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ABSTRACT  

Purpose:The purpose of this study is to examine customer expectation and the impact these 

expectations have on business to business relationships with service- oriented companies. 

Further, to develop a model which describes the expectations of the customers.   

Approach:The study have, by interviews, retrieved information 

regardingcustomers’expectation of their business relationships. Together with presented 

theory and an abductive approach, the informationhas been analysed in the light of previous 

research in order to emphasize the most important customer expectations. The interviewed 

companies has also been categorized into different networks generalizing customer 

expectation, creating a comprehensive picture of expectations.    

Findings: The study shows that expectations on business to business relationships do indeed 

affect one another mainly due to companies’ ability to meet customers’ expectation.  

Interview respondents emphasizes five critical factors flexibility & adaptability, formality, 

feedback & follow-up, long-term relationship & transparency and quality & competence. By 

using network profiles a model, describing which customer expectations are prioritized in 

certain customer groups, could be developed. Quality & competence is considered the most 

important factor followed by long-term relationship & transparency. Depending on the 

context these factors affect business to business relationship. 

Originality/Value:The originality and contribution of this study constitutes of the findings 

from the interviews that describes expectations on a service oriented company and how 

they can affect business to business relationships. The study specifically argues for each of 

the five factors in customer expectations which substitutes previous studies whose aim is to 

generally explain the roll of customer expectation.  

Key words:Commitment, customer priorities, customer   satisfaction, expectations, 

information exchange,project based organization& trust. 
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SAMMANFATTNING  

Syfte: Syftet med studien är att beskriva kunders förväntningar och dess inverkan på en 

affärsrelation med ett service- och tjänsteorienterat företag. Vidare, att skapa ett förslag till 

en modell som beskriver vilka förväntningar de olika kunderna prioriterar. 

Tillvägagångssätt: Studien har genom semistrukturerade intervjuer samlat in information 

om vad kunder förväntar sig av sina affärsrelationer med ett service- och tjänsteorienterat 

företag. Med hjälp av utvald teori och en deduktiv ansats har intervjuunderlaget analyserats 

i ljuset av tidigare studier för att kunna beskriva de viktigaste förväntningarna hos kunderna. 

Vidare har intervjuade företag delats in i nätverk som generaliserar kundernas förväntningar 

vilket skapat en heltäckande bild av studiens resultat. 

Resultat: Studien bekräftar att förväntningar har en viss påverkan på affärsrelationen till stor 

del beroende på hur väl företagen kan bemöt kunders förväntningar. Resultatet från 

intervjuerna har sammanfattats till fem stycken faktorer inom förväntningar på en 

affärsrelation vilka var; flexibilitet & följsamhet, formalitet, avstämning & uppföljning, 

långsiktighet & transparens, kvalitet & kompetens. Med hjälp av nätverksprofiler skapades 

även en modell som beskriver vilka förväntningar olika typer av kunder prioriterar. Den 

gemensamma faktorn som upplevdes som viktigast inom alla nätverk var kvalitet och 

kompetens där efter långsiktighet och transtarans som beroende på sammanhanget har en 

direkt påverkan på affärsrelationen.   

Originalitet/ Värde: Studiens bidrag utgörs av de förväntningar som tagits fram i samband 

intervjuerna och sombeskriver ett samarbete med service- och tjänsteorienterade företag 

samt hur dessa kan påverka företagens affärsrelationer med ett sådant företag. Studien 

framhäver specifikt vilka förväntningar kunder har på affärsrelationer vilket kompletterar 

tidigare studier som förklara generellt vilken roll förväntningar har inom affärsrelationer.   

 

Nyckelord: Affärsrelationer, engagemang, förväntningar, informationsutbyte, kundnöjdhet, 

prioriteringar, projektbaserad organisation & tillit. 
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FÖRKORTNINGAR OCH BEGREPP 

B2B: Business-to-Business 

”Face-to-face”: En kommunikationskanal som sker fysiskt utan något tekniskt hjälpmedel 

med minst två parter.  

KIBS: ”Knowledge Intensive Based Services” är en slags expertorganisation som förser andra 

företag med specialiserade kunskaper. It-bolag, R&D sektioner och tekniska konsultbolag är 

några typiska organisationer som kan kategoriseras som KIBS. 

PBO: Projektbaserade organisationer använder sig av projekt som har en definit tidsram.  

Traditionella konsulttjänster: Termen syftar till ett vedertaget arbetssätt som innebär att 

kunden ansvarar för leverans och har det heltäckande ansvaret för uppdraget medan 

leverantörerna bidrar med resurs- och kompetensförstärkning.  

Åtaganden av projekt/ helhetsåtaganden:En projektform där organisationen åtar sig ett 

uppdrag och löser problemet i sina egna lokaler. Det innebär att organisationen ansvarar för 

bemanning samt leverans och har ett heltäckande ansvar för uppdraget. 

R&D: Research & development är en sektion i ett företag som forskar och driver utveckling 

inom företaget. 
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1 Inledning 

Detta kapitel introducerar studiens omvärld. Kapitlet inleds med en bakgrund som följs av 

problemformulering, syfte och avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 

Förväntningar existerar inom alla affärsrelationer och skapar en projektion, baserat på 

historiska händelser, om vad som ska hända i framtiden. Andersen et al., (2009) väljer att 

definiera förväntningar som: 

“Tron på vad som mest sannolikt skulle kunna inträffa i en specifik framtida händelse” 

(Andersen, et al., 2009, s. 186) 

Smirnova & Salmi (2012) menar att chanserna för en lyckad affärsrelation, som präglas av 

framgångsfaktorer såsom engagemang, tillit och kundnöjdhet, ökar om det förekommer 

förståelse för samarbetsparternas förväntningar. Framgångsfaktorerna är väl studerade 

områden som enligt Gounaris (2003), Chen et al., (2011) och Eggert & Ulaga (2002) utgör 

grunden för en affärsrelation. Dock menar Campbell (1997) att komplikationer uppstår kring 

dessa framgångsfaktorer när organisationer inte lever upp till kundernas eller 

leverantörernas förväntningar. En förekommande anledning till en sådan situation framhävs 

av Andersen et al., (2009) där de förklarar hur förväntningar ibland divergerar inom en 

affärsrelation. Affärsrelationen är i dessa fall inte uppbyggda av ömsesidighet vilket gör det 

svårt att leva upp till varandras förväntningar. 

Aurier & N´Goala (2010) tillägger att affärsrelationer på senare tid växt fram som ett centralt 

område hos företagsledningar och akademiska institutioner. Ett återkommande fenomen 

bland teoretiker är hur service- och tjänsterelaterade företag tar avstånd från opportunism 

och istället väljer att fokusera på nära och långsiktiga relationer. (Young & Wilkinson, 1989, 

Aurier & N´Goala, 2010) Detta reducerar antalet byten av affärsrelationer som anses vara 

både kostsamt och riskfyllt (Ulaga & Eggert, 2006a). Resultatet blir att kvarvarande 

affärsrelationer är högt prioriterade. Därför, menar Smirnova & Salmi (2012), skapar 

företagsamma förståelse för att behålla sina kontakter i sitt nätverk på längre sikt (Smirnova 

& Salmi, 2012). Dock är detta ett relativt outforskat område då finns det få kvalitativa studier 

som identifierar dessa förväntningar och diskuterar hur förväntningar prioriteras samt 

påverkar en affärsrelation. 
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Även om tillit, engagemang och kundnöjdhet är ett debatterat område med flera inriktningar 

inom förväntningar hävdar Hutt & Speh (2013) att informationsutbytet utgör en av de allra 

viktigaste grundstenarna i en god affärsrelation. Detta har tidigare utvecklats av Mason & 

Leek (2012) som menar att grunden till nära och långsiktiga relationer har en stark koppling 

till tydliga informationsutbyten. Utan en god informationsöverföring finns det risk för att det 

uppstår som tidigare nämnts, divergerande förväntningar. Informationsöverföringen är 

därför ett centralt område i undersökningen av affärsrelationer som bör uppmärksammas. 

(Mason & Leek, 2012) (Hutt & Speh, 2013) 

1.2 Problemformuleringoch syfte 

Förväntningar har tidigare studerats inom ett antal olika perspektiv och områden där 

huvudfokus mestadels berört vilken roll förväntningar har inom affärsrelationer (Smirnova & 

Salmi, 2012, Campbell, 1997, Andersen, et al., 2009). Detta perspektiv klargör 

förväntningarnas dynamik, det vill säga, hur förväntningar förhåller sig till exempelvis 

framgångsfaktorer såsom tillit, engagemang och kundtillfredsställelse (Smirnova & Salmi, 

2012). Det finns emellertid få studier som beskriver de specifika förväntningar som ställs på 

affärsrelationer med service och tjänsteföretag, speciellt rörande informationsutbytet. Vissa 

utvalda förväntningar testas ofta inom olika case, men aktörer får sällan chansen att uttrycka 

och resonera kring vad de upplever är viktig inom en affärsrelation samt vilka förväntningar 

de har på sina samarbetspartners. Således leder detta till att service- och tjänsteorienterade 

företag får svårt att bemöta kunder och leverantörers förväntningar då det finns få riktlinjer 

eller framework som kan generalisera förväntningarna samt identifiera dess inverkan på 

affärsrelationen.Detta leder fram till studiens syfte: 

Syftet med studien är att beskriva kunders förväntningar och dess inverkan på en 

affärsrelation med ett service- och tjänsteorienterat företag. Vidare, att skapa ett förslag till 

en modell som beskriver vilka förväntningar de olika kunderna prioriterar. 

För att kunna besvara syftet har följande frågeställningar tagits fram: 

1. Vad förväntar sig kunder i en affärsrelation med ett service- och tjänsteorienterat 

företag?  

2. Finns det överensstämmande förväntningar kunder emellan? 

3. Finns det ett samband mellan olika typer av kunder och deras förväntningar? 

4. Kan dessa förväntningar påverka affärsrelationen? 
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1.3 Avgränsningar 

Studiens omvärld begränsas av de faktum att intervjuerna är utfärdade i samarbete med ett 

service- och tjänsterelaterat företag. Detta fokus betyder att studiens resultat möjligtvis 

skulle skiljas från intervjuer med andra sorters företag inom andra verksamhetsområden. 

Referensföretaget planerar även att övergå från resursförstärkning till helhetsåtaganden 

vilket påverkar intervjurespondenternas svar samt begränsar användargraden av svaren.  

Konceptualiseringen av kundernas förväntningar täcker inte alla relationer som 

referensföretaget omfattas av. Ytterligare åsikter från flera samarbetspartners skulle kunna 

bidra med fler utvecklingspunkter, dock skulle det nödvändigtvis inte påverka resultatet av 

förväntningarna då samtliga respondenter var relativt överens i sina åsikter.  



 4  

2 Konsultbolag och dess bransch 

Detta kapitel beskriver vad ett service- och tjänsteföretag, även kallat konsultbolag, är och 

hur de på ett generellt plan arbetar. Eftersom intervjuerna sker med kunder som ständigt 

arbetar med denna typ av företag förtydligas miljön som studien äger rum. 

Att leverera konsulttjänster är idag en arbetsform som är uppbyggd av experttjänster inom 

ett visst område. Något förenklat kan ett konsultbolag ses som ett resursintensivt 

serviceföretag uppbyggt av kunskap och kompetens. Därav består konsultbolagets affärer av 

att sälja sina kompetenser i form av olika tjänster till sina kunder. En viktig skillnad mellan 

konsultföretag och andra typer av producerande företag är att konsultföretag inte på samma 

sätt säljer sina produkter eller tjänster på en konsumentmarknad. För ett konsultföretag 

handlar det om att lösa en specifik uppgift åt en specifik kund vilket ofta kräver en 

skräddarsydd lösning utefter kundens behov. 

Konsultbolag kan huvudsakligen använda två generella affärsstrategier. Den ena där varje 

enskild konsult säljer en tjänst och därefter utför den. Den andra där sålda tjänster utförs i 

större grupper i from av projekt. (Hammarström, Engwall, & Lagergren, 2012).  

Konsultbolags olika sätt att arbeta på kan således delas in i två huvudsakliga 

arbetstypologier, resursförstärkning och helhetsåtaganden. Inom resursförstärkning 

erbjuder företaget en traditionell tjänst under kundens ledning. Arbetstypologin innebär att 

konsultbolaget bidrar med kompetensförsörjning genom att utföra en tjänst på plats hos 

kunden. Centralt i arbetsformen är att kunden ansvarar för leverans, då leverantören som i 

detta fall är ett konsultbolag endast förser kunden med den efterfrågade kompetensen.  

Den andra typologin, helhetsåtagande, syftar till att konsultbolaget åtar sig ett helhetsansvar 

för att producera och leverera ett avgränsat projekt åt kunden. Projekten utförs i 

konsultbolagets lokaler till skillnad från traditionella konsulttjänster som sker på plats hos 

kunden. Den marknad som konsultföretag är verksamma på har genomgått en förändring, 

på grund av förändrade kundbehov. Detta ställer krav på att de tjänster som 

konsultföretaget erbjuder också måste utvecklas. De senaste åren har globala trender visat 

på att företag inom industrisektorn i allt större utsträckning efterfrågar projektbaserade 

konsulttjänster. Ett fenomen som grundas i begreppet outsourcing av icke värdeskapande 

företagsfunktioner som tillåter företag att allokera mer resurser till deras kärnverksamhet. 

(Sydow, et al., 2004)Att arbeta likt en PBO kan dock förekomma i större eller mindre 

utsträckning. Enligt Thiry & Deguire (2007) är PBO inte ett ensidigt begrepp utan förklarar 

snarare en rad kombinationer av arbetssätt. Det ska tilläggas att även om företag arbetar 

mer likt PBO kan det fortfarande innebära att de arbetar med en större andel traditionella 

tjänster.  
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Projektbaserade organisationer (PBO) har fått större uppmärksamhet det senaste åren. 

Detta på grund av att organisationerna integrerar fler intellektuella resurser och mer 

expertis i sin verksamhet för att kunna hantera den snabbt föränderliga marknaden. (Sydow, 

Lindkvist, och DeFillipi, 2004) Därtill betonar författarna att PBO river ner den traditionella 

synen på konsultföretag där varje enskilt projekt är temporärt och kortlivat. Detta har 

medfört att PBO växt fram som en alltmer förekommande arbetsstruktur. 

2.1 Referensföretaget ÅF Sverige 

Referensföretaget för denna studie är konsultbolaget ÅF. ÅF planerar att i större grad 

omstrukturera arbetssättet till att mer arbeta med helhetsåtaganden och minska graden av 

resursförstärkning. ÅF har i samband med denna omstrukturering ambitioner om att 

undersöka vad som förväntas på konsultbolag och hur förväntningarna kan påverka deras 

affärsrelationer. Då företaget har många affärsrelationer är de ett lämpligt referensföretag 

som kan bidra med ett varierande utbud av intervjurespondenter till denna studie. 

ÅF är ett ingenjörs- och konsultbolag som fokuserar på energi, industri och infrastruktur. 

Sedan 1895 har ÅF haft som ambition att bidra till kundernas utveckling genom att 

kombinera olika kompetenser för att finna hållbara och innovativa lösningar. ÅF har sitt 

ursprung i Sverige men verksamheten och kunderna finns i hela världen. De har cirka 7 000 

anställda var av dryga 5 000 finns i Sverige. 

ÅF består av fyra divisioner samt en organisation- och ledningsgrupp i Stockholm. Alla filialer 

ansvarar för projekt inom sitt eget område. Den främsta marknaden är B2B med kunder 

såsom VolvoAB, Ericsson, Försvarets Materielverk, Oslo Lufthvan, Scania, Vattenfall, Saab, 

Electrolux, TetraPak och Volvo Cars. Deras fokus har sedan 1895 förändrats från ångpannor 

till generella konsulttjänster vilket har resulterats i specialkompetens inom infrastruktur, 

industri och energi.  

Energi 

ÅFs kunder inom energiområdet är energibolag, finansiärer, myndigheter och 

byggentreprenörer. Kunderna verkar inom de flesta energislag och i alla delar av 

värdekedjan. I Norden är ÅF en etablerad aktör inom bland annat effektivisering av befintliga 

anläggningar samt drift och förvaltning.   

Industri 

Inom industrisektorn arbetar ÅF mot branscher såsom fordon, försvar, gruvor, läkemedel, 

livsmedel, olja och gas, skog, telekom samt verkstad.  Tillverkningsindustrin efterfrågar 

konsulttjänster inom allt från förstudier till investeringar i nya anläggningar. Till skillnad från 
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produktutveckling som är centraliserad, läggs en stor vikt vid geografisk närhet hos 

tillverkningsindustrins produktionsanläggningar.  

Infrastruktur 

ÅFs infrastrukturprojekt är baserad på både inom offentlig och privat verksamhet, främst 

inom väg och järnväg men även i fastighetsbranschen. Stora offentliga satsningar på 

infrastruktur de senaste åren har lett fram till ett växande behov av allt från vägprojektering 

och intelligenta hus till hållbara lösningar inom belysning, akustik och spårbunden trafik.  

(ÅF, 2014)  
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3 Teoretisk ansats 

Detta kapitel ska ge läsaren en teoretisk referensram gällande de teorier som ligger till grund 

för studien. Teorin baseras främst på tidigare studier inom förväntningar på affärsrelationer 

avseende B2B-samarbeten. 

3.1 Förväntningar på affärsrelationer 

En förväntning skulle kunna definieras som tron på vad som mest sannolikt kan inträffa i 

samband med en specifik framtida händelse(Andersen, et al., 2009). Förväntningar är därför 

enligt Andersen et al., (2009) uppbyggda av mentala ramar som reflekterar över ens tidigare 

erfarenheter för att därefter skapa en imaginär projektering i framtiden. Vidare 

hävdarSmirnova & Salmi (2012) att desto bättre förståelse en organisation har över dess 

samarbetspartners förväntningar, desto större är chanserna för en bra affärsrelation som 

präglas av ömsesidighet. Författarna påpekar även att en grundläggande förväntning, som 

förekommer i alla affärsrelationer, är förväntningarna på ett kontinuerligt samarbete. Utan 

någon kontinuitet finns det ingen anledning till att inleda en affärsrelation (Smirnova & 

Salmi, 2012, Ganesan, 1994).  

Tidigare studier som undersöker förväntningar inom affärsrelationer kopplar ofta 

förväntningarna till normer. Dessa normer är ofta definierade som förväntningar om 

beteenden och relationer som delas av en grupp medlemmar inom en social krets eller 

enhet. (Andersen, et al., 2009, Dwyer, et al., 1987) Smirnova & Salmi (2012) fortsätter att 

utveckla konceptet förväntningar inom affärsrelationer genom att dela inom dem i två olika 

stadier. Inledande förväntningar som är utvecklade innan en affärsrelation påbörjats är 

baserade på interna normer inom en organisation eller företag. Senare, under utvecklingen 

av affärsrelationen, hjälper normer till att anpassa förväntningar och ställningstaganden så 

att de nuvarande förväntningarna baseras på specifika relationsnormer inom 

affärsrelationen(Smirnova & Salmi, 2012).  

De senaste 20 åren har forskare uppmärksammat betydelsen av så kallade divergerande och 

ömsesidiga förväntningar (Andersen et al., 2009, Campbell, 1997). Studier visar att det är när 

förväntningar divergerar som konflikter och missuppfattningar uppstår. Således finns det 

incitament att försöka undvika detta genom att skapa ömsesidiga förväntningar som enligt 

studierna kan främja nära och långsiktiga relationer(Andersen et al., 2009, Campbell, 

1997).Förväntningar förefaller dock mer komplexa då människor uppfattar värde inom 

affärsrelationer olika (Andersen, et al., 2009).  
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3.1.1 Att förstå värde 

Det förekommer ingen direkt definition av vad värde exakt är och hur det uppfattas i en 

affärsrelation. Beroende på vilket sammanhang termen används inom får det olika 

betydelser. I studiens kontext är det relevant att undersöka kundvärden, med andra ord, hur 

kunden uppfattar ett visst värde. Förväntningarna i en affärsrelationer är uppbyggda av hur 

värden skapas ochupplevs, därför utvecklas begreppet för att skapa en större förståelse för 

kundernas förväntningar. (Grönroos, 2011) 

Tidigare studier framhäver att kundernas upplevda värde involverar avvägningar mellan 

fördelar och nackdelar inom tillämpade områden. Fördelar innefattar mer än bara kvalitet 

medan nackdelar innefattar mer än bara uppoffringar av pris trots att det ofta är dessa 

termer som diskuteras gällande värdet i en affärsrelation (Flint, et al., 2002). I grova drag 

förklarar Grönroos (2000) att kundvärde är uppbyggt av kärnvärde och mervärde i en 

affärsrelation. Kärnvärdet är det förväntade resultatet av relationen medan mervärdet 

uppstår när kunden upplever ett utökat värde utöver kärnvärdet som inte var väntat. Ett 

sådant värde kan antingen bestå av en positiv eller negativ karaktär. 

Ett positivt eller negativt värde är en subjektiv uppfattning av en affärsrelation. Dock finns 

det enligt Hansen et al., (2008) ett mått på ett upplevt kundvärde. Om fördelarna divideras 

med nackdelarna (förutsatt att dessa går att kvantifiera), ska kvoten bli större än ett för att 

uppnå en tillräcklig kundnöjdhet. Fördelarna bör väga tyngre än nackdelarna för att kunden 

ska uppleva ett positivt värde enligt detta mått.  

3.2 Affärsrelationernas uppbyggnad 

För att närmare kunna förstå hur samarbetspartners uppfattar en affärsrelation påvisar 

Young & Wilkinson (1989) och Aurier & N´Goala (2010) det faktum att affärsrelationer börjar 

ta avstånd från opportunism för att i större utsträckning fokusera på faktorer som tillit, 

engagemang och långsiktiga relationer. Trenden grundas i att allt fler företag väljer att 

arbeta med färre och närmare relationer på grund av att skapandet av nya relationer med 

samarbetspartner är kostsamt och kopplat till ett risktagande (Ulaga & Eggert, 2006a). 

Tidigare studier är inte helt överens om vilka grundstenar som krävs inom affärsrelationer 

för att göra dem nära och långsiktiga.Dock är tillit och engagemang två faktorer som ständigt 

är återkommande och relateras starkt till ett företags förmåga att kunna skapa gynnsamma 

affärsrelationer. (Palmatier, 2008; Eggert & Ulaga, 2006) 
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3.2.1 Tillit inom affärsrelationer 

Chen et al., (2011) har identifierat tillit i en affärsrelation som en av de fundamentala 

nyckelfaktorerna för skapa ett långsiktigt samarbete. I samma kontext konstaterar Gounaris 

(2005) i sin studie att i relationer med hög grad av tillit ofta leder till långsiktiga relationer. 

Wilson (1995) väljer att definiera tillit enligt citatet nedan: 

”De flesta definitioner av tillit involverar anseenden om att en relationspartner 

kommer agera enligt den andre partnerns bästa intresse.” (Wilson, 1995, s.337) 

Blois (1999) påpekar att många definitioner om tillit, likt Wilsons (1995) ovan, har liknande 

element som framhäver att tillit är en form av tro. Dock skiljs dessa definitioner något vilket i 

vissa fall kan få en signifikant betydelse. Skiljaktigheterna speglar komplexiteten i att 

definiera ordet tillit vilket också lockar många skribenter att försöka förstå vad som är ”rätt” 

definition av ordet. Nedan finns två ytterligare definitioner om tillit som har samma karaktär 

men skiljs åt i några detaljer.  

” *…+ tron om att en partners ord eller löfte är tillförlitligt och att den partnern kommer 

fullgöra dennes åtaganden *…+” (Schurr & Ozanne, 1996, s. 940) 

”*…+ en partners tro om att dess behov kommer att bli uppfyllt i framtiden genom åtgärder 

som utfärdas av en annan partner.” (Andersson & Weitz, 1989, s. 312) 

Chen et al., (2011) väljer att utveckla resonemanget för att förklara mer ingående hur tilliten 

är uppbyggd. De föreslår att tillit är tron om att samarbetspartners är pålitliga och har hög 

integritet.   

Tillit uppmärksammas inteförrän en organisation måste samarbeta eller interagera med en 

annan aktör(Gil-Saura, et al., 2009). Detta betyder att en organisation inte kan arbeta helt 

självständigt utan att förlita sig på externa parter vilket enligt Gil-Saura et al., (2009) utgör en 

potentiell risk. Håkansson & Snehota, (1995) framhäver att inget företag är en ö, vilket 

påvisar tillsammans med Gil-Saura et al., (2009) att alla aktörer på en marknad tillämpar tillit 

inom sina affärsrelationer på ett eller annat sätt för att uppnå mål och ambitioner. Tillit inom 

affärsrelationer skapas dessvärre inte över en natt utan utvecklas successivt mellan 

samarbetspartner(Gounaris, 2005). Detta kan förklara varför företag väljer långsiktiga och 

nära samarbeten då tid är en dyrbar resurs som används när nära relationer skapas för att 

bygga upp tilliten inom affärsrelationen (Eggert & Ulaga, 2006).  

Dwyer, et al., (1987) hävdar att tillit är ett viktigt begrepp som behövs för att kunna förstå 

förväntningar i samarbeten och planering inom en affärsrelation. Författarna refererar i 

detta sammanhang till en teoretisk simulering av en industriell förhandlingsprocess som 
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visade att en köpares förväntningar om tillit påverkar beteendet och ställningstagandet i 

relationen gentemot leverantören. Låg tillit stimulerar oönskade attityder samt dålig 

informationsöverföring (Dwyer, et al., 1987).  

Alla affärsrelationer på en marknad är inte anpassade för att ingå i djupa relationer som 

bygger på tillit och engagemang (engagemang förklaras i kapitel 3.2.2).Figur 1 visualiserar 

konceptet av hur risken är förknippat med det upplevda värdet hos kunden.  Den gråa zonen 

utgör den önskade positionen som innehåller låg risk men tillför ett positivt upplevt värde 

hos kunden(Wilson, 1995). Figuren förklarar hur risk och upplevt värde associeras till tilliten 

som är beroende av dessa två faktorer.  

 

Figur 1Relationen mellan risk och upplevt värde, Bild inspirerad av (Wilson, 1995, s.336) 

3.2.2 Engagemang inom affärsrelationer 

Likt tillit, är engagemang, enligt tidigare, studier en primär framgångsfaktor inom 

affärsrelationer. Gounaris (2003) väljer att definiera engagemang som: 

”Viljan att kontinuerligt fortsätta att investera resurser i en affärsrelation.” (Gounaris, 2003, 

s. 127) 

Campbell (1997) framhäver att ömsesidigt engagemang existerar när samtliga parter inom 

en affärsrelation aktivt är involverade. Gounaris (2003) vänder på detta påstående och 

menar att engagemanget nödvändigtvis inte behöver vara ömsesidigt. Ena parten kan ha ett 

mindre engagemang i en relation och fortfarande anses som en god samarbetspartner 

(Gounaris, 2003). Så länge en relation anses vara gynnsam finns det incitament för parterna 

att fortsätta investera i samarbetet.  

Ruyter et al., (2001) förklarar att det förekommer två olika sorts engagemang inom 

affärsrelationer. Den första är emotionellt engagemang som uttrycker i vilken utsträckning 

en aktör vill upprätthålla en relation. Generellt sätt är det emotionella engagemanget en 
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positiv inställning till samarbetspartnern. Den andra sortens engagemang, beräknande 

engagemang, har ett negativt perspektiv på relationen. Med detta menas att relationen 

fortlöper på grund av att det finns få aktörer på marknaden som enkelt kan ersätta det 

nuvarande samarbetet. Således uppkommer det beräknade engagemanget där kostnaderna 

ställs mot intäkterna för att skapa en ekonomiskt hållbar relation. (Ruyter et al., 2001) 

De två presenterade faktorerna, tillit och engagemang, är endast beroende i en riktning. Om 

en aktör investerar mer resurser i en affärsrelation kan det leda till ett högre engagemang 

hos den motstående parten. Dock leder detta nödvändigtvis inte till att den motstående 

parten ökar sin tillit i linje med det ökade engagemanget. Tillit bygger snarare på en serie av 

upplevelser som utvärderas i efterhand medan engagemanget kan bedömas och utvärderas 

direkt. (Gounaris. 2003) 

3.2.3 Kundnöjdhet inom affärsrelationer 

Utöver tillit och engagemang beskrivs kundnöjdheten i en affärsrelation som startpunkten 

för en relations utveckling. Ingen relation kan fortskrida på lång sikt mellan två företag utan 

kundnöjdhet vilket kan tolkas från två olika perspektiv. Det första perspektivet relateras till 

en utvärdering av en process eller upplevelse där förväntningarna jämförs med ett resultat. 

Det andra perspektivet utgår från att ett företag förbrukat en vara eller tjänst och nöjdheten 

är kopplat till själva transaktionen. (Hunt, 1977; Khan, et al., 2010) 

Kundnöjdheten kan tolkas som ett övergripande omdöme av en produkt eller tjänst.Om 

leveransen av tjänsten eller produkten är bra är chansen stor att kunden upplever ett 

positivt mervärde, om den varit dåligt är risken att kunden upplever ett negativt mervärde 

vilket i sin tur kommer påverka relationen negativt. (Hunt, 1977) 

Det tidigare presenterade begreppet, upplevt värde (se kapitel Fel! Hittar inte 

referenskälla.), kan lätt förknippas med kundnöjdheten. Dock är det perspektiven som skiljer 

dem åt. Kundnöjdheten fokuserar huvudsakligen på att utvärdera en leverantörs 

erbjudanden och leveranser, men sammankopplar inte uppfattningen med andra 

konkurrerande erbjudanden. Det upplevda värdet jämför explicit andra konkurrenters 

erbjudanden och har därmed ett bredare perspektiv än kundnöjdheten(Eggert & Ulaga, 

2002).  

3.2.4 ”Goodwill trust” inom affärsrelationer 

Det finns en god anledning att leverera varor eller tjänster utöver en kunds eller leverantörs 

förväntningar. Anledningen är ”goodwill trust” som skapar ett värde som kunden inte 

behöver betala för. Om goodwill trust skapas inom en affärsrelation på ett effektivt sätt kan 
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det även påverka engagemanget positivt. Detta på grund av att små gester kan innebära ett 

stort upplevt värde för kunder vilket resulterar i kundnöjdhet.(Ratnasingam, 2005) 

3.3 Förväntningar inom informationsutbyte 

Även om tillit, engagemang och kundnöjdhet är ett debatterat område med flera inriktningar 

inom förväntningar hävdar Hutt & Speh(2013) att informationsutbytet utgör en av de 

viktigaste grundstenarna i en god affärsrelation. Informationsutbyten i en affärsrelation 

beskrivs av Mason & Leek (2012) som interaktioner som sker över tid och tillämpas för att 

kunna utföra organisationers uppgifter internt och extern. Ett liknande informationsutbyte 

beskrivs i flera studier som ett aktivt informationsutbyte och innebär att företag aktivt 

uttrycker och delger information som kan underlätta affärsrelationen genom att sprida 

kunskap och förståelse om allmänna förväntningar i affärsrelationer. 

Tidigare studier föreslår att förväntningar inom informationsutbytet därför spelar en 

speciellt stark roll eftersom informationsutbyten möjliggör för företag och dess kunder att 

uttrycka sina förväntningar på affärsrelationen inom andra områden.(Mason & Leek, 2012) 

Förväntningar inom informationsutbyte kännetecknas av tre nyckelfaktorer som tillämpas i 

olika situationer beroende på karakteristiken av interaktionen. Dessa nyckelfaktorer är; 

öppen informationsdelning, frekvens och anpassat informationsutbyte som utgör ett 

grundläggande teoretiskt ramverkvid överföring av information. (Mohr, et al., 1996). Mohr 

et al., (1996) framhäver i citatet hur viktigt informationsutbyten är: 

”*…+ det mest genomtänkta samarbetet kommer förfalla om båda parterna saknar ett gott 

och frekvent informationsutbyte.” (Mohr et al., 1996, s.103) 

Det tar dock tid att förmedla information vilket gjort att forskare klassar det som en dyrbar 

resurs. Därav förmedlar tidigare studier vikten av att se över hur förmedlingen av 

informationen sker hos organisationer för att hitta en bra balans där resurser allokeras på 

ett effektivt sätt inom de tre nämnda nyckelfaktorerna. (Cannon & Homburg, 1998, Sharma 

& Patterson, 1999) 

3.3.1 Öppenhet och formalitet 

Flera forskare hävdar att ett av de vanligaste undersökningsområdena inom 

informationsdelning och dess förväntningar härrör öppenhet och formalitet. Detta menar 

bland andra Cannon & Homburg (1998) beror på att delning av information kan ske i olika 

grad av öppenhet. Tidigare studier beskriver att en öppen informationsdelning kan innebära 

en stor fördel för en affärsrelation som vill skapa ett långsiktigt samarbete. Dessa pekar på 
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att om en organisation öppet delger information med sina samarbetspartner skapas 

transparens som kan visa vilka strategier, åsikter, eller planer organisationen vill 

åstadkomma. (Cannon & Homburg, 1998) Ett sådant samarbete har i flera dokumenterade 

fall lett till att organisationer planerar aktiviteter längre i förväg då plötsliga beslut och 

oönskade händelser kan elimineras i större utsträckning tack vare den öppna 

informationsdelningen.  

Forskning inom öppenhet har bidragit till flertalet studier inom ett nära besläktat 

begreppsområde, formalitet, som beskriver hur informationsutbytet används i en 

organisation. Enligt Derrouiche & Neubert (2010) kan en hög formaliteten i vissa 

sammanhang leda till att informationsutbytet uppfattas som återhållsam. Detta, menar 

författarna, beror på att formellt informationsutbyte minskar mängden information och 

enbart fokuserar på den konkreta delen av informationen som en följd av att företaget 

upplever att samarbetspartnern döljer en del av informationen. Om formaliteten är för låg 

kan däremot informationsutbytet påverka effektiviteten menar Derrouiche och Neubert 

(2010). Informationen kan i detta fall bli överflödig vilket resulterar i att samarbetspartnern 

istället inte kan urskilja vad i informationen som är det relevanta. (Derrouiche & Neubert, 

2010) 

3.3.2 Informationsutbytets frekvens 

Den andra nyckelfaktorn inom informationsutbyten som Manson & Leek (2012) beskriver 

som grundläggande för förväntningar inom informationsutbyten är frekvens. Studier 

beskriver hur frekvensen av informationsutbytet förklarar hur ofta utbytet av informationen 

sker. En hög frekvens kan leda till att mottagaren ofta får information från sändaren, dock 

vanligtvis med mindre information per utbyte, jämfört med låg frekvens som utbyter 

informationen färre gånger men med mer information per utbyte. (Mohr, et al., 1996)  

Tidigare studier påvisar att en hög frekvens av informationsutbyte återfinns i framgångsrika 

affärsrelationer och bidrar till utvecklandet av förväntningar inom området (Mohr, et al., 

1996). Dock påpekar Patrashkova-Volzdoska et al., (2003) att organisationers prestation inte 

ökar linjärt med informationsutbytets frekvens och avspelas i en samarbetspartners 

förväntningar. De menar att vid för hög frekvens belastas anställda för mycket vilket leder till 

ineffektivitet, medan för låg frekvens leder till otillräcklig informationsmängd. Detta menar 

Patrashkova-Volzdoska et al., (2003) kan skapa en tvetydighet kring vad som förväntas i en 

relation då förväntningarna skiljs åt. Flera studier beskriver en samlad bild om förväntningar 

om frekvens som att ha ”rätt” frekvens. 
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3.3.3 Informationskanaler 

Den tredje nyckelfaktorn inom informationsutbyten som utgör grunden till förväntningar 

inom området är informationskanaler. Enligt Mohr et al. (1998) innebär dagens teknologiska 

hjälpmedel en rad möjligheter gällande hur informationsutbytet kan ske, där han dessutom 

beskriver vikten av att anpassa informationsutbytet efter kunden förväntningar. 

De olika möjligheterna beskrivs av Mohr et al. (1998) som informationskanaler som utgör de 

alternativ en avsändare kan skicka information på. Flera studier påvisar att om anpassningen 

inte sker efter båda parters intresse är risken stor att parter missuppfattar varandra. Dock 

beskrivs valet av informationskanaler som osäkert då forskares försök att kategorisera 

användandet av informationskanaler men uteslutit ett standardiserat ramverk då det sällan 

förekommer garantier som säkerställer vilken kanal som bör användas. Såldes är valet av 

informationskanal central inom en affärsrelations informationsutbyte då förväntningar inom 

detta område varierar kraftigt (Duncan & Moriarty, 1998).  

En studie som undersökte nöjdheten vid förhandlingar via fyra olika kanaler visade att ”face-

to-face” kanalen fick högst nöjdhet. Därefter kom kanalerna video följt av mail (Mason & 

Leek, 2012). Enligt samma teoretiker påvisades även att tidigare studier har kommit fram till 

att informationskanaler inte har någon påverkan på nöjdheten. Dock fastställdes det att 

”face-to-face” skapar mest tillit jämfört med andra kanaler som hanteras via någon slags 

teknik eftersom parter möts upp personligen och håller en dialog direkt med varandra vilket, 

enligt Leek et al. (2003), bidrar till att tillit lättare kan skapas. Enligt Leek, et al., (2003) bidrar 

denna kommunikationskanal med en låg risk för missförstånd till skillnad från exempelvis 

telefonsamtal eller e-mejl som ofta är kortfattade och saknar fysiska intryck. Dock påvisade 

även studien att "face-to-face" även är den mest resursintensiva kanalen.  

Jacobsen & Thorsvik (2008) utvecklade resonemanget om informationskanaler. De fastslog i 

sina studier att bilden ofta skiljs åt gällande vad avsändaren vill uttrycka och vad mottagaren 

uppfattar. Anledningen till detta kan exempelvis bero på att avsändaren har ett kroppsspråk 

som förmedlar ett annat budskap. Slutsatsen var att under påtagligt stressiga situationer där 

avsändaren är känslomässigt engagerad kan feltolkningen förstärkas ytterligare. Även fast 

sändaren bär ansvaret för att förmedla budskapet på ett godtyckligt sätt är det mottagarens 

subjektiva uppfattning och inställning som avgör hur väl budskapet når fram. Därmed, menar 

författarna, att det spelar en avgörande roll hur vida mottagaren är öppen och uppmärksam 

till budskapet. (Jacobsen & Thorsvik, 2008) 

3.3.4 Återkoppling & feedback 

Återkoppling, även kallad feedback, är ett teoretiskt begrepp som används inom 

informationsutbyten och definieras som en process där försäljaren får reda på om kunden är 
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nöjd med en vara eller tjänst (Nadler, 1977). Feedback och återkoppling tillhör dock inte de 

tre nyckelfaktorerna som Cannon & Homburg (1998) beskriver. Studier kring återkoppling 

och feedback tillhör enligt Nadler (1977) en grupp övergripande studier som riktats direkt 

mot innebörden av informationsutbytet snarare än vad utbytet innehåller. 

Forskningsområdet har sedan 1977 utvecklats till vad som idag beskrivs som 

informationsutbyte och används som ett övergripande begrepp inom flera industrier. Lik 

informationsutbyte beskrivs återkoppling av flera teoretiker som nödvändig för ett fortsatt 

samarbete mellan två parter. Förutsättningen för att ett samarbete ska utvecklas är att 

parter återkopplar sina åsikter till varandra för att skapa en uppfattning om affärsrelationer 

uppfattas som positiv eller negativ (London, 2015). Detta för att båda parter ska få möjlighet 

att förbättra sättet en situation hanteras på nästa gång den uppstår (Simpson & Proffitt, 

1977).  

3.4 Teoretisk sammanfattning 

Som beskrivits i detta kapitel spelar förväntningar en viktig roll i affärsrelationer. Därtill ingår 

det andra viktiga nyckelfaktorer som är sammanknutna och ibland beroende av varandra. 

Dessa faktorer presenteras i Figur 2 som visar hur tidigare nämnda teorier är 

sammanknutna. Förväntningar återfinns i samtliga av dessa faktorer där nära och långsiktiga 

relationer tolkas som målet med att arbeta med de underliggande faktorerna.  

 

Figur 2 Sammanfattande figur över de presenterade teorierna som beskriver dess samband 
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4 Studiens genomförande 

I detta kapitel förklaras studiens tillvägagångssätt samt de metoder som använts vid 

insamling av empirisk data. Vidare förklaras och motiveras även valet av ansats och strategi 

för att upprätthålla en god kvalitet och säkerställa studiens tillförlitlighet och äkthet. 

4.1 Forskningsansats& undersökningsdesign 

Undersökningen inleddes med en litteraturstudie för att med tydlighet ringa in de 

nyckelbegrepp som beskriver fenomenet. När det framgått att en stor del av problematiken 

kring samarbeten med ett service- och tjänsteorienterat företag beror på kundens 

förväntningar inom informationsutbyten följde den empiriska datainsamlingen. 

Studiens ansats kan på bästa sätt beskrivas som abduktiv vilket enligt Bryman and Bell (2005) 

ofta passar kvalitativa forskningsmetoder.  Fördelarna med en abduktiv ansats är att studien 

har en öppen syn på de klassiska tillvägagångsättet. Detta medför att studien inte är bunden 

till enbart ett tillvägagångssätt utan kan pendla mellan induktiva och deduktiva ansatser. 

(Alvesson & Sköldberg, 2008) Det insamlade empiriska materialet gav studien ett annat 

perspektiv än vad som först var planerat vilket ledde till att den teoretiska referensramen 

justerades i enlighet med empirin för att kunna belysa vad intervjurespondenterna uttrycker 

i ljuset av tidigare forskning. Empirin och den teoretiska referensramen har således förfinats 

under studiens gång för att kunna beskriva det undersökta fenomenet på bästa sätt.  

Denna studie har en kvalitativ forskningsmetod på grund av studiens karakteristik. Enligt 

Silverman (2013) ska en forskningsmetod baseras på studiens undersökningsområde och 

fenomen. Därför passar en kvalitativ forskningsmetod då denna studie försöker att beskriva 

och analysera ett naturligt fenomen.  

Som ett komplement till den kvalitativa forskningsmetoden är även intervjuerna i studien 

designade att vara kvalitativa. Detta för att kunna analysera intervjurespondenternas svar 

djupgående och därmed kunna skapa en så sannenlig bild som möjligt. 

Studien har ett begränsat antal intervjuer, specifikt benämnt sex stycken semistrukturerade 

intervjuer. Dessa är personliga intervjuer där författarna till studien ställer frågorna på plats 

hos respondenten. Mer information om intervjumetoderna kan läsas i kapitel 4.2.1, 

intervjumetodik. Inledningsvis har frågorna formuleras på sådant vis att studien fördjupar sig 

i det valda område samt att det inte finns ”varken eller” resonemang då det alltid finns 

möjlighet att vara öppen för ny information. Dock ställs krav på att intervjurespondenterna 

är exempelvis väl insatta i området och har fått chans att förbereda material inför 

intervjuerna (Bryman & Bell, 2011). 
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I Figur 3 beskrivs huvudstegen som den kvalitativa metoden innefattar. Målet med dessa 

steg är att teorierna ska anpassas och utvecklas utifrån insamlad data. Dock bör det nämnas 

att studien inte använder en renodlad kvalitativ metod, det förekommer kvantitativa inslag i 

och med det komparativa ställningstagandet som säkerställer att intervjusvaren ska gå att 

jämföras med varandra. Bryman och Bell (2011) förklarar att en av det största utmaningarna 

med kvalitativa metoder är att få insamlad information som är jämförbar. 

Detaljerad information, frånFigur 3, hur den kvalitativa strategin använts i studien: 

1. Den inledande frågeställningen var till en början relativt generell för att kunna 

fokusera på den övergripande bilden av fenomenet. Intervjufrågorna togs därefter 

fram, med hjälp av den teoretiska referensramen, för att kunna erhålla rätt data som 

ska mynna till ett resultat.  

2. Studien har med hjälp av en iterativ process specificerat studieområdet. Sådan 

information och data som inte varit relevant för att uppnå studiens syfte har således 

sållats bort.  

3. Insamling av data skedde genom intervjuer hos ÅFs kunder. Fokus i denna process 

var att få användbar information som kunde analyseras med hjälp av teorin. Verktyg 

såsom den framtagna intervjuguiden hjälper till att få tillräckligt konsekvent 

information för att jämföra den inhämtade informationen med flertalet intervjuade 

sektioner hos olika företag.   

4. Den kvalitativa metoden medför djupgående analyser och utvärderingar av inhämtad 

data. Dock försvåras jämförbarheten då varje intervju kan anses vara relativt unik. En 

viktig del i denna process är enligt Bryman och Bell (2011) att skapa modeller för 

insamlad data som underlättar analysen och jämförbarheten. På sätt skapas inte bara 

tydligare bilder av resultatet, utan gynnar även överlämningen av arbetet till 

projektbeställare som systematisk kan granska det insamlade data.   

5. Förväntningarna hos respondenterna har analyserats i ljuset av tidigare studier. Detta 

stärker kopplingen mellan insamlad data och den teoretiska referensramen.  

a. Som nämnts tidigare i studien är det viktigt att studien inte blir allt för 

generell och bred utan håller sig till sitt fokuseringsområde. Därav har syfte, 

frågeställningar och problemformuleringen ändrats för att kunna precisera 

vad studien faktiskt undersöker.  

b. Ytterligare data har inte behövts hämtats in när inledningen ändrades, dock 

har tolkningen av data hanterats annorlunda på grund av att perspektivet 

ändrats i samband med att den nya inledningen förfinats.  

6. Slutsatsen och diskussionen sammanfattar analysens resultat och diskuterar 

kortfattat varför respondenterna anser att identifierade förväntningar är viktiga. 
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Detta steg säkerställer att studien har besvarat frågeställningarna och uppnått 

studiens syfte. 
 

  
       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    

 

   

        

        

        

        

      

 

 

        

        

        

        

   

 

    

        

        

      
 

 

        

        

        

        Figur 3Huvudstegen i kvalitativa studier –Inspirerad av Byman & Bell (2011), s.39 

4.2 Datainsamling 

För att bilda en uppfattning om det valda fenomenet inhämtades information främst från 

vetenskapliga artiklar och böcker, så kallad sekundärdata. Sekundärdata är data som tidigare 

samlats in och finns tillgänglig vid den tidpunkt då undersökningen genomförs.  

För att samla in data relaterat till aktörernas förväntningar på affärsrelationer med ett 

service- och tjänsteorienterat företag har primärdata använts. Denna data har samlats in 

1. Generell frågeställning 

2. Urvarl av relevanta studieområden 

3. Insamling av relevant data 

4. Tolkning av inhämtad data 

5. Koppling med teorier och insamlad 
data 

6. Skrivande av slutsats och 
diskussion 

5a. Mer specifiering av frågeställningar 

5b. Hämtning av ytterligare data 
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med hjälp av intervjuer för att det inhämtade materialet ska ha stark koppling till studiens 

syfte samt problemställning. 

I Figur 4 visas den information som samlats in under intervjuerna vilket innefattar allt 

innanför den rödstreckade linjen. Intervjuerna har lagt fokus på respektive intervjuat 

företag, samt dess sätt att utbyta information och hantera relationer med service- och 

tjänsteorienterade företag. Dock innehåller intervjuguiden, som beskrivs senare i rapporten, 

överskridande frågor som riktas direkt till relationen mellan företaget och konsultbolagen. 

Detta för att inte missa konkreta utvecklingspunkter som kan vara viktiga för båda parterna 

att utvärdera. 

 

Figur 4 Datainsamlingens avgränsningar gällande intervjuer 

4.2.1 Intervjumetodik 

Den intervjumetodik som använtsi undersökningen var en så kallad semistrukturerad 

intervjumetod. Som nämndes i inledningen till kapitlet är intervjuerna jämförbara och 

därmed innehåller de, till en viss grad, strukturerade och standardiserade frågor. Dock finns 

däräven öppna frågor som ger möjligheten att upptäcka ny information som inte går att 

förutse innan intervjuerna.  

Den kvalitativa metoden medför en viss standardisering- och struktureringsgrad. Patel & 

Davidson (1994) beskriver dess samband iFigur 5 där den röda pricken utgör vilken grad av 

dessa termer denna studie innefattar. Eftersom intervjufrågorna har inslag av flera 

tillvägagångssätt hamnar pricken ungefär i mitten av figuren. På grund av den kvalitativa 

metoden kan dock intervjuerna ansetts vara en aning mer öppna än stängda då intervjuerna 

ska gå ner på djupet och skapa en grundläggande bild av företagens förväntningar på dess 

affärsrelationer.  

Informationsutbyte
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Figur 5 Grad av standardisering och strukturering av intervjuerna 

4.2.2 Utformning av frågor 

De utformade frågorna kan ses i intervjuguiden, se bilaga 1. Intervjuguiden baseras på olika 

områden som anses vara viktiga i samarbeten med konsultbolag och nödvändiga för att 

författarna ska inneha godtyckligt material till analysen. Frågorna är framtagna från 

teoretiska resonemang vilket kan återfinnas i den teoretiska referensramen.  

Intervjuguiden är först och främst uppdelad i tre huvudområden. Dessa är följande; 

inledande frågor, nuvarande samarbeten och framtida samarbeten. De inledande frågorna 

går in på grundläggande information om respondenten och dess sektion på företaget. Några 

exempel på frågor är bland annat hur länge en intervjurespondent jobbat på företaget, vilka 

arbetsuppgifter som ingår samt vilka mål och visioner sektionen har inom företaget. 

I kapitlet, nuvarande samarbeten i intervjuguiden (se bilaga 1), ställs frågor som undersöker 

vilken grad av traditionella konsulttjänster och helhetsåtaganden som en sektion använder 

sig av idag. Det är viktigt för studien att få en bra överblick över sektionernas aktuella 

ställningstagande i dagens läge då synen på förväntningar kan variera jämfört med framtida 

ställningstaganden. Vidare finns det även frågeställningar under nuvarande samarbeten som 

undersöker vad respondenten prioriterar gällande kvalité, leverans, kostnad, funktion med 

mera. På så vis kan paralleller dras mellan de intervjuade sektionerna för att se vad som är 

väsentligast inom respektive nätverk (nätverken förklaras närmre i kapitel 4.3). 

I den teoretiska referensramen beskrivs även informationsöverföring som en viktig del av 

relationshanteringen. Intervjuguiden innehåller därmed två helt öppna frågor. Den 
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förstahandlar om varför kommunikationen, eller det så kallade informationsutbytet mellan 

aktörerna, är viktigt. Den andra frågan ifrågasätter hur informationsutbytet upplevs vid 

traditionella respektive projektbaserade konsulttjänster. Således får intervjurespondenten 

resonera öppet om vad som anses viktigast inom deras sektion vid informationsöverföring 

samt hur informationshanteringen praktiskt taget upplevs inom samarbeten med 

konsultbolag. Vidare får respondenten även en chans att yttra vilka förbättringspotentialer 

det finns inom informationsutbytet. Följt av dessa frågor får respondenten ange en skala 

mellan ett och fem som ska spegla hur mycket resurser som läggs ned på det externa 

informationsutbytet mellan de intervjuade företaget och andra aktörer. 

Det sista avsnittet i intervjuguiden är framtidsutsikter som undersöker hur de intervjuade 

sektionerna förhåller sig till eventuella samarbeten med PBO. Frågorna är som tidigare 

nämnt öppna för att ge intervjurespondenten en chans att öppet prata om vilka planer eller 

åsikter som finns om framtida arbetssätt och informationshantering. 

Sammanfattningsvis innehåller intervjuguiden tillräckligt öppna frågor att 

intervjurespondenten ska kunna prata fritt om det aktuella ämnet utan att känna sig 

begränsad till ”antingen eller” frågor. Dock finns även några få begränsade frågor med för 

att säkerställa jämförbarheten mellan sektionerna då detta är en utmaning i kvalitativa 

intervjuer. 

4.2.3 Provintervju 

Efter färdigställd intervjuguidegenomfördes en provintervju för att säkerställa att frågorna 

var väl formulerade samt att strukturen på intervjun var tillräckligt utvecklad. Detta för att 

hålla en röd tråd genom hela intervjun.Efter provintervjun fannstid för justeringar av 

intervjuguidens innehåll och upplägg. 

4.3 Branscher & urval 

Aktuella branscher som medverkat i denna studie är fordonsutveckling, borr och 

gruvindustrin samt industriell produktion. Intervjurespondenterna har kommit från olika 

typer av bakgrunder och arbetsroller inom företagen. Generellt har alla 

intervjurespondenter haft någon form av chefsbefattning i form av linje- eller sektionschef. 

Respondenterna kommer från bland annat R&D sektioner, där avdelningar ofta har en bra 

överblick över framtida arbetsförhållanden. Deras strategiska position har givit möjligheten 

att utveckla resonemang inom andra delar av företaget. Flera andra respondenter har även 

kommit från konstruktion och produktion.  
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"Jag tror att det är viktigt att studien täcker både utveckling och produktion eftersom 

arbetssätten generellt skiljer sig åt och åsikterna kompletterar varandra." (Respondent C, 

R&D) 

Precis som respondenten förklarar i ovanstående citat hävdar Smedlund & Toivonen (1998) 

att områden inom produktion, utveckling och innovation är avgörande för organisationer 

som harliknande funktioner som”Knowledge Intensive Based Services” (KIBS). Urvalet av 

branscher i denna studie har gjorts med utgångspunkt iSmedlund& Toivonens (1998) 

nätverksteorier. Nedan finns en punktlista som visar vilka sektioner inom företag som 

kategoriseras inom respektive nätverk. 

 Produktionsnätverk 

o Industriell produktion 

 Utvecklingsnätverk 

o Produktutveckling 

 Innovationsnätverk 

o R&D 

De intervjuade respondenterna har således delats in efter arbetsområden och 

organisationsstrukturer enligt Smedlund & Toivonens (1998) definition av de olika 

nätverken. Dessa indelningar av sektioner bidrar till en mer strukturerad analys som 

inledningsvis kan undersöka varje sektion inom respektive nätverk för att sedan identifiera 

samband mellan de olika sektionerna.  

4.4 Spindeldiagram 

För att tydligt kunna presentera hur de olika nätverken prioriterar förväntningar på 

affärsrelationer tillämpas spindeldiagram. Spindeldiagrammen tydliggör vilka skillnader som 

finns mellan de tre olika nätverkens prioriteringar.  

Ett spindeldiagram är ett verktyg som placerar oberoende kategorier på olika axlar med 

samma eller olika skala. Punkter sätts ut på respektive axel vilket möjliggör att linjer knyts an 

mellan varje punkt. Detta möjliggör en visualisering av ett företags egenskaper och som kan 

jämföra resultaten mellan nätverken. Tegarden (1999) framhäver hur svårt det är att 

jämföra ett företags egenskaper om ingen slags visualiserings, i form av diagram eller 

tabeller, används. Dock är det viktigt att förklara vilka begrepp som faktiskt mäts för att 

skapa en förståelse för vad varje diagram faktiskt visar. De begrepp som spindeldiagrammen 

visar är de viktigaste faktorerna inom affärsrelationerna i en affärsrelation med ett service- 

och tjänsteorienterat företag (för förklaring av förväntningarna, se kapitel 5).  
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I Figur 6 visas ett exempel på hur ett spindeldiagram kan se ut. Skalan går från noll till fem 

medan varje axel (blåstreckad) representerar respektive kategori även kallad faktor. Exempel 

på dessa kategorier kan vara hur ett företag prioriterar funktion, kvalité, leverans med mera.  

 

Figur 6 Exempel på hur ett spindeldiagram kan visualisera nätverksprofiler 

Den information som samlades in under intervjuerna är en blandning av statistisk 

information och mer djupgående information. Den statistiska informationen kan enkelt 

appliceras på spindeldiagrammet då respondenten redan förklarat vilken skala som passar 

frågan eller påståendet. Dock är den djupgående informationen svårare att tolka och 

omvandla till diagrammets skala. Respondenterna har i detta fall inte angett en specifik siffra 

som beskriver deras åsikt utan det är författarnas bedömning utav den inhämtade 

informationen och sedan konverterats till en motsvarande skala. Viktigt, i dessa fall, är att 

bedömningen tillåter en felmarginal, dock används detta främst för att påvisa 

denhuvudsakliga profilen där små avvikelser inte analyseras i vidare utsträckning. 

4.5 Objektiv bedömning& etiska aspekter  

Det viktigt att studien har en objektiv bedömning som är fri från sociala åsikter och 

bedömningar från både intervjurespondenter och ÅFs personal. Bolmkvist och Hallin (2014) 

påvisar detta genom att diskutera fyra grundläggande krav som ett vetenskapligt arbete 

måste uppfylla. 

1. Respondenter som studerar ska ha möjligheten att förbereda sig inför intervjun 

genom att ta del av studiens syfte. 

0

1

2

3

4

5
Förväntning

Förväntning

FörväntningFörväntning

Förväntning

Nätverksprofil

Sektion inom nätverket



 24  

2. Respondenter måste godkänna sin medverkan. 
3. Allt material som anses vara av känslig karaktär behandlas konfidentiellt. 
4. Materialet får bara användas till att uppfylla studiens syfte.  

I avseende att uppfylla dessa krav tar studien hänsyn till synpunkter från båda parter.Detta 

ska dock inte förknippas med den objektiva syn som skribenterna åtar sig i den slutgiltiga 

bedömningen av det insamlade materialet.  

Bryman och Bell (2011) framhäver även att det objektiva perspektivet ofta utmanas av 

sociala fenomen som kan ses som externa faktorer. Ett exempel på detta är när en 

organisation har praxis som anställda ska förhålla sig till, till exempel ”code of conducts”. 

Således är det viktigt att vara medveten om detta fenomen för att kunna skapa en objektiv 

bild av det insamlade materialet.  

4.6 Tillförlitlighet & äkthet 

Bryman & Bell (2011) hävdar att det förekommer alternativa metoder att påvisa en studies 

kvalitet. Vanligtvis genomförs detta med hjälp av kriterier såsom reliabilitet och validitet. 

Denna studie kommer dock ta hänsyn till två andra likartade kriterier vilka är studiens 

tillförlitlighet samt äkthet. Dessa kan ses som substitut till reliabilitet och validitet men med 

andra perspektiv.  

4.6.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten är enligt Bryman & Bell (2011) uppdelad i fyra delkriterier som säkerställer 

att studien skapar tillförlitlighet hos läsaren. Det första delkriteriet är kredibiliteten som i 

denna studie förankrar stor del i det insamlade data. Som tidigare nämnts, i kapitel 3, 

innefattar intervjuerna respondenter med chefspositioner inom olika företag i form av 

linjechef eller sektionschef. Dessa intervjurespondenters position är av sådan karakteristik 

att de kan bedöma hur deras organisation strategiskt sätt vill utvecklas i framtiden och 

således komma med trovärdiga synpunkter om hur förväntningar på ett konsultbolag skulle 

påverka deras affärsrelation. Studien påvisar därför en hög kredibilitet. 

Det andra delkriteriet som Bryman & Bell (2011) nämner är överförbarheten. Detta kriterium 

försvåras dock med kvalitativa studier då det insamlade materialet kan bli svårt att jämföra i 

exempelvis en databas. En stor del av det data som använts har presenterats i form av citat 

för att tydligt framhäva exakt vad intervjurespondenterna menar. Det mest primära fynd 

som upptäcks i undersökningen har presenterats i form av ”viktiga faktorer” som 

sammanfattats i slutet av rapporten. Dessa faktorer bidrar till en viss överförbarhet i studien, 
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dock existerar ingen specifik databas som direkt möjliggör en överföring av all insamlad data 

då det skulle vara svårt att systematiskt organisera allt material i studien.  

Det tredje delkriteriet är beroendeförhållanden. Begreppet betyder att studien ska på ett 

tydligt sätt ska dokumentera hur aktiviteter och processer har utförts för att skapa 

trovärdighet. Författarna av studien har genomfört transkriberingar av intervjuerna samt 

dokumenterat, tidigare i kapitel 3, hur studien är genomförd. Detta innebär bra 

beroendeförhållanden där läsare kan följa studiens olika genomföranden. 

Det fjärde och sista delkriteriet för tillförlitligheten till studien och syftar till författarnas 

objektivitet. Enligt Bryman & Bell (2011) är det omöjligt att vara helt objektiv. Dock ska 

författarna i god anda bedöma det som yttras under intervjuer objektivt för att skapa en så 

rättvis bild som möjligt. Eftersom studien har två författare kan objektiviteten anses öka då 

författarna alltid kan resonera kring intervjurespondenternas uttalanden. Det har självklart 

varit författarnas avsikt att alltid vara så objektiva som möjligt oavsett vilken del av studien 

det som diskuterats.  

Utöver dessa fyra kriterier betonar Bryman & Bell (2011) hur viktigt det är att studier har en 

viss äkthet. Hade intervjuer genomförts av personal som inte besatt någon form av 

chefsposition hade en annan bild möjligtvis kunnat skapas av denna studie. Dock anser 

författarna att sektionschefer och linjechefer har tillräcklig kunskap om dennes organisations 

strategier och mål vilket är viktigt när framtida scenarion ska ifrågasättas.  
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5 Förväntningar på affärsrelationer med konsultbolag 

I detta kapitel presenterasde viktigaste förväntningarna som beskrivits i studien. 

Förväntningarna kommer också att analyseras i ljuset av tidigare forskning som tagits upp i 

kapitel 3, Teoretisk ansats. Kapitlet är indelat i sex underkapitel där argumenten förs i den 

kronologiska ordning som respondenterna beskrivit deras situation. 

5.1 Flexibilitet & följsamhet 

Flertalet respondenter lyfter återkommande fram under intervjuerna att flexibilitet är en 

viktig faktor i affärsrelationer då flera av kunderna omges av en starkt föränderlig marknad. 

Flexibilitet kan bevisligen förkomma inom flera olika områden, såsom framgångsfaktorerna i 

kapitel 3, men också direkt kopplat till informationsutbytet och även valet av arbetssätt som 

beskrivs i branschsektionen. Enligt Barry & Terry (2008) är det naturligt för organisationer att 

försöka spegla dess omgivning för att kunna möta marknadens krav. Flexibilitet är således en 

faktor som värderas högt i affärsrelationer och är ett resultat av marknadskraven. En 

respondent som arbetar inom produktutveckling kommenterade förväntningar kopplat till 

flexibilitet och följsamhet genom att förklara deras situation. 

”Jag tror att vi fortsättningsvis kommer behöva ha flexibilitet från konsultbolagens sida. Vår 

efterfrågan baseras på ett nutidsbehov och på möjliga scenarion i framtiden och därför kan 

arbetssättet förändras beroende på vår situation.” (Respondent A, Produktutveckling) 

Respondenten menar att de vill se en så pass hög flexibilitet att konsultbolag i en situation 

kan åta sig projekt, medan de i en annan kan förse kunden med resursförstärkning. 

Respondent D som arbetar inom industriell produktion fortsätter med att framhäva vikten av 

att kunna anpassa arbetssättet efter olika situationer genom beskriva deras situation på en 

aktivt och föränderliga marknad.  

”Vi vill kunna svänga snabbt beroende på ledningens direktiv. *…+ Det vi efterfrågar är 

flexibilitet av våra konsultbolag så att vi får rätt kompetens vid rätt tillfälle.” (Respondent D, 

Industriell produktion) 

Detta kan variera beroende på vilken efterfrågan kunden har på sina produkter. Om en kund 

exempelvis står inför en lågkonjunktur kan behovet av resursförstärkning öka. Respondent C 

menar att deras efterfrågan på resursförstärkning brukar öka i övergångsperioder mellan 

hög och lågkonjunktur. 
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"I dessa tider krävs att vi ena dagen producerar på full kapacitet och den andra dagen inte 

producerar någonting alls. Detta är en av många anledningar till varför vi väljer 

konsulttjänster som en alternativ lösning" (Respondent C, R&D) 

Det förväntas en flexibel personal som kan arbeta mer under perioder då efterfrågan är hög 

och arbeta mindre under perioder då efterfrågan är låg. Detta optimerar kundernas 

personalkostnader, speciellt vid lågkonjunktur, vilket kan öka relationens värde hos kunden 

och föra samarbetsparter närmre.  

En avgörande orsak som flera respondenter upplever är att flexibilitet ofta präglas av en 

nära relation mellan aktörer. Detta på grund av att flexibilitet inte kan uppnås om en kund 

och en leverantör har en allt för distanserad relation. Enligt Ulaga & Eggert (2006) väljer fler 

organisationer närmre relationer som följd av detta. Efterfrågan på flexibiliteten är därför ett 

incitament till nära och långa relationer.  

Flexibilitet nämns även inom informationsutbytet där respondenter generellt tycks se ett 

behov av flexibilitet inom valet av informationskanal. Detta menar Mohr et al. (1998) beror 

på att olika kanaler inom informationsutbyten används i olika situationer. Vissa 

informationskanaler är mer lämpliga än andra beroende på situation. Respondent D som 

arbetar med R&D beskriver detta  med citatet; 

”Inom vissa typer av högdifferentierade projekt krävs en större mängd informationsutbyte än 

i standardiserade projekt.” (Respondent D, R&D) 

Om informationsutbytet är för lågt i högdifferentierade projekt eller för högt i 

standardiserade projekt påverkas tilliten. Detta menar respondenten beror på att vissa 

företag är statiska och inte kapabla att avgöra vilken nivå av kommunikation som är rimlig. 

Det förväntas då att konsultbolag kan vara flexibla och anpassa informationsutbytet till 

arbetsuppgiften. Risken är annars stor att kunden ifrågasätter företagets förmåga att utbyta 

rätt mängd information vilket leder till att tilliten i affärsrelationen missgynnas. 

Sammanfattningsvis bör informationsutbytet variera beroende på projektens komplexitet 

där en för liten eller för stor mängd information kan missgynna tillit och engagemanget i 

affärsrelationen. (Duncan & Moriarty, 1998) 

Respondent E beskriver att informationsavvägningen är kopplat till följsamhetsgraden, det 

vill säga hur följsamt ett konsultbolag är dess kunder. Konsultbolag har, enligt respondenten, 

en tendens att bli för engagerade i kundernas verksamhet i vissa fall.  

”Vi vet när vi behöver hjälp och därför hoppas vi på att konsultbolagen litar på oss att vi 

kontaktar dem när vi verkligen har jobb som måste göras” (Respondent E, Industriell 

Produktion) 
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Citatet visar på att informationsutbytet lätt kan bli ineffektivt om konsultbolag efterfrågar 

allt för många möten och visar ett för stort engagemang. Enligt Ruyter et al., (2001) kan ett 

alltför högt eller fel typ av engagemang påverka kunden till att bli återhållsam. Dock menar 

Gounaris (2003) att engagemanget nödvändigtvis inte behöver påverka tilliten i en 

affärsrelation. Tilliten byggs upp under längre perioder och är ett resultat av parternas 

ärlighet.  

Respondent D, som kommer från ett industriellt produktionsföretag, hävdar att deras egna 

företag kanske kommer få det svårt att vara tillräckligt flexibel gentemot konsultbolag med 

ett projektbaserat arbetssätt. Om konsultbolag skulle övergå mot att endast jobba med 

helhetsåtaganden hävdar kunden att deras verksamhet kanske inte kan samverka på ett 

optimalt sätt. 

“Vår core är rätt solid vilket gör det svårt att bryta loss delar av den” (Respondent D, 

industriell produktion)  

Citatet framhäver att vissa typer av kunder har problem att anpassas till projektbaserade 

arbetssätt. Smedlund & Toivonen (2007) bekräftar respondentens uttalande då studier visat 

på att företag som arbetar med produktion ofta innebär långa beslutsvägar och stor mängd 

informationsutbyte oavsett projektets komplexitet. Att arbeta projektbaserat kan således 

uppfattas som omständligt då företag som generellt arbetar med produktion ska samarbeta 

med ett konsultbolag som arbetar med åtaganden. Detta på grund av att 

informationsutbytet generellt är kostsamt vilket kan innebära att beslut skickas fram och 

tillbaka inom organisationen. Ett samarbete i en sådan typ av affärsrelation kan därför 

upplevas som frustrerande och därmed bli svår att justera eftersom informationskanaler och 

beslutfattande instanser används intensivt och på ett formellt sätt. (Derrouiche & Neubert, 

2010, Aurier & N´Goala, 2010) 

Enligt Gounaris, (2003) kan engagemanget i affärsrelationen påverkas negativt när 

frustration uppstår i relationen. Detta leder till att viljan i att investera resurser i 

affärsrelationen sjunker vilket minskar dess värde, då situationen inte längre upplevs som 

”win-win”. (Gounaris, 2003) 

Att arbeta med åtaganden likt en PBO kan ske i olika grad. (Sydow, et al., 2004) Detta 

innebär att förväntningarna på affärsrelationen gällandevalet av arbetssättet, som 

respondenterna tidigare beskrivit, påverkas i större eller mindre utsträckning beroende på 

vilka förväntningar kunder har på konsultbolaget. Detta innebär i sin tur att förväntningarna 

inom flexibilitet och följsamhet påverkar tilliten och engagemanget beroende på till vilken 

grad kunden föredrar konsultbolaget arbeta likt en PBO. Om ett konsultbolag går från att 

enbart ha arbetat med traditionella tjänster till att bara arbeta med projekt påverkas 

affärsrelationen också därefter. Med detta menas att tilliten och engagemanget kan 
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missgynnas om omstruktureringen är för omfattande och inte stämmer överens med 

kundernas förväntningar. Detta på grund av att det förväntas en större anpassning inom 

affärsrelationen. Om omstruktureringen och andra sidan är liten medföljer en marginell 

påverkan på förväntningarna i affärsrelationen.  Att klargöra detta är viktigt då åtgärder i 

liknande företagssituationer kan få helt skilda resultat. Smirnova & Salmi (2012) nämner 

således att vissa typer av företag kan komma att påverkas olika som följd av annorlunda 

arbetssätt. Det vill säga, omstruktureras arbetssättet radikalt kan även nya förväntningar i 

samband med omstruktureringen uppstå.  

5.2 Formalitet 

Under intervjuerna fick respondenterna svara på om de tyckte att informationsutbytet 

kunde bli överflödigt vid vissa tillfällen. Det vill säga, om det fanns situationer där de skulle 

önska att informationen utbyttes annorlunda. Respondent D, från industriell produktion, 

hävdade att det definitivt fanns tillfällen då informationen kunde bli överflödig från kunder 

och leverantörer.  

”Jag lägger ungefär 10 procent motsvarande en halv dag i veckan på att kommunicera. Det 

är viktigt att kommunikationen är väl avvägd och balanserad. (Respondent D, Industriell 

produktion) 

Detta innebär att konsultbolag kan bli tydligare i deras sätt att utbyta information. 

Förväntningar inom formalitet kan med andra ord beskrivas som förväntningar på att 

informationsutbyten sker under ordnade former som främjar tydlighet. Tio-procentsatsen är 

ett uppskattningstal som respondent D hävdar är en bra riktlinje för produktionsföretag då 

en stor del av tiden bör fokuseras på att producera effektivt. Enligt Cannon & Homburg 

(1998) skapas ett välfungerande informationsutbyte genom en lämplig kombination av 

öppen informationsdelning och formalitet.  

”Ofta skickar konsultbolag ut alldeles för mycket reklam. Det kan utgöra ett problem 

eftersom flera av konsultbolagets mail då förknippas med reklam och kanske inte tas på 

fullaste allvar.” (Respondent C, R&D) 

Om informationsdelningen är alltför öppen och frekvent skapas en osäkerhet kring 

informationens tillförlitlighet vilket påverkar avsändaren, som i detta fall är 

konsultbolaget.Enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) beror det på att informationen blir 

överflödig och att samarbetspartnern inte kan urskilja vad i informationen som är relevant. 

Således påverkas även företagets trovärdighet och kundens tillit till affärsrelationen. 
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Om informationsutbytet däremot blir för formellt kan relationen uppfattas som ytlig 

(Respondent D, Produktion). Enligt Derrouiche & Neubert (2010) beror detta på att ett 

formellt informationsutbyte minskar mängden information och enbart fokuserar på den 

konkreta delen av informationen. Något som kan uppfattas som att samarbetspartnern 

döljer en del av informationen. Om formaliteten är hög kan informationsutbytet i vissa 

sammanhang uppfattas som återhållsam.  

En för stor eller för liten mängd informationsutbyte minskar tilliten och engagemanget hos 

samarbetspartnern (Cannon & Homburg, 1998). Att anpassa informationsutbytet är därför 

en central förväntning i en affärsrelation. Om anpassningen inte sker efter båda parters 

intresse är risken stor att informationsutbytet blir ineffektivt. Därför är valet av 

informationskanal centralt inom en affärsrelations informationsutbyte. (Mohr et al., 1998)  

Valet av arbetssätt påverkar både informationskanaler och mängden information som ska 

överföras. Enligt tidigare studier är det fördelaktigt om alla parter inom ett 

informationsutbyte får chansen att ifrågasätta om informationen utbyts med en rimlig 

frekvens. (Beaverstock, et al., 2010) I dagens läge uppskattar respondenterna 

resursförstärkning som den mest använda konsulttjänsten. Detta på grund av arbetssättet 

möjliggör en ömsesidig kommunikation. Arbetssättet tillåter även en daglig "face-to-face" 

kommunikation eftersom leverantören jobbar hos kunden. 

”In-house konsulter har vi en ”face-to-face” kontakt med som är ovärderlig. (Respondent C, 

R&D) 

Enligt Leek, et al., (2003) är denna typ av informationskanal också ansedd att vara den mest 

effektiva då fler intryck kan tolkas till skillnad från till exempelvis telefonsamtal eller e-mejl 

som ofta är väldigt kortfattade och saknar fysiska intryck. Detta menar respondent C beror 

på att ett sådant informationsutbyte uppfattar alla nyanser och hjälper till att lättare skapa 

en uppfattning om det aktuella läget vilket upplevs som en viktig egenskap när företag 

arbetar inom R&D. 

”En del av kommunikationen som är väldigt viktigt är den som sker vid kaffeautomaten, 

något som man inte har om man arbetar med en projektbaserad organisation som arbetar i 

sina egna lokaler.” 

Citatet tyder på att även informellt informationsutbyte kan vara till nytta i affärsrelationen 

på grund av att frekvensen blir tätare. Om informationsutbyten sker med hög frekvens kan 

engagemanget och tilliten, enligt tidigare studier, öka. Detta i sin tur kan leda till närmre och 

starkare relationer då värdet i relationen ökar. (Barry & Terry, 2008)  
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För att säkerställa att informationsutbytet har en lagom formell nivå har Respondent D från 

industriell produktion beskrivit att deras företag hanterar informationsutbytet med 

konsultbolag med hjälp av kommunikationsstrategier. 

”Jag tror att det finns ett stort värde i att ha en väl fungerande kommunikationsstrategi som 

innefattar planerade samtal och möten som sker under kontrollerade former. ” (Respondent 

D, industriell produktion) 

Detta, menar respondenten, kan hjälpa affärsrelationen att uppnå en högre effektivitet och 

spara mycket tid. Barry & Terry (2008) kopplar en sådan ökning av effektivitet till en generell 

ökning av värdet i relationen. Även Wilson (1995) har i tidigare studier visat att detta 

påverkar engagemanget och tilliten parterna emellan.   

Olika uppfattning av formalitet har skapat problem vid anpassningen av samarbeten. 

Respondent E, från en produktionsindustri, hävdar att de haft problem att samarbeta med 

företag som inte förstår deras arbetssätt och produktlinje. Respondenten beskriver även att 

missförstånden kan bero på att strukturen hos ett statiskt producerande företag vanligtvis är 

formell där kommunikationsleden sker vertikalt, det vill säga från underordnad till 

överordnad eller tvärtom. Det innebär att konflikter kan uppstå mellan chefer och 

projektledare om vilken information som ska utbytas med respektive position vid ett 

samarbete med ett konsultföretag som arbetar med åtaganden likt en PBO. 

Derrouiche & Neubert (2010) hävdar att otydliga kommunikationsvägar kan skapa förvirring i 

en affärsrelation då det inte finns en välstrukturerad bild av hur informationsutbytet ska ske. 

Ett sådant missförstånd kan således påverka tilliten för ett konsultbolag då 

informationsutbytet kan uppfattas som osammanhängande. Strukturen kan därmed bli svår 

att justera eftersom kommunikationsvägar och beslutfattande instanser används intensivt 

och formellt. 

5.3 Avstämning & uppföljning 

Förväntningar på avstämning och uppföljning påverkar affärsrelationer på grund av att dessa 

faktorer grundas i ett väl fungerande informationsutbyte Mason & Leek (2012). En samlad 

bild av respondenternas förväntningar inom informationsutbytet gällande dessa två faktorer 

kan kopplas till begreppet kontinuitet som enligt Mason & Leek (2012) är en av de tre 

nyckelfaktorerna som kan användas för att beskriva förväntningar i en affärsrelation.  

Respondent C som arbetar inom R&D beskriver deras syn på kontinuitet inom 

informationsutbytet. 
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”Jag tycker att det är viktigt med ett kontinuerligt informationsutbyte. Det fungerar inte att 

stämma av ett arbete var 3-4e vecka eftersom mycket hinner förändras under den tiden.” 

(Respondent C, R&D) 

Kontinuiteten är ett mått på hur frekvent något är. I detta fall, det vill säga R&D, uttrycker 

respondenten att avstämningen bör ha en viss frekvens för att affärsrelationen ska kunna 

fortlöpa utan plötsliga avbrott. Mohr, et al., (1996) förklarar att desto högre frekvens inom 

informationsutbytet, i detta fall avstämning, ju bättre och mer följsam blir relationen. 

Patrashkova-Volzdoska et al., (2003) hävdar dock att frekvensen inte ökar linjärt med 

kundnöjdheten. Den optimala situationen råder då när anpassningen är ömsesidig. Om 

relationen tillåter dessa typer av förväntningar kan relationen komma att bli mer följsam 

vilket minskar kundens återhållsamhet samt ökar tilliten till konsultbolaget (Cannon & 

Homburg, 1998). 

Ett exempel på när förväntningar inte uppnås ges av respondent C som beskriver 

problematiken kring ett otillräckligt informationssystem.  

”Det finns ett generellt missnöje bland gruppchefer som ofta måste byta konsulter. Det skulle 

underlätta väldigt mycket om det fanns ett bättre gemensamt system för att utbyta 

information företagen emellan.” (Respondent C, R&D) 

Med ett informationssystem syftar respondenten till en viss standardisering inom 

informationsutbytet där det finns etablerade kanaler och god frekvens som säkerställs med 

hjälp av avstämning och uppföljning under projektets gång. Missnöjet i detta fall är riktat 

mot konsultbolagens uppföljning av hur väl en konsult eller tjänst passar in hos kunden. 

Detta menar respondent C beror på att det saknas en frekvent avstämning mellan gruppchef 

och konsultsäljande som vanligtvis förväntas från deras sida. Enligt Mohr et al. (1996) är 

informationsutbytets frekvens en stor bakomliggande orsak till varför samarbeten 

misslyckas. Detta på grund av att en minskning av informationsutbytet påverkar kundens 

engagemang och förtroende till konsultbolaget negativt vilket kan leda till att parterna tar 

avstånd från varandra i affärsrelationen. (Cannon & Homburg, 1998) 

En god uppföljning spelar stor roll i en affärsrelation. Detta påvisar en respondent inom 

produktutveckling genom att uttrycka deras behov av återkoppling. Att se till att mottagaren 

tolkar budskapet på rätt sätt är i sammanhanget en viktig egenskap vid informationsutbytet. 

Även om avsändaren bär ansvaret för att förmedla budskapet på ett godtyckligt sätt är det 

mottagarens subjektiva uppfattning och inställning som avgör hur väl budskapet når fram.  

Därför läggs stor vikt vid att skapa en god uppföljning som kan minska risken för 

missförstånd i informationsutbytet. (Jacobsen & Thorsvik, 2008) Av samma anledning finns 

behovet av att stämma av den generella nöjdheten med hjälp av väl vald mängd 

avstämningen och uppföljningen inom informationsutbytet. Enligt Jacobsen & Thorsvik 
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(2008) är det viktigt att rätt mängd information avläggs vid ett utbyte för att en uppföljning 

ska vara effektiv.  

Enligt Derrouiche & Neubert (2010) beror detta på att begreppet uppfattas väldigt olika 

beroende på vad mottagaren tycker är en rimlig nivå av information.  Om parter i en 

affärsrelation lägger stor vikt vid att ha ett öppet informationsutbyte kan rätt nivå innebära 

en hög frekvens och mycket information jämfört med om de har ett statiskt och formellt 

utbyte Derrouiche & Neubert (2010).  En respondent inom R&D betonar vikten av att ha en 

väl fungerande avstämning och uppföljning genom att uttrycka behovet av ett tydligt 

informationsutbyte. 

”Det viktigaste för oss är att ha en god framförhållning och en tydlig avstämning och 

uppföljning. För oss handlar det om möjligheten att ge feedback och se till att mottagaren 

förstår feedbacken. (Respondent C, R&D) 

Begreppet feedback innebär i respondentens fall att en affärsrelation behöver ha en tolerans 

för missförstånd som under relationens utveckling minskas i takt med ett mer utvecklat 

informationsutbyte. Således kan engagemanget öka i affärsrelationen. (London, 2015); 

(Nadler, 1977) 

Valet av informationskanal kan också främja uppföljningen och avstämningen inom 

informationsutbytet (Jacobsen & Thorsvik, 2008). En respondent menar att videosamtal kan 

komma att bli en viktig del av deras informationsstrategi. Beaverstock, et al. (2012) menar 

att videosamtal har de senaste åren ökat som informationskanal på grund av att kanalen, 

nästintill, inkluderar samma intryck som de dagliga avstämningsmötena samtidigt som den 

hanterar den geografiska distansen. 

”*…+ Dock kommer videosamtal aldrig helt kunna väga upp för den dagliga kommunikationen 

som sker när vi arbetar med resursförstärkning. (Respondent D, industriell produktion)” 

Med det menar respondenten att de förväntar sig en strategi som bör bestå av en blandning 

av informationskanaler för att skapa en dynamisk affärsrelation som återspeglar tillit och 

engagemang i aktiviteter kopplade till informationsutbytet (Leek, et al., 2003). 

Likt formalitet kan olika typer av företag och avdelningar tillåta avstämning och uppföljning i 

olika utsträckning. I en miljö där informationsutbytet sker vertikalt innefattas en stor mängd 

utbytt information redan från början. Detta menar respondent E, produktutveckling, 

underlättar avstämningen och uppföljningen under ett projekt, då samarbeten inom 

produktion snarare bör fokusera på att hålla nere mängden information. (London, 2015, 

Nadler, 1977) 
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En respondent inom produktutveckling menar att i en decentraliserad organisation likt en 

PBO innebär således uppföljningen och avstämning ett personligt ansvar. Detta innebär ett 

personligt ansvar att företaget lägger beslutsfattande ansvar på individnivå längst ner i 

organisationen. Fördelen med detta är att beslutet aldrig behöver gå igenom lika många 

instanser som om ansvaret fördelas högre upp i organisationen. Dock, menar respondent E, 

att det finns få naturliga skäl för avstämning och uppföljning oavsett var ansvaret placeras. 

Inom produktutveckling menar respondent E att detta skapar ett behov av ha en välplanerad 

strategi för informationsutbyten. Att som konsultbolag arbeta likt en PBO innebär inte 

automatiskt en bättre lösning gällande avstämning och uppföljning jämfört att arbete med 

traditionella konsulttjänster. Att välja rätt är således en avvägning som påverkar kunders syn 

på affärsrelationen med konsultbolag menar respondent F. 

Under flertalet av intervjuerna uppmärksammas det att informationsutbytet med en PBO 

inte tillåter vardagliga informella avstämningsmöten i samma utsträckning som ett 

traditionellt arbetssätt. Det kan således leda till en lägre kontinuitet samt en sämre 

avstämning och uppföljning av informationsutbytet vilket påverkar engagemanget i 

affärsrelationen. 

”När vi arbetar med resursförstärkning håller vi ett avstämningsmöte varje dag för att se 

efter hur alla ligger till. Systemet fungerar bra eftersom vi på så sätt har ett tidigt 

signalsystem där vi snabbt kan sätta in resurser.” (Respondent F, Industriell produktion) 

För konsultbolaget kan det innebära att informationsstrategin bör anpassas till att efterlikna 

ett sådant system, om inte affärsrelationen ska påverkas negativt. (Jacobsen & Thorsvik, 

2008).  

5.4 Långsiktighet & transparens 

Att leva upp till förväntningar kopplat till långsiktighet och transparens är viktigt för att en 

affärsrelation ska utvecklas. Samtliga respondenter framhävde att affärsrelationer bör sträva 

efter långsiktighet. Detta för skapa stabila samarbetspartners där företagen kan med 

säkerhet veta vad som kan förutsättas av respektive part. Young & Wilkinson (1998) och 

Aurier & N´Goala, (2010) stärker dessa argument då de ser en trend att företag satsar mer 

på långsiktiga relationer. Därtill finns ofta grundstenar såsom tillit och engagemang som 

lägger själva grunden till de långsiktiga relationerna (Young & Wilkinson, 1989;Aurier & 

N´Goala, 2010).  Detta menar även respondent E inom produktutveckling som hävdar att; 

”Vi vill fokusera på ett fåtal partners och strategiskt välja ett långsiktigt samarbete” 

(Respondent E, produktutveckling) 
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Tidigare studier har visat att nöjdheten varit högre inom affärsrelationer som har en nära 

relation till sin samarbetspartner. Det framgår även att samarbetsförmågan är högre i 

sådana relationer jämfört med ytliga relationer (Barry & Terry, 2008).  Däremot kan inte alla 

relationer vara långsiktiga då dessa relationer behöver engagemang och tillit från båda 

parter vilket kan vara resurskrävande. Organisationer likt respondents E, som väljer få men 

långsiktiga samarbetspartners, bör dock se till att dess mål ligger i linje med andra partnerna 

då det annars kan uppstå komplikationer.  

Långsiktighet återfinns även inom informationsutbytet hos företagen. För att ett 

informationsutbyte ska fungera förväntas det anpassas efter båda parters intresse. (Mohr et 

al., 1998) Dock menar respondent C att en anpassning kan vara kostsam och i vissa fall 

onödig då relationen inte strävar efter långsiktighet. Däremot framgår det att kunderna 

alltid förväntar sig långsiktighet, speciellt i relationer med konsultbolag. 

”Vi förväntar oss långsiktighet och vi vill gärna veta vad vi kan förvänta oss av ett 

konsultbolag.” (Respondent B, Produktutveckling) 

Det beror på att allt fler företag generellt väljer att arbeta med färre och närmre relationer 

(Ulaga & Eggert, 2006a). När det kommer till hur kundernas förväntningar på en långsiktig 

relation påverkar affärsrelationer inom konsultbranschen finns det bara fördelar med att 

sträva efter långsiktiga relationer. Det grundas i att en långsiktig relation skapar en god 

framförhållning och transparens företag emellan (Barry & Terry, 2008). 

Transparens är också en egenskap som flera respondenter har höga förväntningar inom. Ett 

exempel på hur transparens förekommer i långsiktiga relationer är då en konsult vill gå 

vidare till att arbeta med andra uppdrag. I en sådan situation förväntas att båda parterna för 

en dialog så att kunden ges möjlighet att förbereda sig inför en omställning i framtiden. 

Detta på grund av att det tar lång tid att lära upp en konsult då vissa uppdrag kan innefatta 

en lång inkörningsperiod vilket gör det kostsamt att ständigt byta konsult.  

”Vi måste få tydliga direktiv så att vi med säkerhet vet att vi inte kommer tappa personal 

under pressade perioder.” (Respondent C, R&D) 

Med detta menar respondenten att parterna är transparenta och för en aktiv dialog om 

framtiden. En sådan dialog förväntas sträcka sig ett halvår fram i tiden enligt respondent C. 

Att konsultbolag vill utveckla sin personal är viktigt och tyder på stort engagemang. Detta 

kräver framförhållning så att kunderna inte behöver byta till sig nya konsulter till tjänsten 

lika ofta. Detta påvisar även Grönroos (2011) genom tidigare studier som betonar vikten av 

att anpassa utbudet efter efterfrågan.  
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Om en affärsrelation har ett långsiktigt och transparent perspektiv kan ett byte av arbetssätt 

lättare accepteras av båda parter. Däremot hävdar en respondent att det förmodligen inte 

finns något scenario där de bara kan växla från ett arbetssätt till ett annat rakt av. I en sådan 

situation förväntas en övergångsperiod som underlättar övergången där arbetssätten 

successivt kan implementeras.  

”En sådan övergång tar tid på grund av att vi har många komplexa produkter vilket medför 

att vi inte kan se kortsiktigt på utlägg.” (Respondent B, Produktutveckling) 

Respondent B tillägger även att relationslängden är en viktig faktor som kan minska 

överflödigt informationsutbyte och rationalisera samarbeten genom att förutse vad en 

samarbetspartner har för förväntningar.   

5.5 Kvalitet & kompetens 

De sista två förväntningarna som respondenterna lyfte fram under intervjuerna var kopplat 

till kvalitet och kompetens. 

“Kvalitet är i särklass den viktigaste variabeln för att skapa en god affärsrelation” 

(Respondent E, Produktutveckling)  

Detta grundas i att kvalitet är en variabel som genomsyrar hela relationen och avspeglas i 

alla aktiviteter som en relation hanterar. Samtliga respondenter valde under intervjun 

kvalitet, mellan en rad olika alternativ av prioriteringar, som påverkar affärsrelationer i störst 

utsträckning. Däremot varierade uppfattningen av kvalitet mellan intervjurespondenterna. 

Kvalitet ansågs, enligt en respondent, vara en produkt som håller en god kvalitet för att klara 

av påfrestningar som den kan komma att utsättas för. Därtill beskrevs svårigheten med att 

hitta rätt kvalitet utan att påverka kostnaden.  

”Det är viktigt för oss att produkterna inte bara håller god kvalitet men även att de håller 

rätt kvalitet. Inte för bra och definitivt inte för dålig.” (Respondent E, Produktutveckling) 

Citatet syftar till att inte leverera högt över förväntningarna och på så vis erhålla för höga 

kostnader utan snarare kunna med precision leverera exakt vad som förväntas. Det finns 

dock anledningar enligt Ratnasingam (2005) att leverera över kundens förväntningar, vilket 

är för att skapa goodwill. Författaren nämner begreppet ”goodwill trust” som en metod att 

avsiktligt kunna öka tilliten hos en kund eller leverantör. Resultatet blir enligt Ratnasingam 

(2005) att engagemanget ökar inom affärsrelationen och dessutom främjar öppen 

informationsöverföring.  
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”Vi vill skapa goodwill bland våra kunder och kan därför inte kompromissa inom dessa 

områden” (Respondent E, Produktutveckling) 

Kostnaden är sällan ett problem i sig. Det är snarare en fråga om att få tag på rätt konsult vid 

rätt tillfälle. Respondent A beskriver att tillgängligheten till rätt kompetens är ovärderlig och 

en väldigt viktig förväntning som konsultbolag bör vara medvetna om. En risk som kan 

uppstå när ett företag lägger stort fokus på pris är att leverantörer tvingas in i ett priskrig 

som kan påverka kvaliteten negativt. Det kan således vara missgynnande för båda 

samarbetspartnerna om inte affärsrelationen sköts på ett kontrollerat och balanserat sätt. 

Detta kan i sin tur påverka tilliten i relationen och skapa en negativ inställning till relationen.  

Kvalitet kan hos ett konsultbolag ses som tillgång till rätt kompetens. Detta på grund av att 

en konsults kompetens märks av i de dagliga arbetsuppgifterna. Respondent B inom 

produktutveckling menar att ett problem som ibland uppstår i samband med inhyrning av 

kompetens är dock att konsultbolaget överskattar sin förmåga att leverera en tjänst. Detta 

innebär att de utger sig för att ha en högre kompetens inom ett område än vad de 

egentligen har. Avvägningen mellan att hyra in en konsult eller utföra tjänsten själva baseras 

då på felaktiga grunder om ett konsultbolag skulle värdera sin kompetens felaktigt.  

”Det måste tydligt framgå vilka kompetenser vi har att arbeta med. Om vi inte får rätt 

information upptäcks det på en gång när väl konsulten börjat arbeta.” (Respondent B, 

Produktutveckling) 

Detta upplevs som frustrerande vilket påverkar affärsrelationen i stor utsträckning. 

Spetskompetens, enligt respondent B, innebär att en konsult ska vara väl insatt i vilka 

resonemang som förs i den vetenskapliga sfären och vilken problematik en viss arbetsuppgift 

innebär. Därav kan tillförlitligheten inom affärsrelationen komma att påverkas negativt om 

ett konsultbolag inte är ärlig med vilken kompetens som de besitter. Gounaris (2005) 

framhäver i detta sammanhang att tilliten byggs upp under längre perioder vilket resulterar i 

att konsultbolagen måste leverera minst vad som efterfrågas av kunderna för att bygga upp 

tilliten eller upprätthålla den.  

Det kan vara svårt att behålla kompetens inom ett företag, speciellt när samarbeten sker 

med konsultbolag som medför sin kompetens externt ur ett kundperspektiv. Om en konsult 

bygger upp sin kompetens hos en kund och därefter förflyttar sig till en annan kund, 

förflyttas kompetensen ur kundens företag. För att undvika dessa scenarion framhäver 

respondent B att informationsutbytet måste vara så pass bra att detta kan förutses.  

En respondent beskriver att deras negativa inställning till ett projektbaserat arbetssätt, eller 

så kallade helhetsåtaganden, har påverkats av tidigare samarbeten som inte alls fungerat 

tillräckligt bra.  
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 ”För några år sedan när vi lade ut ett uppdrag som involverade ett motorbyte, innebar det 

så pass mycket kommunikation att vår vinstmarginal på det projektet minskades med 50 

procent jämfört med om vi gjort det själva.” (Respondent B, Produktutveckling) 

Samarbetet i detta fall misslyckas på grund av att konsulterna inte var tillräckligt insatta i 

kundens produkter. Kunder tvingades att lägga stora resurser på att förmedla problemet. 

Respondent A påpekar också att de haft svårigheter med att koppla konsultens arbete till 

deras produktlinje. Om arbetet har utförts på fel sätt eller med för stor felmarginal kan 

problemet bli väldigt kostsamt och svårt att åtgärda vilket påverkar den övergripande 

kvaliteten på produkten. Respondent D menar att ett konsultbolags inställning till de två 

olika arbetssätten, helhetsåtaganden och resursförstärkning, handlar om hur de uppfattar 

kundernas behov.  

”Om man exempelvis ska konkurrera om volym handlar det kanske mer om att arbeta upp en 

beläggningsgrad för att sänka kostnaden, om man vill konkurrera inom kvalitet borde man 

säkerställa medarbetarnas kompetens.” (Respondent D, Produktutveckling) 

Med detta menar respondent D att om kundernas behov uppfattas på fel sätt på grund av 

ett missförstånd i informationsutbytet kan kunden ifrågasätta företagets kompetens och 

därmed dess känsla för kvalitet inom relationen. Respondent D påpekar också att om båda 

partner har samma uppfattning av kvalitetens innebörd kan också starkare tillit och 

engagemang skapas i relationen. 
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6 Jämförelse av nätverksprofiler 

Detta kapitel avser att jämföra förväntningarna i de olika nätverken med hjälp av 

spindeldiagram för att analysera hur och varför nätverksprofilerna ser ut som de gör. 

I tidigare kapitel framgick det vilka förväntningar som de intervjuade sektionerna anser är 

viktiga inom affärsrelationer. Dock skapades ingen helhetsbild som jämförde sektionernas 

förväntningar. Som nämndes i bakgrunden(se kapitel 1.1) kan stora företag likt ÅF ha många 

affärsrelationer. Detta gör det svårt att bedöma vilka förväntningar som finns inom varje 

relation. Smedlund & Toivonen (2007) hävdar dock att företagen kan segmentera in sina 

affärsrelationer inom tre huvudnätverk för att öka generaliserbarheten.  

Nätverksprofilernas spindeldiagram har en skala bestående av fem enheter. Desto högre en 

förväntning hamnar på skalan, desto viktigare anses förväntningen vara av respondenter i 

nätverket. Tillsammans bildar punkterna en profil som gör det lätt att jämföra och analysera 

andra nätverks förväntningar på affärsrelationer. Bedömningen inom varje förväntning 

består av en samlad helhetsbild inom varje nätverk.  

Produktionsnätverkets profil, seFigur 7, är den mest unika av de tre nämnda nätverken vilket 

kan bero på att sektionerna inom detta nätverk har egenskaper som skiljs från de andra. 

Flexibilitet och avstämning & uppföljning, rankades lägst (två på skalan), vilket kan kopplas 

till sektionernas standardiserade arbetssätt. Eftersom ett standardiserat arbetssätt försöker 

minska oväntade händelser och maximera effektiviteten i flödet anses flexibiliteten som lågt 

prioriterad inom affärsrelationerna. Detsamma gäller avstämning & uppföljning som inte 

anses vara lika viktigt då oplanerade händelser inte tillhör den vardagliga verksamheten. 

Formalitet bedöms som en fyra i produktionsnätverket vilket betyder att samma förväntning 

prioriteras högt. Formaliteten bidrar med mer strikta informationsutbyten och välplanerade 

möten. Spontana aktiviteter som kan anses som plötsliga händelser påverkar 

verksamheterna inom detta nätverk negativt. Förväntningarna inom kvalitet och kompetens 

överensstämmer mellan samtliga nätverk och anses vara högst prioriterad. Kvoteringstalet 

för kvalitet och kompetens är således högre än exempelvis det för avstämning och 

uppföljning då talet är mycket större relativt till ett, förutsatt att förväntningarna uppfylls på 

lika villkor.  
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Figur 7 Produktionsnätverkets profil 

Aktörerna i innovationsnätverket prioriterade flexibilitet & följsamhet högre än de i 

produktionsnätverket, se Figur 8. Eftersom uppdragen är kortare och mer spontana inom 

dessa sektioner bör leverantörer snabbt kunna hänga med när det behövs ökad eller 

minskad kapacitet hos kunden. Formaliteten är inte högt prioriterad (två på skalan) vilket 

skulle kunna bero på att flexibilitet & följsamhet hämmar formaliteten. Detta betyder att 

förväntningarna hamnar i ett ”antingen eller” scenario som bör avväga vad som är viktigast 

för organisationen. Avstämning & uppföljning blir en förväntning som anses viktig av 

innovationsnätverken på grund av att plötsliga händelser är en norm snarare än något 

oväntat inom dessa branscher. Detta fordrar en hög frekvens av informationsutbyten för att 

undvika missförstånd. I detta nätverk har förväntningar inom formalitet lägst kvoteringstal, 

det vill säga närmast ett, medan kvalitet och kompetens klassas som högst. 
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Figur 8 Innovationsnätverkets profil 

Utvecklingsnätverkets profil, se Figur 9, är väldigt lik innovationsnätverkets vilket kan bero 

på att karakteristiken är likartad mellan sektionerna. Utvecklingsnätverket påvisar liksom 

innovationsnätverket att formaliteten och flexibilitet & följsamhet påverkar varandra. Dock 

är dessa förväntningar lika högt prioriterade i detta nätverk. Utvecklingsnätverket blir en 

hybrid av de ovannämnda nätverken som prioriterar förväntningarna någorlunda lika. 

 

Figur 9 Utvecklingsnätverkets profil 
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7 Slutdiskussion 

Detta kapitel för en slutlig diskussion över de viktigaste förväntningarna som nämnts i 

studien. Frågeställningarna lyfts ännu en gång för att säkerställa att de har besvarats i 

enlighet med syftet i studien. Vidare förs en diskussion om studiens generaliserbarhet och 

kvalitet. 

Det som framgick i empirin och av analysen var hur flexibilitet & följsamhet, formalitet, 

avstämning & uppföljning, långsiktighet & transparens samt kvalitet & kompetens påverkar 

affärsrelationer samt varför dessa förväntningar anses vara så viktiga. Analysen om 

nätverksprofilerna visade även hur de olika nätverken rangordnar förväntningarna samt vad 

som skiljer nätverken åt.  

Det finns höga förväntningar företagen emellan när det gällerflexibilitet och följsamhet. En 

tydlig slutsats som kan dras av analysen av nätverksprofilerna är att företag och avdelningar 

som arbetar med R&D generellt prioriterar förväntningar på flexibilitet och följsamhet högst 

av de tre olika profilerna. Detta tros bero på att en R&D hanterar vitt varierande projekt  

som både kan innebära att de efterfrågar resursförstärkning och åtaganden från 

konsultbolag. I och med detta kräver olika situationerna olika typer av lösningar inom 

informationsutbytet, där mer resursintensiva informationskanaler uppskattas av 

respondenter i beslut- och utvecklingssammanhang då de tillåter en mer personlig kontakt. 

Förväntningar inom flexibilitet och följsamhet upplevdes speciellt viktig i sammanhang 

rörandereferensföretagets val av arbetssättsom flera respondenter valde att lyfta i samband 

med centrala förväntningar. Flera respondenteranser att tillit och engagemang skulle kunna 

påverkas beroende på hur flexibelt och följsamt konsultbolaget är. I en situation då ett 

företag är i behov av resursförstärkning bör konsultbolag klara av att leverera traditionella 

tjänster även om de i större utsträckning vill arbeta med åtaganden av projekt. De behöver 

även ha en flexibel inställning till att anpassa sina informationsöverföringar efter kundens 

behov. I och med en omstrukturering förändras tilliten och engagemanget i affärsrelationen 

beroende på omstruktureringens omfattning. Med detta menas att tilliten och 

engagemanget kan påverkas negativt om en omstrukturering är för omfattande. Kunden kan 

då komma att behöva anpassa sina processer i större utsträckning även om det 

ursprungligen vill undvikas. Det som intervjurespondenterna lade störst vikt vid gällande 

förväntningar inom flexibilitet och följsamhet var att de alltid vill bli erbjuden ett utbud av 

olika tjänster som tillåter deras egen organisation att arbeta mer flexibelt där de kan följa 

marknadernas ner och uppgångar.  

Förväntningar inom formalitet kan i flera fall kopplas till hur informationsutbytet ska ske 

mellan samarbetspartners. Att kommunicera på rätt sätt tar tid vilket gör det till en dyrbar 
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resurs. Därav hävdar respondenterna att de efterfrågar en väl avvägd balans där budskapen 

når fram utan att stjäla allt för mycket tid från de huvudsakliga uppgifterna.  Att anpassa 

formaliteten beskrivs som en central förväntning inom området. Om ett informationsutbyte 

håller en hög formalitet kan den relevanta informationen lättare sållas ut. Dock kan en för 

hög formalitet påverka parterna till att bli återhållsamma vilket kan påverka affärsrelationen 

negativt. Valet av arbetssätt spelar stor roll i sammanhanget. Då ett företag arbetar med 

åtaganden ställs högre förväntningar på formalitet eftersom sätten att utbyta information 

missgynnar ”face-to-face” kommunikationen då den inte kommer är en del av den vardagliga 

verksamheten. Dock medför det positiv respons från företag och avdelningar som arbetar 

med industriell produktion där formaliteten generellt är hög. Således är även anpassningen 

av formaliteten viktig i detta sammanhang då olika syn på arbetssättet kan innebära en 

minskning av engagemanget och tilliten i relationen. 

I nätverksanalysen framgick det att formaliteten, flexibiliteten och följsamheten verkar 

påverka varandra. Respondenter som prioriterat den ena förväntningen högt har prioriterat 

den andra lågt vilket kan tyda på att förväntningarna tar ut varandra. Även inom formalitet 

förekom diskussioner rörande referensföretagets val av arbetssätt.Vid en omstrukturering 

till en PBO kan det vara till fördel att reflektera över vilken förväntning av dessa två som 

kunden prioriterar. Som tidigare noterat är det viktigt att uppfylla kundernas förväntningar 

och därför är denna avvägning ett steg närmre till att skapa kundnöjdhet i en affärsrelation.  

En väl avvägd avstämning och uppföljning förväntas för att skapa tillit och engagemang i en 

affärsrelation. Att kontinuerligt stämma av en konsults arbete samt följa upp hur väl en 

tjänst har genomförts är viktigt för relationens utveckling. Ett förslag på hur avstämning och 

uppföljning bör hanteras är med hjälp av en gemensam strategi för informationsutbytet där 

utvalda etablerade informationskanaler och rimlig frekvens ska hjälpa till att skapa en bra 

affärsrelation. Möjligheten att ge feedback är också en förväntning som upplevs som viktigt i 

ett par fall. För konsultbolaget kan det innebära att informationsstrategin anpassas till att 

skapa naturliga tillfällen för avstämning & uppföljning. Feedback behöver inte vara en 

omfattande process för att vara effektiv. Det räcker med att kunderna får möjligheten 

framföra vad som fungerat bra och framförallt kunna meddela vad som kan utvecklas eller 

rent av inte alls fungerar.  

Nätverksprofilerna tyder på att utveckling och innovationsnätverk oftare förväntar sig en 

god avstämning och uppföljning än produktionsnätverket. Detta tros bero på att företag 

inom produktion generellt arbetar med informationssystem som redan ursprungligen 

innebär en viss grad av avstämning och uppföljning och såldes bara förväntar det normala 

utbytet. Dock är den relativa siffran låg vilket innebär att faktorn inte alls lika ofta förväntas 

som exempelvis kvalitet och kompetens.  
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Långsiktighet och transparens förväntas inom alla nätverk bland alla respondenter. 

Långsiktighet är mer eller mindre allmänt godtaget bland ett konsultbolags kunder som den 

näst viktigaste faktorn då majoriteten av kunderna förutsätter att en affärsrelation skall vara 

under en längre period. Detta på grund av att allt fler affärsrelationer i större utsträckning 

fokuserar på ett fåtal långsiktiga samarbetspartners även om det innebär perioder då 

efterfrågan är låg. Anledningen till att företag förväntar sig långsiktiga samarbeten är att de 

vill kunna säkerställa tillgången av konsulttjänster som lever upp till deras förväntningar. 

Detta i och med att ny samarbeten ofta förknippas med kostsamma svårigheter initialt då 

processer och informationsutbyten inte ännu är anpassade efter kundens behov.  

För att skapa långsiktighet förväntas transparens. Det innebär att företag är öppna med 

deras avsikter och har en god framförhållning. Transparens tyder på tillit inom 

affärsrelationen som resulterar i ett högre engagemang. Vid valet av arbetssätt upplever ett 

par respondenter att det finns det vissa oroligheter som angår långsiktigheten. Projekt har 

en definit tidsram som i vissa sammanhang kopplat upplevs som positivt. Kunden betalar för 

tjänsten som levereras, dock vill respondenter kunna förutse ett konsultbolags avsikter 

längre än ett projekt framåt i tiden. Att visa sina avsikter som konsultbolag är därav en viktig 

förväntning att ta ställning till när ett konsultbolag arbetar med åtaganden av projekt då det 

långsiktiga perspektivet ibland förbigås av projektets egna ramar.  

Kvalitet och kompetens, ur ett konsultbolags perspektiv, har ofta samma betydelse. Ofta är 

kvaliteten kopplat till vad som betraktas som rätt kvalitet. Respondenter vill uttryckligen inte 

betala för en högre kvalitet än vad de är i behov av. Å andra sidan vill de absolut inte ha en 

för låg kvalitet. Därför sker en anpassning inom kvaliteten beroende på kundernas behov. En 

annan typ av kvalitet kan vara garantin att kunna leverera den kompetens ett konsultbolag 

utger sig för att ha tillgång till. Ett vanligt problem för kunder är att konsulter ibland 

överskattar sin egen förmåga vilket upplevs som frustrerande. Kostnaden spelar sällan någon 

avgörande roll i ett samarbete men kan påverka kundernas val förutsatt att alla alternativ 

medför samma kvalitet. Kvalitet är en variabel som genomsyrar hela relationen och speglas i 

alla aktiviteter en relation hanterar. Därför anses denna förväntning också vara den absolut 

viktigaste inom alla nätverksprofilerna. Gällande kvalitet och kompetens inom valet av 

arbetssätt framgick det att konsultbolag tydligt bör kunna motivera hur deras tjänster minst 

kan upprätthålla samma kvalitet vid ett projektbaserat arbetssätt jämfört med 

resursförstärkning. Annars menar flera respondenter att det finns otillräckliga incitament för 

kunderna att ingå i ett samarbete med ett konsultbolag som arbetar likt en PBO. 

I jämförelsen av nätverksprofilerna presenterades dessa fem faktorer och jämfördes mellan 

de olika typerna av respondenter som deltagit i studien. De förväntningar som nätverken 

prioriterar högst skulle kunna definieras som kärnvärden såsom kvalitet & kompetens och 

långsiktighet & transparens. Dessa förväntningar är, enligt respondenterna, så pass viktiga 
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att de bör fungera oavsett om ett konsultbolag arbetar med resursförstärkning eller 

åtaganden av projekt. Dessa förväntningar har såldes ett kvoteringstal som är mycket större 

än ett, förutsatt de förväntningarna uppfylls. De andra förväntningarna som prioriteras lägre 

kan således klassas som mervärden. Dessa mervärden har ett kvoteringstal närmre ett. Som 

konsultbolag kan det vara till fördel för affärsrelationen att därför uppmärksamma vilka 

kärnvärden som finns hos sina kunder för att åtminstone leva upp till dess förväntningar. 

Först efter att alla kärnvärdena är uppfyllda kan mervärden, det vill säga förväntningar som 

är mindre prioriterade, uppmärksammas för att skapa ett långsiktigt och väl fungerande 

samarbete. 

7.1 Studiensgeneraliserbarhet och kvalitet 

Generaliserbarheten påverkas bland annat av miljön studien befunnits i. En omstrukturering 

till en PBO, likt referensföretagets situation, är inget generellt fall vid undersökningar kring 

förväntningar på affärsrelationer och påverkar respondenternas svar till att inkludera detta. 

Således försämras därför generaliserbarheten. Dock har de intervjuade sektionerna 

kategoriserats in i nätverksprofiler vilket höjer generaliserbarheten för service och 

tjänsterelaterade företag, likt konsultbolag, som vill ta del av studiens resultat. Det ska 

tilläggas att studien inte jämfört andra konsultbolags kunder vilket skulle kunna påverka 

resultaten då vissa respondenter förhållit sina svar till det fokala konsultbolaget.  

Antalet intervjuer kan upplevas som få. Dock återspeglas studiens kvalitet i väl utvalda och 

representativa företag. Detta innebär att fler intervjuer skulle kunna vidareutveckla 

faktorerna och styrka det empiriska resultatet men enbart marginellt påverka deras 

innebörd för affärsrelationerna. Respondenternas arbetserfarenheter påverkar också 

studiens generaliserbarhet då olika bakgrunder och personligheter avspeglas i resultatet. 

Dock har respondenterna jämförelsevis lika beslutsfattande ansvar inom respektive 

organisation vilket tillåter en jämförelse av resultaten i samma kontext. Studien skulle 

därmed kunna användas av service och tjänsteföretag vars intresse är att undersöka vilka 

förväntningar olika typer av kunder har gällande valet av arbetssätt samt hur detta påverkar 

företagets affärsrelationer på en strategisk nivå.  

Att arbeta likt en PBO kan innebära att ett konsultbolag använder olika grad av åtaganden 

och resursförstärkning. I undersökningen har flera av respondenternas svar utgått ifrån 

referensföretagets framtida vision som innebär en relativt liten minskning av 

resursförstärkning för att tillåta en långsam ökning av åtaganden av projekt. Detta har 

påverkat respondenternas inställning till vissa faktorer som i andra fall, där visionen är mer 

radikal, skulle förstärkas. Detta i sin tur säker studien generaliserbarhet då studien inte tar 
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hänsyn till varken förändringar respondenternas nätverkskategorisering eller respondenters 

åsikt relativt till genomförandet 

7.2 Slutsats 

Studien har bidragit till en vidareutveckling av resonemanget kring förväntningar på service 

och tjänsteorienterade företag. Studiens väl utformade metod möjliggjordegoda 

förutsättningar för en analys av insamlat data som beskriver vilka specifika förväntningar 

kunderna har och hur de kan påverka en affärsrelation. Detta kompletterar tidigare studier 

som vanligtvis beskriver vilken roll förväntningar har inom affärsrelationer.  

Analysen av nätverksprofilerna skapades för att, med en täckande överblick, kunna bidra till 

utvecklingen av realistisk modell som på ett tydligt sätt visar hur kunderna inom de olika 

nätverken prioriterar förväntningarna. Utfallet av analysen visar att kvalitet & kompetens är 

uteslutande högst prioriterat bland kunderna. Kompetensen för service- och 

tjänsteorienterade företag relateras direkt till vilken kvalitet de kan leverera. Långsiktighet 

och transparens är en självklarhet för många kunder som tycker att affärsrelationer ska 

präglas av dessa förväntningar för att kunna tillåta långsiktiga och nära relationer. Denna 

slutsats möjliggjordes i samband med de omfattande transkriberingar som dokumenterade 

respondenternas synvinklar på affärsrelationen med referensföretaget. 

Det är även viktigt för service och tjänsteföretag att förmedla sina tjänster anpassat efter 

kundens förväntningar. Studiens resultatstyrker de faktumatt konsultbolag bör 

uppmärksamma en öppen informationsdelning där både kund och leverantör är överens om 

hur parterna ska gå tillväga för att skapa ett så nära och starkt samarbete som möjligt. Detta 

genom en avväg blandning av strukturerade och öppna intervjufrågor. 

Det kan vara omständligt att mäta förväntningar, studien presenterar därför med hjälp av sin 

abduktiva ansats, ett förslag på hur förväntningar kan kvantifieras och sättas in i en 

jämförbar kontext.  Dock spelar mätbarheten en relativt liten roll om inte båda parterna 

förstår dess innebörd och kan bemöta varandras förväntningar. Således bekräftar studien att 

förväntningar har en viss påverkan på affärsrelationen till stor del beroende på hur väl 

företagen bemöter förväntningarna.  

7.3 Förslag på vidarestudier 

Författarna av denna studie hävdar att det fortfarande finns viktiga outforskade aspekter vid 

utvecklandet av det empiriska materialet kring förväntningar inom service- och 

tjänsteorienterade företag.  
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Studien har identifierat vilka förväntningar som kunder till ett konsultbolag upplever som 

viktiga i valet av två arbetssätt som i det detta fall innebär en omstrukturering. En 

vidareutveckling på denna studie kan vara att utveckla jämförelsen av nätverksprofilerna till 

att innefatta ytterligare konkret data från fler kundkretsar oberoende av varandra. 

Underlaget skulle förslagsvis kunna inhämtas via kvantitativa studier som undersöker vad 

kunder till konsultbolag har för förväntar på affärsrelationen, för att senare kategorisera och 

generalisera in dessa i modellen för nätverksprofiler. Vidare skulle intervjuer med fler 

företag leda till att profilernas generaliserbarhet höjs då data inte enbart är baserad på 

uppskattningar och uppfattningar mot en några få specifika kunder.  

Studien har haft ett perspektiv som till stor del fokuserat på kundernas åsikter. Det skulle 

därför vara intressant att närmare undersöka vad service- och tjänsteföretag prioriterar i ett 

samarbete med deras kunder. Detta koncept skulle utveckla resonemangen om 

divergerande och ömsesidiga förväntningar vilket skulle vara ett bra komplement till denna 

studie. Resultaten skulle därefter kunna jämföras och analyseras för att undersöka hur 

åsikterna skiljs åt mellan kund och konsultbolag. Därefter kan konsultbolaget och dess 

kunder ta del av studien och utvärdera hur ömsesidiga eller divergerande förväntningarna 

ska hanteras.   
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8 Rekommendationer till ÅF 

De rekommendationer som presenteras i detta kapitel riktats till hela ÅF. 

Rekommendationerna ska ses som en vägledning och uppmaning för att optimalt kunna 

bemöta kundernas förväntningar.  

Kundernas förväntningar grundas på tidigare väl utförda arbeten. Detta medför 

förväntningar inom flera olika faktorer som påverkar relationen. Intervjurespondenterna vill 

se långsiktiga affärsrelationer för att kunna ha framförhållning i sin tidsplan. Därför bör ÅF 

skapa en öppen informationsdelning vars syfte är att få djupare och närmre relationer med 

sina kunder. Feedback kan ge bra information om vad som kan göras bättre i framtiden. Om 

det inte finns tid för utvärdering face-to-face kan enkäter eller telefonsamtal ge bra 

indikationer på utvecklingsmöjligheter.  

Under intervjuerna var många respondenter positiva till en ökad användning av 

helhetåtaganden. Dock framgick det också ett krav som ÅF bör ta ställning till i samband 

med omstruktureringen. Kunderna ville ha en övergångsperiod där övergången sker stegvis. 

Därför bör ÅF lägga upp en plan tillsammans med kunderna för hur denna övergång ska se 

ut. Det är viktigt att båda parter är medvetna om vad samarbetet innebär och vad som 

kommer behöva prioriteras.  

Det absolut viktigaste för kunderna var kvalitet och leverans,det minst prioriterade var 

priset. Detta tyder på att fokus hos ÅFs tjänster ska ligga på kvalitet och leverans vilket 

innefattar flesta moment och aktiviteter i relationen. Enligt kunderna kommer detta leda till 

god kundnöjdhet, ökad tillit och engagemang vilket främjar långsiktiga och nära relationer. 

 

 

 

  



 49  

 

1. Källförteckning 

Alvesson, M. & Sköldberg, K., 2008. Tolkning och reflektion - Vetenskapsfilosofi och kvalitativ 

analys. u.o.:Studentlitteratur AB. 

Andersen, P. H., Christensen, P. R. & Damgaard, T., 2009. Diverging expectations in buyer - 

seller relationships: Institutional contexts and relationships norms. Industrial Marketing 

Managemang, Volym 38, pp. 814-824. 

Andersson, E. & Weitz, B. A., 1989. Determinants of continuity in conventional channel 

dyads. Marketing Science, 8(4), pp. 310-324. 

Aurier, P. & N´Goala, G., 2010. The differing and mediating roles of trust and relationship 

commitment in service relationship maintenance and development. Journal of the Academy 

Market Science, Volym 38, pp. 303-325. 

Barry, J. & Terry, T. S., 2008. Empirical study of relationship valu in industrial services. Journal 

of Business & Industrial Marketing, 23(4), pp. 228-241. 

Beaverstock, J., Derudder, B., Faulconbridge, J. & Witlox, F., 2010. International Business 

Travel in the Global Economy. ASHGATE. 

Blois, K., 1999. Trust in Business to Business Relationships: An Evaluation of its Status. 

Journal of Management Studies, 2(36), pp. 22-2380. 

Blomkvist, P. & Hallin , A., 2014. Metod för teknologer - Examensarbete enligt 4-fasmodellen. 

1:1 red. Lund: Studentlitteratur AB. 

Bryman, A. & Bell, E., 2005. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2:a red. u.o.:Liber. 

Bryman, A. & Bell, E., 2011. Business Research Methods. 3:e red. New York: Oxford 

University Press. 

Campbell, A. J., 1997. What Affects Expectations of Mutality in Business Relationships?. 

Journal of Marketing Theory and Practice, 5(4). 

Cannon, J. P. & Homburg, C., 1998. Buyer-Supplier Relationsships and Customer Form Costs, 

University Park: The Pennslyvania State University. 

Chen, J. V., Yen, D. C., Rajkumar, T. M. & Tomochko, N. A., 2011. The antecedent factors on 

trust and commitment in supply chain relationships. Computer Standards & Interfaces, 33(3), 

pp. 262-270. 



 50  

Derrouiche, R. & Neubert, G., 2010. B2B Relationship management: a framework to explore 

the impact of collaboration. i: Production Planning & Control: The Management of 

Operations. u.o.:u.n. 

Duncan, T. & Moriarty, S. E., 1998. A Communication-Based Marketing Model for Managing 

Relationships. Journal of marketing, Volym 62, pp. 1-13. 

Dwyer, R. F., Schurr, P. H. & Oh, S., 1987. Developing Buyer-Seller Relationships. Journal of 

marketing, 2(51), p. 11. 

Eggert, A. & Ulaga, W., 2002. Customer perceived value: a substitute for satisfaction in 

business markets?. Journal of Business & Industrial Engineering, 17(2), pp. 107-118. 

Eggert, A. & Ulaga, W., 2006. Relationsship value and relationship quality. European Journal 

of Marketing, 40(3), pp. 311-327. 

Flint, D. J., Woodruff, R. B. & Gardial, S. F., 2002. Exploring the Phenomenon of Customers' 

Desired Value Change in a Business-to-Business context. Journal of Marketing, Volym 66, pp. 

102-117. 

Ganesan, S., 1994. Determinants of Long-Term Orientiation in Buyer-Seller Relationships. 

Jorunal of Marketing, 58(2), pp. 1-19. 

Gil-Saura, I., Frasquet-Deltoro, M. & Cervera-Taulet, A., 2009. The value of B2B relationships. 

Industrial Managemant & Data Systems, 109(5), pp. 593-609. 

Gounaris, S. P., 2005. Trust and commitment influences on customer retention: insights from 

business-to-business services. Journal of Business Research, Volym 58, pp. 126-140. 

Grönroos, C., 2000. Service Management and Marketing - a customer relationship 

management approach. West Sussex: John Wiley & Sont Ltd.. 

Grönroos, C., 2011. A service prespective on business relationships: The value creation, 

interaction and marketing interface. Industrial Marketing Management, 40(2), pp. 240-247. 

Hammarström, M., Engwall, M. & Lagergren, F., 2012. Ledningsutmaningar i konsultföretag, 

Stockholm: TRITA IEO-R. 

Hansen, H., Samuelsen, B. M. & Silseth, p. R., 2008. Customer perceived value in B-t-B 

service relationships. Investigating the importance of corporate reputation. Industrial 

Marketing Management, 37(2), pp. 206-217. 

Hunt, K. H., 1977. Conceptualization and Measurement of Customer Satisfaction and 

Dissatisfaction. Marketing sience institute, pp. 71-109. 



 51  

Hutt, M. D. & Speh, T. W., 2013. Business Marketing Management. 11 red. Natorp 

Boulevard: Nelson Education Ltd. 

Håkansson, F. & Snehota, I., 1995. Developing Relationships in Business Networks. London: 

T.J. Press (Padstow) LTD, Padstow, Caronwall. 

Jacobsen, D. I. & Thorsvik, J., 2008. Hur moderna organisationer fungerar. 3:e red. Lund: u.n. 

Khan, N., Kadir, S. L. S. A. & Wahab, S. A., 2010. Investigating Structure Relationship from 

Functional and Relatioshal Value to Behavior Intention: The Role of Satisfaction and 

Relationship Commitment. International Journal of Business and Management, 5(10). 

Leek, S., Turnbull, P. W. & Naudé, P., 2003. How is information technology affecting business 

relationships? Results from a UK survey. Industrial Marketing Management, 32(2), pp. 119-

126. 

London, M., 2015. The Power of Feedback; Giving, Seeking, and Using Feedback for 

Performance Improvement. New York: Routledge. 

Mason , K. & Leek, S., 2012. Communication practices in a business relationship: Creating, 

relating and adapting communication artifacts through time. Industrial Marketing 

Management, 41(2), pp. 319-332. 

Mohr, J. J., Nevin, J. R. & Fisher, R. J., 1996. Collaberative Communication in Interfirm 

Relationships: Moderating Effects of Intergration and Control. Journal of marketing, 3(60), 

pp. 103-115. 

Nadler, D. A., 1977. Feedback and Organization Development: Using Databased Methods. 

1:st red. Boston: Addison-Wesley Longman Publishing Co. 

Palmatier, R. W., 2008. Interfirm Relational Drivers of Customer Value. Journal of Marketing, 

Volym 72, pp. 76-89. 

Patel, R. & Davidson, B., 1994. Forskningsmetodikens grunder. 2:a red. Lund: u.n. 

Patrashkova-Volzdoska, R. R., McComb, S. A., Green, S. G. & Compton, D. W., 2003. 

Examning a Curvilinear Relationship Betweem Communication Frequency and Team 

Performance in Cross-Functional Project Teams. IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING 

MANAGEMENT, 50(3), pp. 262-269. 

Ratnasingam, P., 2005. Trust in inter-organizational exchanges: a case study in business to 

business electronic commerce. Decision Supoprt Systems, Volym 39, pp. 525-544. 



 52  

Schurr, P. H. & Ozanne, J. L., 1996. Including versus excluding ability from the definition of 

trust. Academy of Management Review, 2(21), pp. 339-40. 

Sharma, N. & Patterson, P. G., 1999. The impact of communication effectiveness and service 

quality on relationship commitment in consumer, professional services. The journal of 

services marketing, 13(2), pp. 151-170. 

Silverman, D., 2013. Doing Qualitative Research. 3:e red. London: SAGE Publications Ltd. 

Simpson, J. & Proffitt, M., 1977. Oxford English Dictionary. 3 red. Oxford: Oxfor University 

Press. 

Smedlund, A. & Toivonen, M., 2007. The role of KIBS in the IC develoment of regional 

clusters. Journal of Intellectual Capital, 8(1), pp. 1469-1930. 

Smirnova, M. & Salmi, A., 2012. The notion of expectations in B2B relationships. IMP-

conference , pp. 1-8. 

Sydow, J., Lindkvist, L. & DeFillipi, R., 2004. Poject-Based Organizations, Embeddedness and 

Repositories of Knowledge: Editorial. pp. 1475-1489. 

Thiry, M. & Deguire, M., 2007. Recent developments in project-based orgnisations. 

International Journal of Project Management, Issue 25, pp. 649-658. 

Ulaga, W., 2003. Capturing value creatin in business relationsships: A customer perspective. 

Industrial Marketing Management, 32(8), pp. 667-693. 

Wilson, D. T., 1995. An Integrated Model of Buyer-Seller Relationships. Journal of the 

Acedemy of Market Science, 23(4), pp. 335-345. 

Young, L. C. & Wilkinson, I. F., 1989. The Role of Trust in Marketing Channels: A Preliminary 

Study. European Journal of Marketing, 23(2), pp. 109-222. 

ÅF, 2014. ÅF. [Online]  

Available at: 

http://ipaper.ipapercms.dk/AAFGroup/AnnualReportFataglance/AFataglanceSWE2014 

[Använd 24 Februari 2015]. 

 



 1  

9 Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

INTRODUKTION 

Syftet med intervjun 

Syftet med intervjun är att identifiera hur ÅFs kunder ställer sig till olika modeller för konsulttjänster. Studien 

ämnar även att finna samband mellan företagens bransch struktur och ställningstagande. Analysen baseras på 

teorier som omfattar organisationsstrukturer och kommer mynna ut till ett underlag bestående av 

rekommendationer om hur ÅF ska förhålla sig till kundernas ställningstagande. 

Vårt ställningstagande till studien 

Denna studie sker på uppdrag av ÅF, skribenterna kommer objektivt förmedla respondentens 

ställningstagande. All information som publiceras kommer att ske med respondentens godkännande.  

 FÖRTYDLIGANDE AV BEGREPP 

Då begrepp såsom projektbaserad organisation, traditionella konsulttjänster och åtaganden av projekt 

förekommer i denna intervju är det viktigt att vi förklarar hur vi har valt att definiera dessa termer så att 

intervjurespondenten förstår vad frågorna syftar på. 

Kommunikationkan beskrivas som all interaktion mellan två parter. I detta fall syftar begreppet till den externa 

kommunikationen mellan industri och dess konsultleverantör såsom telefonsamtal, mail, möte, 

informationsbrev med mera.  

Med helhetåtaganden menas att en organisation arbetar med projekt, arbetspaket, funktionsleveranser och 

liknande. I detta sammanhang åtar organisationen ett uppdrag och löser problemet i sina egna lokaler. Det 

innebär att organisationen ansvarar för bemanning samt leverans och har ett heltäckande ansvar för 

uppdraget.  

Traditionella konsulttjänster syftar till att kunden ansvarar för leverans och har det heltäckande ansvaret för 

uppdraget medan leverantörerna bidrar med resurs- och kompetensförstärkning.  

Projektbaserade organisationer (PBO) är en organisationsstruktur där projekt används intensivt som 

arbetsform. Dock finns det olika grader av PBO, ofta använderkonsultföretag både traditionella konsulttjänster 

och projektbaserade tjänster i viss grad inom en organisation.  

 FÖRBEREDELSER INNAN INTERVJUN 

För att intervjurespondenten ska kunna svara på frågorna på ett så effektivt sätt som möjligt är det fördelaktigt 

om respondenten läser igenom intervjuguiden för att bekanta sig med materialet. Vissa frågor kan behöva 

förberedelser.  
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 RESPONDENT 

Namn: 

Mail: 

Telefon: 

INTERVJUFORMULÄR  

FRÅGOR INNAN START AV INTERVJU 

 Vill intervjurespondenten vara anonym? 

 Vill företaget vara anonym i studien? 

 Skicka sammanställning från intervjun? 

 Är det okej om vi spelar in samtalet? 

 

1: INLEDANDE FRÅGOR 

1.1: Hur länge har du jobbat på företaget? 

1.2: Kan du beskriva dina arbetsuppgifter inom företaget? 

1.3: Vad har ni för mål och visioner inom företaget? 

1.4: Vilken av följande alternativ beskriver er organisationsstruktur på avdelningen mest? 

o Decentraliserad  

o Matrisstrukturerad  

o Hierarkisk 

o Annan 

-I så fall förklara i korta drag   
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INTERVJUFORMULÄR  

2: NUVARANDE SAMARBETEN 

2.1: Hur mycket av arbetsmodellerna, åtagande av projekt eller traditionella konsulttjänster 

använder ni er av i företaget? (Om båda tjänster, i så fall, i vilken grad? Där 1 är bara 

traditionella konsulttjänster medan 5 är bara åtaganden av projekt) 

 

2.1.1: Vilka är för- och nackdelarna? 

2.1.2: När, under vilka omständigheter, används dessa modeller?  

2.1.3: När ni hyr in kompetens inom vilken tidsram sträcker sig samarbetet? 

2.1.4:Finns det någon skillnad inom tidsramen mellan resursförstärkning och åtaganden av 

projekt? 

2.2: Beskriv ert samarbete med ÅF? 

2.2.1: Finns det någon utvecklingspotential och i så fall varför?  

2.3: Hur länge har ni haft ÅF som leverantör? 

2.4: Vad tycker ni är viktigast (välj 2 alternativ) i relationerna med konsultbolagen? (Vad är A och 

O?) 

o Kvalité  

o Leverans 

o Kostnad 

o Funktion 

o Kommunikation vid informationsöverlämning 

o Arbetsmodellen 

o Annat 

2.4.1 Varför? 

2.5: Vad tycker du är viktigast med kommunikation? 

2.6: Hur upplever ni att kommunikationen fungerar när ni hyr in traditionella respektive 

projektbaserade konsulttjänster? 

Åtaganden av projektTraditionella konsulttjänster

1 2 3 4 5
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INTERVJUFORMULÄR  

2.6.1: Vilken förbättringspotential finns? 

 

2.7: Hur mycket resurser lägger ni ner på kommunikation i samarbeten med leverantörer av 

konsulttjänster, såsom ÅF? (Skala 1 till 5, där 1 är i princip inga resurser och 5 är väldigt mycket 

resurser) 

2.8: Finns det tillfällen då det blir för mycket kommunikation?  

 Exempelvis för mycket information vid enstaka tillfällen. 

 Exempelvis för frekvent överföring av kommunikation. 

 

3: FRAMTIDSUTSIKTER 

3.1: Skulle ni kunna tänka er att ändra eller utveckla sättet ni arbetar med konsultbolag i 

framtiden? 

3.2: Hur vill ni att framtida samarbeten sker? 

3.2.1: Om en av era konsultbolag ställde om till ett projektbaserat arbetssätt, hur skulle ni vilja 

att denna transformering skedde?   

3:3: Om det intervjuade företaget använder sig av traditionella konsulttjänster: Hur skulle 

åtaganden som arbetssätt påverka verksamheten? 

 3.3.1: Vilka fördelar anser ni att det finns med att övergå till ett projektbaserat arbetssätt?  

 3.3.2: Finns det några svårigheter att övergå till ett projektbaserat arbetssätt? 

3.4: Om en omställning av ert arbetssätt var aktuell, inom vilken tidsram skulle detta vara rimligt? 

4: ÖVRIGT 

4.1: Är det något som vi pratat om som du skulle vilja utveckla vidare? 

4.2: Är det något som du vill tillägga som vi inte har tagit upp eller frågat om? 

4.3: Har du några frågor kring denna studie eller intervju? 

 

Väldigt mycket resurserVäldigt lite resurser

1 2 3 4 5
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