som ska framställas med hjälp av leverantören. Företagen lär sig då 
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mycket om varandra, men eftersom de samarbetat under en längre tid, har de 
förmodligen redan kunskap om varandras ambitioner och specifika kunskaper. 
Lärningsmomenten kan i utvecklingsskedet istället gälla investeringar och anpassningar 
som behöver göras. Anpassningar mellan parter kan leda till starkare band och ökat 
förtroende. Anpassningar görs när ett företag behandlar sin motpart på ett unikt sätt, 
och gör investeringar i t ex maskiner för att möta de särskilda krav motparten har. (Ford 
1998: 35-36) 
 

2.1 Hur företagen interagerar  

Ford et al. (1986:28) menar att samspelet mellan två företag ofta är komplext och 
oklart. Det sker kontinuerligt kontakter mellan människor på flera olika nivåer i 
företagen, vilka interagerar mer eller mindre regelbundet och på olika sätt. Samspelet 
kompliceras av att varje person har en egen avsikt med, eller tolkning av, en situation. 
Tvetydigheten i samspelet mellan företag ses som ett viktigt element som behöver 
studeras. I artikeln ”How do companies interact?” utvecklas en modell för att identifiera 
strategiska möjligheter som kan finnas tillgängliga för företagen i deras interagerande. 
Varje interaktion är baserad på avsikter som tolkas från minst två olika håll. Genom 
tolkningarna skapas därmed mening för parterna och det är parternas uppfattning av 
interaktionerna, snarare än formen av interaktion Ford et al. ser som det väsentliga i 
relationen mellan två företag.  
 
Ford et al. (1986) fokuserar på fyra olika aspekter av interaktion, som var för sig kan 
diskuteras genom specifika frågor: 
 

1. Förmåga (Capability) – Vad kan du göra för mig?  
Relationen förklaras här av Ford (1986:29–30) inom ramen för vad företagen kan 
göra för varandra vad avser uppgifterna de utför. Uppgifternas omfattning och 
betydelse blir därmed viktig. Motparternas möjligheter och skicklighet skapar 
sedan tillsammans funktionella enheter som utgör det ömsesidiga beroendet. 
Vidare menar Hammarkvist et al. (1982:24) att en egenskap som kan vara 
betydelsefull då relationer mellan företag byggs upp i ett visst nätverk är att de 
då kan fungera som bindningar. Bindningarna kan se ut på olika sätt och uppstå 
av olika anledningar. Det kan leda till tekniska bindningar då två företag anpassar 
sig till varandra genom t ex ny produktionsutrustning. Företagen kan också ha 
tidsmässiga bindningar vilket kan innebära en samordning av produktionskedjan 
och olika sidoaktiviteter för att inte dröjsmål ska uppstå. När två företag har 
samarbetat under en längre tid uppstår även enligt Hammarqvist et al. 
kunskapsmässiga bindningar: ”Köparen lär sig leverantörens förmåga och hur 
han ska utnyttja den, medan säljaren lär sig kundens sätt att använda 
produkten”. Jansson (1994:4) menar att kunskapen är viktig för att effektivisera 
samarbetet mellan kund och leverantör. Därför bör företagen också kartlägga 
och analysera hur samspelet dem emellan fungerar eller borde fungera. 
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2. Ömsesidighet (Mutuality) – Hur ser du mig? 
Enligt Ford et al. (1986:30) beskrivs i den andra aspekten av interaktion hur 
parterna behandlar relationen mellan sina respektive och gemensamma 
intressen. Interaktionen kan vara fokuserad på egna intressen, men även 
gemensamma, såsom förhandlingar med tredje part. Ömsesidigheten berör även 
på vilket sätt parterna visar intresse för varandras välbefinnande samt strävar 
mot samma mål. Vidare förklarar Hammarkvist et al. (1982:23) att sociala 
bindningar uppkommer då kontakterna mellan företagen sker personligen och 
relationen mellan företagen innehåller sociala inslag. Det är då viktigt att 
parterna kan lita på varandra som personer. Det är dock enligt Hammarkvist et 
al. en tidskrävande process och utgör precis som de andra bindningarna en 
investering. Cann (1998:400) menar att desto starkare personkemin är mellan 
personerna i företagen, desto starkare blir de sociala bindningarna. Vidare 
menar Wilson (1995) att starka personliga relationer mellan kund och leverantör 
skapar ett ökat intresse för ett fortsatt samarbete (ref. i Cann 1998:400). 
 

3. Särskiljande egenskaper (Particularity) – Vad är du beredd att göra för mig, 
jämfört med vad du gör för andra? 
Ford et al. (1986:34–35) beskriver den tredje aspektens strävan efter att 
karakterisera riktningen på interaktionen och på vilket sätt den är unik, något 
som relaterar till hur parterna samspelar med andra aktörer. I vissa extrema fall 
är parterna helt inriktade på varandra, något som kan märkas genom specifika 
kundanpassningar i både produktion och pris. T ex kan leverantören genom att 
ge kunden prisavdrag stärka sin position gentemot sina konkurrenter. Motsatsen 
är företag som behandlar sina motparter i grupp på ett mer standardiserat sätt.  
Ford (1998:28) menar i en senare studie att varje relation har sin egen historia 
över hur parterna har behandlat varandra och vilken nivå förtroende och 
åtagande ligger på. De historiska banden ligger sedan till grund för hur de 
behandlar varandra i framtiden och kan skapa en fördel gentemot konkurrenter. 
 

4. Inkonsekvens (Inconsistency) – Vad finns det för variationer i de olika ”vad” 
och ”hur”? 
Ford et al. (1986:30–31) relaterar den fjärde aspekten till oklarheter eller 
tvetydigheter i relationen. Tvetydigheterna kan ligga i budskapen som överförs 
till motparten och behandlar t ex företagets önskningar eller avsikter. 
Interaktionen kan efter en tid bli oförenlig, den stämmer mindre och mindre 
överens i parternas avsikter. Den kan också bli motsägande när avsikterna hos 
olika anställda i företagen skiljer sig åt. Vidare kan konflikter och samarbeten 
inom interaktionen förekomma parallellt. Därmed kan samarbeten vara möjligt 
för parter vars avsikter står i konflikt, lika väl som konflikter kan vara möjliga 
även om avsikterna överensstämmer. Enligt Hammarqvist et al. (1982:24) kan 
oklarheter minskas genom att t ex skriva samarbetsavtal, vilket skapar 
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ekonomiska och juridiska bindningar mellan företagen. Avtalen är ofta grunden 
för de andra bindningarna i relationen.  

 
De fyra aspekterna av interaktion är enligt Ford et al. (1986:29–31) starkt förenade på 
olika sätt. De första två aspekterna rör framförallt effekterna av interaktion, medan de 
två sista aspekterna är mer relaterade till genomförandet av interaktionen. Vidare 
förklarar Ford et al. (ibid. s. 38) att relationer kan utvecklas eller stagnera, vara starka 
eller svaga, beroende på variationer i åtaganden och förväntningar. Det är de 
existerande och tidigare mönster i interaktionen som utgör grunden i relationen. Därför 
går det inte att studera enstaka händelser i relationen mellan två företag.  
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3 Metod 
Undersökningen har utgått från en fallstudie som är utförd på Sjölanders Mekaniska 
med begreppet etablerade kundrelationer i fokus. Valet av fallstudien som metod 
gjordes då en specifik företeelse på ett utvalt företag skulle undersökas (Merriam 
1994:24). Möjlighet sågs då att genom koncentration av en specifik händelse få fram 
faktorer som inverkar på företeelsen i fråga (Bell 1993:16). Vidare har studien utgått 
från en kvalitativ forskning där tonvikt lagts på hur individerna uppfattar och tolkar sin 
sociala verklighet (Bryman & Bell 2003:40).  
 
Valet av Sjölanders Mekaniska som fallföretag baseras på tidigare kännedom om 
företaget då kandidatuppsats under våren 2008 genomförts rörande den tidigare 
nämnda omorganisationen15. Arbetet skapade ett vidare intresse för företaget samt en 
kännedom om existerande stabila kundrelationer till stora aktörer på den industriella 
marknaden, varpå kontakt åter togs. En liknande studie, med befintliga kundrelationer i 
fokus, har inte tidigare genomförts på fallföretaget. Medskribenten på 
kandidatuppsatsen utför en parallell undersökning16 om företagets nyetablerade 
kundrelationer och har dessutom fungerat som ett stöd under intervjuerna och i 
kontakten med fallföretaget. Stödet gavs genom att tidigare medskribent medverkade 
samt förde anteckningar under intervjuerna. Dessutom har tolkning av svar från 
intervjuerna diskuterats tillsammans med medskribenten som därmed fungerat som en 
extern bedömare. Den parallella uppsatsen som behandlar nyetablerade kundrelationer 
fungerar som ett komplement och uppsatserna tillsammans syftar till att ge fallföretaget 
en helhetsbild av deras kundrelationer.  
 
Då tidigare studie på Sjölanders Mekaniska givit en god relation till fallföretaget och då 
släktband innehas genom tidigare medskribent, informerades respondenterna om 
kopplingen till Sjölanders Mekaniska för att inga missförstånd skulle uppstå. Därmed 
skapades en medvetenhet om att det kunde innebära en viss formgivning av 
respondenternas svar och möjligtvis även gränser för vad de valde att berätta (Olsson & 
Sörensen, 2007:97). Dock uppfattades kopplingen till fallföretaget som positivt då 
respondenterna var förvånansvärt öppna, något som kan berott på att de kände tillit. 
Dessutom upplevdes den tidigare studien ha skapat en förståelse för verksamheten runt 
fallföretaget, något som underlättade i genomförandet av intervjuerna med både 
Sjölanders Mekaniska och deras kunder. Förståelsen gav t ex förutsättningar till att 
utveckla intervjuerna genom följdfrågor. 
 
Två av Sjölanders Mekaniskas kunder (Kund A och Kund B) valdes till undersökningen. 
De utvalda kunderna är de som har störst volyminköp från företaget och står 

                                                      
15

 Ask, L., Sjölander, P. & Westh, K. (2008). 
16

 Sjölander, P. (2009). 
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tillsammans för 50 % av omsättningen17.  De gör dessutom återkommande beställningar 
och ansågs därför mest relevanta för undersökningen.  
 

3.1 Primär- och sekundärdata 

Som primär datainsamlingsmetod har kvalitativa intervjuer genomförts för att därmed 
få tillgång till ny data (Bell 1993:65). Valet grundades i ett behov av att kunna ställa 
följdfrågor allt eftersom intervjun fortskred. Vidare att få fram vad respondenterna 
värdesätter i relationen mellan företagen och hur de ser på framtiden. Inledande 
intervjuer har genomförts med Koncernchef Ulf Sjölander och VD Johan Lindholm på 
Sjölanders Mekaniska. Dessutom har det funnits möjlighet att kontinuerligt under 
arbetets gång ställa kompletterande frågor till dem. Fortsättningsvis har mer 
omfattande intervjuer genomförts med Ulf Sjölander och Johan Lindholm samt Kjell-Åke 
Andersson, Produktionschef på Sjölanders Mekaniska. Vidare har två intervjuer 
genomförts hos respektive kund. Det sekundära materialet baseras på en primär källa 
(Bell 1993:65–66) och består av broschyrer från fallföretaget samt kunderna. En tolkning 
av broschyrernas innehåll har använts som stöd i inledningskapitlet.  
 
Övriga källor till uppsatsen i form av vetenskapliga artiklar har sökts i databaserna 
ELIN@Mälardalen, ABI/INFORM, Emerald. Fortsättningsvis har böcker sökts via 
sökmotorn Google Scholar. Sökord såsom nätverk, networks, industrial networks, 
kundrelationer, leverantörer, relationsmarknadsföring, relationships, long-term 
relationships, industrial marketing, fallstudie samt kvalitativ forskning användes. Genom 
litteratursökningen har artiklar och böcker påträffats och ett strategiskt urval gjordes för 
deras relevans till undersökningen. 
 
Sökningen gav även författarnamn att söka vidare på, däribland David Ford och Håkan 
Håkansson. Under litteratursökningen framkom att ämnet tidigare studerats flitigt av 
IMP-gruppen som är en europeisk forskningsgrupp där Ford och Håkansson ingår. 
Gruppen bildades 1976 (Ford 1998:VIII) och deras forskningsområde är industriella 
relationer. IMP-gruppens nuvarande fokus ligger på industriella affärsrelationer inom 
nätverk (Bovik 2004:6) och även fast uppsatsen till största del behandlar industriella 
kundrelationer generellt har IMP-gruppens material varit användbart. 
 

3.2 Intervjuer 

För att få en översikt av problemområdet gjordes en förberedande intervju med 
Koncernchef Ulf Sjölander och VD Johan Lindholm på Sjölanders Mekaniska. Genom 
inledande samtal gavs en uppfattning om vilka områden eller teman som är viktiga och 
hur det är möjligt att få berörda människor att prata om det som angår dem (Bell 
1993:93). Vid första mötet bokades även tid för ytterligare intervju med Ulf Sjölander 
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och Johan Lindholm där problemområdet skulle beröras. Vidare valdes Kjell-Åke 
Andersson, Produktionschef på Sjölanders Mekaniska som stöd till intervjuerna med Ulf 
Sjölander och Johan Lindholm. I samband med intervjun med Kjell-Åke Andersson gavs 
en rundvandring i svetsverkstaden i Sala vilket underlättade förståelsen för produkterna 
som Sjölanders Mekaniska tillverkar till de två kunder som studerats. 
 
Tidigare kännedom och kontakt med fallföretaget underlättade samarbetet med 
Sjölanders Mekaniska. Ulf Sjölanders och Johan Lindholms positiva intresse till 
undersökningen gav bra förutsättningar för intervjuer och möjlighet till uppföljning av 
oklarheter.  I samtal med Johan Lindholm gavs dessutom förslag på respondenter hos de 
två kunderna samt kontaktuppgifter. Två respondenter med olika typer av 
ansvarsområden valdes ut hos respektive kund för att ge bredd i svaren. Hos Kund A 
intervjuades en avtalsansvarig samt en beredare, som förbereder underlag och gör vissa 
inköp. Hos Kund B intervjuades en projektansvarig samt en inköpsansvarig. Urvalet av 
respondenter gjordes strategiskt då de har haft den huvudsakliga kontakten, inom sina 
ansvarsområden, med Sjölanders Mekaniska och ansågs därför mest lämpade som 
respondenter. En inledande kontakt togs med samtliga respondenter per telefon 2-4 
veckor innan intervjutillfället för att förklara syftet med intervjun samt bestämma tid 
och plats. 
 

3.2.1 Genomförande och bearbetning av insamlad information 

Två intervjuguider utformades med semistrukturerade frågor varav en riktad till 
Sjölanders Mekaniska (se Bilaga 1) och en riktad till deras kunder (se Bilaga 2). För att 
bemöta reliabilitetskraven (Bryman & Bell 2003:48,364) samt att få en fokus i 
intervjuerna ställdes i hög utsträckning samma typ av frågor till alla respondenter hos 
både kunder och Sjölanders Mekaniska. Dessutom var frågeformuläret utrustat med 
detaljerade instruktioner till varje fråga för att frågeställningarna inte skulle glömmas av 
samt att undersökningen skulle ge samma resultat om den vid ett senare tillfälle skulle 
göras om. Ulf Sjölander och Johan Lindholm tilldelades även intervjuguiden till kunderna 
via e-post innan intervjutillfällena för att kunna ge eventuella tillägg. 
 
De semistrukturerade intervjuupplägget gav respondenterna möjlighet att fritt uttrycka 
sig om relationen. Intervjuguiderna upplevdes som stöd vid intervjutillfällena, men inget 
som behövde följas ordagrant. Dock följdes de så till vida att inget viktigt glömdes bort. 
Intervjuerna genomfördes som samtal och därför kunde även en del naturliga 
följdfrågor uppkomma. Intervjuguiderna var utformade med ett flertal större öppna 
frågor som baseras på den teoretiska referensramen och som är knutna till 
operationaliseringsmodellen (se figur 1). Samtliga intervjuer genomfördes på 
respondenternas arbetsplats, förutom intervjun med Kund A:s beredare vilken 
genomfördes på Sjölanders Mekaniska i samband med beredarens veckobesök. Att 
merparten av intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats gav god 
tillgång till ytterligare material i form av broschyrer. Dessutom var det intressant att 
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uppleva respondenterna i deras naturliga miljö. Intervjuerna var samtliga mellan 40-60 
minuter långa och ägde rum under november och december 2008. 
 
För att säkerställa att allt som sagts vid intervjuerna fanns tillgängligt för analys 
(Merriam 1994:96) användes en diktafon vid samtliga intervjutillfällen. För att dessutom 
gardera mot eventuella tekniska problem med diktafonen fördes anteckningar i 
samband med intervjuerna. Dagen efter varje intervjutillfälle skrevs intervjuerna ner 
som text och skickades ut till respektive respondent för godkännande. Det 
transkriberade materialet sammanställdes sedan utifrån de teoretiska variablerna 
förmåga, ömsesidighet, särskiljande egenskaper och inkonsekvens. Vidare ledde 
sammanställningen till en diskussion där teori och insamlad primärdata jämfördes 
utifrån variablerna och där de mest relevanta delarna plockades fram. För att säkerställa 
validitetskraven (Bryman & Bell 2003:48) användes de teoretiska variablerna samt den 
kvalitativa undersökningen för att uppsatsens frågeställningar skulle kunna besvaras i 
slutsatsen. 
 
En slutversion av uppsatsen i sin helhet skickades ut till respektive respondent innan 
slutseminariet. På så sätt förmedlades resultatet till de människor som varit föremål för 
undersökningen. Genom utskicket säkerställdes även att det fanns en 
överensstämmelse mellan resultaten och de erfarenheter och uppfattningar som 
respondenterna har (Bryman & Bell 2003:308). Vidare presenteras i form av PowerPoint 
det slutgiltiga resultatet av båda uppsatserna18 för Sjölanders Mekaniska den 19 februari 
2009. 
 

3.3 Operationaliseringsmodell 

Operationaliseringsmodellen är baserad på David Ford et al. modell från 1986 om hur 
företag interagerar. Modellen valdes ut då den ger en utförlig bild av aspekter knutna till 
affärsrelationer, därmed ansågs den ge möjlighet att även skapa en omfattande bild av 
fallföretagets relationer till sina etablerade kunder. Som framgår av figuren nedan (Figur 
1) är de fyra begrepp som behandlas i modellen kopplade till varandra och ligger till 
grund för undersökningen. Förmåga och ömsesidighet ses som grunden för samarbetet 
mellan två företag. Vidare anses särskiljande egenskaper och inkonsekvens innefatta det 
unika i relationen och dessutom de oklarheter och tvetydigheter som kan förekomma. 
Samtliga frågorna i de tidigare nämnda intervjuguiderna (Bilaga 1 samt 2) följer 
operationaliseringsmodellen. 
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Figur 1: Hur företag interagerar. Egen bearbetning av Ford et al. (1986) modell. 
 
 

1. Förmåga 
Då begreppet förmåga hanteras i intervjuerna kommer frågor behandlas som 
talar om vad företagen faktiskt gör för varandra. T ex vilken typ av produkter 
Sjölanders Mekaniska levererar till sina kunder eller vilket typ av arbete som 
utförs, t ex svetsning. Produkten eller tjänsten är i det här fallet grunden till 
relationen. Fortsättningsvis kommer frågor som handlar om det ömsesidiga 
beroendet tas upp då produkterna Sjölanders Mekaniska tillverkar till sina 
kunder är kundspecifika och kräver en anpassning från båda parter. Företagen 
kan även skapa tekniska, tidsmässiga samt kunskapsmässiga bindningar mellan 
varandra. (Se Bilaga 1 samt 2 under rubriken ”Förmåga”) 
 

2. Ömsesidighet 
Begreppet ömsesidighet kopplas till frågor som berör sociala bindningar, alltså 
hur den personliga kontakten och kommunikationen mellan personerna i 
företagen ser ut. Vidare vad parterna värdesätter i en relation samt hur 
bemötandet från Sjölanders Mekaniska upplevs. Det kan även handla om 
gemensamma intressen såsom en önskan att driva relationen till en ny nivå i 
form utav t ex produktutveckling. (Se Bilaga 1 samt 2 under rubriken 
”Ömsesidighet”) 
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3. Särskiljande egenskaper 
När det handlar om begreppet särskiljande egenskaper så kommer frågor om hur 
unik den specifika relationen är att beröras. Det unika i Sjölanders Mekaniskas 
relationer till Kund A samt Kund B skulle kunna vara att relationerna pågått 
under en längre tid. Här berörs även det förtroende som efter en tid kan växa 
fram mellan företagen. Vidare tas frågor som berör relationens framtid upp samt 
hur en eventuell relation med en tredje part utnyttjas. (Se Bilaga 1 samt 2 under 
rubriken ”Särskiljande egenskaper”) 
 

4. Inkonsekvens 
Begreppet inkonsekvens berör de oklarheter och tvetydigheter som existerar i 
den befintliga relationen såsom eventuella konflikter. Här diskuteras frågor som 
juridiska och ekonomiska bindningar t ex avtal och investeringar. (Se Bilaga 1 
samt 2 under rubriken ”Inkonsekvens”) 
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4 Resultatredovisning och analys 
 
Sjölanders Mekaniska kommer i analysen och slutsatsen som följer att nämnas vid 
”Sjölanders” då kunderna vanligtvis benämner företaget på så vis. 
 

4.1 Förmåga  

Grunden för en relation mellan kund och leverantör utgörs av vad de kan göra för 
varandra i form av produkter eller tjänster, eftersom det är där samarbetet inleds. I 
teorin nämns att omfattningen och hur betydelsefulla uppgifterna är påverkar hur stark 
eller nära en relation blir. Eftersom Sjölanders kunder gör stora och återkommande 
beställningar kan relationerna därför stärkas och företagen föras närmare varandra. 
Koncernchef Ulf Sjölander menar att de vänder sig till kunder som vill ha stora jobb 
utförda eftersom han tror det är lättare att ta mer betalt när det är färre som 
konkurrerar om jobben. Utifrån kundens beställning tillverkar de komponenter till 
kundernas maskiner. Det görs då t ex svetsningsjobb samt bearbetningsjobb efter 
kundernas ritningar. Kund B tillverkar stora maskiner som ska levereras till länder runt 
om i världen och inköpsansvarig hos Kund B gör därför beställningar på större grövre 
komponenter i ett land som ligger nära slutdestinationen, för att minimera höga 
fraktkostnader. Nyckelkomponenter däremot, som kräver mer högteknologisk finess, 
lägger han på Sjölanders eller liknande leverantörer i Sverige.  
 
Som teorin berättar kan stabilitet uppnås då leveranser börjar ske på rutin eller att flera 
större beställningar görs. Många av de jobb som Sjölanders utför åt sina kunder sker på 
rutin eftersom liknande komponenter tillverkas år efter år. Dock är inte komponenterna 
till kundernas produkter identiskt lika menar Johan Lindholm men konstaterar att det 
inte tycks ske några större variationer. Kund A som tillverkar elmotorer kan beställa 
olika komponenter till sina maskiner, men det rör sig trots allt alltid om elmotorer 
fortsätter Johan Lindholm. Det kan ske förändringar när Kund A gör förbättringar på sina 
maskiner berättar beredaren hos Kund A, men instämmer i att det ändå är mycket som 
upprepas från order till order. Skillnaden kan t ex vara i storlek på komponenterna. 
Projektledaren hos Kund B säger att Sjölanders arbetar på rutin när det t ex gäller 
separatorer. Dock ser inte inköpsansvarig hos Kund B Sjölanders uppdrag som 
rutinmässiga utan menar att varje maskin som byggs till dem är unik. Det beror på att 
det är processmaskiner som anpassas efter olika typer av malm eftersom malm kan 
förändras beroende på hur åldrad den är, berättar han. Att delar av produktionen ändå 
sker på rutin till både Kund A och Kund B kan bero på det mångåriga samarbetet dem 
emellan. Dock är många komponenter trots allt kundanpassade och kan därför inte 
masstillverkas, därav blir rutinmässig produktion en definitionsfråga.  
 
I teorin nämner Ford att det däremot är viktigt att just relationen parterna emellan inte 
blir rutinmässig. I värsta fall finns det en risk att relationen inte längre ifrågasätts och 
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därmed institutionaliseras. När det gäller relationerna mellan företagen tror samtliga 
respondenter att engagemanget och utvecklingen snarare tilltar ju närmare de kommer 
varandra. Det talar då emot att det skulle ske en institutionalisering av relationen. 
 
Hammarqvist et al. tror att en relation kan förstärkas då tekniska anpassningar görs 
mellan företagen, t ex genom inköp av särskilda maskiner. En särskild fräs som 
Sjölanders använder till Kund A:s poolplattor tror beredaren hos Kund A var 
skräddarsydd för det jobbet, även om den rimligtvis går att använda till andra jobb 
också. Inköpsansvarig hos Kund B uppfattar Sjölanders som villiga att investera i nya 
maskiner anpassade för dem som kund, men tror inte att en leverantör skulle köpa 
maskiner som bara kan användas till en kund. Att anpassningar gjorts mellan företagen 
kan vara en bidragande faktor till att relationerna pågått under en längre tid och att 
regelbundna beställningar hela tiden görs. 
 
I teorin berättas vidare att det också kan ske tidsmässiga anpassningar för att undvika 
dröjsmål i produktion. En tidsmässig anpassning kan vara just-in-time, att företagen 
undviker lagerhållning och därmed anpassar sin produktion till varandra. För att undvika 
stora lager anpassar Sjölanders sin produktion till kunderna. Att det dessutom, från 
Sjölanders sida, tillsatts en planeringsfunktion för att styra upp leveranssäkerheten kan 
ha bidragit till färre förseningar i produktionen. Enligt Ulf Sjölander kan just förseningar 
kosta kundens kund stora summor pengar. Kund A:s avtalsansvarige berättar att de har 
som mål att leveranssäkerheten från deras underleverantörer ska ligga över 95 %. Kund 
A gör kontinuerliga beräkningar på leveranssäkerheten hos alla deras leverantörer. Vid 
deras senaste mätning låg Sjölanders på 90-92 %. Det har blivit en förbättring sedan det 
anställdes en person att sköta planeringen på Sjölanders, menar avtalsansvarig hos 
Kund A. Han upplever det som mycket positivt och tycker att det har blivit mer ordning 
och reda. Han säger också att Sjölanders är den leverantör han har minst problem med, 
när det gäller just leverenssäkerhet. Ansvarig beredare hos Kund A instämmer i att det 
blivit en markant skillnad. Ulf Sjölander förklarar att leveranssäkerheten från Sjölanders 
sida, till Kund A under 2007 låg på ca 70 %, därav den markanta skillnaden19. 
 
Inköpsansvarig hos Kund B berättar att de tidigare inte fick några rapporter om 
förseningar från Sjölanders. Något som har ändrats då de numera alltid får reda på om 
det finns risker för förseningar. Det skickas ut listor veckovis av planeringen på 
Sjölanders för att kunderna ska veta hur de ligger till tidsmässigt. Kvaliteten och 
leveranssäkerheten är det viktigaste i en leverantörsrelation menar Kund A:s beredare 
vidare och tillägger: ”Det är det vi är beroende av. Får vi rätt grejer i tid så vet vi att vi 
kan sätta in dem i våra maskiner och komma vidare.”  Det har dock skett en större 
orderuppgång hos Kund A och det kan bli mycket för personalen på Sjölanders att hålla 
reda på, menar beredaren.  
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Jansson kommer fortsättningsvis till slutsatsen att det är viktigt för både kund och 
leverantör att förstå dels sina egna, dels varandras processer, arbetssätt och 
prestationsnivåer. Ulf Sjölander menar att det är viktigt att de som leverantör förstår 
kundens ritningar och gör exakt vad som står på dem. Gör de mindre fuskar de, men de 
behöver inte heller göra mer än vad som krävs säger Ulf Sjölander. Enligt inköpsansvarig 
hos Kund B är det inte alltid det låga priset som är viktigast, utan säkerhet och kvalitet 
spelar stor roll. Även hos Kund A betonas kvaliteten:  
 

”Kvaliteten är viktig. Det ska inte vara sämre kvalitet än vi 
vill ha, men det behöver inte vara bättre heller. Vi betalar ju 
bara för den nivån” (Avtalsansvarig, Kund A). 

 
Det är därför också viktigt att kunden ger bra förutsättningar till sina leverantörer. 
Kunden behöver göra tydliga ritningar och ge klara direktiv, något som beredaren hos 
Kund A ser som grunden i en bra relation till leverantörer generellt. Ulf Sjölander 
betonar vikten av leveranssäkerhet samt att Sjölanders är kvalitetsmedvetna, har hög 
kompetens och följer lagar och förordningar. Kund A:s elmotorer t ex kräver ett högt 
säkerhetstänkande, eftersom det skulle kosta miljontals kronor om något gick sönder i 
dem berättar han.  
 
En hög kapacitet och kompetens kan vidare skapa ett ömsesidigt beroende då det ger 
goda förutsättningar till återkommande affärer. Sjölanders är i hög grad beroende av 
både Kund A och Kund B eftersom de står för stora volymer i beställningar. Både Kund A 
och Kund B står vardera för omkring 25 % av volymen enligt Ulf Sjölander. Tillsammans 
faktureras Kund A och Kund B därmed för ca 65 miljoner kronor per år.20 Ulf Sjölander 
hoppas även att kunderna är beroende av Sjölanders, men är medveten om att de skulle 
gå till en annan leverantör om Sjölanders inte fanns. Kund A:s beredare betonar att det 
är viktigt att alltid ha minst två leverantörer för varje maskinbearbetning för att minska 
beroendet av sina leverantörer. Men Sjölanders har efter flera års samarbete rimligtvis 
lärt sig kundernas produkter väl, vilket kan leda till sänkta priser och möjlighet att 
snabbt åta sig jobb. Det stärker förstås relationen och kan i viss grad skapa ett beroende 
hos kunden.  
 
Som framkom i teorin tycker Cann att bevarandet av den långsiktiga relationen bör 
uppmuntras då det är mer kostnadseffektivt att behålla en existerande kund än att leta 
efter en ny kund. Det tycks stämma då projektansvarig hos Kund B menar att det alltid 
innebär en lärpeng att lägga ut arbete på nya verkstäder. Det kan också vara 
tidskrävande eftersom arbetsprocessen samt ritningar då behöver förklaras för den nya 
leverantören. Det kan enligt Hammarqvist även sägas vara en kunskapsmässig bindning 
när företagen lär sig mycket om vad motparten kräver och kan prestera. Kunskapen hos 
Sjölanders medarbetare är därför en stor tillgång i relationerna. Kund A:s beredare 
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tycker att de vet vad Sjölanders har för möjligheter att hjälpa dem. Vidare medger 
inköpare hos Kund B att ingen annan leverantör än Sjölanders lyckats tillverka deras 
våtseparatortrummor: ”Det är det som sitter i huvudet på gubbarna”. Eftersom 
verkstaden och dess personal tidigare varit i Kund B:s ägo, har separatorerna tillverkats i 
decennier av personalen och Sjölanders fick därmed en stark konkurrensfördel vid 
uppköpet av verkstaden och kompetensen som följde med den. Inledningsvis i 
relationen hade inte Sjölanders någon större erfarenhet av att räkna på kostnaden för 
jobben. Det fanns i huvudet på inköparen och hans medarbetare hos Kund B. Kund B:s 
inköpsansvarig säger att de då körde med väldigt öppna kort och berättade om 
strukturen på jobben, vilket material och vilka arbetstimmar som ingick etc. Nu tycker 
han däremot att Sjölanders har lärt sig mycket.  
 

”Vi har många duktiga leverantörer, men Sjölanders är en av de 
duktigare. Väldigt duktig leverantör” (Inköpsansvarig Kund B). 

 
Sammanfattningsvis under aspekten Förmåga kan sägas att eftersom Sjölanders kunder 
gör stora återkommande beställningar, stärks relationen dem emellan. Många av de 
jobb Sjölanders utför åt sina kunder sker på rutin eftersom liknande komponenter 
tillverkats i många år. Dock ses inte uppdragen som rutinmässiga, utan varje komponent 
eller maskin som byggs är unik. Det handlar trots allt om kundspecifika produkter som 
inte kan masstillverkas. Eftersom det har skett både tekniska och tidsmässiga 
anpassningar mellan företagen har relationerna stärkts och skapat bra förutsättningar 
för ett långsiktigt samarbete. Det mångåriga samarbetet leder till att Sjölanders kan sina 
kunders produkter väl och de har därmed lätt att uppfylla deras önskemål. Att 
Sjölanders tillverkat produkterna i så många år ger dem rimligtvis en konkurrensfördel 
och leder dessutom till att priserna kan kapas. Ett mer kostnadseffektivt samarbete kan 
vidare skapa ett beroende hos kunden gentemot Sjölanders. För att Sjölanders skall 
kunna uppfylla de önskemål kunderna efterfrågar är det viktigt att kunden skapar bra 
förutsättningar för dem, t ex genom detaljerade ritningar. Samtliga respondenter tror 
att engagemanget och utvecklingen tilltar ju bättre de lär känna varandra och risken för 
att relationen institutionaliseras minskar därmed. 
 

4.2 Ömsesidighet 

Ford et al. nämner i teorin att de uppfattar ömsesidighet som en aspekt där kund och 
leverantör har en mer personlig och social kontakt och det berör hur parterna uppfattar 
varandra med betoning på mänskliga relationer. Hur hög grad av ömsesidighet det 
existerar i en relation beror på i hur hög grad parterna visar intresse för varandras 
välbefinnande och hur starka deras gemensamma intressen och mål är. Inköpsansvarig 
hos Kund B menar att ärlighet är det viktigaste i en relation och även att alla led i 
produktionskedjan är nöjda med värdet i relationen. ”En dålig affär hörs långt. Men en 
bra affär hörs inte så mycket, då är du nöjd” menar inköpsansvarig. Han understryker 
även det ömsesidiga utbytet och säger att det är viktigt att även deras leverantörer 
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tjänar pengar på affärerna, annars kommer de inte att finnas kvar. Det är viktigt att se 
till att det går att återkomma. Inköpsansvarig menar att det liknar en vanlig relation på 
det viset: ”Du ber inte din fru dra åt helsike innan du går till jobbet på morgonen.” 
Fortsättningsvis tycks det finnas ett gemensamt intresse i att förbättra existerande 
produkter. Kjell-Åke Andersson framhåller att även fast det inte sker någon direkt 
gemensam produktutveckling lyssnar Kund B när Sjölanders kommer med synpunkter 
och förslag på förbättringsåtgärder: ”Några produkter har de ändrat för att vi har 
kommit med idéer”. Det är ett tecken på bra samspel mellan företagen, när de kan föra 
den typen av resonemang. 
 
Beredaren hos Kund A berättar att det på senare tid har skett en förändring i hur nära 
samarbetet ska vara till deras leverantörer. Under 1990-talet kom det riktlinjer från 
deras inköpsavdelning att det var viktigt att utvecklas tillsammans med leverantörerna. 
Men han tycker det har försvunnit lite och tror det beror på att mycket nu köps i 
lågkostnadsländer. Dock ser inköpare hos Kund B att mycket jobb har återvänt till 
Sverige, något som kan bero på att högre kvalitet efterfrågas allt oftare. Kostnaden för 
att lägga produktion utomlands kanske egentligen inte blir mycket mindre än att lägga 
den i Sverige. Det kan t ex tillkomma mer administrativa kostnader och vara mer 
tidskrävande att lägga produktion samt att göra affärer generellt med företag utanför 
Sverige. 
 
Vidare berättar Johan Lindholm att Kund A tidigare uttryckt en önskan om att Sjölanders 
skulle bli mer öppna med t ex kalkyler för att de ville se att det var ordning och reda i 
beräkningarna. Sjölanders har efter det blivit mer öppna med just sina kalkyler vilket 
tyder på en välvilja från deras sida. Dock undviker de att utlämna fullständig 
information, då det inte skulle vara direkt affärsmässigt. En föreställning finns om att 
det i affärsvärlden, i stor utsträckning är resultatinriktat, därav upplevdes det positivt 
och något överraskande att respondenterna visade ett ödmjukt och respektfullt intresse 
för relationen mellan kund och leverantör. Det långsiktiga tänket och framgång för båda 
parter verkar vara något som skapar mervärde för alla inblandade.  
 
Förutom ärlighet nämns av samtliga respondenter öppenhet, tillit, god kvalitet och 
leveranssäkerhet som grundförutsättningar för en bra affärsrelation. Johan Lindholm 
understryker även vikten av kompetens och menar att det är något som är lätt att 
glömma: ”Det finns ingen kund som tycker om mig, hur trevlig jag än är, om jag inte står 
för kompetensen att kunna leverera det kunden vill ha.” Fortsättningsvis ser 
respondenterna kommunikationen mellan företagen som en avgörande faktor i 
relationens utveckling. Den bör underlättas då relationen pågått under en längre tid, 
eftersom parterna då känner varandra väl och lättare kan använda sig av ett närmare 
och rakare språk. Avtalsansvarig hos Kund A tycker det är viktigt med en ärlig 
kommunikation vid t ex en eventuell försening i leveransen. Han menar att det är 
fördelaktigt att få kännedom om förseningen så fort som möjligt så att de kan parera. 
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Just den ärliga kommunikationen, att meddela eventuella problem så fort de uppstår, är 
något som Sjölanders nyetablerade kunder också har understrukit som avgörande21.  
 
Kontaktmönstret mellan Sjölanders och deras kunder är oftast mycket strukturerat. Det 
anordnas möten veckovis för att följa upp pågående order, månadsmöten för att följa 
upp gjorda leveranser och kvartalsmöten för att diskutera prognoser och framtida 
affärer. Ulf Sjölander menar att det tidigare inte var lika mycket kontinuitet i 
kontakterna och att informationen inte alltid nådde fram till rätt person, vilket ibland 
ledde till kaos. Det är bättre nu när det endast är en ansvarig kontaktperson till varje 
kund och att det även fungerar på samma sätt från kundens sida. Det var dock inte lätt 
att få till kontinuiteten i mötena då det är mycket som skall passas ihop berättar Ulf 
Sjölander vidare. Att det har skett en förbättring i kontaktmönstret kan ses som ett 
tecken på att det finns ett intresse hos respektive part att föra relationen framåt. 
Projektansvarig hos Kund B berättar att de är öppna med vad Sjölanders kan förvänta sig 
av dem, t ex information kring orderingången. Han upplever också en öppenhet från 
Sjölanders sida och han känner även att de får den information de behöver. 
Sjölanders har använt sig av ett redan upparbetat kommunikationssystem de har med 
Kund A och implementerat det i kontakten med Kund B. Johan Lindholm berättar att 
han som VD i första hand är med på kvartalsmöten men ibland även på månadsmöten. 
Veckomötena lämnar han dock helt till medarbetarna, däribland Kjell-Åke Andersson, 
som har den mer dagliga kontakten med kunderna. Eftersom det var Sjölanders som tog 
initiativet till den mer strukturerade kontakten med Kund B upplever Johan Lindholm att 
han snabbt kom överens med Kund B:s representanter på kvartalsmötena. Möjligheten 
för Sjölanders att påverka kontaktmönstret även med Kund B kan ses som en styrka hos 
leverantören och en vilja hos Kund B att stärka relationen ytterligare. Den 
välstrukturerade kontakten mellan Sjölanders och deras kunder har förstås varit till stor 
hjälp i fallföretagets strävan efter att i första hand förbättra sin leveranssäkerhet men 
troligtvis också ökat deras möjligheter att få diskutera framtida jobb. När relationen 
fungerar väl kan företagen dock dra ner på antalet möten. Beredaren hos Kund A ser 
helst att möten veckovis kan minskas, men just nu har Sjölanders väldigt många order 
hos Kund A som de vill hålla koll på. Beredaren tycker ändå att det är trevligt med 
veckomötena och ser fördelar med dem:  
 

”När man sitter öga mot öga kan man gå igenom rätt mycket 
på en gång. Få en helhetsbild istället för att var och en bara 
sitter och tittar på sitt köp.” 

 
Utöver de officiella mötena företagen emellan, är det viktigt att kommunikationen 
fungerar väl dagarna däremellan, om det t ex skulle uppstå något problem. Att 
dessutom ses över luncher och sitta ner och diskutera med både nya, gamla och 
tilltänkta kunder tror Johan Lindholm är jättebra. Beredaren hos Kund A upplever att 
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han har en väldigt bra relation med personalen hos Sjölanders och att han snabbt får 
svar på sina frågor. Ett önskemål från beredaren är därför att dialogen ska fortsätta lika 
bra i framtiden.  
 
Den omorganisation som genomförts på Sjölanders upplevs dessutom ha skapat mer 
ordning. Tidigare tycker inköpsansvarig hos Kund B att verksamheten kändes uppdelad i 
en Västerås-del och en Sala-del och Västerås-delen var då främst inriktad mot Kund A:s 
koncern som den alltid gjort affärer med. Men han menar att det har ändrats och att 
Sjölanders nu upplevs som en tydligare enhet. Projektansvarig hos Kund B ser det som 
positivt att Sjölanders engagerar sig mer i leveranstider och att företagen pratar mycket 
med varandra. Kommunikationen är viktig i en relation menar han. Det gäller för både 
kund och leverantör att tala om både det som är positivt och negativt.  
 

”Så länge vi har den här öppna dialogen kommer det fungera 
bra, men slutar vi med det så kommer vi vara tillbaka på ruta 
ett igen” (Projektansvarig Kund B). 

 
Det är även viktigt att Sjölanders förmedlar sina långsiktiga tankar ut mot kunderna, 
speciellt då t ex en ny förändring skulle komma till, eller om större nyanställningar sker. 
Projektansvarig hos Kund B poängterar att det för dem är viktigt att få reda på trender, 
det vill säga vilket håll en leverantör är på väg mot. Han ser därmed öppenhet och 
ärlighet som det viktigaste för en god relation. Tidigare var leveranssäkerheten från 
Sjölanders ett problem för Kund B då det satte käppar i hjulet för dem. Men en dialog 
startade för att reda ut problemet och projektansvarig upplever att det tog extra fart 
när Johan Lindholm tillsattes som ny VD. Även avtalsansvarig hos Kund A tycker det var 
ett bra beslut att ta in Johan Lindholm som VD och upplever honom som ett bra 
komplement till Ulf Sjölander. Vidare berättar avtalsansvarig hos Kund B att det ingår i 
hans jobb att titta på hur organisationen hos deras leverantörer ser ut och fungerar. 
Skulle det vara något som är bristfälligt är det viktigt att påpeka, menar han. 

 
För att en relation ska utvecklas är det viktigt att ständigt tänka på hur den kan 
förbättras. Ulf Sjölander berättar att Johan Lindholm och Kjell-Åke Andersson arbetat 
mycket med att föra relationen med Kund B framåt. Johan Lindholm säger vidare att han 
blivit väldigt involverad i relationen sedan företagen börjat diskutera fast prissättning av 
utvalda komponenter. Sjölanders har i dagsläget en fast prislista på separatorer som 
produceras till Kund B vilket innebär att de snabbt kan lämna offert till sin kund. 
Projektledare hos Kund B gillar konceptet med fasta prislistor och vill försöka få fram 
fasta priser på fler maskiner, speciellt nyckelmaskiner. Den fasta prissättningen är något 
som Johan Lindholm upplever som positivt och vill utveckla än mer i framtiden. Det är 
Kund B som tagit initiativet till de fasta prislistorna och den här gemensamma 
utvecklingen har stärkt banden mellan företagen ytterligare. Det starka argumentet för 
införandet av fasta prislistor verkar vara att spara tid, dels för Kund B och dels för 



Mälardalens Högskola Resultatredovisning och analys  
Kristin Westh & Linda Ask 

 

 23 

Sjölanders. Följaktligen tycks de fasta prislistorna mynna ut i något positivt för båda 
parter. 
 
En bra relation mellan medarbetarna i företagen underlättar självfallet en affärsrelation. 
Ju bättre medarbetarna kommer överens desto troligare blir det att de ser 
affärsrelationen som ett samarbete där de är måna om motpartens välgång. 
Inköpsansvarig hos Kund B upplever Sjölander som flexibla och att de vill att företagen 
ska fungera ihop. Vikten av ett flexibelt arbetssätt har även framkommit i en av 
Sjölanders nya kundrelationer22 vilket tyder på att företag idag uppskattar en förmåga 
hos sin leverantör att hantera snabba förändringar. Den goda relationen kan också 
utnyttjas om det är något kunderna snabbt vill ha hjälp med, de vet då vem de ska 
vända sig till. Den kontakten fungerar väl med Sjölanders menar beredaren hos Kund A. 
Täta kontakter, då parterna har en regelbunden kontakt, ger möjlighet till snabb hjälp 
fortsätter beredare hos Kund A och pekar på ett exempel: ”För några veckor sedan 
hjälpte de oss att ta fram fläktvingar och jobbade då både kväll och helg. Det löste sig 
väldigt snabbt och bra.” Att Sjölanders var beredda att arbeta utöver ordinarie 
arbetstider och därmed lösa problemet för sin kund visar på flexibilitet och god vilja. 
Beredaren hos Kund A tror dock att Sjölanders möjligtvis kan ta på sig för mycket då han 
är av uppfattningen att de alltid gör sitt yttersta för att hjälpa dem. Avtalsansvarig hos 
Kund A tror fortsättningsvis att engagemanget ökar när företagen känner varandra väl 
och alltid ställer upp för varandra. Han liknar relationen vid ett äktenskap:  
 

”Först har du den här nyförälskelsen, när man inleder en 
relation, då är man väldigt tighta. Om man inte vårdar det där 
blir det lite slentrian, men sen efter ett tag då vet man att man 
måste samarbeta i det här för att det ska fungera, annars blir 
det en skilsmässa.”  

 
Relationen kan påverkas negativt när det sker personalbyten. Ulf Sjölander berättar att 
Kund A haft hög omsättning på personalen vilket orsakat en del svårigheter eftersom 
det tar tid för en ny kontaktperson att sätta sig in i relationen. Kjell-Åke Andersson skulle 
gärna se att Sjölanders gjorde mer affärer med de andra avdelningarna hos Kund B, men 
tycker det är svårare att komma in där. Han upplever att det skett mycket personalbyten 
och menar att när han äntligen skapat en relation med någon måste han börja om från 
början med någon annan.  
 

”Det har mycket att göra med individerna. Det hör jag nere på 
golvet också när de pratar om kunderna, hur vissa kontakter 
är lättare att prata med än andra. Allt handlar om människor 
och den dagen det inte gör det, då kan vi lika gärna lägga av” 
(Produktionschef Kjell-Åke Andersson). 
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Vidare berättar inköpsansvarig hos Kund B att det var en period för två-tre år sedan, då 
företagen var mindre öppna mot varandra och att relationen då inte var lika nära som 
den är idag. Inköpsansvarig är osäker på vad svackan i relationen berodde på men tror 
att Sjölanders upplevde det som att Kund B inte köpte tillräkligt av dem och därmed 
framkallades en oro. Dock förklarar inköpsansvarig att det under tidpunkten kom krav 
från huvudkontoret att det skulle göras mer affärer med leverantörer i 
lågkostnadsländer och därav minskade uppdragen hos Sjölanders under en period. 
Härmed styrks Braunerhjelms påstående att underleverantörer kan utsättas för 
internationell konkurrens då deras kunder internationaliserar. Däremot säger 
inköpsansvarig att de börjat använda sig av mer leverantörer i Norden igen. Att en oro 
uppstod hos Sjölanders visar att Kund B möjligtvis under perioden var mindre öppen i 
sin kommunikation samtidigt som Sjölanders kanske inte tog sig för att undersöka 
orsaken. Dock kan anledningen till att Sjölanders inte tog reda på orsaken vara att de 
under perioden var mitt uppe i sin omorganisation. 
 
Sammanfattningsvis under aspekten Ömsesidighet kan sägas att ärligheten samt värdet i 
relationen är av betydande vikt. Att båda parter mår bra ekonomiskt av relationen är 
viktigt eftersom det annars inte blir ett långsiktigt samarbete. Värdet i relation stärks 
ytterligare av att parterna lyssnar på varandras idéer vad gäller t ex produktutveckling. 
Vidare blir det, efter att parterna samarbetat under en längre tid, lättare att 
kommunicera eftersom de då talar samma språk och förstår varandra bättre. En ärlig 
och rak kommunikation skapar i sin tur tillit mellan parterna, speciellt viktigt är det att 
meddela eventuella problem så fort de uppstår, så att kunden i sin tur kan meddela sin 
kund. Kvalitet och leveranssäkerhet ses även som grundförutsättningar för en bra 
relation och när leverantören lever upp till förväntningarna stärks tilliten ytterligare. Att 
kontakten mellan parterna är välstrukturerad effektiviserar hela samarbetet och att 
Sjölanders har satsat på bättre planering är något som kunderna sett resultat av. 
Fortsättningsvis ses det som viktigt att båda parter förmedlar sina långsiktiga tankar och 
planer så att eventuella förändringar inte kommer som någon överraskning. Slutligen 
kan sägas att det är en fördel att ständigt fundera på hur relationerna kan förbättras och 
flitigt diskutera det, parterna emellan. 
 

4.3 Särskiljande egenskaper 

Särskiljande egenskaper är enligt Ford et al. vad som gör relationen unik mellan kund 
och leverantör. Det handlar om vad parterna är beredda att göra för varandra jämfört 
med vad de gör för andra. Att Sjölanders tillverkar kundanpassade, komplexa produkter 
och system bidrar till skapandet av just unika band mellan företagen. Projektansvarig 
hos Kund B uppfattar även den korta kommunikationsvägen som något unikt. Han 
tycker det är enkelt att skicka e-post eller ringa till Sjölanders och snabbt få hjälp. 
Vidare tycker projektansvarig hos Kund B att det är en fördel att Sjölanders tillverkat 
liknande saker tidigare, något som sparar tid på då de slipper utförliga förklaringar och 
att skicka ritningar. Inköpsansvarig hos Kund B ser också en fördel med att de vet hur 
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Sjölanders resonerar. Dessutom anser de att både personliga relationer och 
kontaktmönster inom affärsrelationen fungerar bra. 
 
Kjell-Åke Andersson tycker att det unika med relationen till Kund B, som han kallar sitt 
skötebarn, är att det är lika lätt att prata med dem som det är med kompisar. Frågan är 
om en så pass nära relation kan påverka affärsmässigheten negativt? Johan Lindholm 
menar att det kan ligga något i det och har funderat på vad som skulle inträffa om t ex 
en konflikt skulle uppstå. ”Det finns då en risk att vi är för snälla” säger Johan Lindholm. 
Det är i första hand Kjell-Åke Andersson som byggt upp de starka relationerna till Kund 
B och de har sedan kompletterats av andra medarbetare hos Sjölanders. Johan 
Lindholm framhåller vidare att det är en historiskt lång relation till Kund B som de inte 
gärna bryter upp så länge den fungerar.  
 

”Vi Västerås-Sjölanderiter är inte långa med Kund B, men 
verkstaden som levererar till Kund B har en evig relation, för 
den har alltid funnits, även om det är olika bolag som ägt 
enheten” (VD, Johan Lindholm). 

 
På liknande sätt går det att se på relationen till Kund A. Beredaren hos Kund A menar 
att relationerna går in i varandra mycket. De har beställt samma typ av produkter i 
decennier, men verkstaden har varit i olika leverantörers ägo. Sjölanders har haft en 
evig relation till Kund A:s moderbolag sedan starten år 1898 och gjort produkter till 
olika dotterbolag under årens lopp. Därav har Johan Lindholm och Ulf Sjölander ibland 
svårt att särskilja den unika historiska relationen till Kund A:s moderbolag från den 
relationen Sjölanders har till Kund A. Beredaren hos Kund A tror även att kontakten 
underlättas då företagen ligger i samma stad: ”Vi hanterar alla leverantörer på samma 
sätt men vi ses kanske lite oftare när det ligger lokalt”. Att Västerås är en industristad 
skapar goda förutsättningar för lokala affärsrelationer. Sjölanders gynnas av det lokala 
affärsklimatet, något som märks då deras senaste kundförvärv är två stora energibolag 
som finns i Västerås23. Även avtalsansvarig hos Kund A tror att det möjligen är lättare 
att bygga en relation på nära håll särskilt för de som har den tätare kontakten, t ex 
beredarna. Han belyser även vikten av att tala samma språk och menar att det är 
betydligt mer tidskrävande att föra diskussioner med leverantörer i utlandet eftersom 
det då krävs mer noggrannhet och ett större behov av att ställa kontrollfrågor. 
 
Fortsättningsvis menar avtalsansvarig hos Kund A att Sjölanders är en av de 
leverantörer han har minst problem med: ”Jag har aldrig blivit satt i kläm någon gång”. 
Beredaren hos Kund A tycker även att det känns tryggt att Sjölanders är van vid deras 
ritningar. Varken avtalsansvarig eller beredaren hos Kund A ser däremot något direkt 
unikt med relationen till Sjölanders, jämfört med andra leverantörer. ”Det fungerar 
jättebra med allting och som jag ser det är det så vi vill ha det. Men det är inte unikt, 
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det är som det ska vara” menar beredaren. Han medger dock att de täta kontakterna 
och att de känner varandra väl kan ses som något extra. De kan då komma med kort 
varsel och få hjälp av Sjölanders. 
 
Som framkom i teoriavsnittet kan en leverantör behandla sina kunder på ett 
standardiserat sätt, men de kan också vara mer inriktade mot kunden genom specifika 
anpassningar. Då Sjölanders är måna om att anpassa sig till varje kunds specifika 
önskemål blir det ingen standardisering utav affärsrelationerna. Deras möjlighet att 
arbeta på det viset underlättas då de endast har ett fåtal kunder. Sjölanders får därmed 
möjlighet att engagera sig mer i varje enskild kund.  
 
Förtroende och tillit som utgår från en relations historia påverkar naturligtvis hur 
parterna kommer att behandla varandra i framtiden. Ett starkt förtroende för 
motparten ger dem rimligtvis en konkurrensfördel över andra företag. Sjölanders 
satsning att växa till ett medelstort företag sänder ut signaler om att de är solventa 
menar inköpsansvarig hos Kund B. Det kan då t ex göras överenskommelser om att dela 
upp betalningar mot bankgarantier. Företag som kan få ut sådana garantier sänder 
troligtvis ut signaler om att de är att lita på, att de är en trygg leverantör ekonomiskt 
sätt. Från teorin framkom en koppling mellan ömsesidigt förtroende samt utbyte på lika 
villkor med en ökad kompetens och förståelse för alla inblandade. När det finns tillit 
mellan företagen återkommer kunden, även om affären kanske är lite dyrare, tror 
inköpsansvarig hos Kund B. Kund B liter numera på att Sjölanders levererar i tid, vilket 
gör att de gör återkommande beställningar i högre utsträckning än tidigare.  
 

”Om jag ser något som är bråttom, vet jag att det är lättast 
att köra det på Sjölanders. Då vet jag att det blir färdigt i tid” 
(Inköpsansvarig Kund B). 

 
Det unika i relationen visar enligt Ford et al. på vilken riktning relationen kan tänkas ta i 
framtiden och hur inriktade företagen är mot varandra. Avtalsansvarig hos Kund A 
tycker att Sjölanders visar ett positivt intresse för dem som kund och att de alltid 
känner sig välkomna, något som bådar gott inför framtiden. Beredare hos Kund A 
berättar att när antalet maskiner ökar hos dem kollar de av med sina leverantörer om 
de har möjlighet att hänga med: ”Intresset från Sjölanders är stort, de brukar vara på 
hugget och vill diskutera.” Ulf Sjölander berättar att Kund A nu vill att Sjölanders ska 
tillverka stora komponenter åt dem som förut lagts på andra leverantörer vilket visar 
att Kund A uppskattar det jobb Sjölanders utför åt dem och att de därför är angelägna 
att utöka samarbetet. 
 
Vidare hoppas och tror inköpsansvarig hos Kund B att samarbetet med Sjölanders 
kommer utökas i framtiden. Däremot har deras egna uppdrag minskat på grund av att 
det anrikas mindre malm, något som gör att deras uppdrag till Sjölanders även minskar. 
Dock ser han gärna att Sjölanders tar över en del jobb som nu görs i Kund B:s egen 
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verkstad, för att på så vis göra mer kompletta produkter. Leverantören får då mer 
kunskap om vad de håller på med vilket skulle skapa ett mervärde för dem i kundens 
ögon.  
 

”Vi är inte rädda för att Sjölanders blir en konkurrent på 
processutrustning, för kunskapen om processerna finns 
fortfarande kvar inom vårt företag. Det är många maskiner 
inblandade i varje process och Sjölanders kanske bara är 
inblandade i en av dem” (Inköpsansvarig Kund B). 

 
När det kommer in arbeten som Sjölanders inte har kapacitet för, allierar de sig med ett 
företag som har de maskiner som krävs. Genom ett sådant samarbete får Sjölanders 
möjlighet att lära sig hur kunden vill ha sina produkter. Vid en eventuell 
maskininvestering skulle då Sjölanders ha ett försprång. Det kan ibland vara svårt att 
hitta en samarbetspartner som även deras kund kan arbeta mot. ”Vi har ett nätverk 
som vi utnyttjar ständigt” säger Ulf Sjölander. Oftast rör det sig dock om mindre 
uppdrag som Sjölanders lägger på sina underleverantörer, t ex ett måleri som hjälper 
dem ibland.  
 
Ulf Sjölander berättar även att de tidigare inte gärna ingick samarbeten med andra 
leverantörer, eftersom de har sett dem som konkurrenter. Men leverantörer har förstås 
en möjlighet att utnyttja varandra på ett positivt sätt genom samarbete där problem kan 
lösas gemensamt. I kontakten med en av Sjölanders nya kunder, som finns i Västerås, 
har ett sådant samarbete inletts med en tidigare konkurrent, även de i Västerås, när inte 
Sjölanders maskiner räckte till. Sjölanders sköter svetsningen själva medan 
samarbetspartnern sköter bearbetningen.24 Som nämnts i teoriavsnittet menar 
Hammarkvist et al. att ett företags samlade resurser i form av teknik, kunskap och 
personal är små i förhållande till de samlade resurserna mellan aktörer i ett nätverk. Att 
ett sådant samarbete mellan tre företag från samma stad inleds, kan då ge 
konkurrensfördelar samt även stärka affärsklimatet i Västerås som stad. Då företagen 
allierar sig med varandra får de dessutom mer att säga till om vilket kan vara 
fördelaktigt i eventuella förhandlingar med myndigheter. 
 
Inköpsansvarig hos Kund B kan inte komma på om relationen till Sjölanders har gett 
någon specifik kontakt med ett tredje företag, men menar att de inte skulle hålla några 
kontakter hemliga för varandra och att båda företagen känner många i branschen. Även 
om Sjölanders oftast gör sina affärer med personer nära produktionen, kan det vara bra 
att ändå hålla kontakten med personer högre upp i kundernas organisationer. Just 
relationen till personer högre upp i kundernas organisationer är något som Johan 
Lindholm gärna ser en utveckling av: ”Vi skulle nog behöva öka kontakten med lite fler 
spelare hos Kund A som har lite mer kraft och möjlighet i besluten – de stora besluten.” 
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Ulf Sjölander säger att han träffar mycket ledningsfolk i andra sammanhang och att det 
är viktigt för helheten att hålla igång det nätverket.  
 
Sammanfattningsvis kan det unika i en relation framhållas under aspekten Särskiljande 
egenskaper. När det handlar om kundspecifika produkter blir ingen relation den andra 
lik och kommunikationen blir ett avgörande moment då anpassningar mellan företagen 
skall till. Just den korta kommunikationsvägen mellan Sjölanders och dem ses av 
kunderna som något unikt och något som i sin tur skapar nära personliga relationer. 
Även erfarenheten från Sjölanders framhålls som något unikt då kunderna upplever det 
som tryggt att de kan deras ritningar och vet hur de resonerar. Erfarenheten och den 
täta kontakten skapar vidare möjligheter för kunderna att med kort varsel få hjälp av 
Sjölanders. Vid de tillfällen kunderna kommer med förfrågan på produkter som 
Sjölanders inte har kapacitet att tillverka, undersöker de möjligheten att ingå ett 
samarbete med ett tredje företag för att visa kunden att ingenting är omöjligt. 
 

4.4 Inkonsekvens 

Det framkom i teoriavsnittet att det i alla relationer kan uppstå oklarheter när t ex 
budskap såsom önskningar och avsikter inte framförs tillräkligt tydligt. För att undvika 
oklarheter skapas ekonomiska och juridiska avtal, vilket binder företagen samman. 
Genom att inledningsvis skriva utförliga avtal kan oklarheter i stor utsträckning 
undvikas. Avtalsansvarig hos Kund A berättar att det alltid skrivs avtal för ett visst 
produktområde. Där ingår sekretessavtal, hur prisförhandlingarna ska gå till, vilka 
leveranstider som ska gälla och vad som händer om företagen blir osams. Avtalen 
innehåller ofta flera prisbilagor där det står vad som ska ske om t ex materialpriserna 
går upp. Det är viktigt att allt klargörs i avtalen medan företagen är sams, menar 
avtalsansvarige hos Kund A vidare. Varken avtalsansvarig eller beredaren hos Kund A 
kan minnas att det uppstått några konflikter med Sjölanders. Avtalsansvarige tycker 
nästan det vore intressant att se hur en sådan situation skulle hanteras mellan honom 
och ansvariga på Sjölanders.  
 

”Konflikter kan vara prissättning eller något fel som de tycker 
är vårt och vi tycker är deras. Men det är inga stora konflikter. 
Det är inga som vi inte löst på ett väldigt bra sätt. Kund A är 
väldigt bra på det sättet ” (VD Johan Lindholm). 
 

När det gäller avtal med Kund B är de som tidigare nämnts väldigt intresserade av fasta 
prislistor. På så sätt kan de snabbare lämna ut offerter till sina kunder eftersom det 
ibland är kort om tid och de kan då räkna på en preliminär leveranstid till sina kunder. 
Det gör också att Sjölanders snabbare kan åta sig den typen av jobb och det skapar en 
stark konkurrensfördel, samtidigt som även de slipper lägga lika mycket energi på att 
räkna på jobben. Johan Lindholm berättar att det görs avtal som gäller för tolv månader 
med omförhandlingar i december. Priset sätts på det konstanta såsom t ex 
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arbetstimmar. Avtalet skrivs då med två klausuler där den första är ett legeringstillägg 
och innebär att om tillsattsmaterialet i stål ökar eller minskar med mer än 5 % justeras 
priserna direkt. Den andra klausulen gäller om grundmaterialet stål går upp eller ner 
med mer än 5 %. Även då görs omedelbart en justering. Kjell-Åke Andersson ser de fasta 
priserna som ett tecken på att Kund B är måna om att ge Sjölanders mer jobb. 
 
När det gäller konflikter med Kund B nämner deras inköpsansvarig att det uppstått 
problem nyligen med separatorerna som byggts till Ukraina. Det har vid ett tillfälle 
spruckit i en svetsfog. Men det har Kund B sett tidigt i processen och lämnat tillbaka 
arbetet till Sjölanders. Han ser då en fördel med att företagen ligger nära varandra. 
Kund B skriver sedan ett felärende i sitt affärssystem varpå de direkt reder ut problemet 
med leverantören för att på så vis undvika att slutkunden påverkas negativt, berättar 
inköpsansvarig vidare. Han tycker att det brukar vara lätt att lösa problem med 
Sjölanders och att det inte handlar om några längre konflikter.  
 

”Det är en dialog mellan oss, en förståelse från båda håll och 
det tycker jag fungerar bra. Vi vet sedan tidigare att det inte 
alltid är så lätt att kunna säga på dagen när man ska leverera. 
Folk kan bli sjuka, maskiner kan gå sönder eller man kan bli 
blåst från en underleverantör” (Projektansvarig Kund B). 

 
Projektansvarig hos Kund B menar att det sällan uppstår konflikter med Sjölanders. Men 
om det skulle uppstå problem tycker han att det är viktigt att lägga korten på bordet 
direkt. Förseningar i leveranser kan ge böter därför tycker projektansvarig att det är 
viktigt att lösa problemen tillsammans: ”Är det möjligt för Sjölanders att arbeta övertid? 
Kan vi hjälpa till på något sätt? Är det möjligt att få in extra resurser?” Att Kund B är 
angelägen om att hjälpa till med problemlösning visar på att de är måna om ett fortsatt 
bra samarbete med ärlighet som ledord. 
 

”Vi måste vara ärliga mot våra kunder och vice versa, att vi 
håller det vi lovat. Det går ju bra så länge det inte uppstår 
någon konflikt, men det är just vid konflikterna som ärligheten 
kommer fram” (Koncernchef, Ulf Sjölander). 

 
Inköpsansvarig hos Kund B nämner även att de är fastighetsägare till Sjölanders verkstad 
i Sala. Det har dock inte skötts på ett bra sätt, vilket han är förvånad över. Han tror att 
det beror på att ledningen inte var vana vid att hyra ut lokaler på det viset och därför 
inte hade någon förståelse för att Sjölanders t ex vill ha egna lås. Johan Lindholm menar 
att det uppstår en väldigt speciell situation när många av deras anställda tidigare varit 
kollegor och att relationen då nästan blir för nära. Eftersom företagens lokaler ligger i 
anslutning till varandra har det tidigare varit möjligt att gå emellan men Sjölanders har 
nu sett det nödvändigt att låsa dörrarna mellan företagen, vilket skapade en del 
upprörda känslor. Det har även varit vissa oklarheter i vem som skulle sköta 
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transporterna inom området. Inköpsansvarig hos Kund B tror dock inte att det uppstod 
någon direkt konflikt utan snarare irritation. Han tror däremot inte att det påverkat 
ledningens syn på Sjölanders som leverantör utan menar att de snarare är väldigt nöjda 
med dem.  
 
Johan Lindholm och Kjell-Åke Andersson berättar dock om en större konflikt med Kund 
B där advokater blivit inblandade. Konflikten har uppstått med en av de avdelningar hos 
Kund B som Sjölanders har mindre kontakt med. Sjölanders varnade inledningsvis för att 
en metod som Kund B ville använda kunde skapa problem, men Kund B valde ändå att 
genomföra arbetet enligt deras plan. Arbetet utfördes då enligt specifikationerna, men 
det problem som varnats för uppstod. Ansvarig projektledare för den produktionen 
anser enligt Kjell-Åke Andersson att det är Sjölanders fel. Sjölanders borde ha kommit 
med en skriftlig varning menar Johan Lindholm som tycker att de misslyckades rent 
affärsmässigt i just det här projektet. Trots delade uppfattningar om vem som borde 
tagit ansvar för felet, tycker inte Kjell-Åke Andersson att det påverkat relationen med 
Kund B negativt. Att Sjölanders inte varnade för problemet skriftligt indikerar att 
relationen med Kund B ligger på en vänskaplig nivå som i det här fallet påverkade 
affärsmässigheten negativt. Även en kontakt hos en av Sjölanders nya kunder 
poängterar vikten av att alltid dokumentera ändringar, förslag och överenskommelser i 
skrift25. 
 
Vidare kan ett företag binda sig ekonomiskt till sina kunder genom investeringar, för att 
därmed visa sina kunder att det satsas för framtiden. Sjölanders har investerat genom 
uppköp av flera mindre företag och dessutom har en bred maskinpark byggts för att 
kunna ta fler jobb. De låser sig därmed inte mot en specifik nisch. ”Det finns vissa 
svarvar som bara svarvar en dimension hela livet och därför har vi olika svarvar och 
fräsverk” tillägger Ulf Sjölander. Satsningen som Sjölanders gjort var de noga med att 
visa upp för sina etablerade kunder. ”När jag besökte Sjölanders när de var nya hos oss, 
var jag imponerad redan då hur mycket de satsat i maskiner osv.” säger inköpsansvarig 
hos Kund B. Även de nyetablerade kunderna fick genom Johan Lindholm tidigt 
kännedom om satsningen i samband med en presentation om företaget som visade sig 
vara uppskattad26. Johan Lindholm menar också att det är viktigt att marknadsföra sina 
investeringar till kunderna, att t ex visa upp den nya verkstaden som Sjölanders byggt 
för att kunderna då ska se att de satsar. Vidare talar Sjölanders gärna öppet om sina 
investeringstankar ut mot kunderna, något som Johan Lindholm tror bidrar till att 
kunderna blir mer öppna.  
 
Ulf Sjölander ser det som viktigt att visa att de är villiga att investera mot en specifik 
kund om det existerar en längre affärsrelation. ”Om vi ser en produkt som kräver en ny 
teknisk lösning är vi inte rädda för att diskutera investering om vi kan få ett långt 

                                                      
25

 Sjölander, P. (2009). 
26

 Sjölander, P. (2009). 
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samarbetsavtal på t ex tre år” menar han. Det kan då vara värt att investera i en maskin 
som endast kan användas till en typ av komponent. Just Sjölanders vilja att investera 
mot sina kunder verkar vara något som lyser igenom:  
 

”Jag känner att Sjölanders är beredda att investera i vår 
relation” Beredare, Kund A.  

 
Sammanfattningsvis under aspekten Inkonsekvens sägs oklarheter kunna undvikas 
genom att utförliga avtal upprättas mellan företagen. För att undvika konflikter är det 
även viktigt med en öppen, ärlig dialog, att alltid lägga korten på bordet direkt. Är 
problemet framme, t ex vid ett fel i konstruktionen uppskattar kunderna att Sjölanders 
gör sitt bästa för att rätta till felet och då kanske plockar in extra resurser för att nå dit. 
Att båda parter samarbetar för att lösa problem är ett tecken på att det finns ett värde i 
relationen och att de strävar efter ett långsiktigt samarbete. Det har även framkommit 
hur viktigt det är att dokumentera både små och stora ändringar i produktionen trots att 
en bra relation existerar. Vid ett eventuellt personalbyte kan annars missförstånd 
uppstå. 
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5 Sammanfattande slutsatser 
 

Syftet är att utifrån en fallstudie av ett mellanstort svenskt 
industriellt företag, som tillverkar kundspecifika produkter, studera 
etablerade kundrelationer beträffande varför de är viktiga att 
behålla och utveckla.” 

 
Den breda kompetensen hos medarbetarna i Sjölanders verkstäder lyfts fram av 
kunderna som menar att de vet vad Sjölanders kan och litar på att de gör ett bra jobb. 
Då medarbetarna arbetat med liknande produkter under lång tid skapas möjligheter att 
effektivisera produktionen. Eftersom kunskapen redan finns behöver inte kunderna 
lägga tid och kraft på upplärning av personal i samma utsträckning som krävs med en ny 
leverantör, något som automatiskt minskar kostnaderna. Eftersom den långvariga 
kompetensen leder till kostnadseffektivisering samt kvalitetsförbättring finns härmed 
goda belägg att bibehålla samt utveckla redan etablerade kundrelationer. 
Fortsättningsvis skapas, då relationerna fungerat väl under en längre tid, förtroende 
parterna emellan. Produkterna som Sjölanders tillverkar till Kund A och Kund B har i hög 
utsträckning tillverkats av samma medarbetare i decennier även fast verkstäderna under 
tiden skiftat ägare. Det förtroendet som då vuxit fram, i och med de historiska banden 
har lett till att färre problem uppstår och avtalsansvarig hos Kund A poängterar att 
Sjölanders är en av de leverantörer som de har minst problem med. Utöver de historiska 
banden grundar sig det goda förtroendet även i en ärlig dialog, god personlig kontakt 
mellan medarbetarna på företagen samt en förbättring av leveranstider som tidigare 
upplevdes som bristfälliga. Den tillit som kunderna har för Sjölanders förmåga att 
leverera hög kvalitet i rätt tid, samt förtroendet för en ärlighet parterna emellan, ligger 
till grund för kundernas vilja att bli långvariga hos Sjölanders. 
 
Det är därutöver de långvariga banden företagen emellan som framkommit som det 
unika i relationerna. Att relationerna fortskrider verkar bland annat bero på en förmåga 
att se till varandras intressen i den bemärkelsen att båda parter skall må bra ekonomiskt 
för att utbytet skall ge maximal vinning. Vidare har det framkommit att det engagemang 
som Sjölanders visat gentemot sina kunder uppfattats positivt då kunderna känt att 
Sjölanders alltid gör sitt bästa och försöker anpassar sig till deras behov. En annan 
anledning till att kunderna stannar hos Sjölanders är de personliga relationerna som 
utvecklats mellan individer på företagen. Det som fungerar är just kommunikationen 
mellan företagen då kunderna upplever att de får rätt information vid rätt tidpunkt och 
dessutom känner att de kan komma med synpunkter om något behöver ändras. Den 
goda kommunikationen företagen emellan kan tänkas grunda sig i att samtliga 
inblandade är industrialister med intresse för produktion och att de talar samma 
fackspråk. Att relationerna mellan medarbetarna hos Sjölanders och deras kunder ligger 
på en vänskaplig nivå ses överlag som positivt men kan möjligtvis påverka 
affärsmässigheten negativt. Ett exempel är då Sjölanders endast gav Kund B en muntlig 

” 
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varning då de upptäckt ett fel i en ritning. Något som i slutänden skapade en konflikt 
som hade kunnat undvikas om det funnits ett skriftligt underlag till varningen. 
 
Då Sjölanders satsat på en bredd i verksamheten samt är flexibla och följer med i 
kundens förändrade behov skapar det bra förutsättningar för att relationen skall 
utvecklas för framtiden. Genom satsningen i verksamheten har de även öppnat dörren 
för nya kunder att kliva in. Det är tydligt att satsningen har sänt ut positiva signaler till 
kunderna då de visar på en trygg ekonomi, en vilja att utvecklas samt en förståelse för 
vikten att utöka sin kapacitet och därmed bli konkurrenskraftiga, även mot leverantörer 
i lågprisländer. Genom att tillsätta en ny planeringsfunktion och styra upp 
leveranssäkerheten har Sjölanders jobbat för att föra relationen till sina kunder framåt. 
Dessutom sker mötena mellan Sjölanders och kunderna numera mer kontinuerligt och 
det tillsammans med att Johan Lindholm tillsatts som ny VD har av kunderna upplevts 
som ett steg mot mer ordning och reda i organisationen.  
 
Fortsättningsvis upplever Kund B de fasta prislistorna som något som kan föra 
relationen framåt ytterligare. Dessutom vill de att Sjölanders i framtiden ska göra mer 
kompletta produkter till dem. Det ökade förtroendet för Sjölanders som leverantör har 
gjort att de fått mer uppdrag från Kund A, i takt med att deras orderingång ökat, vilket 
gett bra förutsättningar även för den relationen att växa. Att Sjölanders även tog till sig 
Kund A:s krav om att bli mer transparenta med bland annat mer öppna kalkyler stärkte 
också möjligheterna inför framtida uppdrag, eftersom det sänder signaler om att 
Sjölanders lyssnar på sina kunder. Samtidigt kan Sjölanders ta med sig sina lärdomar om 
t ex fasta prislistor, mer öppna kalkyler och ett välfungerande kontaktmönster för att 
stärka relationerna även till andra kunder. 
 
För att skapa förutsättningar för leverantören att göra ett bra jobb är det framförallt 
viktigt att kunden ger tydliga direktiv, t ex genom utförliga ritningar. Vidare figurerar 
ärlighet, öppenhet och tillit som ledord i en god affärsrelation generellt. Ledorden kan 
tänkas beskriva den industriella marknaden och ger då en indikation på att bindningarna 
mellan aktörerna är starka och långsiktiga. Även god kvalitet och leveranssäkerhet är 
viktigt enligt samtliga respondenter, därför är en väl fungerande planeringsfunktion a 
och o. Det är sedan kommunikationen företagen emellan som knyter allt samman och 
avgör varje faktors framgång. För att kommunikationen skall fungera krävs det att 
medarbetarna engagerar sig i relationen, något som underlättas då de har ett 
gemensamt intresse för verkstadsindustrin och brinner för den med själ och hjärta. 
 
Avslutningsvis var det positivt att se hur måna båda parter är om varandras välgång, 
även om ett starkt resultat alltid är ett mål, finns det ett långsiktigt tänk i den 
industriella relationen där mervärde för samtliga parter blir ett ledord. Det var även 
intressant att upptäcka att det är individerna som formar organisationen och inte 
tvärtom. I litteraturen nämns individerna som aktörer som utför aktiviteter i form av 
produktion och försäljning och att det skapas sociala band mellan företagen, men 
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förövrigt talas det övervägande om företaget som helhet. I verkligheten är de sociala 
banden mycket starkare än vad litteraturen gör gällande och utgör grunden för all 
interaktion mellan företagen. Fungerar inte de personliga relationerna, faller allt annat. 
Som Produktionschef Kjell-Åke Andersson sa: ”Allt handlar om människor och den dagen 
det inte gör det, kan vi lika gärna lägga av”.  
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5.1 Rekommendationer till ledningen på Sjölanders Mekaniska 

 
Att de befintliga relationerna bygger på nära band mellan medarbetarna kan vara en 
sårbarhetsfaktor som Sjölanders bör ha med i beräkningen. Då det existerar en viss 
omsättning på personalen hos kunderna måste Sjölanders se till att relationen inte står 
och faller med en och samma individ utan att relationen är god företagen emellan, inte 
bara individerna emellan.  Det kan då vara en god idé att Sjölanders presenterar sig inför 
nya kontakter hos kunderna om det sker personalbyten, eftersom t ex en ny inköpare 
kanske använder sig av ett upparbetat kontaktnät med andra leverantörer. 
 
Respondenterna har genomgående uttryckt sin belåtenhet med den kommunikation de 
har med Sjölanders idag. Därav är det viktigt att Sjölanders bibehåller kontinuiteten i 
kommunikationen, alltså de strukturerade mötena samt en öppenhet med ständig 
dialog. 
 
Då förändringar ska till inom organisationen eller om en omvärldsförändring skulle 
påverka, är det viktigt att förmedla hur den andra parten eventuellt kan drabbas av det. 
Ett exempel är att då Kund B fick order att lägga mer jobb på lågkostnadsländer infann 
sig en oro hos Sjölanders som under tidpunkten fick mindre jobb. Hade Kund B 
förmedlat kraven från ledningen hade Sjölanders tidigare kunnat förbereda sig på 
förändring. På samma sätt bör Sjölanders agera mot sina kunder eller sina egna 
leverantörer. 
 

5.2 Förslag på fortsatta studier 

 
Effektivitetsberäkningar: Hur får företagen ut maximal ekonomisk vinning från alla 
processer? Kan bonusprogram bidra till förstärkt motivation bland medarbetarna och 
kan därmed produktiviteten öka?  
 
Affärsmässighet: Kan affärsmässigheten påverkas negativt av en nära personlig relation 
med kunden? Går det att mäta? 

 
Kompetensförsörjning: Mellan Sjölanders och deras kunder existerar historiskt unika 
relationer och därmed en unik kompetens. Då det är viktigt att ta tillvara på den 
kompetens som finns skulle det vara intressant att undersöka möjligheter till att arbeta 
fram ett program som underlättar den processen. Programmet kan även tänkas 
innefatta hur parterna kan ta tillvara det de lär sig av varandra. 

 
Nätverket: Vad kan Sjölanders lära sig av andra aktörer på marknaden och vad kan de 
vinna genom att alliera sig med dem? 
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Bilaga 1 - Intervjuguide Sjölanders Mekaniska 
Intervjuguiden är riktad till Koncernchef Ulf Sjölander, VD Johan Lindholm samt Produktionschef 
Kjell-Åke Andersson på Sjölanders Mekaniska och är indelad i de fyra begreppen förmåga, 
ömsesidighet, särskiljande egenskaper samt inkonsekvens som berör hur företag integrerar. 
 
 

Förmåga 
 

- Berätta om er relation till Kund A respektive Kund B.  
Frågan berör vad ni konkret gör för varandra, hur kontakten är strukturera samt 
huruvida ni upplever att det är lätt att få fram. Vidare vad företagen lärt sig av 
varandra, huruvida det har skapats kunskapsmässiga bindningar mellan företagen. 
 

- Är det rutinmässiga leveranser och order? 
Frågan berör huruvida det ni producerar till era kunder går på rutin utan att större 
anpassningar behöver göras för varje order eller om det är mycket som behöver 
skräddarsys för varje beställning. Här berörs de tekniska bindningarna, alltså 
anpassningar i maskiner osv. 
 

- Hur fungerar leveranssäkerheten? 
Frågan avser Sjölanders Mekaniskas möjlighet att leverera i tid och konsekvenserna av 
att inte göra det. Tidsmässiga anpassningar berörs härmed. 
 

- Hur uppfattar ni er själva som leverantör?  
Frågan berör vad ni anser är era svagheter respektive styrkor samt hur ni vill uppfattas 
som leverantör ut mot kund. 
 

- Är ni beroende av Kund A respektive Kund B? 
Frågan avser på vilket sätt ett eventuellt beroende framträder och i vilken utsträckning. 
 

 

Ömsesidighet 
 

- Vad värdesätter ni i en kundrelation? 
Frågan berör gemensamma intressen och vad som generellt anser vara av stor vikt i en 
kundrelation och varför. Vad skiljer en bra relation från en mindre bra? Finns det 
nyckelord för en bra relation? 
 

- Hur ser kommunikationsmönstret ut mellan er? 
Frågan avser kontinuiteten i mötena mellan företagen samt hur mötena är uppbyggda 
och vad som tas upp. 
 

- Är det viktigt att förmedla information till kunder som egentligen inte är direkt 
kopplat till produktion och leverans?  



 

 B 

Frågan avser vad som är viktigt runtomkring som t ex om en omorganisation sker hos 
leverantören. Det kan även handla om nya investeringar eller andra förändringar som 
skulle kunna påverka kunderna. 
 

- Hur involverade är ni med era kunder på det personliga planet? 
Frågan avser de sociala bindningarna, alltså huruvida kontakten mellan företagen 
utvecklats och nått en mer vänskaplig nivå och vad det kan ha för effekter på 
affärsmässigheten och engagemanget företagen emellan. Dessutom berör frågan vikten 
av att ses utöver jobbrelaterade möten, som t ex vid luncher eller i andra sammanhang. 
 

- Finns det någonting i relationen till Sjölanders Mekaniska som ni skulle vilja förbättra? 
Frågan berör egenskaper hos Sjölanders Mekaniska som är mindre bra och skulle behöva 
utvecklas för att relationen skall fungera bättre. 

 
 

Särskiljande egenskaper 

 
- På vilket sätt är relationen med Kund A och Kund B unika?  

Frågan avser det Sjölanders Mekaniska gör speciellt för Kund A och Kund B, jämfört med 
vad de gör för andra kunder samt om det finns andra inslag i relationerna som sätter en 
annorlunda prägel på dem. 
 

- Har relationen till Kund A och Kund B gett nya kontakter med tredje part som varit av 
nytta?  
Frågan berör i vilken utsträckning Sjölanders Mekaniska använder sig utav samarbeten 
med konkurrenter och vad de kan vinna på det. 
 

- Hur har er relation till Kund A respektive Kund B förändrats genom åren? 

Frågan avser hur arbetet med att föra relationen framåt har sett ut och om ett 
förtroende har stärkts mellan företagen. Vad tror företagen om framtida samarbete? 

 
 

Inkonsekvens 
 

- Hur hanteras eventuella problem/konflikter i er relation med kunderna? Frågan berör 

problem i produktion och kommunikation och hur problem generellt hanteras.  

 

- Vad innefattar de kontrakt och avtal som skrivs mellan er och kunden?  

Frågan berör de olika juridiska bindningarna som finns mellan leverantör och kund. Vad 

är viktigt i ett kontrakt och vem har ansvar för att det blir rätt? Skrivs det olika typer av 

kontrakt beroende på vad som beställs? 

 

- Sker det några investeringar från er sida mot specifika kunder? 

Frågan behandlar de ekonomiska bindningarna mellan leverantör och kund. Hur mycket 

är parterna beredda att satsa på en specifik relation? 
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Bilaga 2 - Intervjuguide Kund A och Kund B 
Intervjuguiden som är riktad till avtalsansvarig och beredare hos Kund A samt projekt- och 
inköpsansvarig hos Kund B är liksom Bilaga 1 indelad i de fyra begreppen förmåga, ömsesidighet, 
särskiljande egenskaper samt inkonsekvens som berör hur företag integrerar. 
 
 

Förmåga 
 

- Berätta om er relation till Sjölanders Mekaniska.  
Frågan berör vad ni konkret gör för varandra, hur kontakten är strukturera samt 
huruvida ni upplever att det är lätt att få fram önskemål. Vidare vad företagen lärt sig av 
varandra, huruvida det har skapats kunskapsmässiga bindningar mellan företagen. 

 
- Är det rutinmässiga leveranser och order? 

Frågan berör huruvida det är likartade beställningar som går iväg till Sjölanders 
Mekaniska utan krav påt större anpassningar för varje specifik order eller om det är 
mycket som behöver skräddarsys för varje beställning. Här berörs de tekniska 
bindningarna, alltså anpassningar i maskiner osv. 
 

- Hur fungerar leveranssäkerheten? 
Frågan avser Sjölanders Mekaniskas möjlighet att leverera i tid och konsekvenserna av 
att inte göra det. Tidsmässiga anpassningar berörs härmed. 

 
- Är ni beroende av Sjölanders Mekaniska? 

Frågan avser på vilket sätt ett eventuellt beroende framträder och i vilken utsträckning. 
 

 

Ömsesidighet 
 

- Vad är er roll i relationen till Sjölanders Mekaniska? 
Frågan syftar till att få fram en bild av respondentens arbetsområde. 
 

- Vad värdesätter ni i en kundrelation? 
Frågan berör det som ni generellt sätt anser vara av allra största vikt i en kundrelation 
och varför. Vad skiljer en bra relation från en mindre bra? Finns det nyckelord för en bra 
relation? 
 

- Hur ser kommunikationsmönstret ut mellan er? 
Frågan avser kontinuiteten i mötena mellan företagen samt hur mötena är uppbyggda 
och vad som tas upp. 
 

- Hur blir ni bemötta av Sjölanders Mekaniska? 
Frågan avser huruvida kunden uppfattar att de får tillräckligt med information från 
leverantören och på vilket sätt informationen förmedlas. Dessutom behandlar frågan 
hur kunden upplever intresset från Sjölanders Mekaniska för dem som kund. 
 



 

 D 

- Det har nyligen skett en omorganisation på Sjölanders Mekaniska, är det någonting 
som ni märkt av?  
Frågan avser ge svar på huruvida en förändring såsom en omorganisation påverkar 
kunden och på vilket sätt. 
 

- Hur involverade är ni med Sjölanders Mekaniska på det personliga planet? 
Frågan avser de sociala bindningarna, alltså huruvida kontakten mellan företagen 
utvecklats och nått en mer vänskaplig nivå och vad det kan ha för effekter på 
affärsmässigheten och engagemanget företagen emellan. Dessutom berör frågan vikten 
av att ses utöver jobbrelaterade möten, som t ex vid luncher eller i andra sammanhang. 
 

- Finns det någonting i relationen till Sjölanders Mekaniska som ni skulle vilja förbättra? 
Frågan berör egenskaper hos Sjölanders Mekaniska som är mindre bra och skulle behöva 
utvecklas för att relationen skall fungera bättre. 

 
 

Särskiljande egenskaper 
 

- Finns det något unikt i er relation med Sjölanders Mekaniska?  
Frågan avser huruvida relationen med Sjölanders Mekaniska skiljer sig från andra 
leverantörsrelationer samt om det finns andra inslag i relationen som sätter en 
annorlunda prägel på den. 
 

- Har relationen till Sjölanders Mekaniska gett nya kontakter med tredje part som varit 
av nytta?  
Frågan berör i vilken utsträckning kunden funnit nya kontakter i och med relationen med 
Sjölanders Mekaniska. 
 

- Hur har er relation till Sjölanders Mekaniska förändrats genom åren? 

Frågan avser hur arbetet med att föra relationen framåt har sett ut och om ett 
förtroende har stärkts mellan företagen. Vad tror företagen om framtida samarbete? 
 

 

Inkonsekvens 
 

- Hur hanteras eventuella problem/konflikter i er relation med Sjölanders Mekaniska? 

Frågan berör problem i produktion och kommunikation och hur problem generellt 

hanteras.  

 

- Vad innefattar de kontrakt och avtal som skrivs mellan er och Sjölanders Mekaniska?  

Frågan berör de olika juridiska bindningarna som finns mellan kund och leverantör. Vad 

är viktigt i ett kontrakt och vem har ansvar för att det blir rätt? Skrivs det olika typer av 

kontrakt beroende på vad som beställs? Vad har fasta prislistor för betydelse för 

kunden? 

 



 

 E 

- Hur upplever ni Sjölanders Mekaniskas vilja att investera i er som kund och finns det 

även ett intresse från er sida att investera i relationen? 

Frågan behandlar de ekonomiska bindningarna mellan kund och leverantör. Hur mycket 

är parterna beredda att satsa på en specifik relation i form av inköp av maskiner och 

andra resurser? 


