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FÖRTROENDE I LÅNGSIKTIGA 

AFFÄRSRELATIONER
*/** 

Marie Byh & Ema Muratspahic 

Syfte: Denna studies syfte är att beskriva förtroendets roll i långsiktiga affärsrelationer mellan 

företag inom automationsindustribranschen. Betydelsen av ett starkare/svagare förtroende 

beskrivs och detta görs utifrån automationsföretagens perspektiv.  

Metod: Teorin grundar sig främst på Morgan och Hunts (1994) trust & commitment theory, 

där förtroende och relationsåtagande beskrivs som förutsättningar för långsiktiga B2B 

relationer. För att kunna testa hypoteserna, samt besvara syftet genomfördes en kvantitativ 

undersökning i form av en enkätundersökning med 251 deltagande företagskontakter. 

Resultat: Förtroende och relationsåtagande är förutsättningar för långsiktiga B2B relationer, 

vilket är en fördel för automationsföretag. En viss nivå av osäkerhet behövs för att förtroende 

ska kunna existera i långsiktiga affärsrelationer mellan automationsföretag.  

Nyckelord: Förtroende, Relationsåtagande, Osäkerhet, Långsiktiga affärsrelationer, Business-

to-business. 

*Trust in long-term business relationships. A English summary is available in the end of this chapter.  

**Det finns en begreppsordlista sist i kapitlet. 
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AUTOMATIONSFÖRETAGEN I DENNA studie framhäver förtroendets roll i 

långsiktiga affärsrelationer och hälften av dem menar att samarbeten som pågått 

under en lång tid är viktigare idag, jämfört med för tio år sedan. Behovet av 

långsiktiga affärsrelationer med andra företag har ökat under det senaste årtiondet, 

där förtroendet anses vara en nyckelvariabel (Morgan & Hunt 1994). Detta har 

bidragit till att intresset för förtroende inom industriell marknadsföring har vuxit, 

samt fått erkännande. Vikten av förtroende har därmed påvisats. Förtroende har 

konstaterats ha betydelse vid socialt utbyte samt vid nära personliga relationer och 

affärsrelationer. (Young 2006) Young menar dock att trots erkännandet av 

förtroendets betydelse, är studier kring förtroende i affärsrelationer begränsade. 

Det är därför intressant att undersöka termen förtroende i samband med 

business-to-business (B2B) relationer. B2B beskrivs som en relation då ett företag 

förser ett annat med resurser och stöd, i utbyte bidrar den andra parten med 

monetära ersättningar (Friman, Gärling, Millett, Mattsson & Johnston 2002). 

Ellram (1992) menar att högteknologiska industrier inom läkemedel, kemikalier, 

energi, data och telekommunikation är den typ av företag som har störst 

benägenhet att samarbeta på detta sätt. Anders Aabakken, utvecklingsdirektör på 

Bombardier i Västerås, anser att Västeråsregionen är en av världens främsta inom 

automationsområdet (Automation Region, webbplats 2010), vilket innefattar den 

typ av industriföretag som Ellram pekar på. Bombardier är ett av många företag 

som ingår i samarbetsprojektet Automation Region vars syfte är att stärka och 

synliggöra Sveriges världsledande automationsindustri som omsätter 50 miljarder 

kronor varje år, varav cirka två tredjedelar i Mälardalen. Automation Region 

utgörs av mer än 300 svenska automationsföretag, främst i Mälardalen. (Jerregård, 

Paulsson & Stenvall 2010 s. 6) Erik Oja, styrelseordförande för Automation 

Region och divisionschef för ABB Process Automation, som också ingår i 

Automation Region, menar att: 

”Mälardalen kanske har den största samlade kompetensen för automation i världen… 

Automation Region utgör ett nätverk där vi kan agera tillsammans för att rekrytera och 

behålla den bästa automationskompetensen i regionen”.  

Jerregård, Paulsson & Stenvall (2010, s. 2) 

Företags ägarförhållanden förändras mer frekvent i dagens dynamiska 

affärssamhälle, vilket gör att företag blir mer villiga att upprätta samarbeten med 

andra företag trots att deras värderingar kanske inte helt stämmer överens. 

Samarbeten kan ses som en nödvändig strategi för att små företag ska kunna 

överleva, och en strategi som gör att stora företag kan skapa konkurrensfördelar. 
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Samarbeten mellan företag ökar allt mer och förtroende kan ses som en viktig 

attribut för framgångsrika samarbeten. (Beckett 2005; Doney & Cannon 1997) 

Detta tyder på ett ökat behov av förtroende i B2B relationer idag och då 

Mälarregionen har en hög industritäthet är det passande att göra en studie kring 

förtroende i samband med automationsföretagen i denna region. Studiens resultat 

anses dessutom vara av betydelse för automationsföretagen i regionen och i övriga 

Sverige. 

Under det senaste decenniet har en tydlig trend visat att det blir allt viktigare att 

ha färre och närmare relationer inom B2B (Ulaga & Eggert 2006; Gil-Saura, 

Frasquet-Deltoro & Cervera-Taulet 2009; Cannon & Perreault 1999), vilket kan 

ses som ytterligare en anledning till att undersöka förtroende i samband med B2B 

relationer inom automationsindustribranschen i Mälardalen. När företag upplever 

att det finns förtroende i en affärsrelation kommer de att vilja åtaga sig till denna. 

Ett starkt relationsåtagande innebär en stabil och nära relation, vilket är viktigt för 

att affärsrelationer ska kunna vara långsiktiga. Om förtroendet däremot är svagt 

kommer parterna inte att vilja åtaga sig till relationen eftersom relationsåtagande 

kan innebära en osäkerhet för de båda partnerna. (Gil-Saura, Frasquet-Deltoro & 

Cervera-Taulet 2009) När osäkerheten blir för hög är parterna ovilliga att bygga 

upp ett förtroende eftersom detta kan innebära risker och en rädsla för 

opportunism kan uppkomma. Opportunistiskt beteende kan definieras som en 

parts vilja att endast uppfylla sina egna intressen. Detta gör att förtroendet skadas 

och minskar, som gör det omöjligt att skapa och bibehålla långsiktiga 

affärsrelationer. (Adobor 2006) Förtroende och relationsåtagande är därför 

förutsättningar för långsiktiga affärsrelationer (Friman et al. 2002).  

Den senaste tiden har företag därför börjat visa ett större intresse för de faktorer 

som bidrar till långsiktiga relationsutbyten mellan företag (Friman et al. 2002). 

Leonidou (2004) menar att etablering av långsiktiga affärsrelationer kan hjälpa 

företag att skapa ett högre värde som främjar ömsesidiga fördelar. Morgan och 

Hunt (1994) anser att de faktorer som påverkar chansen till ett långsiktigt 

relationsutbyte mellan företag är relationsuppsägningskostnader, relationsfördelar, 

delade värderingar, kommunikation och opportunistiskt beteende. Dessa påverkar 

förtroende och relationsåtagande, som i sin tur påverkar möjligheten till en 

långsiktig affärsrelation (Morgan & Hunt 1994). 

I kapitlet kan ett tydligt samband mellan förtroende och relationsåtagande ses, 

dock läggs fokus på förtroendet i långsiktiga affärsrelationer. Syftet med denna 

studie är således att beskriva förtroendets roll i långsiktiga affärsrelationer mellan 
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företag inom automationsindustribranschen. Betydelsen av ett starkare/svagare 

förtroende i långsiktiga affärsrelationer beskrivs och detta görs utifrån 

automationsföretagens perspektiv.  

Teori 

För att kunna beskriva förtroendets roll i långsiktiga B2B relationer mellan 

automationsföretag, inleds teorin med en beskrivande del av affärsrelationer. 

Skillnaderna mellan kortsiktiga och långsiktiga affärsrelationer beskrivs också, för 

att underlätta kommande diskussion kring ämnet. Ford, Gadde, Håkansson & 

Snehota (2003, s. 38) menar att affärsrelationer inte baseras på hur två företag ser 

på varandra eller om de har positiv eller negativ attityd gentemot varandra. Istället 

menar de att det har att göra med hur de två parterna beter sig mot varandra. 

Termen ”affärsrelation” används för att beskriva interaktioner mellan företag, 

leverantörer och andra organisationer med delade värderingar. Tid är den 

avgörande faktorn i affärsrelationer, eftersom både tidigare och framtida 

relationer påverkar beteendet i den nuvarande affärsrelationen. Detta på grund av 

att erfarenheter, förväntningar och löften påverkar ett företags interaktioner. Det 

finns ingen affärsrelation som är den andra lik, utan alla affärsrelationer är unika 

beroende på sättet de utvecklas på, hur de inblandade parterna påverkas av 

relationen, samt vad företagen behöver för att nå framgång. När en affärsrelation 

existerar mellan två parter betyder det inte att den kommer att vara för alltid (Ford 

et al. 2003, s. 38), utan förtroende och relationsåtagande är två viktiga faktorer för 

skapandet och bibehållandet av affärsrelationer (Caceres & Paparoidamis 2007). 

Welch (2006) menar att långsiktiga affärsrelationer inte kan existera utan 

förtroende.  

Företag som har långsiktiga affärsrelationer arbetar både för aktuella och framtida 

mål, medan de som innehar kortsiktiga affärsrelationer endast bryr sig om de val 

och resultat som rör en tillfällig period. De fokuserar endast på effektivitet för att 

kunna maximera vinsten i relationsutbytet, medan företag med långsiktiga 

affärsrelationer fokuserar på relationsutbyten som maximerar vinsten under flera 

transaktioner under en lång tidsperiod. Med andra ord är dessa företags 

affärsrelationer existerande, där fokus riktas på närheten i relationen snarare än på 

längden. Då förtroende finns i en långsiktig affärsrelation påverkas relationen 

genom att rädslan för risker som associeras med opportunistiskt beteende 

minskar, dessutom kommer konflikter som kan uppstå i en kortsiktig 

affärsrelation i form av osäkerhet att lösas. När förtroendet finns, kommer båda 
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parterna, även under oförutsedda omständigheter, att belönas på ett rättvist sätt. 

(Ganesan 1994)  

Följande avsnitt av kapitlet behandlar olika syn på förtroendet och dess roll i 

affärsrelationer. Inom B2B beskrivs förtroende på två olika sätt: 1) som en viktig 

del av relationskvalitet och 2) som en nödvändig och avgörande komponent för 

lyckosamma affärsrelationer (Dwyer, Schurr & Oh 1987). Morgan och Hunt 

(1994) menar att förtroende är tillit till en annan part, vilket resulterar i ett företags 

tro att den andra parten är pålitlig samt har hög integritet. Detta kan associeras 

med kvaliteter som konsekvens, kompetens, ärlighet, rättvisa, ansvarsfullhet, 

hjälpsamhet och välvilja (Morgan & Hunt 1994). Mouzas, Hennerberg och Nudé 

(2007) menar att det finns tre betydande aspekter av förtroende i relationsutbyten, 

vilka är: 1) att förtroendet för en annan part betraktas som en tro att den andra 

parten kommer att agera välvilligt, 2) att den ena parten inte kan tvinga den andra 

att fullfölja sina förpliktelser och 3) att förtroendet innebär en grad av beroende.  

Anderson och Naurus (1990, s. 45) beskriver förtroende på följande sätt: "the 

firm's belief that another company will perform actions that will result in positive outcomes for 

the firm as well as not take unexpected actions that result in negative outcomes". Morgan och 

Hunt (1994) menar att sådana resultat endast kan förväntas av en part som det går 

att lita på. Beteendets betydelse av förtroende i en affärsrelation betonas ofta, 

exempelvis beskrivs förtroende som en vilja att lita på en annan handelspartner 

som det finns tillit till. Men om den ena partnern upplever den andra trovärdig 

utan att vara villig att lita på denne, är förtroendet svagt. (Morgan & Hunt 1994)  

Inom affärsrelationer mellan företag finns det, som kan ses, olika syn på 

förtroende som visar på olikheter (Gil-Saura, Frasquet-Deltoro & Cervera-Taulet 

2009). Gil-Saura, Frasquet-Deltoro och Cervera-Taulet hänvisar till interpersonellt 

förtroende, som innebär förtroende i kontakt med en person. Jap (1999) menar 

att interpersonellt förtroende, det vill säga löften, ärlighet, hjälpsamhet och 

ömsesidigt intresse för affärsrelationer, är förtroende i köp- och sälj relationer. 

Morgan och Hunts (1994) teori om förtroende och relationsåtagande betonar 

användandet av interpersonella benämningar på förtroende. Förtroende kan 

tillhandahålla företag säkerhet till ett tillfredsställande relationsutbyte och 

förbättrad mottaglighet. Företagsledare har ofta betraktats som initiativtagare till 

förtroende i relationsutbyten, och undersökningar har fokuserat på identifieringen 

av de faktorer som uppmuntrar ledningen till ett pålitligt beteende (Mouzas, 

Hennerberg & Naudé 2007). Zaheer, McEvily och Perrone (1998) menar att 

förtroende är ett interpersonellt fenomen, där individer i rollen som medarbetare i 
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en organisation speglar dess avsikter och agerar på uppdrag av företaget i 

förtroendebaserade situationer.   

Allt fler hänvisar till interorganisatoriskt förtroende, detta innefattar två företag 

där båda har förtroende för organisationen som de är verksamma inom (Gil-

Saura, Frasquet-Deltoro & Cervera-Taulet 2009). I studier om interorganisatoriska 

relationer påvisas det att långsiktiga affärsrelationer är mer effektiva då de 

kännetecknas av ömsesidigt beroende, förtroende och relationsåtagande. Oliver 

(1990) menar att interorganisatoriska relationer kan skapas för att: 1) lagar och 

regler kräver att företagen köper vissa varor och tjänster (behov); 2) företaget kan 

förbättra sitt rykte (legitimitet); 3) företag söker efter relationsåtaganden för att 

kunna utöva makt eller kontroll över en annan organisation eller dess resurser 

(asymmetri); 4) företag vill hantera osäkerhet i omgivningen (stabilitet); 5) företag 

strävar efter att skaffa gemensamma mål och intressen (ömsesidighet); 6) företag 

kan skaffa sig lägre kostnader och fler förmåner (effektivitet). Mouzas, 

Hennerberg och Naudé (2007) menar att affärsrelationer bör karaktäriserar av 

förståelse för både interpersonella och interorganisatoriska relationer.  

En annan syn jämför förtroende med tillit (Gil-Saura, Frasquet-Deltoro & 

Cervera-Taulet 2009). Gil-Saura, Frasquet-Deltoro och Cervera-Taulet anser att 

förtroende är likvärdigt med tillit eftersom de båda hänvisar till tilltro i 

uppfyllandet av ett löfte, andra tillägger även emotionella aspekter som 

förväntningar och goda avsikter. Mouzas, Hennerberg och Naudé (2007) anser 

dock att förtroende är relevant när det handlar om tillförlitlighet, medan tillit är 

relevant när samspelet grundar sig på ett gemensamt intresse. En annan skillnad 

mellan förtroende och tillit tillkommer när det handlar om affärsrelationer 

(Mouzas, Hennerberg & Naudé 2007). Blois (1998) anser att det finns en skillnad 

med att ha förtroende för någon och "tro på att någon ska göra någonting". Tillit 

involverar inte emotionella aspekter, utan beskriver regler för hur affärer ska göras 

(Blois 1998). Moorman, Deschpandé och Zaltman (1993) och Ganesan (1994) 

anser att begreppen förtroende och tillit inte bör användas som synonymer inom 

marknadsföring, därför har det funnits ett behov av att utveckla en modell (se 

Tabell 1). Modellen behandlar mångfalden av förtroende och tillit, för att bättre 

kunna förstå komplexiteten med affärsrelationer. I modellen kan det bland annat 

ses att affärsrelationer är påverkade av viktiga interaktioner som baseras på 

interpersonellt förtroende, samt att affärsrelationer påverkas av regler kring 

interorganisatorisk tillit. Båda är oberoende av varandra. (Håkansson & Ford 

2002) 
  



MAR I E B Y H &  EM A MUR A TS P A H IC   96  

Conceptual dimension Trust Reliance 

Structural mode Beliefs 
Sentiments 
Attitude 

Agreement 
Institution 
Conducts 

Basis of reciprocity 

Construct source 

Relationship level 

Relationship grounding 

Relational essence 

Morality 

Emotions 

Inter-personal 

Commitment 

Dependency 

Vulnerability 

Risk 

Interest 

Rationality 

Inter-organizational 

Reasonable 

Expectations 

Complementarities 

Certainty 

Calculability 

Sanctioning mechanism 
Enforceability  

Voluntary 
Unenforceable 

Penalties 
Enforceable 

Tabell 1► Förtroende och tillit. (Mouzas, Hennerberg & Nudé 2007) 

Trust & Commitment theory  

Här följer en beskrivning av Morgan & Hunts (1994) trust & commitment theory, 

som beskiver förtroende och relationsåtagande som nyckelfaktorer i skapandet 

och bibehållandet av lyckosamma affärsrelationer. Deras undersökning grundades 

på företag inom industribranschen, liksom denna studie som är baserad på en 

undersökning av automationsföretag i Mälardalen. Med detta som utgångspunkt 

ansågs det lämpligt att utgå ifrån trust & commitment theory i denna studie. 

Enligt teorin är förtroende och relationsåtagande centrala för framgångsrika 

affärsrelationer för att de uppmuntrar företagare att: 

 arbeta med att bevara relationsinvesteringar genom samarbete med 

utbytespartners, 

 motstå kortsiktiga alternativ till förmån för långsiktiga fördelar, 

 visa att potentiellt riskfyllda åtgärder är godtagbara, eftersom de 

förväntar sig att partnerna inte kommer att agera opportunistiskt.  

  (Morgan & Hunt 1994; Mukherjee & Nath 2007) 

När både förtroende och relationsåtagande är närvarande, inte endast en av dem, 

skapar de effektivitet och produktivitet. Detta innebär att förtroende och 

relationsåtagande direkt leder till ett samarbetsvilligt beteende, vilket har den 

största betydelsen för framgångsrika affärsrelationer. (Morgan & Hunt 1994) 

Morgan och Hunt menar att förtroende och relationsåtagande utvecklas när 

företag värnar om sina relationer genom att: 1) tillhandahålla resurser, möjligheter 
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och fördelar som är överlägsna i jämförelse med andra företags erbjudanden, 2) 

bibehålla hög standard på företagsvärderingar och alliera sig med utbytespartners 

som har liknande värderingar, 3) kommunicera värdefull information, förvänt-

ningar, marknadsinformation samt värderingar av partnerns prestation och 4) 

undvika att utnyttja utbytespartners. Dessa handlingar kommer att möjliggöra för 

företag och deras nätverk att dra nytta av hållbara konkurrensfördelar jämfört 

med konkurrenter och deras nätverk. (Morgan & Hunt 1994) 

Figur 1►  Egen bearbetning av Morgan och Hunts (1994) Key mediating variable (KMV) 

model. 

Baserat på trust & commitment theory utvecklade Morgan och Hunt (1994) the 

key mediating variable, (KMV) model. KMV-modellen fokuserar på en part i 

relationsutbytet och den partens förtroende samt relationsåtagande. Modellen 

positionerar förtroende och relationsåtagande som nyckelvariabler i mitten av fem 

viktiga komponenter, vilka är: relationsuppsägningskostnader, relationsfördelar, 

delade värderingar, kommunikation och opportunistiskt beteende. (Morgan & 

Hunt 1994) Detta på grund av att dessa påverkar både förtroende och 

relationsåtagande (Morgan & Hunt 1994), vilka i sin tur ger möjligheter till 

långsiktiga affärsrelationer (Friman et al. 2002). Uppsägningskostnader och 

relationsfördelar sägs direkt påverka relationsåtaganden. Delade värderingar 

påverkar både förtroende och relationsåtagande, medan kommunikation och 

opportunistiskt beteende direkt påverkar förtroendet. Förtroende har indirekt 

inflytande på relationsåtagande som i sin tur möjliggör långsiktiga affärsrelationer. 

Long-term 
relationship

Relationship 
commitment

Relationship 
termination costs

Relationship 
benefits

Trust

Shared value

Communication

Opportunistic 
behaviour
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(Morgan & Hunt 1994) KMV-modellen ligger till grund för studiens 

enkätundersökning, där de olika komponenterna i KMV-modellen prövas i 

praktiken. Automationsföretag beskriver hur de upplever komponenternas 

förekomst i sina långsiktiga affärsrelationer. Användandet av KMV-modellen i 

samband med enkätundersökningen beskrivs tydligare i kapitlets metoddel. 

Relationsuppsägningskostnader 

Relationsuppsägningskostnader (relationship termination costs) är alla förväntade 

förluster från en avslutad affärsrelation och konsekvenser som kan uppstå i 

bristen på alternativa partners. Det vill säga de kostnader som uppkommer vid 

upplösningen av en affärsrelation, och/eller betydande omställningskostnader. 

(Morgan & Hunt 1994) Dwyer, Schurr och Oh (1987) menar att företags 

förväntan på höga omställningskostnader ger upphov till ett intresse av att 

bibehålla relationskvaliteten som finns. Om inga alternativa affärsrelationer har 

skapats (och inget byte har skett) kommer det aldrig att uppstå 

relationsuppsägningskostnader. Högre förväntade relationsuppsägningskostnader 

leder till ett starkare relationsåtagande. (Morgan & Hunt 1994) Därav plustecknet 

mellan relationsuppsägningskostnader och relationsåtagande i Figur 1.  

Relationsfördelar 

Inom B2B är det viktigt att företag kontinuerligt söker produkter, processer och 

teknologier som ger värde till deras egna erbjudanden (Morgan & Hunt 1994). 

Morgan och Hunt menar att ett företag som får bättre förmåner från sin 

affärsrelation, jämfört med från andra alternativa partners, kommer att åtaga sig 

och engagera sig i denna. Produktförmåner så som produktkvalitet är sådana 

fördelar som partners kan få vid ett relationsutbyte. (Morgan & Hunt 1994) 

Mukherjee och Nath (2007) anser att högre relationsfördelar (relationship bene-

fits) leder till ett starkare relationsåtagande, därav plustecknet mellan relations-

fördelar och relationsåtagande i Figur 1. 

Delade värderingar 

Delade värderingar (shared values) är den enda av komponenterna i KMV-

modellen som direkt påverkar både förtroende och relationsåtagande. Delade 

värderingar beskriver i vilken utsträckning partners har gemensamma föreställ-

ningar om beteende, mål och policys, och om de är betydande eller inte. (Morgan 

& Hunt 1994) Utifrån Kelman menar Morgan och Hunt (1994) att individers 

värderingar och beteende kommer ifrån: 1) belöning och/eller bestraffning, 2) 

önskan att bli åtagen till en annan person eller grupp (identifikation), eller 3) 
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delandet av samma värderingar som en annan person eller grupp (internalisering). 

Det finns även två olika typer av relationsåtagande: 1) en som har skapats genom 

personers delade värderingar, identifiering med, och internalisering av en organi-

sations värderingar, och 2) en annan som har framkommit av kognitiva studier 

som framhäver värdet av kontinuerliga affärsrelationer med organisationen. 

(Morgan & Hunt 1994) Dwyer, Schurr och Oh (1987) menar att delade 

värderingar bidrar till utvecklandet av förtroende och relationsåtagande. Morgan 

och Hunt (1994) menar att när utbytespartners delar värderingar kommer det att 

leda till ökat förtroende vilket har positiv inverkan på relationsåtagande, därav 

plustecknet mellan delade värderingar och förtroende samt relationsåtagande i 

Figur 1. 

Kommunikation 

En av de viktigaste påverkande faktorerna av förtroendet är kommunikation 

(communication) menar Anderson och Narus (1990), som kan beskrivas som 

formellt och informellt utbyte av användbar och aktuell information mellan 

företag (Morgan & Hunt 1994). Mukherjee och Nath (2007) menar att det finns 

tre viktiga aspekter av kommunikation: 1) öppenhet, 2) informationskvalitet och 

3) svarskvalitet. Informationsutbyte beskrivs som öppet utbyte av information 

som kan vara till nytta för båda parterna i en affärsrelation (Mukherjee och Nath 

2007). Morgan och Hunt (1994) menar att tidigare kommunikation är det som 

främst påverkar förtroendet, eftersom tidigare kommunikation från en annan part 

är av hög kvalitet bidrar den till ett starkare förtroende, därav plustecknet mellan 

kommunikation och förtroende i Figur 1.  

Opportunistiskt beteende 

Opportunistiskt beteende (opportunistic behaviour) härstammar från teorier om 

transaktionskostnader och definieras som en parts vilja att endast uppfylla sina 

egna intressen, vilket innebär svek mot den andra parten i affärsrelationen. 

Opportunistiskt beteende är då en part bryter sina löften samt förvrider informa-

tion gentemot den andra parten.  När den ena utbytespartnern misstänker att den 

andra beter sig opportunistiskt kommer detta att leda till ett svagare förtroende 

samt en ovilja att åtaga sig till affärsrelationen, eftersom denna då inte längre kan 

lita på sin partner och därmed upplever en osäkerhet. (Morgan & Hunt 1994). 

Därav minustecknet mellan opportunistiskt beteende och förtroende i Figur 1. 

När förtroendet mellan företag dock är starkt, kommer långsiktiga investeringar 

att kunna göras med begränsad risk, eftersom de båda parterna då inte kommer 

att upphäva kontraktet eller endast tänka på sin egen framgång (Ganesan 1994). 
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Relationsåtagande 

Morgan och Hunt (1994) menar att relationsåtagande (relationship commitment) 

uppstår när en utbytespartner anser att en pågående affärsrelation med en annan 

part är av så pass stor betydelse att de är villiga att anstränga sig för att behålla 

relationen. Med det menas att den förbundna parten är beredd att arbeta för 

affärsrelationen under en lång tid. Moorman, Deschpandé och Zaltman (1993) 

definierar relationsåtagande som en ständig vilja att bibehålla en värderad affärs-

relation. En affärsrelation är högt värderad då relationsåtagande existerar och 

relationen anses betydelsefull för de involverade partnerna (Morgan & Hunt 

1994). Relationsåtagande kan bland utbytespartners anses som en avgörande 

faktor för att åstadkomma goda resultat. Därför teoretiseras relationsåtagande 

som en central faktor för alla relationsutbyten mellan företag och deras olika 

samarbetspartners. (Morgan & Hunt 1994)  

Förtroende och relationsåtagande 

Enligt Morgan och Hunt (1994) är relationsåtagande ett komplement till 

förtroende i relationsutbyten. De flesta studier har fastställt att förtroendet är en 

avgörande och påverkande faktor för relationsåtagande (Morgan & Hunt 1994).  

Kumar, Scheer och Steenkamp (1995) menar att förtroende och relationsåtagande 

är grundläggande faktorer för relationskvalitet, som formar relationen mellan två 

företag. Företagspartners värderar förtroendebaserade affärsrelationer högt och 

åtar sig till sådana relationer. Ett svagt förtroende minskar åtagandet i en 

affärsrelation, vilket även gör att då förtroendet ökar, ökar även relations-

åtagandet. (Mukherjee & Nath 2007) När både förtroende och relationsåtagande 

finns i en affärsrelation leder detta, som tidigare nämnts, till skapandet och 

bibehållandet av långsiktiga affärsrelationer (Friman et al. 2002). Friman et al. 

samt Sahay (2003) menar därför att både förtroende och relationsåtagande måste 

uppnås i en affärsrelation för att den ska kunna vara långsiktig. Utifrån 

ovanstående resonemang framkom studiens första hypotes; H1: förtroende och 

relationsåtagande är förutsättningar för långsiktiga B2B relationer mellan automationsföretag. 

Se plustecknet från förtroende till relationsåtagande som slutligen påverkar 

möjligheten långsiktiga affärsrelationer i Figur 1. 

Förtroende, osäkerhet och långsiktiga affärsrelationer 

Som tidigare nämnts är förtroendet viktigt i relationsutbyten, så pass viktigt att 

Mouzas, Hennerberg och Naudé (2007) och Spekman (1988) benämner det som 

en hörnsten i strategiskt partnerskap. För att förtroende ska kunna uppkomma i 

affärsrelationer, menar Adobor (2006) att en viss nivå av osäkerhet behövs. 
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Bhattacharya, Devinney och Pillutla (1998) menar att förtroendet skulle vara 

kortvarigt och/eller tillfälligt om osäkerheten inte alls existerade i en 

affärsrelation. Låg osäkerhet uppmuntrar till ett starkare förtroende, medan en 

hög nivå av osäkerhet kan hindra utvecklingen av förtroende (Mallin, O’Donnell 

& Hu 2010). Detta resonemang utmynnar i studiens andra hypotes; H2: en viss nivå 

av osäkerhet behövs för att förtroende ska kunna existera i långsiktiga affärsrelationer mellan 

automationsföretag. Både för låg och för hög osäkerhet hindrar dock förtroendets 

uppkomst. Förtroendet blir svagare när osäkerheten blir för hög, eftersom 

parterna blir ovilliga att bygga upp ett förtroende för varandra då en ömsesidig 

misstro uppstår. Detta leder till en ovilja att åtaga sig till en affärsrelation. Hög 

osäkerhet gör att riskerna blir för höga och rädslan för opportunism blir för stark 

för att partnerna ska kunna handskas med den. Sannolikheten för att förtroendet 

kommer att skadas eller åtminstone minska, är därför mycket högre vid hög 

osäkerhet än vid låg. Osäkerhet i relationsutbyten uppkommer på grund av flera 

orsaker, bland annat genom att partners ibland inte kan förutse när och i vilken 

utsträckning deras partner kommer att återgälda dem. Osäkerhet kan även 

uppkomma på grund av att utbytespartners inte kan förutsäga vilka kostnader som 

tillkommer i samband med affärsrelationen. Ett sätt att minska osäkerhet är att 

förstärka relationen med den aktuella partnern genom upprepade interaktioner. 

När utbytespartners investerar i relationen blir de uppmuntrade att bete sig 

förtroendefullt. (Adobor 2006; Mallin, O’Donnell & Hu 2010) Om förtroendet är 

svagt kommer parterna därför inte att åtaga sig till relationen (Gil-Saura, Frasquet-

Deltoro & Cervera-Taulet 2009). Förtroende är således dominerande i 

relationsåtagande (Sahay 2003), som kan leda till viljan av att skapa och bibehålla 

långsiktiga affärsrelationer (Friman et al. 2002). 

Gulati (1995) nämner många fördelar med långsiktiga affärsrelationer och menar 

att dessa fördelar leder till lägre transaktionskostnader, ett önskvärt beteende, 

minskad omfattning av formella avtal och underlättar oenigheter. Zineldin och 

Jonsson (2000) anser att starkt förtroende kännetecknas av relationsutbyten som 

tillåter parterna att fokusera på långsiktiga fördelar av affärsrelationen. Gulati 

(1995) menar att av de fördelar som en part får från en affärsrelation, kan en 

viktig del av dessa ses som förtroenderelaterade fördelar. Några exempel är 

långsiktiga affärsrelationer, stabilitet i relationen, färre organisatoriska konflikter, 

viljan av att arbeta tillsammans samt dela information, vilket leder till ett starkare 

relationsåtagande (Sahay 2003).  

Brist på förtroende är den dominerande orsaken till varför många företag anser att 

deras affärsrelationer till partners inte fungerar så väl som de skulle vilja, vilket är 
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anledningen till att förtroendet är en viktig faktor i långsiktiga affärsrelationer 

mellan företag. (Gil-Saura, Frasquet-Deltoro & Cervera-Taulet 2009) 

Studiens hypoteser är således: 

H1: Förtroende och relationsåtagande är förutsättningar för långsiktiga B2B 

relationer mellan automationsföretag. 

H2: En viss nivå av osäkerhet behövs för att förtroende ska kunna existera i 

långsiktiga affärsrelationer mellan automationsföretag. 

Metod 

I denna studie ämnar vi att beskriva förtroendets roll i långsiktiga affärsrelationer 

mellan företag inom automationsindustribranschen, som ingår i 

samarbetsprojektet Automation Region. För att möjliggöra detta användes teorier 

om förtroende i långsiktiga affärsrelationer. Teorin i detta kapitel grundar sig dock 

främst på Morgan och Hunts (1994) trust & commitment theory, där förtroende 

och relationsåtagande beskrivs som förutsättningar för långsiktiga B2B relationer. 

En anledning till att studien baserades på trust & commitment theory är för att 

den grundar sig på en undersökning av företag inom industribranschen, liksom 

denna. Företagen som Morgan och Hunt baserade sin undersökning på var 341 

bildäcksföretag i USA. Dessutom beskriver teorin, som tidigare nämnt, förtroende 

kopplat till relationsåtagande i långsiktiga affärsrelationer. På grund av detta anses 

trust & commitment theory lämplig att använda som studiens grund. Vi ansåg det 

relevant att återpröva Morgan och Hunts undersökning i en ny kontext, 

automationsföretag i Mälardalen. Detta på grund av att Mälardalen är en ledande 

region för automation, där samarbetsprojektet Automation Region verkar. Dessa 

företagstyper anses ha störst benägenhet att samarbeta och lyckosamma 

affärsrelationer kräver förtroende. Detta tyder på ett ökat behov av förtroende 

bland automationsföretag idag. 

Baserat på trust & commitment theory har Morgan och Hunt (1994) utvecklat the 

key mediating variable (KMV) model, som har använts och bearbetats för att 

bättre passa denna studie. Utifrån den ursprungliga modellen användes fem 

komponenter som påverkar förtroende och relationsåtagande. Förtroende och 

relationsåtagande leder till viljan att skapa och bibehålla långsiktiga 

affärsrelationer, som därför lades till i den egna bearbetningen av KMV- modellen. 

Utifrån den teoretiska referensramen framkom två hypoteser som kommer att 
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diskuteras i analysen med hjälp av den teoretiska referensramen och 

undersökningsresultatet.  

Den teoretiska referensramen baseras på tidigare studier och teorier presenterade i 

tidskrifter, såsom Journal of Marketing och Journal of Industrial Marketing 

Management. För att undvika missförstånd har vissa engelska begrepp översatts 

till svenska.1 Anledningen till valet av dessa begrepp är för att de används frekvent 

i kapitlet och har betydelse för uppfattningen av innehållet. 

Undersökningsinstrument 

För att kunna testa studiens teori och hypoteser samt besvara syftet genomfördes 

en kvantitativ undersökning som gör det möjligt att mäta sambanden mellan de 

olika variablerna (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund 2001, s. 67). 

Undersökningen utfördes genom en webbenkät med hjälp av online-verktyget 

Survey monkey (se www.surveymonkey.com). Detta datainsamlingssätt är både 

snabbt, kostnadseffektivt och enkelt eftersom svaren automatiskt sammanställs i 

statistiska tabeller (Christensen et al. 2001, s. 142). Den kvantitativa 

undersökningen i denna studie är en del av en större undersökning (se Appendix 

A & B), som utfördes tillsammans med sju andra magisterstudenter på 

Mälardalens högskola. De enkätfrågor som tillhör detta kapitel består av tre frågor 

med underfrågor (12.1, 12.3 och 13.1) som baseras på tidigare studier om 

förtroende i långsiktiga affärsrelationer inom B2B. Enkätfrågorna har hämtats från 

tre artiklar av författarna: Möllering, Bachmann och Lee (2004), Morgan och 

Hunt (1994) och Gil-Saura, Frasquet-Deltoro och Cervera-Taulet (2009) och har 

bearbetats för att passa studiens syfte.   

Innan webbenkäten skickades ut ringdes respondenterna på respektive företag 

upp för att informera dem om undersökningen samt öka möjligheten till högre 

svarsfrekvens. För att underlätta för respondenterna då de besvarade 

enkätfrågorna fick de tänka på en viktig kund som de har haft affärer med under 

en lång tid, för att enbart få svar om kunder som respondenterna har en långsiktig 

affärsrelation med. Meningen med detta var att koppla förtroende till långsikta 

affärsrelationer och därmed anpassa frågorna till studiens syfte. Ordningsföljden 

på frågorna anpassades till dess innehåll samt för att respondenterna skulle 

uppfatta frågorna korrekt (Christensen et al. 2001, s. 145). Fråga 12.1. valdes för 

att kunna ta reda på hur lång den långsiktiga affärsrelationen har varit med 

kunden. Nedan visas fråga 12.3. i en tabell (Tabell 2) för att tydligare visa 

                                                 
1  Begreppsordlistan finns i slutet av kapitlet. 
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kopplingen mellan frågorna och den teoretiska referensramen. Påståendena 

behandlar hur respondenten upplever att kundens förtroende och 

relationsåtagande är till dem, genom fyra av fem komponenter i KMV-modellen. 

Tabellen visar även vilka frågor som är positivt samt negativt vinklade för att 

enklare kunna beskriva frågorna i resultatet. Fråga 13.1. behandlar vikten av 

långsiktiga samarbeten idag, jämfört med för fem och tio år sedan. Denna fråga 

kopplas ihop med relationsfördelar (den femte komponenten i KMV-modellen). 

Detta är den enda frågan i enkätundersökningen som inte kräver att 

respondenterna tänker på en viktig kund som de haft affärer med under en lång 

tid.  

Fråga  Teori 

12.3.1. Denna kund är fullständigt ärlig och 
uppriktig gentemot oss (positiv). 

Förtroende. 

12.3.2. Det finns tillfällen då det inte går att lita på 
denna kund (negativ). 

Förtroende. 

12.3.3. Denna kund är främst intresserad av sin 
egen framgång (negativ). 

Opportunistiskt beteende (förtroende). 

12.3.4.  Denna kund (och vårt företag) delar 
gemensamma mål (positiv). 

Delade värderingar (relationsåtagande och 
förtroende). 

12.3.5.  Denna kund vilseleder ALDRIG oss 
(positiv). 

Förtroende. 

12.3.6. Denna kund är intresserad av vår 
verksamhet (positiv). 

Delade värderingar (relationsåtagande och 
förtroende). 

12.3.7.  Denna kund informerar oss uppriktigt om 
de problem som kan påverka oss (positiv). 

Kommunikation (förtroende). 

12.3.8.  Denna kund försöker dra sig ur sina 
åtaganden (negativ). 

Relationsuppsägningskostnader 
(relationsåtagande). 

12.3.9. Vi kan räkna med vår kund och få hjälp 
(positiv). 

Förtroende. 

Tabell 2► Enkätfrågor kopplade till teori. 

Svarsalternativen är uppbyggda genom ordinalskalor. Den första frågans 

svarsalternativ består av en femgradig ordinalskala; < 1 år, 2-4 år, 5-7 år, 8-10 år, 

>10 år, och vet ej. Fråga 12.3. har också en femgradig ordinalskala; tar helt 

avstånd, tar delvis avstånd, varken eller, instämmer delvis, instämmer helt och vet 

ej. I den sista frågan (13.1.) användes också en ordinalskala med fem svars-

alternativ; absolut inte, inte, neutral, instämmer, instämmer absolut och vet ej. 

Valet av svarsalternativen var för att respondenterna skulle få besvara i vilken grad 

de instämde med påståendena.  
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Undersökningen hade en given population, genom 351 identifierade automations-

företag kategoriserade av Automation Region. Webbenkäten skickades ut till 256 

automationsföretags verkställande direktörer, marknadschefer och personer med 

annan befattning så som försäljningschefer, då dessa personer ansågs ha 

kunskaper om företagets relationsutbyten. Detta innebär därmed ett bortfall av 95 

företagskontakter, på grund av att vissa automationsföretag hade lagt ner sin 

verksamhet samt att andra inte ansåg sig verka inom automationsindustri-

branschen och ville därför inte delta i undersökningen. Av de 256 företags-

kontakterna, deltog 146 respondenter i enkätundersökningen, vilket innebär 

ytterligare ett bortfall på 110 respondenter. Av dessa 146 som deltog i enkät-

undersökning svarade inte 29 respondenter på frågorna i vår del av studien, alltså 

svarade 117 respondenter på denna del av enkätundersökningen, vilket innebär en 

svarsfrekvens på 46 procent.  

Respondenterna hade möjlighet att svara på enkäten under två veckors tid vilket 

gemensamt beslutades vara en lagom lång tidsperiod för att både ge responden-

terna tid att svara och för att undersökningen skulle få en hög svarsfrekvens. 

Innan enkäten analyserades rensades tolv respondenter bort från rådatan med 

hjälp av dataprogrammet SPSS eftersom dessa endast hade svarat på ett fåtal 

frågor eller inte svarat alls. Även för att analysera resultatet användes SPSS. Vissa 

frågor korstabulerades på grund av att de var utformade i olika skalor och 

behövde denna typ av bearbetning för att en analys skulle kunna göras. Andra 

frågor som var utformade i ordinalskalor jämfördes genom Spearmans korrelation 

för att kontrollera om samband mellan vissa påståenden kunde ses samt om dessa 

avgjordes av slumpen eller inte. För att testa korrelationerna mer specifikt gjordes 

linjära regressionsanalyser, för att se i vilken utsträckning variablerna verkligen 

påverkar varandra. Även frekvenstabeller gjordes för att kunna beskriva och 

illustrera resultaten i form av diagram.  

För att kunna göra en intressant och givande analys användes även tre frågor (1.1., 

1.2., 12.2.) från den övriga delen av undersökningen som jämfördes med frågorna 

i detta kapitel. Det var intressant att se vilken position på företaget som 

respondenterna har, samt vilken verksamhet de ansåg sig syssla med. Dessa två 

frågor var dock flervalsfrågor vilket innebär att respondenterna kunde välja flera 

svarsalternativ som gjorde dessa frågor svårtolkade då de jämfördes med andra. 

Det ansågs även givande att jämföra åldern på relationen med frågan kring var 

respondenterna anser att sin viktiga kund är geografiskt lokaliserad. Det var 

således dessa tre frågor som användes i analysen utöver de tre tidigare angivna (se 

Appendix 1). 
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Enkätundersökningen hade en given population, genom identifierade 

automationsföretag kategoriserade av Automation Region, vilket stärker 

validiteten. Ett hot mot validiteten är dock att vissa av de utvalda 

automationsföretagen inte ville delta i enkätundersökningen. Detta gjorde att vi 

fick ett lägre antal deltagande automationsföretag i undersökningen än vad som 

var tänkt från början. Reliabiliteten är dock stark i och med undersökningens höga 

svarsfrekvens.  

Resultat 

Enkätfrågorna i denna studie har besvarats av verkställande direktörer, 

marknadschefer och personer med annan befattning, såsom försäljningschefer 

och ekonomichefer, på automationsföretag. De flesta frågor besvarades av 

verkställande direktörer och marknadschefer. Dessa respondenter arbetar på 

automationsföretag som är verksamma som konsult/tjänsteföretag, system-

leverantörer, produktleverantörer och komponentleverantörer. Dessa två frågor, 

som behandlar respondentens position på företaget samt beskrivningen av före-

tagets verksamhet, är flervalsfrågor vilket innebär att respondenterna kunde välja 

flera svarsalternativ, vilket gör svaren svårtolkade. Trots att de samband som ses i 

resultatet inte kan avgöras med 100 procents säkerhet, kan ändå tillräckliga indika-

tioner på samband ses för att analyser ska kunna göras och slutsatser kunna dras. 

Frågorna besvarades totalt av 117 personer förutom den sista som besvarades av 

två respondenter mindre. 

De flesta som har besvarat enkätundersökningen anser sig vara produkt-

leverantörer (61,9 %), de andra företagstyperna anser sig ungefär lika många 

tillhöra, cirka 20 % för vardera företagstyp. De olika företagstyperna jämfördes 

med varandra vid varje fråga för att se vilka likheter och skillnader som kan finnas 

mellan deras svar. Denna jämförelse resulterade i ett likartat svarsmönster, inga 

större skillnader kunde därmed ses mellan de olika företagstyperna. Den största 

skillnaden kunde dock ses i ett påstående i fråga 12.3. där konsult/tjänsteföretag 

svarade en aning annorlunda från de övriga respondenterna. Konsult/tjänste-

företagen upplever att sin viktiga kund som han/hon ombads tänka på främst är 

intresserad av sin egen framgång, där ett samband kunde ses med längden på 

affärsrelationen. Det är konsult/tjänsteföretagen som visar den största 

spridningen i denna fråga och det är dessa respondenter som har haft den kortaste 

relationen med sin viktiga kund. De som anser sig tillhöra kategorin 

konsult/tjänsteföretag har alltså färre långa affärsrelationer med sina viktiga 
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kunder än de andra företagen. Samtidigt är det dessa respondenter som anser att 

sin kund främst är intresserad av sin egen framgång (60 procent av dem instämde 

helt/delvis med påståendet). Dock är det svårt att avgöra trovärdigheten i detta 

resonemang i och med att varje respondent hade möjlighet att välja flera 

svarsalternativ på frågan ”hur skulle ni beskriva er huvudsakliga verksamhet?”, 

som tidigare nämnts. 

För att se var de flesta respondenternas långsiktiga affärsrelation är lokaliserad 

geografiskt korstabulerades frågorna ”hur länge har ni haft affärer med denna 

kund?” med ”var är denna kund lokaliserad geografiskt?”. Mer än hälften av alla 

respondenter har sin kund lokaliserad nationellt, inom Sveriges gränser, oavsett 

längden på den långsiktiga affärsrelationen. De flesta respondenterna har haft 

affärer med sin kund i mer än tio år och mer än 30 procent av dessa har haft 

denna affärsrelation nationellt. Respondenter har sina affärsrelationer i lika stor 

utsträckning regionalt som internationellt. Denna korstabulering visade även att 

respondenterna anser att en långsiktig affärsrelation kan vara i alltifrån mindre än 

ett år till mer än tio år.  

Förtroende i långsiktiga affärsrelationer 

Här beskrivs hur många år de långsiktiga B2B relationerna har varat, mellan 

automationsföretagen och dess kunder. Här redogörs det även för 

respondenternas svar på fråga 12.3., för att se om förtroendet och 

relationsåtagandet finns i de långsiktiga affärsrelationerna och därmed är 

förutsättningar för långsiktiga affärsrelationer, vilket är studiens första hypotes; 

H1: förtroende och relationsåtagande är förutsättningar för långsiktiga B2B 

relationer mellan automationsföretag. Samband mellan de olika påståendena 

testades i en korrelationsanalys för att urskilja om de påverkande komponenterna i 

KMV-modellen, vilka är kopplade till påståendena, påverkar förtroende och 

relationsåtagande i långsiktiga B2B relationer. Sambandet mellan komponenterna 

testades även för att se om dessa fem dessutom påverkar varandra, vilket är 

intressant eftersom de alla påverkar förtroende och relationsåtagande. För att testa 

de samband som korrelationsanalysen visade gjordes en linjär regression av 

resultatet, detta för att pröva undersökningen mer specifikt och se om den kan 

säkerställas statistiskt.  

Respondenterna ombads tänka på en viktig kund som de haft affärer med under 

en lång tid då de besvarade fråga 12.1., och 12.3., vilket gör att vi utgår ifrån att 

respondenterna tänker på en kund som de har en långsiktig affärsrelation med då 

vi analyserar resultatet. I undersökningen framkom det att ungefär 75 procent av 
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respondenterna har haft affärer med sin viktiga kund i mer än åtta år och att 

endast 18 procent av dessa har haft denna affärsrelation i mindre än fyra år. De 

flesta respondenters affärsrelation har varat i mer än tio år. I fråga 12.3. instämde 

respondenterna helt eller delvis med de positivt vinklade påståendena. Drygt 80 

procent instämmer att sin långsiktiga kund är fullständigt ärlig och uppriktig 

gentemot dem samt att denna kund informerar dem uppriktigt om de problem 

som kan påverka dem. Samtidigt tar de flesta respondenter helt eller delvis 

avstånd från de negativt vinklade påståendena, nära 80 procent upplever inte att 

kunden försöker dra sig ur sina åtaganden och drygt hälften upplever inte att det 

finns tillfällen då de inte kan lita på denna kund. Påståendet ”denna kund är 

främst intresserad av sin egen framgång” skiljde sig dock från de övriga, där fler 

respondenter instämmer med påståendet än de som tar avstånd från det. 

Tabell 3 visar Spearmans korrelation mellan påståendena ”det finns tillfällen då 

det inte går att lita på denna kund” (förtroende, negativ), ”denna kund försöker 

dra sig ur sina åtaganden” (relationsuppsägningskostnader, negativ) och ”denna 

kund är främst intresserad av sina egen framgång” (opportunistiskt beteende, 

negativ). Denna tabell indikerar samband mellan dessa tre påståenden, vilka är 

markerade med mörkare blå i tabellen. Vissa rutor är tomma i tabellen, för att 

undvika upprepning av sambanden, då påståendena korreleras två gånger med 

varandra. Signifikansen är hög, skillnaden är här statistisk signifikant på en 

procents nivån, vilket betyder att i ett fall av hundra skulle slumpen ge en skillnad. 

Detta innebär därmed att sannolikheten för en slumpmässig skillnad är liten. 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2003, s. 196) Sambanden mellan ”det finns 

tillfällen då det inte går att lita på denna kund”, ”denna kund försöker dra sig ur 

sina åtaganden” samt ”denna kund är främst intresserad av sin egen framgång” 

har ett rho-värde på över 0,50 vilket innebär att det finns ett starkt samband 

mellan dessa påståenden. Spearman rho för dessa tre påståenden visar därmed (r≈ 

0,500; p< 0,01). Rho-värdet har en skala mellan noll och ett, då rho-värdet är ett 

överensstämmer rangordningen på variablerna, det vill säga sambandet är perfekt 

(Aronsson 1999, s. 173). Rho-värdet mellan påståendena ”denna kund försöker 

dra sig ur sina åtaganden” och ”denna kund är främst intresserad av sin egen 

framgång” är över 0,40 vilket innebär att sambandet är medel, inte lika starkt som 

vid de tidigare sambanden men ändå påvisande. Spearmans rho mellan dessa två 

påståenden är således (r≈ 0,400; p< 0,01).  

För att testa hur stor sannolikheten är för att utfallet i undersökningen kan 

säkerställas statistiskt, gjordes ytterligare en analys, en linjär regressionsanalys, som 

testar korrelationen mer specifikt. Påståendena ”denna kund är främst intresserad 
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av sin egen framgång” och ”det finns tillfällen då det inte går att lita på denna 

kund” valdes att analyseras då dessa ansågs mest användbara för att kunna 

analysera och besvara den andra hypotesen; H2: en viss nivå av osäkerhet behövs 

för att förtroende ska kunna existera i långsiktiga affärsrelationer mellan 

automationsföretag. Detta anser vi oss kunna göra med hjälp av dessa två 

påståenden eftersom ”denna kund är främst intresserad av sin egen framgång” är 

kopplat till opportunistiskt beteende medan det andra härleds till förtroende (se 

Tabell 2). Dessutom är rho-värdet högt i korrelationsanalysen mellan dessa, över 

0,50. Det första påståendet testades som en oberoende variabel av det andra 

påståendet, som då är beroende. Den oberoende variabeln påverkar här den 

beroende. Analysen visar ett r2 –värde (Adjusted R Square) på 0,263, med det 

menas det att 26,3 procent av den oberoende variabeln stämmer överens med den 

beroende. F-värdet visar ett högt värde på 42,95, vilket har fastställs utifrån 

signifikansnivån som i undersökningen är mindre än 0,00. Regressionsanalysen 

mellan dessa två påståenden visar därmed (r2= 0,263; f= 42,95; p< 0,00). Detta 

innebär att sambandet mellan den oberoende variabeln och den beroende inte 

avgörs av slumpen.  

Tabell 3► Korrelationsanalys mellan negativt vinklade påståenden. 

 Det finns 
tillfällen då det 
inte går att lita 
på denna kund. 

Denna kund 
försöker dra sig 

ur sina 
åtaganden. 

Denna kund är 
främst intresserad 

av sin egen 
framgång. 

Det finns tillfällen 
då det inte går att 
lita på denna kund. 

Korrelation 
Koefficient 

  .536** 

Sig. (2-
tailed) 

  .000 

Denna kund 
försöker dra sig ur 
sina åtaganden. 

Korrelation 
Koefficient 

.553**   

Sig. (2-
tailed) 

.000   

Denna kund är 
främst intresserad 
av sin egen 
framgång. 

Korrelation 
Koefficient 

 .471**  

Sig. (2-
tailed) 

 .000  

**. Korrelationen är signifikant på 0,01 nivå. 

De positivt vinklade påståendena prövades också genom Spearmans korrelations-

analys för att se om det finns ett samband mellan dessa variabler. Detta gjordes 

även för att se om det finns en koppling mellan KMV-modellens komponenter 

och därmed om exempelvis delade värderingar existerar och påverkar förtroendet 
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samt relationsåtagandet. Om fallet är sådant betyder det att förtroendet och 

relationsåtagandet finns i den långsiktiga affärsrelationen. Intressant var det även 

att se om påståendena som härleds till delade värderingar och kommunikation har 

ett samband, eftersom båda dessa påverkar förtroendet och därmed den 

långsiktiga affärsrelationen. 

Korrelatonsanalysen i Tabell 4 indikerar ett samband mellan påståendena ”denna 

kund är intresserad av deras verksamhet” (delade värderingar, positiv), ”denna 

kund informerar oss uppriktigt om de problem som kan påverka oss” 

(kommunikation, positiv), ”vi kan räkna med vår kund och få hjälp” (förtroende, 

positiv) och ”denna kund är fullständigt ärlig och uppriktig gentemot oss” 

(förtroende, positiv). Dessa samband är även i denna tabell markerade med 

mörkare blå. Korrelationen är signifikant på en procents nivån även här, vilket 

innebär att den med 99 procents säkerhet inte avgörs av slumpen. Rho-värdet 

visar att sambandet mellan dessa variabler är starkt, då det är runt 0,50. 

Korrelationsanalyser visar alltså (r≈ 0,500; p< 0,01). 

För att undersöka sambandet noggrannare och få ett säkrare svar på de 

indikationer som ses i korrelationsanalysen gjordes även här en linjär regression 

mellan två positivt vinklade påståenden. De påståenden som prövades var ”denna 

kund är intresserad av vår verksamhet”, som kopplas samman med komponenten 

delade värderingar i KMV-modellen, och ”denna kund är fullständigt ärlig och 

uppriktig gentemot oss”, som direkt härleds till förtroendet. Dessa valdes på 

grund av att delade värderingar är den enda komponenten som påverkar både 

förtroende och relationsåtagande. I denna regressionsanalys är den oberoende 

variabeln därmed ”denna kund är intresserad av vår verksamhet” och den 

beroende är ”denna kund är fullständigt ärlig och uppriktig gentemot oss” som 

påverkas av den oberoende variabeln. R2-värdet är 0,402, vilket innebär att 40,2 

procent av den oberoende variabeln överensstämmer med den beroende. Detta 

indikerar därmed att då respondenten upplever att kunden är intresserad av deras 

verksamhet (delade värderingar), upplever denne även att kunden är fullständigt 

ärlig och uppriktig gentemot dem (förtroende). F-värdet visade ett högt värde på 

78,965 som har bestämts av en signifikansnivå på mindre än 0,00. 

Regressionsanalysen visar därmed (r2= 0,402; f= 78,965; p< 0,00). Sambandet 

som ses mellan den oberoende och den beroende variabeln indikerar ett 

signifikant samband.  

Även påståendet ”denna kund informerar oss uppriktigt om de problem som kan 

påverka oss”, som kopplas till komponenten kommunikation i KMV-modellen, 
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prövades med ”denna kund är fullständigt ärlig och uppriktig gentemot oss” 

(förtroende), vilka indikerar på ett samband. I denna regressionsanalys är den 

oberoende variabeln kommunikationskomponenten och den beroende är 

förtroendet. R2-värdet mellan dessa är 0,206, vilket innebär att 20,6 procent av 

den oberoende variabeln överensstämmer med den beroende. Detta indikerar att 

då respondenten upplever att kunden informerar dem uppriktigt om de problem 

som kan påverka dem, därmed att kommunikationen är tydlig och 

förtroendeingivande, upplever denne även att kunden är ärlig och uppriktig. F-

värdet är 31,172 som bestäms av en signifikansnivå på mindre än 0,00. 

Regressionsanalysen visar därmed (r2= 0,206; f= 31,172; p< 0,00), vilket innebär 

att sambandet mellan variablerna är starkt. 

Tabell 4► Korrelationsanalys mellan positivt vinklade påståenden. 

 Denna kund är 
intresserad av 

vår 
verksamhet. 

Denna kund 
informerar oss 
uppriktigt om 

de problem 
som kan 

påverka oss. 

Vi kan 
räkna 

med vår 
kund 
och få 
hjälp. 

Denna kund är 
fullständigt 

ärlig och 
uppriktig 

gentemot oss. 

Denna kund är 
intresserad av 
vår verksamhet 

Korrelation 
Koefficient 

 .485**   

Sig. (2-tailed)  .000   

Denna kund 
informerar oss 
uppriktigt om 
de problem som 
kan påverka 
oss. 

Korrelation 
Koefficient 

   .470** 

Sig. (2-tailed)    .000 

Vi kan räkna 
med vår kund 
och få hjälp. 

Korrelation 
Koefficient 

.527** .620**   

Sig. (2-tailed) .000 .000   

Denna kund är 
fullständigt 
ärlig och 
uppriktig 
gentemot oss. 

Korrelation 
Koefficient 

.471**  .544**  

Sig. (2-tailed) .000  .000  

**. Korrelationen är signifikant på 0,01 nivå. 

 

För att stärka ovanstående resultat analyserades även ett positivt vinklat påstående 

med ett negativt genom en korrelationsanalys. Vi prövade påståendena ”denna 

kund är fullständigt ärlig och uppriktig gentemot oss” (förtroende, positiv) och 

”det finns tillfällen då det inte går att lita på denna kund” (förtroende, negativ) för 

att se om en indikation på ett samband mellan dessa finns. Alltså om respon-
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denten upplever att kunden är fullständigt ärlig och uppriktig gentemot dem, 

upplever denne även att det inte finns tillfällen då det inte går att lita på denna 

kund. Påståendena visar ett medelstarkt negativt samband (-0,40) i rho-värde på 

en signifikansnivå som är mindre än 0,01. Korrelationsanalysen visar därmed (r≈ 

0,400; p< 0,01). Detta förstärker vår indikation om att det finns ett förtroende i 

den långsiktiga affärsrelationen. 

Långsiktiga affärsrelationer idag 

Den sista frågan i vår undersökning behandlar betydelsen av långsiktiga 

samarbeten för våra respondenter, där de ombads jämföra hur de ser på 

långsiktiga affärsrelationer idag, jämfört med förr (för fem och tio år sedan). 

Resultatet visar att de flesta respondenter anser att långsiktiga samarbeten upplevs 

som viktigare idag. Det är ingen större skillnad mellan hur respondenterna har 

svarat vid de två olika alternativen. Hälften av dem instämmer/instämmer absolut 

att långsiktiga samarbeten är viktigare idag jämfört med för fem år sedan, liksom 

för tio år sedan.  

Vi upplever att långsiktiga samarbeten är viktigare idag, jämfört med för:

Figur 3► Långsiktiga samarbeten idag, jämfört med för fem och tio år sedan. 
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Analys 

Inom B2B relationer finns det olika syn på förtroende, som visar på olikheter. En 

syn jämför förtroende med tillit, där Gil-Saura, Frasquet-Deltoro och Cervera-

Taulet (2009) anser att förtroende är likvärdigt med tillit eftersom de båda 

hänvisar till tilltro i uppfyllandet av ett löfte. Ganesan (1994) och Mouzas, 

Hennerber och Naudé (2007) anser dock att förtroende och tillit inte bör 

användas som synonymer inom affärsrelationer, på grund av detta utvecklades en 

modell som skiljer förtroende från tillit. Denna visar bland annat att 

affärsrelationer är påverkade av viktiga interaktioner som baseras på 

interpersonellt förtroende, men även att de påverkas av regler kring 

interorganisatorisk tillit, som de påstår är oberoende av varandra. Vi delar inte 

dessa tankar, utan stödjer Gil-Saura, Frasquet-Deltoro och Cervera-Taulet 

resonemang, eftersom vi inte anser att interpersonellt och interorganisatoriskt 

förtroende är oberoende av varandra i affärsrelationer. Vi menar att 

affärsrelationer karaktäriseras av både interpersonellt och interorganisatoriskt 

förtroende och framför allt att dessa påverkar varandra. Även Zaheer, McEvily 

och Perrone (1998) menar att förtroende är ett interpersonellt fenomen där 

individer i rollen som medarbetare i en organisation speglar dess avsikter och 

agera på uppdrag av företaget då det gäller förtroendebaserade situationer. Detta 

innebär att medarbetare arbetar för organisationen, men ändå påverkar företaget 

och affärsrelationer genom individuella tankar, idéer och åtaganden. Alla 

organisationer har medarbetare, vilka är individer som de inte skulle kunna verka 

utan, därmed påverkas interorganisatoriskt förtroende av interpersonellt i 

affärsrelationer. 80 procent av respondenterna instämde med att sin kund är 

fullständigt ärlig och uppriktig gentemot dem, samtidigt som lika många upplever 

att de har tillit till kunden. Utifrån detta resultat och Morgan och Hunts (1994) 

resonemang, som beskriver förtroende i affärsrelationer som en vilja att lita på en 

annan partner, som det finns tillit till, anser vi att både förtroende och tillit finns i 

långsiktiga B2B relationer och att de ofta uppfattas på ett likvärdigt sätt av 

medarbetare och organisationer.  

Då respondenterna besvarade fråga 12.1., och 12.3., i enkätundersökningen 

ombads de tänka på en viktig kund som de har haft affärer med under en lång tid, 

på grund av detta utgår vi ifrån att affärsrelationen som respondenterna har med 

sin kund redan är långsiktig. Att de flesta har haft sin affärsrelation med kunden i 

mer än tio år bekräftar även att den är långsiktig. Vissa respondenter hade även 

svarat att sin långsiktiga affärsrelation varat under en kortare tid, en del av dem 

har haft sin affärsrelation mellan två till fyra år medan andra endast har haft den i 
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mindre än ett år, dock var dessa få. Men vi kan ändå tolka det som att en 

långsiktig affärsrelation kan anses vara i allt ifrån mindre än ett år till mer än tio år. 

För att se om förtroende och relationsåtagande finns i de långsiktiga 

affärsrelationerna undersöktes resultatet i fråga 12.3., där det framkom att 

förtroende och relationsåtagande existerar i automationsföretagens långsiktiga 

affärsrelationer. Majoriteten av respondenterna upplever att sin kund är 

fullständigt ärlig och uppriktig gentemot dem, att denna kund informerar dem 

uppriktigt om de problem som kan påverka dem samt att kunden inte försöker 

dra sig ur sina åtaganden. Tre fjärdedelar upplever att kunden är intresserad av 

deras verksamhet, delar gemensamma mål samt att de kan räkna med sin kund 

och få hjälp. Dessa svar anser vi visar ett starkt förtroende och relationsåtagande, 

då de flesta av respondenterna instämmer med de positivt vinklade påståendena 

och tar avstånd från de negativt vinklade.  

Det faktum att förtroende och relationsåtagande existerar i de långsiktiga 

affärsrelationerna anser vi kan bero på att de flesta respondenter har haft sin 

affärsrelation väldigt länge, i över tio år. För att affärsrelationer ska kunna vara 

långsiktiga behövs därmed förtroende och relationsåtagande. Ett starkt förtroende 

anser vi därmed innebära ett starkt relationsåtagande och en långsiktig 

affärsrelation. Zineldin och Jonsson (2000) anser att starkt förtroende 

kännetecknas av relationsutbyten som tillåter parterna att fokusera på långsiktiga 

fördelar av affärsrelationen. Utifrån detta resonemang anser vi oss kunna besvara 

vår första hypotes; H1: förtroende och relationsåtagande är förutsättningar för 

långsiktiga B2B relationer mellan automationsföretag. Sahay (2003) och Friman et 

al. (2002) instämmer med detta då de menar att både förtroende och 

relationsåtagande måste uppnås i en affärsrelation för att den ska kunna vara 

långsiktig. Även Gil-Saura, Frasquet-Deltoro och Cervera-Taulet (2009) styrker 

vårt resonemang då de menar att brist på förtroende är den främsta orsaken till 

varför många företag anser att deras relationer till partners inte fungerar så väl 

som de skulle vilja, vilket är anledningen till att förtroende är en dominerande 

faktor i långsiktiga affärsrelationer mellan automationsföretag. 

I och med att vi kommit fram till att förtroende och relationsåtagande finns i de 

långsiktiga affärsrelationerna mellan automationsindustriföretagen, kan vi fastställa 

att affärsrelationerna verkligen är långsiktiga. Förtroende är en avgörande faktor i 

långsiktiga affärsrelationer för att fokus ligger på närhet i affärsrelationen snarare 

än längden på den. Då förtroende finns i en långsiktig affärsrelation kommer 

rädslan för risker som associeras med opportunistiskt beteende minska, dessutom 

kommer konflikter som kan uppstå i en kortsiktig relation i form av osäkerhet att 
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lösas. (Ganesan 1994) Detta påvisar att affärsrelationerna som automations-

företagen har karaktäriseras av faktorer som berör långsiktiga affärsrelationer. 

Morgan och Hunt (1994) beskriver förtroende och relationsåtagande som 

nyckelfaktorer i skapandet och bibehållandet av lyckosamma affärsrelationer. När 

både förtroende och relationsåtagande är närvarande i relationen skapar de 

effektivitet och produktivitet. I KMV-modellen positionerar de därför förtroende 

och relationsåtagande i mitten av fem viktiga komponenter, vilka är; 

relationsuppsägningskostnader, relationsfördelar, delade värderingar, 

kommunikation och opportunistiskt beteende, eftersom dessa påverkar 

förtroende och relationsåtagande (Morgan & Hunt 1994), vilka i sin tur möjliggör 

långsiktiga affärsrelationer (Friman et al. 2002). För att se om komponenterna i 

KMV-modellen påverkar förtroende och relationsåtagande testades sambandet 

mellan påståendena i fråga 12.3., i en korrelations- och regressionsanalys. 

Sambandet mellan påståendena prövades även för att se om de fem 

komponenterna dessutom påverkar varandra. Då det anses att alla dessa 

komponenter har gemensamt att de påverkar förtroende och relationsåtagande 

(Morgan & Hunt 1994), är det därför även av betydelse att se om dessa påverkar 

varandra. Analysen som gjordes visar dessutom hur stor sannolikheten är för att 

resultatet i enkätundersökning kan säkerställas statistiskt, vilket ger resultatet mer 

trovärdighet. Påståendet ”denna kund är intresserad av vår verksamhet” kopplas 

till komponenten ”delade värderingar” i KMV-modellen, och visar ett starkt 

samband till förtroendet som härleds till påståendet ”denna kund är fullständigt 

ärlig och uppriktig gentemot oss”, vilket framgår i resultatet. Regressionsanalysen 

visar att det första påståendet stämmer överens med det andra med 40 procents 

säkerhet, samt att detta samband inte avgörs av slumpen. Eftersom Morgan och 

Hunt (1994) anser att delade värderingar är den enda komponenten i KMV -

modellen som påverkar både förtroende och relationsåtagande samt på grund av 

det tydliga resultatet, anser vi att delade värderingar påverkar förtroendet och 

relationsåtagandet mellan automationsföretagen. Det faktum att affärsrelationerna 

är långsiktiga, anser vi ytterligare stärka resonemanget att både förtroende och 

relationsåtagande finns i B2B relationerna mellan automationsföretagen.  

Kommunikation, en annan komponent i KMV-modellen som sägs påverka 

förtroendet, visar sig även i vår undersökning ha ett samband med förtroende. I 

resultatet framkom det även att drygt 80 procent av respondenterna anser att 

kunden informerar dem uppriktigt om de problem som kan påverka dem. 

Tidigare kommunikation är det som främst påverkar förtroende, eftersom tidigare 

kommunikation från en annan part är av hög kvalitet bidrar den till ett starkare 
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förtroende (Morgan & Hunt 1994). Vi anser att den goda kommunikationen i 

affärsrelationerna mellan automationsföretagen beror på att relationen är 

långsiktig och att de har haft relationsutbyten under en lång tid. De har kännedom 

om varandra och har haft kontinuerlig kontakt under en lång tid. I resultatet kan 

även ett samband mellan kommunikation och delade värderingar ses, vilket vi 

anser bero på att kommunikation behövs för att värderingar ska kunna delas. 

Kommunikationen möjliggör delandet av mål, policys och gemensamma föreställ-

ningar om beteende (Morgan & Hunt 1994). Utifrån detta hävdar vi att 

komponenterna i KMV-modellen även kan påverka varandra och att det möjligt-

vis är en förutsättning för ett starkt förtroende och relationsåtagande i långsiktiga 

affärsrelationer. 

En annan komponent i KMV-modellen är opportunistiskt beteende som direkt 

påverkar förtroendet. När den ena utbytesparten misstänker att den andra beter 

sig opportunistiskt, leder detta till ett svagare förtroende samt en ovillighet att 

åtaga sig till relationen, i och med att denne då inte längre kan lita på sin partner 

och därmed upplever en osäkerhet. (Morgan & Hunt 1994) Adobor (2006) anser 

dock att en viss nivå av osäkerhet behövs för att förtroende ska kunna uppkomma 

i en affärsrelation. Intressant är att det i resultatet framkom att det faktiskt finns 

en viss nivå av opportunistiskt beteende, därmed en viss nivå av osäkerhet, i de 

långsiktiga affärsrelationerna som automationsföretagen innehar. Nästan hälften 

av alla respondenter instämde helt eller delvis med att sin kund främst är 

intresserad av sin egen framgång, vilket är ett påstående som är kopplat till 

opportunistiskt beteende (se Tabell 2). I och med att de flesta automations-

företagens affärsrelationer har varat i mer än tio år, och därmed är långsiktiga, 

anser vi att nivån av osäkerhet är låg, dock inte för låg, eftersom förtroendet 

mellan automationsföretagen har visat sig vara så pass starkt. Detta resultat visar 

därmed att en viss nivå av osäkerhet behövs för att förtroende ska kunna upp-

komma och bli starkt. I och med detta anser vi oss ha besvarat vår andra hypotes; 

H2: en viss nivå av osäkerhet behövs för att förtroende ska kunna existera i 

långsiktiga affärsrelationer mellan automationsföretag. 

De som ansåg sig tillhöra företagstyperna konsult/tjänsteföretag är de som har 

haft sina långsiktiga affärsrelationer under kortast tid, dessutom är det framför allt 

dessa företag som anser att sin viktiga kund främst är intresserad av sin egen 

framgång. Genom detta resultat kan vi dock inte veta om osäkerheten är högre i 

dessa affärsrelationer, jämfört med de andra företagstyperna som har haft längre 

affärsrelationer. Men då konsult/tjänsteföretagen visar ett starkt förtroende i de 

övriga påståendena, anser vi inte att osäkerheten kan vara för hög. Om osäker-
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heten hade varit för hög och förtroendet för svagt, hade parterna varit ovilliga att 

bygga upp ett förtroende för varandra och därmed hade de inte varit villiga att 

åtaga sig till affärsrelationen (Adobor 2006), och den hade aldrig kunnat vara 

långsiktig (Friman et al. 2002).  

Då de olika företagstyperna jämfördes med varandra, resulterade det i ett likartat 

svarsmönster, förutom vid påståendet som nämns ovan där konsult/tjänste-

företagen svarade avvikande från de andra automationsföretagen. Vi har funderat 

på varför de olika automationsföretagen svarat så lika, och kommit fram till att det 

kan bero på att de alla är automationsföretag och verkar inom industribranschen. 

Detta kan göra att de har liknande värderingar och sätt att kommunicera på. Dock 

kan detta svarsmönster vara en aning missvisande i och med att respondenterna 

hade möjlighet att svara på flera alternativ då de angav vilken företagstyp de 

tillhör. 

I dagens dynamiska affärssamhälle förändras företags ägarförhållanden allt mer 

frekvent, vilket gör att företag blir mer villiga att upprätta samarbeten med andra 

företag (Beckett 2005). Ellram (1992) menar att de företag som har störst vilja att 

samarbeta är industriföretag. Samarbeten mellan dessa företag ökar allt mer och 

förtroendet ses som en viktig komponent för framgångsrika samarbeten (Beckett 

2005). Resultatet visade att hälften av automationsföretagen anser att långsiktiga 

samarbeten är viktigare idag, jämfört med för fem år sedan, liksom för tio år 

sedan. Detta bekräftar att denna studies antagande om samarbeten mellan 

automationsindustriföretag stämmer. Eftersom automationsföretagen i vår 

enkätundersökning innehar långsiktiga affärsrelationer och att de anser att dessa är 

viktigare idag jämfört med förr, anser vi detta påvisa att långsiktiga affärsrelationer 

är en fördel. Morgan och Hunt (1994) menar att företag som får bättre förmåner 

från sin relation, jämfört med från andra alternativa partners kommer att åtaga sig 

och engagera sig i denna. Därmed kan vi se att relationsfördelar påverkar 

relationsåtagandet i en affärsrelation och att detta leder till en vilja att bevara 

affärsrelationen under en lång tid. En annan komponent som påverkar relations-

åtagandet är relationsuppsägningskostnader. Morgan och Hunt (1994) menar att 

relationsuppsägningskostnader är alla förväntade förluster från en avslutad 

relation, det vill säga de kostnader som uppkommer vid upplösning av en relation. 

Eftersom det i enkätundersökningen framkommer att förtroende och relations-

åtagande finns i den långsiktig affärsrelation mellan automationsföretagen samt att 

respondenterna upplever att sin kund inte försöker dra sig ur sina åtaganden, finns 

inga relationsuppsägningskostnader. Även Morgan och Hunt (1994) menar att om 

inga alternativa affärsrelationer har skapats (och inget utbyte har skett) kommer 
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det aldrig att uppstå relationsuppsägningskostnader. Men vi anser ändå att ett 

relationsåtagande finns, då affärsrelationen mellan dessa företag är långsiktig. 

Automationsindustrin i Sverige omsätter 50 miljarder kronor varje år, varav av 

cirka två tredjedelar omsätts i Mälardalen (Jerregård, Paulsson & Stenvall 2010, s. 

2). Detta anser vi innebära att automationsföretag i Mälardalen, som enkätunder-

sökningen främst grundar sig på, har många utbytespartners i samma region och 

därmed i första hand handlar med dessa. Enkätundersökningens resultat visar 

dock inte detta, utan istället att mer än hälften av automationsföretag har sin kund 

lokaliserad nationellt, oavsett längden på den långsiktiga affärsrelationen. Detta 

ansåg vi vara en aning förvånande, men på ett sätt kan vi ändå förstå hur detta kan 

komma sig. Den nationella marknaden är större än den regionala och erbjuder 

därmed flera möjligheter för automationsföretagen. Dessutom är flera av de 

företag som ingår i samarbetsprojektet Automation Region lokaliserade i övriga 

Sverige. 

Slutsats 

De flesta av automationsföretagen har haft sina affärsrelationer i mer än tio år, 

vilket innebär att de anses vara långsiktiga. I och med detta och att majoriteten av 

respondenterna upplever ett starkt förtroende och relationsåtagande till sin viktiga 

kund, kan förtroende och relationsåtagande anses som förutsättningar för att 

långsiktiga B2B relationer ska kunna existera. De faktorer som påverkar chansen 

till ett långsiktigt relationsutbyte är relationsuppsägningskostnader, relationsför-

delar, delade värderingar, kommunikation och opportunistiskt beteende. Det 

framkommer även att dessa komponenter påverkar både förtroende och 

relationsåtagande, samt varandra i de långsiktiga affärsrelationerna mellan auto-

mationsföretagen. Denna påverkan kan anses vara en förutsättning för ett starkt 

förtroende och relationsåtagande i långsiktiga affärsrelationer.  

Mer än hälften av de deltagande automationsföretagen anser att deras viktiga kund 

främst är intresserad av sin egen framgång, vilket tyder på en viss nivå av 

opportunistiskt beteende och därmed en viss nivå av osäkerhet. Men nivån av 

osäkerhet är låg, då de flesta av automationsföretagen har haft sin affärsrelation 

under en lång tid och dessutom upplever ett starkt förtroende till sin kund. Detta 

påvisar att det måste finnas en viss nivå av osäkerhet för att förtroende ska kunna 

existera i en långsiktig affärsrelation. 



 FÖ R TR OE ND ETS  R O LL I  L Å NG S I KT IG A A F FÄR S R E L A T I ONER  119 

Färre och närmare relationer blir allt viktigare, vilket leder till att viljan av att 

samarbeta ökar. Mer än hälften av automationsföretagen hävdar att långsiktiga 

samarbeten är viktigare idag, jämfört med för tio år sedan. Kunderna som 

automationsföretagen främst samarbetar med är lokaliserade i Sverige, oavsett hur 

lång affärsrelationen har varit. Då de flesta automationsföretagen har haft sina 

affärsrelationer under en lång tid och anser att samarbeten är viktigare idag, tyder 

det på att långsiktiga affärsrelationer är en fördel i dagens dynamiska affärs-

samhälle.   

Detta kapitel framhäver förtroendets viktiga roll i långsiktiga affärsrelationer och 

hur olika påverkande faktorer bidrar till ett starkare eller svagare förtroende. 

Dessa faktorer är viktiga att ha kännedom om för att långsiktiga affärsrelationer 

ska kunna fungera inom automationsindustribranschen. Automation Region är ett 

samarbetsprojekt där över 300 automationsföretag ingår, dock har de flesta 

inräknade företagen varken kännedom om samarbetsprojektets existens eller deras 

tillhörande. Denna studie kommer förhoppningsvis att öka kännedomen och 

förbättra samarbetet mellan dessa automationsföretag.  
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English Summary 

THE AUTOMATION COMPANIES in this study emphasizes the role of trust 

in long-term business-to-business relationships. The majority of the automation 

companies consider collaborations more important today, than what it was for ten 

years ago. The need for long-term business-to-business relationships has 

increased, where trust is seen as the key variable. In today’s dynamic business 

environment companies are changing their ownership more frequently. 

Collaborations are on the increase and trust is seen by many as an attribute 

associated with successful collaborations. This indicates a higher need of trust in 

B2B relationships today. Automation companies are those companies that have 

the greatest propensity to collaborate, and because the region of Mälardalen is 

great in the automation industry a research was conducted about trust in 

connection with automation companies in this region. Because of the interest in 

fewer and closer relationships, it also becomes necessary to create and maintain 

long-term relationships. 

The purpose of this study is to describe the role of trust in long-term B2B 

relationships between automation companies. Also the importance of a 

higher/lower trust is described. In order to fulfil the purpose of the study, two 

hypothesises were conducted;  

H1: trust and relationship commitment are prerequisites for long-term B2B 

relationships between automation companies, 

H2: a certain level of uncertainty is required for trust to be able to exist in long-

term B2B relationships between automation companies. 

The theoretical framework is based on Morgan and Hunts (1994) trust & 

commitment theory, where trust and relationship commitment are described as 

prerequisites for long-term B2B relationships. Based on the trust & commitment 

theory, Morgan and Hunt developed the key mediating variable (KMV) model, 

that consists of five components; relationship termination costs, relationship 

benefits, shared values, communication and opportunistic behaviour. This model 

has been used and processed to better suit this study. To be able to examine the 

study’s theory and hypothesises, and answer the study’s purpose, a quantitative 

research was conducted in form of a survey with 251 participating automation 

companies. The collected material was analyzed in form of Spearman’s correlation 

and a linear regression analysis, to see if there is significance between the different 
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variables. This survey is a part of a larger quantitative study with other master 

students at the university of Mälardalen in Västerås, Sweden. 

The majority of the automation companies in this study have had their business 

relationships in more than ten years, which means that they have long-term 

relationships. The automation companies also experience high trust and 

relationship commitment towards their most important customer, which means 

that trust and relationship commitment can be seen as prerequisites for long-term 

relationships. This study emerges that the five components of the KMV-model 

affects trust and relationship commitment, and also affect each other in the long-

term relationships between the automation companies. These affects can be 

described as necessary conditions for high trust and relationship commitment. 

More than half of the participating automation companies consider that their 

important customer mainly is interested in his/hers own success, this suggest a 

certain level of opportunistic behaviour, which means a certain level of 

uncertainty. This assigns that there is a need for a certain level of uncertainty for 

trust to exist. 

The study emphasizes the important role of trust in long-term business 

relationships and how different affecting factors contributes to a higher/lower 

trust. It is important to be aware of these factors in order for long-term 

relationships to work. Automation Region is a collaborative project where over 

300 companies are included. However, most of the included automation 

companies have neither knowledge of its existence or their participation. This 

study will hopefully increase the awareness and improve the collaboration 

between these automation companies. 

Begreppsordlista 

Collaboration: Samarbete 

Relationship Commitment: Relationsåtagande 

Confidence: Tilltro 

Inter-organizational: Interorganisatoriska 

Inter-personal: Interpersonella 

Key mediating variable: Nyckelvariabel 

Opportunistic behavior: Opportunistiskt beteende 
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Reliance: Tillit 

Relationship benefits: Relationsfördelar 

Relationship quality: Relationskvalitet 

Relationship termination costs: Relationsuppsägningskostnader 

Shared values: Delade värderingar 

Trust: Förtroende 

Trustworthy: Tillförlitlighet 
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Appendix A 

 
1. Generella frågor 

1. Vad har du för position på ert företag? (Flervalsfråga) 

 VD 

 Marknadschef 

 Annat: 

2. Hur skulle ni beskriva er huvudsakliga verksamhet? (Flervalsfråga) 

 Konsult/tjänsteföretag 

 Systemleverantör 

 Produktleverantör 

 Komponentleverantör 

3. Erbjuder ni skräddarsydda lösningar för era kunder? 

 Ja 

 Delvis 

 Nej 

2. Generella frågor 

1. Hur har följande faktorer påverkat ert företag de senaste fem åren? 

(1Mycket negativt, 2 Negativt, 3 Neutral, 4 Positivt, 5 Mycket positivt) 

 1  2  3  4  5  Vet ej 

Accelererade produktlivscykler 

Avregleringar 

Privatiseringar 

Globalisering och frihandelszoner 

Svårigheter att rekrytera kompetens 

Allmänhetens förväntningar i fråga om CSR* 

Allmänhetens ökade miljömedvetenhet 

Kunders inköpsmönster 

Företagsfusioner/Förvärv/Avyttringar 

Internet som kommunikationsverktyg 

 

*Corporate Social Responsibility, kallas idén om att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, både 

ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. 
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3. Leverantörsfokus 

1. I vilken utsträckning använder ert företag outsourcing av produktion? 

Inte alls  Mycket lite  Till viss del  Till stor del   Helt och hållet  Vet ej 

 

2. Vårt företags andel outsourcade produktionsverksamhet: 

Är idag större jämfört med för fem år sedan 

Tar helt avstånd  Tar delvis avstånd  Varken eller  Instämmer delvis  Instämmer helt  Vet ej 

  

Kommer att öka inom en femårsperiod 

Tar helt avstånd  Tar delvis avstånd  Varken eller  Instämmer delvis  Instämmer helt  Vet ej 

  

4. Leverantörsfokus 

1. Ta ställning till följande påståenden genom att markera på skalan.  

(1Absolut inte, 2 Inte, 3 Neutral, 4 Instämmer, 5 Instämmer absolut) 

 1  2  3  4  5  Vet ej 

 Vi eftersträvar långsiktighet i våra relationer till leverantörer. 

Långvariga relationer är viktiga för att minimera risk. 

Vårt företag lägger ner mycket tid och resurser i att upprätthålla  

ett system för att övervaka prestationerna hos våra leverantörer.   

Vi använder oss ofta av personlig möten/kommunikation  

med våra leverantörer. 

Vi påverkar ofta våra leverantörers val av underleverantörer. 

Kostnaden för att upprätthålla relationen med leverantörer är  

hög i förhållande till vad den genererar. 

 Våra leverantörer har gjort specifika investeringar för att  

anpassa sig efter våra inköpsbehov. 

Vårt företag har i stor utsträckning alternativa leverantörer  

redo att överta leveranser. 
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5. Leverantörsfokus 

Inför följande frågor vill vi att Ni tänker på Er största leverantör av outsourcad 

produktionsverksamhet. 

1. Relationen till leverantören har varat 

1 år  2-4 år 5-7 år 8-10 år >10 år Vet ej 

  

2. Var är denna leverantör lokaliserad geografiskt? 

Regionalt (inom 15 mils radie) 

Nationellt (inom Sverige) 

Internationellt (utomlands) 

3. Finns det idag ett skrivet avtal mellan Er och leverantören? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

4. Vid ”Ja” på hur lång tid är avtalet skrivet? 

1 år  2 år 3 år 4 år eller mer Tillsvidare Vet ej 

  

6. Kommunikation 

1. I vilken utsträckning används följande Internet-verktyg som kommunikationsmedel i 

er organisation.  (1Inte alls, 2 Lite, 3 Till viss del, 4 Mycket, 5 Väldigt mycket) 

 1  2  3  4  5  Vet ej 

Företagsforum* 

Hemsidor 

E-post 

CRM-verktyg 

Interoganisatoriska system (ex. FTP, EDI) 

Annat, vänligen specificera: 

 

*Plattform där företag och kund interagerar. 

2. Hur stor del av er totala budget för marknadsföring står Internet-verktygen för? 

0-20% 20-40%  40-60% 60-80% 80-100% Vet ej 
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3. I vilken utsträckning använder dina säljare Internet för följade verksamhet. 

(1 Inte alls, 2 Lite, 3 Till viss del, 4 Mycket, 5 Väldigt mycket) 

 1  2  3  4  5  Vet ej 

Segmentering av marknaden och kundernas klassificering 

Audio och video presentationer 

Hantera kunddatabaser 

Skicka elektroniska kataloger till kunderna 

7. Kommunikation 

1. I vilken utsträckning har användandet av Internet resulterat i följande i din 

organisation. (1 Inte alls, 2 Lite, 3 Till viss del, 4 Mycket, 5 Väldigt mycket) 

 1  2  3  4  5  Vet ej 

Snabbare upptäckt av kundbehov 

Större anpassning av produkterna till kundernas behov 

Snabbare test av nya produkter 

Kortare produktlivscykel 

Minskning av antalet säljare 

Minskning av säljarna restid 

Minskning av försäljning och kundservice kostnader 

Tidsminskning av rutinjobb 

2. I vilken utsträckning har användningen av Internet förbättrat följande i din 

organisation. (1 Inte alls, 2 Lite, 3 Till viss del, 4 Mycket, 5 Väldigt mycket) 

 1  2  3  4  5  Vet ej 

Total försäljning 

Nya order 

Försäljningstillfällen 

Kundtjänst och relationer 
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8. Internfokus 

1. Vad särskiljer er främst från era närmaste konkurrenter?  

(1Absolut inte, 2 Inte, 3 Neutral, 4 Instämmer, 5 Instämmer absolut) 

Vårt företags: 1  2  3  4  5  Vet ej 

Produkt/servicekvalitet 

Tekniska kapacitet 

Rykte om pålitlighet (T.ex. leveranssäkerhet) 

För/efterköps-support & lättillgänglighet 

Storlek 

Innovationsförmåga 

Finansiella ställning 

Image* 

Prisnivå 

Projektledningskompetens 

Organisatoriska/kulturella flexibilitet 

Personkemi och förtroende 

Professionalism och ledarskap  

 

* Image = Intressenters sammantagna perceptuella bild av företaget. 
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9 . Internfokus 

1. Ta ställning till följande påståenden genom att markera på skalan: 

(1Absolut inte, 2 Inte, 3 Neutral, 4 Instämmer, 5 Instämmer absolut) 

 1  2  3  4  5  Vet ej 

Vårt varumärke är välkänt och respekterat. 

Vårt varumärke är en viktig fråga för företagsledningen  

på vårt företag. 

Våra anställda känner till företagets vision och kärnvärden. 

Vid rekryteringar matchar vi ansökandes värderingar 

 med företagets värderingar. 

Vår säljstab är väl medvetna om företagets kärnvärden. 

Våra anställda är delaktiga i utvecklingen av företagets  

vision och kärnvärden. 

Vårt företags affärsstrategi innehåller en varumärkesstrategi. 

Positiv "Word-of-Mouth" från en befintlig kund har genererat  

nya kundkontakter för vårt företag. 

10. Kundfokus 

1. I kontakten med en NY kund, ange på skalan hur viktigt det är att kommunicera ert 

företags: (1Absolut inte, 2 Inte, 3 Neutral, 4 Instämmer, 5 Instämmer absolut) 

Vårt företags: 1  2  3  4  5  Vet ej 

Produkt/servicekvalitet 

Tekniska kapacitet 

Rykte om pålitlighet (T.ex. leveranssäkerhet) 

För/efterköps-support & lättillgänglighet 

Storlek 

Innovationsförmåga 

Finansiella ställning 

Image* 

Prisnivå 

Projektledningskompetens 

Organisatoriska/kulturella flexibilitet 

Personkemi och förtroende 

Professionalism och ledarskap  

 

* Image = Intressenters sammantagna perceptuella bild av företaget. 
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11. Kundfokus 

1. Välj en av era VIKTIGASTE kunder och ange hur viktigt det är att kommunicera 

följande egenskaper för att upprätthålla er relation. 

 (1Absolut inte, 2 Inte, 3 Neutral, 4 Instämmer, 5 Instämmer absolut) 

Vårt företags: 1  2  3  4  5  Vet ej 

Produkt/servicekvalitet 

Tekniska kapacitet 

Rykte om pålitlighet (T.ex. leveranssäkerhet) 

För/efterköps-support & lättillgänglighet 

Storlek 

Innovationsförmåga 

Finansiella ställning 

Image* 

Prisnivå 

Projektledningskompetens 

Organisatoriska/kulturella flexibilitet 

Personkemi och förtroende 

Professionalism och ledarskap  

 

* Image = Intressenters sammantagna perceptuella bild av företaget. 

12. Kundfokus 

När Ni svarar på följande frågor vill vi att Ni tänker på en VIKTIG kund som Ni 

har haft affärer med under en lång tid. 

1. Hur länge har Ni haft affärer med denna kund? 

<1 år 2-4 år 5-7 år 8-10 år  >10 år Vet ej 

  

2. Var är denna kund lokaliserad geografiskt? 

Regionalt (inom 15 mils radie) 

Nationellt (inom Sverige) 

Internationellt (utomlands) 

 

 

 

 

 



MAR I E B Y H &  EM A MUR A TS P A H IC   132 

3. Ta ställning till följande påståenden genom att markera på skalan: 

(1Tar helt avstånd, 2 Tar delvis avstånd, 3 Varken eller, 4 Instämmer delvis, 5 Instämmer helt) 

 1  2  3  4  5  Vet ej 

Denna kund är fullständigt ärlig och uppriktig gentemot oss. 

Det finns tillfällen då det inte går att lita på denna kund. 

Denna kund är främst intresserad av sin egen framgång. 

Denna kund (och vårt företag) delar gemensamma mål. 

Denna kund vilseleder ALDRIG oss. 

Denna kund är intresserad av vår verksamhet. 

Denna kund informerar oss uppriktigt om de problem  

som kan påverka oss. 

Denna kund försöker dra sig ur sina åtaganden. 

Vi kan räkna med vår kund och få hjälp.  

13. Kundfokus 

1. Vi upplever att långsiktiga samarbeten med kunder är viktigare idag, jämfört med för 

5 år sedan: 

Absolut inte  Inte  Neutral  Instämmer  Instämmer absolut  Vet ej 

  

10 år sedan: 

Absolut inte  Inte  Neutral  Instämmer  Instämmer absolut  Vet ej 

  

14. e-Handel 

Med e-Handel (eCommerce) anses all handel som sker elektroniskt över 

Internet, t.ex. produktionshantering, kundsupport, logistikhantering, 

transaktioner etc. 

1. Våra huvudsakliga kunder är: 

Konsumenter (privatpersoner) 

Företag och organisationer (juridiska personer) 

 Ungefär lika andel av både konsumenter och företag. 
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2. För vårt företag har e-Handel bidragit till: 

(1Absolut inte, 2 Inte, 3 Neutral, 4 Instämmer, 5 Instämmer absolut) 

 1  2  3  4  5  Vet ej 

Kostnadsbesparingar 

Konkurrenskraft 

Effektivitet i arbete 

Ekonomiska vinster 

Reducerat administrationsarbete 

Reducerad pappershantering 

15. e-Handel 

1. Ta ställning till följande påståenden genom att markera på skalan: 

 (1Absolut inte, 2 Inte, 3 Neutral, 4 Instämmer, 5 Instämmer absolut) 

 1  2  3  4  5  Vet ej 

Vårt företag är medvetet om de potentiella fördelarna med e-Handel. 

Vårt företag upplever att våra samarbetspartners är redo att göra 

 affärer genom e-Handel. 

Vårt företag använder sig av e-Handelslösningar i största möjliga  

utsträckning. 

Effekterna av e-Handel kan mätas i vårt företag. 

e-Handel har möjliggjort tillgång till nya marknader för vårt företag. 

Vårt företag är medvetet om våra samarbetspartners  

e-Handelsanvändning. 

Vårt företag är medvetet om våra konkurrenters e-Handelsanvändning. 

Vi anser att vår marknad är mogen för att vidareutveckla e-Handel. 

Vi kommer att investera i e-Handel under de kommande 2 åren. 

16. Automation Region 

1. Känner du till intresseorganisationen Automation Region? 

Ja 

Nej 

2. Om svaret är ja på ovanstående fråga har ni då deltagit på någon av Automation 

Regions aktiviteter? 

Nej aldrig  1 gånger 2-3 gånger 4 gånger eller fler 
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17. Automation Region 

1. Anser du att en intresseorganisation inom Automation skall syssla någon av följande 

aktivteter: (1Absolut inte, 2 Inte, 3 Neutral, 4 Instämmer, 5 Instämmer absolut) 

 1  2  3  4  5  Vet ej 

Underlätta för automationsföretag att träffas för att utbyta kunskap. 

Underlätta för automationsföretag att träffas för att göra affärer. 

Förmedla företagskontakter för att möjliggöra produktutveckling. 

Hjälpa till med de lokala företagens marknadsföring. 

Locka elever, studenter och arbetskraft till automationsindustrin. 

Verka som en samlad kraft mot lokala och nationella politiska  

organisationer för att förbättra villkoren för automationsföretagen. 

 

Annat, vänligen specificera: 
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Appendix B 
 
1. General questions 

1. What is your position in your company? (Multiple choice question) 

 CEO 

 Marketing manager 

 Other: 

2. How would you describe your main business? (Multiple choice question) 

 Consult/Service providers 

 System suppliers 

 Product suppliers 

 Component suppliers 

3. Do you offer customized solutions for your customers? 

 Yes 

 Partially 

 No 

2. General questions 

1. To what degree have the following factors influenced your company the past five 

years? (1 Very negative, 2 Negative, 3 Neutral, 4 Positive, 5 Very positive) 

 1  2  3  4  5  Don´t know 

Acceleration of product life cycles 

Deregulation 

Privatisation programmes 

Globalization and the establishment of free trade areas 

Shortage in high-calibre personnel 

 Public expectations for CSR* 

Public´s increased environmental awareness 

Customer buying patterns 

Company Mergers/Acquisitions/Divestitures 

Internet as a communication tool 

 

* Corporate Social Responsibility is the idea that companies should take responsibility for their impact on society, 

both from an economic, environmental and social perspective. 
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3. Supplier Focus  

1. To what extend does your company use outsourcing of manufacturing? 

Not at all  Very little  To some extent  To a large extent  Entirely  Do not know 

 

2.1 Outsourcing is greater today than five years ago 

Totally disagree  Partially disagree  Neither nor Partially agree  Totally agree Don´t know 

  

2.2 Outsourcing will increase in the next five years 

Totally disagree  Partially disagree  Neither nor Partially agree  Totally agree Don´t know 

  

4. Supplier Focus  

1. Consider the following statements by marking the scale.  

(1 Absolutely not, 2 Not, 3 Neutral, 4 Agree, 5 Absolutely agree) 

 1  2  3  4  5 Don´t know 

 Our purchasing functions work towards long-term plans through  

relationships with our established suppliers 

Long-term relationships are important in order to minimize risks 

Our company spends a lot of time and resources in maintaining a  

system to monitor performance from our suppliers 

We frequently use personal face-to-face meeting/communications  

with our suppliers 

We often influence our suppliers subcontractors 

The cost of maintaining the relationship with suppliers is high in  

comparison to what it generates 

Our suppliers have made specific investments in order to adjust to  

our purchase needs 

Our company has to a great extent alternative suppliers ready  

to take over deliverys 
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5. Supplier Focus  

Faced with the following questions we want you to think of your largest 

supplier of outsourced production activities. 

1. Length of supplier relationship 

1 year  2-4 years 5-7 years 8-10 years >10 years Don´t know 

  

2. Where is this supplier located geographically? 

Regional (within 15 mile radius)  

Nationally (in Sweden)  

International (overseas) 

3. Is there today a written contract between You and this supplier? 

 Yes 

 No 

 Don´t know 

4. If "Yes" for how long duration is the contract written on? 

1 year  2 years 3 years 4 years or more Until further notice Don´t know 

  

6. Communications 

1. To what extent are the following Internet-tools used as means of communication in 

your organization? (1 Not at all, 2 Little, 3 To some extent, 4 Much, 5 Very much) 

 1  2  3  4  5 Don´t know 

Business Forums *  

Websites  

E-mail 

CRM tools  

Inter-organisational systems (e.g. FTP, EDI)  

Other, please specify: 

 

*Platform where companies and customers interact. 

2. What proportion of your overall marketing budget is assigned to Internet tools? 

0-20% 20-40%  40-60% 60-80% 80-100% Don´t know 
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3. To what extent does your sales-force use Internet for the following? 

(1 Not at all, 2 Little, 3 To some extent, 4 Much, 5 Very much) 

 1  2  3  4  5 Don´t know 

Segmentation of the market and customer classification  

Audio and video presentations  

Manage customer databases  

Send e-catalogs to customers 

7. Communications 

1. To what extent has the use of the Internet resulted in the following in your 

organization? (1 Not at all, 2 Little, 3 To some extent, 4 Much, 5 Very much) 

 1  2  3  4  5 Don´t know 

Faster discovery of customer needs  

Major adaptation of products to customer needs  

Faster testing of new products  

Shorter product life cycles 

Reduction in the number of sellers  

Reduction of sellers travel tim 

Reduction of sales and customer service costs  

Time reduction of routine work 

2. To what extent has use of the Internet improved the following in your organization? 

(1 Not at all, 2 Little, 3 To some extent, 4 Much, 5 Very much) 

 1  2  3  4  5 Don´t know 

Total sales  

New orders  

Sales opportunities  

Customer service and relationships 
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8. Internal Focus 

1. What distinguishes you from all your closest competitors? 

(1 Absolutely not, 2 Not, 3 Neutral, 4 Agree, 5 Absolutely agree) 

Our company´s: 1  2  3  4  5 Don´t know 

Product/service quality 

Technical capability 

Reputation for reliability 

Pre-/post sales responsiveness 

Company size 

Innovativeness 

Financial standing 

Image 

Price level perception 

Project management skills 

Organisational cultural flexibility 

Personal compatibility and trust 

Professionalism/leadership 

 

* Image = Stakeholders overall perceptual image of the company. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAR I E B Y H &  EM A MUR A TS P A H IC   140 

9. Internal Focus 

1. Consider the following statements by marking the scale:  

(1 Absolutely not, 2 Not, 3 Neutral, 4 Agree, 5 Absolutely agree) 

 1  2  3  4  5 Don´t know 

Our brand is well known and respected  

Our brand is a major issue for the senior management  

at our company  

Our employees know the company's vision and core values  

At recruitments we match applicant's values  

with the company's values  

Our sales team is well aware of the company's core values  

Our employees are involved in the development of the company  

vision and core values  

Our company's business strategy includes a brand strategy  

Positive "Word-of-mouth" from an existing customer has generated  

new customer contacts for our company  

10. Customer Focus 

1. In contact with a NEW client, indicate on the scale how important it is to 

communicate the following:  (1 Absolutely not, 2 Not, 3 Neutral, 4 Agree, 5 Absolutely agree) 

Our company´s: 1  2  3  4  5 Don´t know 

Product/service quality 

Technical capability 

Reputation for reliability 

Pre-/post sales responsiveness 

Company size 

Innovativeness 

Financial standing 

Image 

Price level perception 

Project management skills 

Organisational cultural flexibility 

Personal compatibility and trust 

Professionalism/leadership 

 

* Image = Stakeholders overall perceptual image of the company. 
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11. Customer Focus 

1. Select one of your most IMPORTANT customers and indicate how important it is to 

communicate the following to maintain your relationship. 

(1 Absolutely not, 2 Not, 3 Neutral, 4 Agree, 5 Absolutely agree) 

Our company´s: 1  2  3  4  5 Don´t know 

Product/service quality 

Technical capability 

Reputation for reliability 

Pre-/post sales responsiveness 

Company size 

Innovativeness 

Financial standing 

Image 

Price level perception 

Project management skills 

Organisational cultural flexibility 

Personal compatibility and trust 

Professionalism/leadership 

 

* Image = Stakeholders overall perceptual image of the company. 

12. Customer Focus 

When you answer the following questions we want you to think of a major 

customer that you have done business with for a long time. 

1. How long have you had business with this customer? 

<1 year 2-4 years 5-7 years 8-10 years  >10 years Don´t know 

  

2. Where is the customer located geographically? 

Regional (within 15 mile radius)  

Nationally (in Sweden)  

International (overseas) 

 

 

 

 

 



MAR I E B Y H &  EM A MUR A TS P A H IC   142 

3. Consider the following statements by marking the scale:  

(1 Totally disagree, 2 Partially disagree, 3 Neither nor, 4 Partially agree, 6 Totally agree) 

 1  2  3  4  5 Don´t know 

This customer is completely honest and sincere to us  

There are times when you cannot trust this customer  

This customer is primarily interested in their own success  

This customer (and our company) share common objectives  

This customer NEVER misleads us  

This customer is interested in our business  

This customer is frank about the problems that may affect us  

This customer tries to withdraw from its commitments  

We can count on our customer and get help  

13. Customer Focus 

1. We feel that long-term relationships with customers is more important today, 

compared with: 

5 years ago: 

Absolutely not  Not  Neutral  Agree  Absolutely agree Don´t know 

  

10 years ago: 

Absolutely not  Not  Neutral  Agree  Absolutely agree Don´t know 

  

14. e-Commerce 

e-Commerce is all trade conducted electronically over the Internet, such as 

production management, customer support, logistics management, 

operations, etc. 

1. Our main customers are: 

Consumers (individuals)  

Companies and organizations (legal persons)  

 About the same proportion of both consumers and businesses 

  

  

 

 

 



 FÖ R TR OE ND ETS  R O LL I  L Å NG S I KT IG A A F FÄR S R E L A T I ONER  143 

2. For our company e-Commerce has contributed to: 

(1 Absolutely not, 2 Not, 3 Neutral, 4 Agree, 5 Absolutely agree) 

 1  2  3  4  5 Don´t know 

Cost savings 

Competitiveness 

Efficiency in work 

Economic benefits  

Reduced administrative work 

Reduced paper handling  

15. e-Handel 

1. Consider the following statements by marking the scale:  

 (1 Absolutely not, 2 Not, 3 Neutral, 4 Agree, 5 Absolutely agree) 

 1  2  3  4  5 Don´t know 

Our company is aware of the potential benefits of e-Commerce  

Our company feels that our partners are ready to do business  

through e-Commerce  

Our company uses e-Commerce solutions to the largest possible extent  

Impact of e-Commerce can be measured in our company  

E-Commerce has made it possible for us to access new markets  

Our company is aware of our partners e-Commerce application  

Our company is aware of our competitors' e-Commerce application  

We believe that our market is mature and ready for further  

development of e-commerce  

We will invest in e-Commerce over the next two years  

16. Automation Region 

1. Are you aware of the interest group Automation Region? 

Yes 

No 

2. If the answer is yes to the above question, have you participated in any of Automation 

Region Activities? 

No, never  1 time 2-3 times 4times or more 
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17. Automation Region 

1. Do you think an interest group like Automation Region should deal with some of the 

following activities: (1 Absolutely not, 2 Not, 3 Neutral, 4 Agree, 5 Absolutely agree) 

 1  2  3  4  5 Don´t know 

Facilitate the automation business to come together to share knowledge 

Facilitate the automation business to meet to do business  

Communicating business contacts to allow for product development  

Help with local advertising  

Attracting pupils, students and workers to the automation industry  

Work as a united force against local and national political  

organizations to improve the automation business  

 

Other, please specify:  

 

 


