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Sammanfattning 
Relationer i leverantörskedjor, långsiktiga företagsrelationer och samarbete mellan företag är 

områden som ges alltmer fokus från såväl företagsvärlden som vetenskapen. Forskningen 

visar att relationerna mellan företagen har blivit djupare och att man samarbetar i större 

utsträckning med såväl leverantörer som kunder. Det är inte längre enskilda företag som står i 

fokus, utan hela kedjor av leverantörer samarbetar för att skapa en produkt till slutkunden. 

Studier om leverantörskedjor och företagsrelationer har dock i stor utsträckning varit 

kvantitativa och personperspektiv saknas. Utifrån detta är syftet med denna studie att 

undersöka hur individer som arbetar med företagsrelationer upplever dessa relationer och att 

relatera till teorier om relationer i leverantörskedjor och företagsrelationer kopplat till främst 

det logistiska fältet.  

I denna studie har tre kvalitativa intervjuer genomförts och empirin från dessa har sedan 

jämförts med teorier om formalisering, interpersonella relationer, relationer i 

leverantörskedjor och relationsskapande. 

Intervjupersonerna och forskarna har stora likheter i tankarna kring till exempel hur relationer 

och samarbete definieras, vikten av tillit och ärlighet, samt individens roll i företagsrelationen. 

Frågetecken väcks dock om hur teorin kontra empirin beskriver inledningen av samarbetet, 

samt till viss del vad långsiktiga relationer innebär. 

Nyckelord: Företagsrelationer, relationer i leverantörskedjor, långsiktiga samarbeten, 

kvalitativa intervjuer  



 

 

 

Abstract 

Supply chain relations and interorganizational cooperation are areas that are gaining an 

increasing amount of focus, both from businesses and scientists. Scientific findings show that 

interorganizational relationships have become stronger and that cooperation with both 

customers and suppliers are getting more common. The attention is no longer focused on 

singular cooperations, but rather on the entire supply chains that provide the final customer 

with a product. 

Studies on supply chain and interorganizational relationships have mostly been quantitative 

and therefore lack the individuals' perspectives. Hence the purpose of this study is to 

investigate how the people working within the relations view the relations in question and 

following this; how does their view relate to current theories about supply chain relations and 

interorganizational relationships within the field of logistics? 

In this study three qualitative interviews have been conducted, and the data from these have 

been compared to theories about formalization, supply chain relations, interpersonal relations 

and interorganizational cooperation. 

The interviewees and the scientists mostly agreed when it came to areas such as the definition 

of relations and cooperation, the importance of trust and honesty, and the individual's part in 

interorganizational relationships. Questions are however raised concerning how well the 

theories explain how partners are chosen, as well as the definition of long-term relationships. 

Keywords: Interorganizational relationships, supply chain relations, business 

cooperation, qualitative interviews 
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1. Inledning 
Leverantörskedjor är ett uttryck som fått allt mer utrymme de senaste decennierna, även om 

definitionerna för vad det innebär varierar (Corominas, 2013). Begreppet grundades 1982 av 

Oliver och Webb, men det bygger på tankar som fanns långt tidigare (ibid.). 

Leverantörskedjor är de kedjor som går från startleverantör till slutkund, med andra ord en 

helhetsbild av värdeförädlingen (Daugherty et al, 2006; Corominas, 2013). Att kalla det 

leverantörskedja kan dock vara missvisande då det är komplexa system som sällan består av 

en enkel kedja av leverantörer, utan det rör sig snarare om komplexa nätverk av relationer och 

företag (Goetschalkcx, 2011 ur Corominas, 2013). 

Stock och Boyer (2009) gjorde en kvalitativ undersökning för att precisera en definition av 

leverantörskedjor. De kom fram till att det är ett nätverk av relationer inom och mellan 

samverkande organisationer och affärsenheter. Dessa består av materialleverantörer, inköp, 

produktion, logistik, marknadsföring och relaterade system som underlättar flödet av material, 

tjänster, ekonomi och information från den ursprungliga leverantören till slutkund. Syftet med 

detta är att uppnå fördelar genom att tillföra mervärde, maximera lönsamheten genom att 

uppnå effektivitetsvinster och öka kundtillfredsställelsen. 

På grund av en ökad globalisering har såväl politiska beslut som ekonomi och kultur 

förändrats, bland annat på grund av att multinationella och globala företag har börjat 

konkurrera om nationella lojaliteter och allianser (Marsella, 2012). I och med dessa 

förändringar menar Humphrey (2003) att utmaningar har skapats för både individen och 

kollektivet. Bland annat har relationerna mellan företagen i leverantörskedjan blivit mer 

komplexa då många företag verkar globalt och de behöver därför samarbeta och koordinera 

sina handlingar i större utsträckning. Enligt Tseng (2014) har leverantörsrelationer blivit en 

strategisk tillgång för ett företags överlevnad eftersom miljön är turbulent och företag måste 

vara mer konkurrenskraftiga idag för att kunna åstadkomma kostnadseffektiva lösningar. 

Fokuset mot samarbete är något som nämns allt oftare av såväl yrkespersoner som 

akademiker, och det påstås kunna ge betydande interorganisatoriska fördelar (Daugherty et al, 

2006). Dessa fördelar, eller synergieffekter, skapas genom att två eller fler företag gemensamt 

planerar och genomför aktiviteter. Till följd av detta blir det allt vanligare att företag 

fokuserar på att ha långsiktiga relationer sinsemellan, istället för enskilda transaktioner. 

(Macneil, 1980 ur Daugherty, 2011; Webster, 1992).  

Även i media kan trenden ses, där till exempel forskaren Brynjolfsson sällar sig till den skara 

som menar att relationerna idag ser mer ut som nätverk, med fokus på partnerskap och 

värdeskapande relationer (Wallström, 2005). Enligt forskningen samarbetar företag och 

utvecklar produkter tillsammans, och de anpassar sig även till varandra för att, bland annat, 

kunna lösa gemensamma affärsfrågor (Ciabuschi et al., 2014). Gränsen mellan företagen i en 

relation har också blivit mindre strikt, och förhållandet mellan leverantör och kund har 

förändrats till att handla mer om samarbete och förtroende (ibid.). Detta styrks bland annat av 

Whipple och Frankel (2000) som menar att det skett ett skifte från synsättet att företag 
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konkurrerar mot andra företag till att kedjor av företag konkurrerar mot andra kedjor av 

företag. 

Det finns dock företag och organisationer som anser att övergången från en transaktionell till 

en relationell syn på relationer inte ger de fördelar som har tagits upp ovan, och att 

övergången dessutom är kostsam (Rinehart et al., 2004). Cannon och Perreault (1999) har 

visat att inte alla företag vill ha nära samarbeten med sina leverantörer då de är nöjda med den 

effektivitet de har i sitt utförande idag. Med andra ord möter leverantörerna deras behov utan 

omfattande samverkan. Cannon och Perreault (1999) menar vidare att det är situationen som 

avgör hur nära leverantörers och/eller kunders relationer bör vara.  

Min et al. (2005) konstaterar att man behöver undersöka om de faktiska resultaten av 

samarbeten inom leverantörskedjor lever upp till den teoretiska potentialen. Det är svårt att 

veta när eller med vem man ska samarbeta, speciellt då det inte går att samarbeta med alla och 

man måste vara selektiv (Barratt, 2004). Dessutom finns barriärer som uppkommer vid 

implementeringen eller under samarbetets gång som, till exempel, processer för 

informationsdelning, tillitsfrågor, kompatibilitet och ledningens inställning (Panahifar et al., 

2014). Många kämpar med att få samarbetet mellan organisationerna att fungera 

(Childerhouse och Towill, 2011). 

Två frågor som i sammanhanget kan ställas är hur dessa teorier förhåller sig till individerna i 

organisationen, och hur individerna ser på sin verklighet. Till stor del har forskningen ett 

organisatoriskt eller kvantitativt perspektiv på utvecklingen och saknar individperspektiv 

(Gligor och Esmark, 2015; Gligor och Autry, 2012). De kvalitativa studier som finns 

behandlar främst interpersonella relationer och inte hur de aktuella individerna ser på 

företagsrelationerna i sin helhet. Även närliggande områden inom logistiken, till exempel 

köp- och säljprocesserna kring tredjepartslogistik och relationerna som skapas där, lider av en 

brist på kvalitativt material, djupare förståelse och generering av teorier (Marasco, 2008). Det 

behövs därmed arbete med att skapa teorier samt att effektivt och i större utsträckning 

använda kvalitativa metoder inom leverantörskedje- och logistikforskningen (Min et al, 

2005). 

Inom fältet lyfts det fram att det finns behov av forskning som fokuserar på företag, strategier, 

makt, teknik, med mera. Även här saknas alltså individperspektiv på företagsrelationer, 

undantaget just de interpersonella relationerna som nämnts ovan. (Daugherty, 2011) 

I och med detta kan kvalitativa studier om hur berörda individer ser på företagsrelationer 

gynna området. En sådan ansats erbjuder en annan vinkling och kan såväl stärka de ofta 

kvantitativa tidigare slutsatserna som generera nya teorier.  
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1.1 Syfte 

Att utforska hur individer som arbetar med företagsrelationer i en bransch upplever dessa 

relationer och skapa en bild av hur detta relaterar till teorier presenterade inom främst det 

logistiska fältet rörande relationer inom leverantörskedjor och företagsrelationer. 

1.2 Frågeställningar 

 Hur ser de individer som arbetar med företagsrelationer på relationernas roll i 

leverantörskedjor?  
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2. Teoretisk referensram 

Denna uppsats fokuserar på området företagsrelationer och relationer inom leverantörskedjor 

ur ett logistiskt perspektiv. Utifrån detta presenteras här en översiktlig, men på intet sätt 

heltäckande, teoretisk referensram över företagsrelationer ur ett huvudsakligen logistiskt 

perspektiv. Studier från andra fält kommer dock både tangeras och vävas in.  

2.1 Samarbete och relationer 

Samarbete mellan företag definieras av Min et al (2005) som att arbeta tillsammans med 

andra företag mot gemensamma mål som ger ömsesidiga fördelar till parterna. Skapandet av 

nära relationer med andra i försörjningskedjan följer ofta ett visst mönster (Childerhouse och 

Towill, 2011). Först skapar företaget en intern ordning och därefter vänds fokus mot 

företagets leverantörer. Man bildar då samarbeten och effektiviserar försörjningen 

tillsammans. Sist skapas nära relationer och samarbeten med företagets kunder. 

Att utveckla ett samarbete mellan två parter sker genom att relationen centreras mot följande 

områden (Min et al., (2005) s. 245):  

 att ha strategiska avsikter: att göra förbättringar genom hela leverantörskedjan 

 interna anpassningar: att arbeta väldigt nära vissa leverantörer/kunder  

 orientering mot relationen: att ha långsiktighet 

 relationsspecifika investeringar: både finansiella och icke finansiella  

 fritt flöde av information och ökad kommunikation: såväl informationstyp som 

frekvens 

 formalisering: specifika regler och procedurer 

Ett lyckat samarbete erhålls genom informationsdelning, gemensam planering, gemensam 

problemlösning, gemensam resultatmätning, samt utnyttjande av resurser och kompetens 

(Min et al., 2005). Cannon och Perreault (1999) menar även att olika typer av relationer 

kräver olika typer och grader av investeringar och producerar olika sorters resultat. Insikten 

att det finns olika sorters relationer mellan företag kan hjälpa det egna företaget att 

differentiera sig på marknaden (Rinehart et al., 2004). Förståelsen för de olika relationerna 

gör att företaget får bättre förutsättningar för att kunna välja vilka företag de vill skapa 

förtroende för, fördjupa sina relationer till, eller investera med.  

Ett bekymmer med samarbete är att veta när man ska samarbeta och med vem (Barrat, 2004). 

Den inledande fasen av ett samarbete kräver mycket resurser och enligt Barrat (2004) kommer 

man att misslyckas om man försöker ha ett djupt samarbete med ett stort antal av sina kunder 

och leverantörer. Kostnaden för att implementera så många relationer skulle överstiga det 

totala värdet. Mohr och Spekman (1994) anser att det svåra med partnerskap är att utveckla ett 

bra förhållande mellan parterna med språk, uppförande och en företagskultur som gynnar 

båda parter. Cannon och Perrault (1999) menar även att fördelarna med att skapa nära 

relationer tenderar att minska med tiden. De ger ett exempel där ett samarbete resulterat i ett 

gemensamt streckkodssystem. Om detta system fungerar bra kommer sannolikt båda parter i 

relationen implementera systemet i andra relationer de deltar i, och en likriktning av 
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marknaden sker åter igen. Konkurrensfördelen med samarbetet har då delvis försvunnit. 

(Cannon och Perreault, 1999). 

Enligt Min et al. (2005) är gränserna mellan de samarbetande företagen inte lika tydliga som 

tidigare och vi-och-dem-tänket minskar. Ingen har ensamt ansvar för relationen utan det 

handlar om att göra något tillsammans. För att lyckas med ett framgångsrikt partnerskap krävs 

bland annat att båda parterna är engagerade i sina åtaganden, att de har samordning och att 

förtroende finns (Mohr och Spekman, 1994). Det spelar även in om parterna samarbetar för 

att komma fram till gemensamma problemlösningar. För att åstadkomma ett lyckosamt 

samarbetande partnerskap anser Daugherty et al. (2006) att det är viktigt att det inte finns 

brister i förtroendet mellan parterna. De stora vinsterna med samarbete kan endast uppnås när 

parterna litar på varandra och därmed fattar beslut och gör upp planer som utmynnar i fördelar 

för alla inblandade. Det är även viktigt att inse att förtroende inte skapas automatiskt, det 

måste förtjänas (ibid.). Att arbeta gemensamt i en relation, till exempel genom att arbeta i 

team eller fatta gemensamma beslut, bidrar till förtroendeutveckling i relationen (Gilbert et 

al., 2010). Ökat förtroende leder sedan till ökad tillfredsställelse i relationen, både vad gäller 

utförandet och slutresultatet.  

Rinehart et al. (2004) har analyserat beteendekonstruktioner på både organisatorisk och 

individnivå och kommit fram till sju olika sorters relationer mellan företag: Ickestrategisk 

transaktion, Administrerad relation, Avtalsrelation, Specialkontraktsrelation, Partnerskap, 

Joint Venture och Allians. Dessa relationer skiljer sig från varandra genom nivån av 

förtroende, interaktionsfrekvens och engagemang som finns mellan företagen. Webster (1992) 

påpekar att verksamheter idag går mot att vara nätverk av strategiska partnerskap. 

Verksamheter har därmed snarare kommit att definieras av sina kunder än av sina produkter, 

fabriker eller kontor. Numera är det företagets kunskapsbas och tekniska kompetens som 

spelar roll (ibid.). 

Den mest avancerade formen av samarbete mellan företag är enligt Whipple och Frankel 

(2000) strategiska allianser som innebär att företag kombinerar sina individuella styrkor och 

samarbetar för att reducera icke-värdeadderande aktiviteter. För att skapa framgång i en 

allians finns fem viktiga aspekter: Förtroende, stöd från ledningen, förmåga att kunna uppnå 

förväntat resultat, tydliga mål och kompatibilitet med sin partner (Whipple och Frankel, 

2000). Det har blivit allt vanligare att företag använder partnerskap för att såväl bibehålla som 

upptäcka nya konkurrensfördelar (Mohr och Spekman, 1994). Att söka långsiktiga, strategiska 

relationer med nyckelleverantörer kan ha en positiv inverkan på företagets finansiella resultat 

(Carr och Pearson, 1999). Med dessa långsiktiga relationer kan också kostnaderna över tid 

minska (Kalwani och Narayandas, 1995). Detta sker till exempel genom att försäljnings- och 

administrationsomkostnaderna kan sänkas när ett samarbete införs eller genom bättre 

lagerutnyttjande hos leverantörerna.  

Företag kan välja att bibehålla nära interaktion med leverantörer för att etablera långsiktiga 

relationer och för att få värdefull kunskap (Tseng, 2014). Trots detta påstår Tseng att 

samarbetsfaktorn i leverantörsrelationerna inte har någon nämnbar effekt på företagets 

resultat. Detta beror på att varken företaget eller de anställda är utrustade med möjligheterna 
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att samarbeta med sina leverantörer för att förbättra logistik- och leveransprocesser, 

produktions- och verksamhetsprocesser, lagerhantering, eller kvaliteten på produkter och 

tjänster. Därför anser Tseng (2014) att det i stället är bättre att etablera effektiva riktlinjer och 

förfaranden vid samarbetet med sina leverantörer. Cannon och Perreault (1999) beskriver att 

det har förespråkats att företag ska skapa långsiktiga relationer med sina kunder. Författarna 

menar dock att det inte är hela sanningen. Vissa företag varken vill eller behöver ha starka 

band med alla sina leverantörer. I stället är man nöjd så länge leverantörerna möter ens behov. 

Relationer kan dessutom variera beroende på situation. Till exempel menar författarna att de 

närmaste relationerna uppstår när försörjningen är viktigt för kunden och det finns hinder som 

komplexa inköpskrav eller få leverantörer av produkten (Cannon och Perreault, 1999). 

Trots studier om riktigheten i att samverka visar marknadsundersökningar på att 

organisationer ignorerar detta i en kund-leverantör situation. Företag tenderar fortfarande att 

använda enskilda transaktionshändelser istället för att utveckla långsiktiga relationer. Till 

exempel misslyckas säljare ofta med att skapa en hållbar relation med kunden, något som 

påverkar organisationens resultat.  

2.2 Förtroende och engagemang 

Förbättringar av samarbeten kan leda till förbättrade resultat gällande till exempel 

produktivitet. Aktiviteter i samarbeten som informationsdelning, gemensamma 

ansträngningar inom relationen och dedikerade investeringar leder till förtroende och 

engagemang (Gilbert et al., 2010). Förtroende och engagemang leder i sin tur till ökad 

tillfredsställelse och förbättrat resultat av utförandet. Detta resonemang stöds även av till 

exempel Mohr och Spekman (1994) som bland annat menar att nyckelfaktorerna för att lyckas 

med partnerskap är att ha tillit, viljan att samordna och att uppnå engagemang.  

Engagemang och förtroende mellan parterna behöver dock inte innebära att relationen är 

stabil (Wu et al., 2015). Delaktighet från båda parter i ett förhållande krävs för att kunna 

genomföra särskilda investeringar och utveckla relationen, och därför kan inte en part förlita 

sig fullständigt på den andra. Om en långsiktig relation önskas är det viktigt att göra 

kontinuerliga investeringar i relationen för att inte avveckla handel eller transaktioner mellan 

parterna. Wu et al. (2015) anser även att engagemang är viktigare än förtroende i business-to-

business (B2B) relationer. Engagemang ökar viljan hos parterna att göra särskilda 

investeringar, vilket på sikt ökar lojaliteten och samarbetet i relationen. Även det motsatta 

sambandet gäller, alltså att engagemanget ökar med ökade investeringar (Gilbert et al., 2010). 

Det ökade engagemanget beror då på att det investerande företaget vill säkerställa framtida 

förbindelser för att skydda avkastningen av sin investering. Tidd and Bessant (2009) beskriver 

också hur en hög frekvens i kommunikationen mellan två parter i regel ökar nivån av tillit. Att 

engagemanget ökar när investeringar görs i en part innebär dock inte per automatik att det 

finns ett stort förtroende emellan parterna (Gilbert et al., 2010). Investeringar kan till exempel 

skapa inlåsningseffekter som minskar incitamenten för att agera på ett trovärdigt sätt 

gentemot den part som har investerat (Cannon och Perreault, 1999).  

De relationer som företaget har högst förtroende för behöver inte vara de som företaget står 

närmast. Tre av de fyra relationstyper som hade högst förtroendegrad i Cannon och Perreaults 
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studie byggde på samarbete och närhet. Den sista typen av relation med högt förtroende var 

en vanlig köp-sälj relation. I studien framgår också att de relationer som har lägst grad av 

förtroende är de som är ömsesidigt anpassningsbara. (Cannon och Perreault, 1999) 

Försök har gjorts att kategorisera förtroendet utifrån nivå, kvalitet och hur förtroendet uppstått 

(Tidd och Bessant, 2009). Till exempel kan förtroende grundas i kontrakt, ”goodwill”, 

institutioner, nätverk, kompetens eller engagemang. Tillitsformerna är inte ömsesidigt 

uteslutande även om stark tillit till kontrakts- och institutionsformerna kan tyda på brister i de 

andra formerna. Goodwill beskrivs i sammanhanget ofta vara en bieffekt av nätverk, 

kompetems och engagemang. Olika typer av bas för förtroendet kan också vara olika viktigt 

beroende på vilket resultat man vill nå. Vid exempelvis innovationsskapande kan kompetens 

och engagemang vara viktigare än nätverk som en grund för förtroendet. (Tidd och Bessant, 

2009) 

Djupet på vänskapen och det ömsesidiga engagemanget mellan företagen spelar stor roll för 

affärsrelationen. När relationen inte upplevs som tillräckligt djup blir det svårt att fastställa 

vilka investeringar som ska göras och det blir svårare för parterna att göra kontinuerliga 

transaktioner och att samarbeta (Wu et al., 2015). Hur lyckat resultatet av utförandet blir 

mellan två parter kan också anses bero av styrkan på relationen, vilket är något som varierar 

över tiden i ett samarbete. Det kan exempelvis vara så att företag lägger stort engagemang på 

en relation i början av samarbetet för att garantera ett fortsatt samarbete. Med tiden mattas 

sedan engagemanget av. Å andra sidan stärks relationerna med tiden då man skapar en 

gemensam historia (Autry och Golicic, 2010). Wu et al. (2015) påstår att när parterna 

upplever att de har en stärkt allierad i en affärsrelation uppstår en önskan av att upprätthålla 

en långsiktig relation. Djupet av förhållandet påverkar sedan villigheten att fortsätta göra 

specifika investeringar i den andra parten.  

2.3 Formalisering av strategiska relationer 

Formalisering är hur den formella strukturen ser ut i relationer i en leverantörskedja. Vid en 

hög formalisering i relationerna skapas formella regler och riktlinjer, samt att arbetsrutiner 

standardiseras. Dessa formella regler och standardiseringar byggs upp genom att beslut och 

arbetsrelationerna har påverkats under en längre tid av att parterna har utvecklat sitt samarbete 

sinsemellan. Samarbetet kan till exempel handla om informationsdelning eller att sätta upp 

ramverk för planering, implementering och kontroll. Detta för att uppnå en långsiktighet med 

finansiella förbättringar för alla företag kopplade till kedjan. (Daugherty et al., 2006) 

För att uppnå fördelar med ett formaliserat samarbete finns tre viktiga nyckelområden 

(Daugherty et al., 2006). Dessa områden är strategiska standardmått, informationsdelning och 

bevakning, samt lagerhanteringsstyrning. Vikten av till exempel informationsdelning stöds 

även av Min et al. (2005) som beskriver att formalisering i form av exempelvis standardiserad 

informationsteknologi gör att tillhörande processer förenklas. En hög formalisering av 

samarbetet i relationen kan i allmänhet utmynna i stora fördelar (Daugherty et al., 2006). Till 

exempel blir det enklare att göra affärer, påverka och förbättra de långsiktiga relationerna och 

att möta servicekrav.  
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Mohr och Spekman (1994) menar även att en hög kvalitet i kommunikation och delaktighet 

ökar tillfredsställelsen mellan parterna. God informationsdelning och gemensam 

problemlösning är det som i störst grad påverkar sannolikheten för ett framgångsrikt 

samarbete. Min et al. (2005) stöder även detta i sin studie där de visar att informationsdelning 

är centralt för samarbete. Delad information spelar en viktig roll för såväl den dagliga 

verksamheten som för de mer strategiska samarbetsaktiviteterna. Tidd och Bessant (2009) 

anser också att en viktig skillnad finns mellan att få tillgång till en partners kunskap och att 

verkligen tillägna sig den. Den tidigare formen baseras då främst på kontrakt, licenser och 

dylikt, medan den senare där man verkligen tar in partnerns kunskap kräver närmre och längre 

kontakt såsom joint ventures eller strategiska allianser. Taktiska samarbeten lämpar sig bättre 

för överföring av explicit kunskap som design, teknologi eller produkter medan strategiska 

relationer och allianser ger möjlighet även till överföring av outtalad eller underförstådd 

kunskap som kompetens eller förmågor (Lane och Lubatkin, 1998). Vid överföring av denna 

typ av kunskap krävs nämligen en mycket närmare relation då sådan information inte går att 

se på håll. 

Med gemensam problemlösning kan båda parter bättre förstå de strategiska val som motparten 

står inför vilket skapar bättre förståelse för varandra (Mohr och Spekman, 1994). Men denna 

öppenhet kommer inte naturligt och därför måste gemensamma kommunikationsvägar 

utvecklas för att man ska lyckas. Tseng (2014) menar att om kunskapsutbytet mellan parterna 

är bra innebär det att såväl leverantörsrelationerna som företagets ekonomiska resultat kan 

förbättras avsevärt.  

Fördelarna med formalisering av ett strategiskt samarbete kan exempelvis vara att minimera 

osäkerheter och klargöra prioriteringar (Daugherty et al., 2006). På så sätt sparar företagen tid 

och medarbetarna kan fokusera på rätt saker. Formalisering är dessutom nödvändigt för att få 

ett framgångsrikt samarbete (Min et al., 2005). De områden som formalisering kan vara 

speciellt till nytta inom är bland annat framtagande av regler och ansvarsområden för 

partnerna samt hur rapporteringsmekanismen ska se ut.  

2.4 Interpersonella relationer 
Affärsrelationer utvecklas genom att individer i företag interagerar med varandra (Gligor och 

Esmark, 2015). Enligt Andersen och Kumar (2006) kan personliga relationer generera såväl 

negativa som positiva emotionella biverkningar mellan individer. Beslut påverkas till exempel 

av vänskapsband som utvecklats mellan chefer, vilket innebär att beslut inte alltid kan 

förklaras till fullo (Gligor och Esmark, 2015). 

Orsakssammanbandet mellan förtroende och beteende är komplext (Ekici, 2013). Begrepp 

som personkemi används ofta och känslor hjälper till att forma relationerna (Andersen och 

Kumar, 2006). En negativ aspekt av att känslor formar relationer är att en person som 

upplever svek kan förlora självförtroendet eller förtroendet för branschen eller motparten, 

något som påverkar affärsprocesserna negativt (Rhee et al., 2014). Dessutom kan en 

framtvingad relation, exempelvis då det bara finns ett alternativ att integrera med på 

marknaden, också påverkas av känslor då relationen skapas på grund av tvång och inte vilja.  
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Att utveckla nära personliga relationer i en affärsrelation associeras med positiva fördelar som 

bland annat förbättrat förtroende och kommunikation samt förståelse på såväl person- som 

företagsnivå (Gligor och Esmark, 2015). De personliga relationerna kan därmed leda till 

konkurrensfördelar för företagen. Det behöver dessutom inte vara svårt att utveckla en 

interpersonell relation (Gligor och Autry, 2012). Till exempel kan man ses över en lunch eller 

gå på ett sportevent för att hitta en gemensam nämnare med den andra personen. Det viktiga 

är att avsätta tid för att lära känna varandra bättre. Det är dock vitalt att inte bara bli goda 

vänner utan att upprätthålla kommunikationen på affärsnivå.  

Interpersonella relationer, det vill säga relationer mellan personer, underlättar bland annat 

affärskommunikationen vilket förbättrar företagets resultat (Gligor och Autry, 2012). De 

chefer som utvecklar personliga relationer med en motpart lyckas bättre med det praktiska 

utförandet i relationen än dem som inte gör det. Li et al. (2013) menar dock att djupgående 

relationer inte enbart medför fördelar. Starka bindningar till den andra parten kan nämligen 

göra beslutsprocessen svårare att hantera, speciellt i fall där förtroende mellan parterna 

saknas. Partners utan intention att engagera sig i informationsdelning, gemensamt klargörande 

och utvecklande eller delade relationsminnen kommer troligtvis inte heller att utveckla den 

relationella kunskap som krävs för att uppnå fördelarna med personliga relationer (Yang och 

Lai, 2012).  

2.5 Förändringar över tid 

Under de senaste decennierna har man kunnat notera att företag gått från att arbeta enskilt till 

att i större utsträckning samarbeta med företag genom hela sin leverantörskedja (Whipple and 

Frankel, 2000). Även konsumenternas sätt att interagera med märken har förändrats i och med 

att framväxten av nya medier och internet har öppnat för nya distributionskanaler (Cesareo 

och Stöttinger, 2015). Mobilteknologin är också en bidragande faktor till att organisationer 

expanderat på det sätt som skett (Picoto et al. 2013). Teknologin har gjort det enklare att 

exempelvis skapa större övertygelse, öka närvaron, göra kundspecifika affärsuppgörelser och 

erbjuda support i värdekedjans aktiviteter.  

Picoto et al. (2013) menar att med mobilteknologi och applikationerna idag kan förändringar 

göras snabbare, och det är lättare att kontrollera till exempel lager med en IT-lösning. 

Informationsflödet sker enklare och snabbare, vilket leder till kostnadsreduktioner.  

Det har funnits olika typer av relationsrelaterade värderingar genom åren. I början på 80-talet, 

var relationerna mer operativt utvecklande. Parterna arbetade då oftast med att utveckla den 

operativa delen av verksamheten för att uppnå fördelar, dock enbart för egen vinnings skull. 

Det var först på senare delen av 90-talet som relationerna utvecklades till att samarbetet skulle 

utmynna i mer ömsesidiga fördelar för parterna. (Terpend et al., 2008) 
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3. Metod 
I detta kapitel kommer metodvalen för denna uppsats att presenteras och motiveras utifrån 

syftet, att utifrån ett branschperspektiv utforska företagsrelationer och hur de upplevs mot 

teorier främst från det logistiska fältet. Utifrån syftet har en kvalitativ ansats har valts med 

semistrukturerade intervjuer. Personerna som har intervjuats jobbar alla inom samma bransch 

men innehar olika yrkesroller. 

Metodval 
En kvalitativ ansats är bättre anpassad för att få fram mjuka värden som inte kan mätas, som 

till exempel resonemang och åsikter (Trost, 2010). Då denna uppsats går ut på att utforska hur 

personer inom en viss bransch upplever företagsrelationer ansågs därför denna metod vara 

lämpligast. Vi har utfört kvalitativa intervjuer som sedan analyserats utifrån den teoretiska 

referensramen för att söka förståelse och kunskap inom detta fält.  

Analysering av empiri kan göras på olika sätt vid kvalitativa undersökningar, oftast antingen 

genom analytisk induktion eller grundad teori (Hartman, 2004; Bryman & Bell, 2011). I detta 

arbete kommer analytisk induktion att användas. Generellt för analytisk induktion är att 

analysen sker först efter att intervjuerna är genomförda och all data är insamlad (Hartman, 

2004). Detta för att minimera att forskarna påverkar de som intervjuas och att det ska vara så 

objektivt som möjligt. Arbetet har utformats med en tolkande och kontextberoende syn på 

individerna, förhållandet mellan dem och organisationerna de verkar i. Detta innebär att 

sociala företeelser ständigt skapas av aktörerna, och därmed är beroende av individerna 

(Bryman och Bell, 2011). I och med detta gör vi inga anspråk på att data insamlad inom 

ramen för detta arbete är giltig i andra kontexter. Arbetet utgår därför från att varje situation är 

unik och formas av individerna som verkar av den, i en annan kontext med andra individer 

kan därför svaren skilja sig åt. 

3.1 Intervjuerna 

Empiri samlades in genom kvalitativa intervjuer av semistrukturerad karaktär (jmf. Bryman 

och Bell, 2011). Kvalitativa intervjuer erbjuder en möjlighet till mer djupgående kunskap om 

hur individerna ser på relationerna de är delaktiga i (Brinkmann och Kvale, 2015). En 

semistrukturerad karaktär blir i detta läge aktuell för att erbjuda viss riktning till intervjun, 

men samtidigt behålla stor frihet vid intervjutillfället för intervjupersonernas tankar samt 

eventuella följdfrågor och sidospår (ibid.). 

3.1.1 Val av intervjupersoner 

Vi har gjort ett bekvämlighetsurval som baserats på kontakter via vårt nätverk. Detta gav 

kontaktuppgifter till fyra tänkbara intervjukandidater inom yrkesgrupper vi angivit oss 

intresserade av; det vill säga personer inom till exempel sälj, inköp, eller andra roller med 

stora kontaktytor mot andra företag. Att vid en intervju balansera förståelse och engagemang 

med distans och objektivitet är inte enkelt (May, 1997). Vi har på grund av detta aktivt sett till 

att inte intervjua någon vi träffat tidigare – oavsett sammanhang – för att enklare kunna 

behålla denna balans i förhållande till intervjupersonerna. Av de fyra rekommenderade 

personerna hade tre möjlighet att ställa upp inom given tidsram.  



Företagsrelationer ut individens perspektiv 

11 

I ett första skede ringde vi upp intervjupersonerna och presenterade oss själva och studiens 

inriktning. Presentationen av uppsatsens innehåll var medvetet mycket kortfattad då vi ville 

lämna så mycket utrymme för intervjupersonernas egna tankar som möjligt inför intervjuerna 

och inte leda in dem på bestämda spår. Vi angav dock att det skulle finnas teman att prata om 

ifall intervjupersonerna behövde vägledning. 

De tre personer som deltagit i intervjuerna är: 

 

Intervjupersonerna verkar alla inom samma bransch med anknytning till byggbranschen. Med 

intervjupersonernas olika yrkesroller och breda kunskapsbas från sina verksamma år i 

branschen kan olika synvinklar komma fram och diskuteras. Personerna kan branschen och 

vet hur den fungerar genom alla led i kedjan. Branschen är väldigt nischad och specifik vilket 

innebär att intervjupersonerna eventuellt har träffats tidigare, eller att de känner till varandra. 

Detta blir speciellt troligt då kontaktuppgifterna kommit från samma källa. Intervjupersonerna 

har dock inte fått någon information som kan identifiera de övriga intervjuade, undantaget vad 

som skrivits i detta arbete. 

Intervjupersonernas demografiska likheter kan ha inneburit en likriktning av svaren och kan 

därmed ha gett en missvisande bild av hur branschen ser på relationer. Samtidigt ser vi en 

styrka i att ha intervjupersoner med lång erfarenhet av såväl bransch som yrkesroller.  Då vi 

inte aktivt sökt efter män i sextioårsåldern kan likriktningen också vara symptomatisk för en 

likriktning bland personer på liknande positioner inom branschen, och därmed kan studien 

fortfarande anses vara relevant för branschen i sin helhet. 

3.1.2  Intervjuguiden 

Inför intervjuerna utformades en intervjuguide för att, utifrån sammanställd teori, erbjuda 

frågor att ta upp under intervjuerna. Då studien har en kvalitativ ansats användes 

semistrukturerade intervjuer med öppna frågor för att uppmuntra till mer djupgående svar 

samt viss grad av egen tolkning utifrån individens erfarenheter (Denscombe, 2009). Frågorna 

granskades också av tredje part innan intervjuerna för att undvika ledande eller alltför otydliga 

frågor. Intervjuguiden i sin helhet kan läsas i bilaga A. 

Intervjuguiden inleds med frågor av mer övergripande karaktär, som ålder, vad 

intervjupersonen arbetar med och vad denne har gjort tidigare. Dessa frågor ställdes för att 

kunna sätta vad som sägs i ett sammanhang, samt för att ge en ”mjuk öppning” till intervjun 

(Larsen, 2009, s. 86). Efter detta tar intervjuguiden upp definitioner på begreppen samarbete 

Intervjuperson Yrkesroll Kön Ålder 

Intervjuperson 1 Inköpare Man 63 år 

Intervjuperson 2 Produktchef Man 58 år 

Intervjuperson 3 Sales manager Man 60 år 
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och relationer. Här sökte vi en grund inför kommande diskussioner, och vi ville få en bild av 

hur intervjupersonen ser på begreppen.  

Intervjuguiden utformades efter Hartmans (2004) tratteknik, detta genom att börja med 

generella frågor för att därefter gå mot det mer specifika. Utifrån existerande teori valdes 

teman som vi ansåg vara extra intressanta att undersöka utifrån vårt syfte, bland annat 

långsiktighet i relationer, formalisering, förändringar över tid och interpersonella relationer. 

Vissa frågor hade underfrågor vid behov av förtydligande eller som följdfrågor. I 

formuleringen av frågorna valde vi medvetet att undvika vetenskapliga termer på fenomen 

och istället använda så enkla formuleringar som möjligt (jmf Larsen, 2009). Detta gjordes för 

att lämna plats åt intervjupersonernas egna ord och uttryck. 

Under utförandet av intervjuerna användes guiden endast som stöd, såväl frågornas 

formulering som deras ordning varierade beroende på hur intervjuerna utvecklades. Ibland 

kom också helt andra teman upp och vi gav då plats åt dessa. 

3.1.3 Praktiskt kring intervjuerna 

Intervjuer bör ske avskiljt och helst i en miljö som möjliggör inspelning av intervjun (Trost, 

2010). Intervjupersonerna gavs själva möjligheten att i stor utsträckning välja tid och plats för 

intervjuerna. Intervju 1 och 2 skedde i konferensrum på intervjupersonernas 

Stockholmskontor. Intervjuperson 1 är själv stationerad på Stockholmskontoret och 

intervjuperson 2 befann sig på företagets Stockholmskontor i tjänsten den aktuella dagen. 

Intervjuperson 3 bad om en intervjuplats centralt i Stockholm och ett grupprum på ett 

bibliotek ordnades för denna intervju. 

Forskning om platsens inverkan på intervjuns utgång är svår att hitta, men vi kan ana att 

intervjuer som hålls i företagets lokaler kan påverka vad som sägs om företaget. Vi har dock 

bedömt att dessa intervjuer i mindre utsträckning handlar om det enskilda företaget och 

bekvämlighet för intervjupersonerna har därmed prioriterats. 

Med intervjupersonernas tillåtelse spelades intervjuerna in på två separata enheter, detta för 

att minska risken för tekniska missöden. Under intervjuerna gjordes ansträngningar för att inte 

uttrycka sig på ett ledande sätt vid följdfrågor eller förtydliganden, samt att inte med 

kroppsspråk påverka riktningen på intervjun utan att överlag hålla ett öppet kroppsspråk (jmf. 

Brinkmann och Kvale, 2015). Intervjuerna var mellan 45 minuter och en timme långa. 

3.1.4 Efterarbete av intervjuerna 

Inspelningarna av intervjuerna transkriberades för att sedan ordnas till en sammanställd 

empiri. För att anonymisera materialet plockades namn på företag och individer bort i detta 

skede. Under sammanställningen av empirin plockades de bitar fram ur transkriberingen som 

hörde till uppsatsens frågeställning och som ansågs vara intressanta att diskutera kring. I 

största möjliga mån försökte vi att eftersträva att samma teman kom upp i empirin som 

tidigare tagits upp under kapitlet teoretisk referensram. De individuella perspektiven hölls 

dock bibehållna då vi ansåg att intervjupersonernas respektive röster och perspektiv var värda 

att behållas intakta. Detta för att kunna erbjuda läsaren att följa en enskild intervjuperson 

genom tematiseringen om så önskas.  
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Att veta om intervjupersonerna talar helt sanningsenligt är svårt att veta, men eftersom att vi 

inte nämner namn på personer eller företag i denna uppsats så anser vi att intervjupersonerna 

inte heller har någon anledning att tala osanning för oss. Så långt det går har vi även försökt 

undvika att ta upp känsliga uppgifter som kan vara jobbiga att prata om, med detta var vår 

förhoppning att intervjupersonerna skulle känna sig bekväma och inte utelämna några detaljer 

som vi skulle kunna ha nytta av.  

Under framställningen av analysen framkom ibland olika teman som skulle ha varit 

intressanta att följa upp för att kunna erbjuda en djupare analys och en mer riktad empiri. 

Däremot har uppföljande intervjuer tyvärr inte varit praktiskt möjligt i detta fall. 

3.2 Tillförlitlighet, pålitlighet och överförbarhet 

Vi har valt att arbeta utifrån Guba och Lincolns (1999) tankar om bland annat tillförlitlighet, 

pålitlighet och överförbarhet i vår utvärdering av studien då detta är ett alternativ som mer 

direkt riktar sig till kvalitativa studier. 

Tillförlitligheten i studien lider vissa brister. Enligt Lincoln och Guba (1999) finns flera 

verktyg för att öka tillförlitligheten i en studie. Tillförlitligheten i denna studie hade kunnat 

ökas genom till exempel ett grundligare förarbete, respondentvalidering och större grad av 

triangulering (Lincoln och Guba, 1999). Att intervjua flera personer utgör en typ av 

breddning, det faktum att de har olika yrkesroller likaså, men till exempel metodtriangulering 

hade sannolikt förbättrat tillförlitligheten ytterligare (ibid.). Respondentvalidering innebär att 

låta intervjupersonerna läsa den del av empirin som rör dem, för att låta dem avgöra huruvida 

de tolkats rätt (Trost, 2010). Detta innebär dock att en stor del av tolkningen överlåts till den 

intervjuade, och att perspektiv kan förloras. På grund av detta har vi valt att inte låta 

intervjupersonerna komma med synpunkter på den empiri som sammanställts utifrån deras 

intervjuer.  

Pålitlighet skapas enligt Lincoln och Guba (1999) bäst genom granskning. En granskning av 

den typ som Lincoln och Guba förespråkar är dock inte särskilt vanlig (Bryman och Bell, 

2011). Inte heller vi har haft möjlighet till en så omfattande granskning, men vi har arbetat 

med viss grad av tredjepersonsgranskning i form av till exempel oppositionstillfällen och 

konsulteringar med privata kontakter – både inom och utom fältet. Våra etiska 

ställningstaganden har dock hindrat oss från att tillgängliggöra rådata för granskning. 

Synpunkter som uppkommit vid dessa tillfällen har utvärderats, och tillämpats i de fall de 

ansetts vara applicerbara.  

En studies överförbarhet grundas i hur väl kontexten kring studien beskrivs (Lincoln och 

Guba, 1999). Branschen som intervjupersonerna arbetar i beskrivs dock mycket ytlig, något 

som innebär att överförbarheten blir lidande. För en vidare diskussion kring detta 

ställningstagande se avsnittet ”Etiskt förhållningssätt”. 
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3.3 Etiskt förhållningssätt 

Det är viktigt att få samtycke från intervjupersonerna, och att dessa då vet vad de deltar i för 

studie samt hur uppgifter behandlas (Fontana och Frey, 2005). För att garantera detta har vi 

inlett varje intervju med en kort presentation av oss och studien, samt meddelat att person och 

företag kommer att vara anonymt. Vi har även vid detta tillfälle frågat om de vill delta.  

För att garantera individens anonymitet nämndes inte intervjupersonernas namn under 

inspelningen, och som tidigare angetts har inga namn skrivits ut i empirin. Intervjupersonerna 

verkar inom, en liten bransch anknuten till byggbranschen, och vi har därmed erbjudit mycket 

sparsamma beskrivningar av branschen för att individerna inte ska kunna identifieras. Detta 

på grund av att vi anser att de etiska ställningstagandena i detta fall väger tyngre än 

överförbarheten.  

3.4 Teoretisk referensram 

Under arbetet med avsnittet "Teoretisk referensram" har såväl nyckelordssökningar som 

kedjesökningar använts. Nyckelord har till exempel varit ”business relations”, ”supply chain 

relations”, ”interorganizational relationships”, med flera. Kedjesökningar har till stor del 

utgått från Review of logistics and supply chain relationship literature and suggested research 

agenda skriven av Patricia Daugherty (2011). 

I urvalet av artiklar har relationen till ämnet utvärderats, och artiklar som kunnat erbjuda ett 

relevant tillägg till den teoretiska diskussionen har presenterats. Ett grundkrav har varit att 

artiklarna ska vara publicerade i vetenskapligt granskade tidsskrifter. 
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4. Empiri 
Syftet med denna uppsats är att se hur kvalitativ empiri förhåller sig till den ofta kvantitativa 

teori som finns inom logistikfältet gällande relationer i leverantörskedjor. Utifrån presenterad 

teoretisk referensram har därmed empiri tagits fram genom intervjuer. Denna empiri 

presenteras här tematiskt med en strävan efter att använda samma tematisering som i den 

teoretiska referensramen. Intervjupersonernas perspektiv har bevarats separerade för att 

förenkla för den läsare som vill följa en enskild individ genom empirin. 

Allmänt om intervjupersonerna 

Intervjuperson 1 är 62 år gammal och har arbetat 42 år i branschen i varierande positioner. 

Idag arbetar han som strategisk inköpare och han har arbetat med inköp i 10-12 år. 

Yrkesrollen innebär bland annat att han har ansvar för grossistmaterial och avtal med 

tillverkare. (Intervjuperson 1, 2016) 

Intervjuperson 2 är 58 år gammal. Han har varit i branschen 25 år, varav de sista tio i det 

nuvarande företaget. Sedan två år tillbaka arbetar han som produktchef vilket innebär att han 

ansvarar för ett antal leverantörer och leverantörskontrakt. (Intervjuperson 2, 2016) 

Intervjuperson 3 är 60 år gammal och har arbetat cirka 40 år i branschen. Han arbetar idag 

som sales manager, vilket han gjort i 16 år varav de senaste tre på samma företag. Som sales 

manager arbetar han mot kunderna hela vägen fram till slutkunden och har försäljningsansvar. 

Bland annat innebär det att han försöker få upp intresset för företagets produkter och samlar in 

information om förbättringspotential för produkterna. (Intervjuperson 3, 2016) 

4.1 Samarbete och relationer  
Intervjuperson 1 beskriver samarbete som att ha en gemensam målsättning som man arbetar 

mot, antingen mellan eller inom företag. Samarbetet innebär också att en relation bildas 

mellan de samarbetande parterna. Grundkravet för att kunna ha en relation och ett samarbete 

är enligt intervjuperson 1 förtroende, att inte tro att den ena eller andra parten blåser någon. 

Alla ska tjäna på det i slutändan. Relationen blir här viktig för att kunna samarbeta då allt inte 

går att avtala om. (Intervjuperson 1, 2016) 

För intervjuperson 2 är samarbete när parterna har en tvåvägsdialog, det leder då till att båda 

parter får ett positivt utbyte av samarbetet. Det kan finnas de parter som bara ska ta i sina 

relationer, men det är inget att sträva efter. Istället bör man söka långsiktiga relationer med 

andra företag. En relation är när parterna har respekt för varandra. Det går inte att alltid tycka 

samma sak, och att lyssna på varandra blir därmed viktigt. Ofta finns en anledning till att 

motparten tycker annorlunda än en själv. (Intervjuperson 2, 2016) 

Grundfilosofin för intervjuperson 3 när det gäller samarbete är att det framförallt handlar om 

att ha en rak kommunikation, oavsett vilka det gäller. För att förstå varandra måste det finnas 

en kommunikation så att det inte blir några onödiga missförstånd. I samarbete krävs det även 

att både kunna ge och ta, det går aldrig att få det exakt som man själv vill ha det. Ibland krävs 

det anpassning och att vara omställningsbar, från båda hållen sett. Förutom kommunikation 

krävs även respekt och att vara ärlig i allt som görs. Det finns många olika sorters relationer, 
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till exempel till familjen, de närmaste vännerna eller gentemot sina kunder och slutkunder. 

Till syvende och sist handlar dock relationer om att ha respekt för varandra, att vara ärlig och 

att inte skada någon genom att ljuga eller luras. (Intervjuperson 3, 2016) 

4.2 Långsiktighet 

Huruvida ett företag ska skapa långsiktiga relationer eller ej beror på affären. För affärer som 

rör engångsjobb innebär relationsskapande enbart ett stort arbete för något som sedan inte 

kommer att användas. Gäller det däremot artiklar som man vet att man kommer ha behov av 

även framledes är det aktuellt att skapa långsiktiga relationer. (Intervjuperson 1, 2016) 

Om man ska skapa en långsiktig relation eller inte beror på situationen enligt intervjuperson 

2. När en artikel bara behövs tillfälligt, eller aldrig har behövts tidigare, kan en snabb affär 

vara att föredra. Ett företag kan inte heller ha allt i lager, och då kan säljarna ibland behöva 

göra kortsiktiga affärer, men överlag skrivs långsiktiga kontrakt. För att kunna göra en bra 

affär måste dock en god relation finnas med leverantören även i de kortsiktiga affärerna. 

Intervjuperson 2, och företaget han arbetar på, försöker att alltid skapa långsiktiga relationer 

med sina leverantörer. Långsiktigheten hjälper dessutom leverantörerna, om endast en affär 

sker med en leverantör och samarbetet avbryts ges leverantören ingen chans att kunna 

utveckla sig. Har man då otur kanske inte leverantören finns kvar nästa gång en affär ska 

göras. (Intervjuperson 2, 2016) 

Det gäller alltid att tänka långsiktigt vid första kontakten med en ny relation eftersom man 

inte vet om ett samarbete kommer krävas längre fram i tiden. Intervjuperson 3 är väldigt noga 

med att påpeka att allt han gör handlar om långsiktighet, och att det gäller att stå för det som 

sägs och görs för att inte hamna i en situation där man förstör för sig själv och/eller företaget. 

Även om företaget främst har långsiktiga relationer så finns det vissa som är kortsiktiga. Det 

gäller dock även där att tänka långsiktigt, om det är en kampanj eller liknande gäller det att 

bygga upp en relation så att det går att komma framåt. (Intervjuperson 3, 2016) 

Hur lätt eller svårt det är att skapa långsiktiga relationer kan variera. För att skapa en 

långsiktig relation är ärlighet och uppriktighet av stor vikt. ”Det kommer ju fram förr eller 

senare om man försöker blåsa någon och då är man borta, då vill de inte samarbeta.” Gör man 

däremot ett bra arbete läggs grunden för ett långsiktigt samarbete, detta eftersom kunden 

kommer tillbaka om de upplever att det fungerar. (Intervjuperson 1, 2016) 

Intervjuperson 2 säger att han och företaget han representerar inte är några som vill rycka åt 

sig det de kan komma över och tänka kortsiktigt, utan de skriver långsiktiga avtal, arbetar 

långsiktigt och försöker utveckla samarbetet med den andra parten. Detta gör man för att 

komma vidare i samarbetet och hitta lösningar som passar båda parterna. Båda måste göra en 

bra affär. (Intervjuperson 2, 2016) 

4.3 Kostnader, kontrakt och tillit 

Sedan intervjuperson 2 började på företaget har de generellt strävat efter långsiktiga 

relationer. De vill finnas idag och imorgon och brukar säga att det är världens enklaste att ta 

hem ett avtal med kunden. Det är bara att sänka priset. Risken är dock att varken det egna 
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företaget eller leverantören då finns kvar i längden, och därför måste det finnas ett 

helhetstänk. (Intervjuperson 2, 2016) 

Intervjuperson 3 berättar att avtal tecknas med cirka 75 procent av kunderna med olika 

tidsperspektiv. Det gäller att formulera avtalen med ett visst spelutrymme eftersom att det 

aldrig är samma pris på en produkt över en längre tid och man behöver planera för det. Om 

råvarukostnaderna går upp gäller det att fortfarande kunna få kostnadstäckning. När avtal inte 

skrivs tar man in offerter för att få bra priser, och det varierar då från affär till affär. Detta 

innebär dock att fler frågor måste besvaras och att det tar mer tid, med avtal blir det färre 

frågor att hantera. Relationer av det här slaget kan också försvåra arbetet för produktionen 

eftersom det inte finns någon planering för hur mycket produkter som kommer gå åt. Det 

gäller att kommunicera med kunderna om vilka volymer de tror sig komma behöva för att 

kunna planera efter det. Därmed blir det väldigt mycket samarbete med kunden. Kunder kan 

ibland också önska vissa förbättringar eller dylikt. (Intervjuperson 3, 2016) 

Det som spelar roll är inte prislappen på en produkt utan totalkostnaden. Denna påverkas inte 

enbart av priset utan även av faktorer som monteringstid, administration och tidsplaner. Om 

en produkt inte kommer fram i rätt tid stannar arbetet av, något som kostar mycket pengar. 

Tillit i relationerna blir på grund av detta mycket viktigt, till exempel måste det gå att lita på 

att den andra parten håller en gemensam planering. För att minska riskerna avtalar man om så 

mycket möjligt, och ett arbete påbörjas inte utan skriftliga uppgörelser om vem som utför vad 

och vem som är ansvarig för vad. (Intervjuperson 1, 2016) 

Hur avtalen ser ut varierar beroende på situation. Å ena sidan tecknas smalspåriga 

projektavtal gällande ett projekt med en kund. Å andra sidan tecknas stora avtal med 

grossisterna om inköp av olika artikelkategorier som gäller under flera år. Dessa avtal behöver 

vara bredare och med större möjlighet att kunna anpassas efterhand. Att skapa stora avtal är 

dock ett stort jobb, och därför kan man med mindre leverantörer där små volymer köps bara 

komma överens om en prislista. (Intervjuperson 1, 2016) 

Det går inte att skriva ned allt i ett avtal, det handlar även här om att lita på varandra. Det är 

dock väldigt mycket som regleras och detta för att det inte ska kunna bli diskussioner om vad 

som sagts. Företaget intervjuperson 2 arbetar på har ett standardavtal som de tecknar med sina 

leverantörer för att underlätta om något händer. Punkterna i avtalet kan sedan ändras beroende 

på leverantör. En lite enklare typ av avtal finns också och används för deras 

"anskaffningsleverantörer" för att underlätta för säljarna att plocka in udda produkter i 

sortimentet. När samarbetet fungerar och inga problem finns görs inga större uppföljningar av 

avtalen, om det däremot börjar uppstå problem tar man upp det till diskussion. Det gäller att 

ge leverantörerna en chans att utveckla sig, alla kan få problem ibland. (Intervjuperson 2, 

2016) 

I valet mellan två olika kontrakt spelar tillit och förtroende stor roll. Det spelar ingen roll om 

Företag A kommer med ett förslag som är billigare än vad Företag B erbjuder om inte 

produkterna kommer i tid eller håller rätt kvalitet. Förslaget från Företag A blir då ändå det 

dyrare alternativet i längden. Därför kan intervjuperson 2 tänka sig att betala lite mer för en 

produkt om han vet att motparten är pålitligt och att det fungerar. (Intervjuperson 2, 2016) 
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Tillit mellan parterna är viktigt, när ett avtal skrivs med en leverantör måste det finnas tillit till 

att de kan leva upp till kraven som finns på dem. Det handlar även om att kunna lita på att 

känslig information inte sprids till konkurrenter, något som skulle innebära minskat 

förtroendet och liten sannolikhet att den parten används framöver. Är man på besök på någon 

annans anläggning gäller det även då att visa tillit och inte föra känslig information vidare. Att 

ta en bild eller liknande är oftast inget problem om man ber om lov. Det är dock viktigt att 

alltid vara tydlig med vad som är känsligt eller inte. (Intervjuperson 2, 2016) 

Intervjuperson 3 påpekar extra noga att för att lyckas med samarbete krävs respekt, att kunna 

hålla tider, att vara ärlig och att det finns ett engagemang med i bilden. (Intervjuperson 3, 

2016) 

4.4 Val av leverantör 

Om ett längre eller kortare kontrakt tecknas med en kund beror ofta på om det finns en 

tidigare relation med denna kund. Har kunden funnits med i historiken och det har gått bra 

kan det resultera i ett längre avtal, med nyare relationer är det naturligt att vara försiktigare. 

Ibland handlar det också om att våga ta lite risker. (Intervjuperson 3, 2016) 

Ett samarbete är något som växer fram, och man prövar sig fram för att veta vem man ska 

samarbeta med. Relationerna ska inte bara fungera mellan företagen utan de enskilda 

individerna är också viktiga. Ibland krävs det även att man samarbetar med en part där 

förtroende saknas, även om det är svårare. Företagets verksamhet styrs trots allt till viss del av 

dess kunder, och ibland kräver kunder att en viss produkt av en viss tillverkare används. Detta 

tvingar fram relationer som inte skulle väljas vid helt fria val. (Intervjuperson 1, 2016)  

Vid val av leverantör menar intervjuperson 2 att det är mycket personligt som spelar in, alltså 

hur personerna interagerar med varandra. Det går inte att ha en jättebra relation till alla. 

Erfarenheten spelar en stor roll, och med åren upplever intervjuperson 2 att han har fått en 

känsla för vem man ska skapa en långsiktig relation med eller inte. Ibland kan det hända att 

kunden kräver en specifik produkt. Om det bara är en leverantör som tillhandahåller 

produkten blir man tvungen att skriva kontrakt med dem även om man vet att de kan/brukar 

strula. Åt det finns det inte mycket att göra, men det kan påverka priserna och avtalen kan bli 

stramare för att försöka minimera strul. (Intervjuperson 2, 2016)  

4.5 Interpersonella relationer 

Individerna påverkar väldigt mycket i ett samarbete säger intervjuperson 3. Om det inte 

fungerar med en person kanske det inte blir någon affär, eller så kanske en person behöver 

bytas ut antigen hos det egna företaget eller hos motparten. Ofta är det dock inte bara en 

person utan en grupp människor som är med i uppgörelsen. En del människor går inte ihop 

och det är bara att acceptera, och ibland fungerar det inte även om man försöker. Det är ofta 

en prisfråga som gör att parterna är oense. (Intervjuperson 3, 2016) 

Hur personrelationen ser ut kan spela roll vid val av kontrakt, om det till exempel inte klickar 

eller känns helt rätt. Ofta medverkar dock mer än en person från vardera sida vid uppgörelsen, 

och man kan då förhålla sig till en annan person vid upphandlingen. Det gäller dock att se till 

helheten, om det är en viktig kund kan man behöva bortse från att personkemin inte är den 
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bästa. Att parterna kan ha en diskussion om detta är viktigt, detta då långsiktigheten i 

kontraktet beror av personernas samarbete. Det har hänt att intervjuperson 2 har meddelat att 

han vill ha en annan kontakt och det brukar inte vara några problem. Det är inte ovanligt att en 

uppgörelse kör fast för att sedan få fart igen vid ett byte av kontaktperson. Alla uttrycker sig 

och förstår varandra på olika sätt och därför är det viktigt att kommunicera och att vara ärlig. 

Ofta brukar det lösa sig eftersom att det antagligen är en produkt eller en leverantör som 

företaget vill arbeta med. (Intervjuperson 2, 2016) 

Trots många bra existerande relationer i olika projekt mellan två företag, kan en enskild 

individ i en relation påverka det aktuella samarbetet. Intervjuperson 1 beskriver en beställare 

en gång som var ”allmänt dum” och ”inte nöjd med något” och hur han i det läget drar sig för 

att arbeta med denna individ igen, alternativt prissätter efter situationen. Individens agerande 

behöver dock inte gå ut över övriga projekt som finns mellan företagen, utan påverkar enbart 

projekten denne person arbetar i. (Intervjuperson 1, 2016) 

Att kunna skilja på relationerna när det gäller jobb och fritid är nödvändigt för att klara av 

arbetet. Eftersom intervjuperson 3 reser mycket i arbetet blir det lätt att parterna umgås efter 

arbetet för att förena nytta med nöje. Men det är inte något som påverkar arbetet. 

(Intervjuperson 3, 2016) 

Intervjuperson 2 (2016) anser att om parterna känner varandra sedan tidigare och är vänner är 

det viktigt att kunna särskilja den professionella relationen från den vänskapliga. 

Intervjuperson 1 menar istället att man inte ska umgås privat med affärspartners, det fungerar 

inte när man ska förhandla. Självklart knyts band till många personer, och personerna byter 

företag inom branschen, men då är det enbart professionella relationer som skapas. 

(Intervjuperson 1, 2016) 

4.6 Att praktiskt arbeta tillsammans 

Att träffas på fysiska möten är något som intervjuperson 2 förespråkar. Att med egna ögon se 

leverantörers anläggningar och göra sig en uppfattning på det viset är mycket bättre än att 

tycka och tro saker utan att ha sett det själv. Det är trevligare och mer givande att träffa 

personer fysiskt än att skicka e-post och prata i telefon, det gör att tilliten ökar och gynnar 

utveckling av parterna. Både samspelet och informationsdelningen blir bättre. Det geografiska 

avståndet mellan parterna har därför en viss betydelse. Det är enklare att åka förbi en 

leverantör om de finns i närheten än om det är långa distanser. Ska ett möte arrangeras med en 

part utomlands till exempel krävs kanske två-tre dagar totalt med restid och annat, jämfört 

med en förmiddag om avståndet geografiskt sett är närmre. (Intervjuperson 2, 2016) 

Hur mötena med kunderna sker varierar för intervjuperson 3. Ibland lägger han upp det så att 

han är ute och reser 1-2 månader i sträck och besöker kunderna. Det som avgör hur mötet sker 

är ofta vilken person i företaget som han ska träffa samt vilken typ av information som han 

önskar få fram. Möten kan även ske vid stora sammankomster, till exempel branschmässor, 

och de brukar försöka vara med vid alla sådana stora sammankomster då det är den bästa 

kontaktytan. (Intervjuperson 3, 2016) 
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Mycket av det praktiska arbetet är inskrivet i avtalen, till exempel att leverantören måste 

meddela om förändringar eller nya produkter innan de lanseras, så att man vet om det innan 

sina kunder. Kontinuerliga möten hålls för att göra kommunikationen enklare. (Intervjuperson 

2, 2016) 

När det gäller hur kommunikationen mellan parterna ser ut beror det på både vad det gäller 

och hur relationen ser ut. Ibland står det i avtalen att kommunikation och avstämning ska ske 

kvartalsvis eller på annan basis, och andra gånger sker det löpande. (Intervjuperson 3, 2016) 

Om en aktör blir totalt dominerande på marknaden sitter man som inköpare i ett dåligt läge då 

man inte har förhandlingskraft vad gäller prishöjningar. I ett sådant läge kan det bli aktuellt att 

flytta sina affärer till en mindre aktör, även om detta till en början skulle innebära en tillfällig 

kostnadsökning. Som exempel har intervjuperson 1 gått in och gjort detta med en leverantör, 

och då hjälpt dem att få ut sin produkt på marknaden eftersom intervjuperson 1s företag är 

relativt stora och har volymer därefter. För att detta ska vara aktuellt ska såklart båda parter 

tjäna på det. Ett företag är inte villigt att ta en extra kostnad i längden, eller ens alls särskilt 

länge. I detta fall utmynnade det i ett bra samarbete som existerar även idag. (Intervjuperson 

1, 2016) 

Det går även att hjälpa sina kunder på olika sätt. Till exempel kan man hjälpa kunder med 

produktrekommendationer som har samma funktion som det beställda men som har kortare 

leveranstid, är billigare eller dylikt. Detta hjälper både en själv och kunden, då det både går att 

tjäna mer själv och kunden får en mer anpassad produkt. Det blir också en service då det i 

princip är omöjligt att ha koll längre bak i kedjan än det närmaste steget. För någon enstaka 

nyckelartikel kan det vara aktuellt att titta på sina leverantörers leverantörer för att säkerställa 

tillgången, men generellt sett görs inte detta. (Intervjuperson 1, 2016) 

Det gäller att få hela systemen att fungera. Intervjuperson 1 tar ett exempel på en leverantör 

de har haft ett nära samarbete med under en längre tid, men där det konstaterats att 

leveranserna inte fungerat. Tillsammans tittade parterna på problemet och fann en lösning i att 

leverantören bytte transportör, och nu är problemet borta. Det blev en vinst för båda parter i 

relationen. På samma sätt gjordes en upphandling där material köptes direkt från en tillverkare 

som skulle leverera direkt ut till projektet. Problemet var att plötsligt gick det två halvfulla 

bilar, en från grossisten och en från tillverkaren. Denna situation ordnades genom att 

grossisten gick in som transportör åt leverantören, företaget fick behålla sitt pris, och alla 

tjänade på lösningen. (Intervjuperson 1, 2016) 

Om två parter skulle komma fram till en bra lösning som den ena parten skulle kunna utnyttja 

i en annan relation är intervjuperson 2 inte främmande för tanken att detta görs. Om en kund 

tycker att ett nytt sätt är bra är det antagligen bra för leverantören också, och även för dennes 

leverantörer i sin tur. Att leverantörerna i ens egna kedja skulle få ett bättre flöde är inget som 

blir negativt, bara båda tjänar på det. Att ta steget att utveckla ihop tjänar alla på i längden. 

(Intervjuperson 2, 2016)  

Det händer att kunder har önskemål om specifika förändringar av existerande produkter eller 

utvecklande av nya. Vill kunden då ha ensamrätt på lösningen under ett antal år får de vara 
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med och dela på kostnaden för att utveckla den. Överlag arbetar dock alla för att förbättra för 

alla, och för att det ska finnas en ekonomisk vinning hos båda parterna. (Intervjuperson 3, 

2016) 

4.7 Förändringar över tid 

På inköpssidan har det inte alltid sett ut som det gör nu. Tidigare användes lokala avtal i större 

utsträckning och då fanns kanske fyra olika avtal med samma grossist, på olika platser i landet 

och med olika priser. Idag slås volymerna samman till stora centrala avtal för ett bättre 

förhandlingsläge, möjlighet till ett automatiserat datautbyte mellan parterna och invanda 

beställningssystem. Det minskar också till exempel mängden fakturor, och varje faktura 

innebär en kostnad. Samarbetet handlar dock enbart om effektivare inköp inom bolaget, eller 

möjligen inom en koncern. Man går inte ihop med sina konkurrenter om inköp för att 

ytterligare sänka priserna. (Intervjuperson 1, 2016) 

Det har skett en förändring i relationerna idag jämfört med förr säger intervjuperson 2, 

kunderna sätter mycket större press på sina leverantörer nu vilket har gjort att 

logistiklösningar utvecklas. Kraven har ökat både från kunderna och leverantörerna. 

Effekterna av de större kraven från kunderna har inneburit att en bättre kvalitet krävs, och att 

man därmed har blivit mer beroende av varandra. Att vara flexibel ses som positivt då det 

ibland kan vara tvunget att vidta snabba åtgärder. (Intervjuperson 2, 2016) 

Relationerna över tid har påverkats av tekniken menar intervjuperson 3. Miljön är mer 

ansträngd nu än tidigare och relationerna har blivit tajtare. Detta bland annat eftersom 

budgetarna blivit striktare, vilket har gjort att företag ibland går ihop och samarbetar för att 

kunna få ned slutpriserna på produkterna. Telefon och e-post är väldigt bra hjälpmedel, men 

dessa är också ett av de största stressymptomen som finns just nu. Intervjuperson 3 tycker att 

det handlar om respekt och att visa intresse för de kunder han är hos att inte vara fokuserad på 

tekniken just då. (Intervjuperson 3, 2016) 
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5. Analys och diskussion 

Syftet med denna studie är att utforska individernas syn på företagsrelationer samt att se hur 

dessa relaterar till bland annat teorier inom det logistiska fältet. Analysen och diskussionen är 

upplagd tematisk och försöker hålla samma teman och rubriker som i "teoretisk referensram" 

och "empiri". Här analyseras intervjupersonernas svar utifrån det som redovisats under 

rubriken "teoretisk referensram" samtidigt som vi för en egen diskussion. 

5.1 Vad är samarbete och relationer? 

Gemensamt för personerna som intervjuats är att relationer och samarbete anses ligga nära 

varandra. Grunden ligger i att ha ett arbete tillsammans med någon annan och att således ha 

en relation där man gemensamt strävar mot mål, men för att detta ska fungera krävs tillit. Det 

går att se många gemensamma drag med forskarnas bild av begreppen; Min et al. (2005) 

definierar till exempel samarbete som att arbeta mot gemensamma mål, där båda ska få 

fördelar, vilket är en definition som ligger väldigt nära den som ges av till exempel 

intervjuperson 1. 

Min et al. (2005) och Tseng (2014) beskriver också att centralt för samarbete är 

informationsdelning, en åsikt som delas av såväl intervjuperson 2 och 3. Informationsdelning 

och kommunikation kan också kopplas till den tillit som samtliga intervjupersoner och många 

av forskarna säger krävs för att man ska kunna arbeta tillsammans, speciellt på längre sikt. I 

intervjuerna är tillit och ärlighet teman som återkommer ofta och i olika sammanhang, och 

kanske kan detta ses som den röda tråd som binder ihop arbetet företag emellan. 

När det sedan kommer till andra områden som är centrala för relationer ger empirin inte lika 

tydligt stöd åt forskningen. Mohr och Spekmans (1994) tankar om engagemang och 

förtroende faller inom ramen för diskussionen ovan, men hur förhåller det sig med till 

exempel samordningen som Mohr och Spekman talar om? Kanske ingår denna i 

kommunikationen mellan företagen, men här ger empirin färre tydliga svar. En stor del av den 

praktiska samordningen verkar dock rymmas inom avtalen, och man kan därmed se den som 

en del av det formaliserade arbetet. En mer ingående diskussion om avtal följer också nedan. 

De strategiska avsikter, interna anpassningar och relationsspecifika investeringar som Min et 

al (2005) anser utvecklar ett samarbete ser vi färre spår av i empirin. Detta kan vara tecken på 

att forskarnas bild av långsiktiga samarbeten skiljer sig från intervjupersonernas, och att 

grunderna för respektive relationstyp därmed skiljer sig åt. Även detta kommer att behandlas 

vidare i en senare del av kapitlet. 

Egoism beskrivs av intervjupersonerna som motsatsen till långsiktiga relationer, samtidigt 

trycker man på att samarbetet måste vara ekonomiskt lönsamt. Sammantaget innebär detta att 

det är viktigt att båda får fördelar, men att de egna fördelarna trots allt väger tyngst. 

5.2 Tillit, och vikten därav 

Inom forskningen är förtroende mellan parterna i en relation ett av de kriterier som oftast 

förekommer för att skapa ett bra samarbete (Whipple och Frankel, 2000; Wu et al., 2015; 

Mohr och Spekman, 1994; Daugherty et al., 2006; m fl). Även enligt intervjupersonerna är 
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detta en nyckel till bra relationer. Att kunna lita på att den andra parten lever upp till villkoren 

i ett avtal är viktigt (Intervjuperson 2, 2016). Detta eftersom man tittar på totalkostnad till 

skillnad från pris, och den totala kostnaden påverkas av sådant som förseningar 

(Intervjuperson 1, 2016). 

Det är dock viktigt att inse att en relation med engagemang och förtroende inte nödvändigtvis 

är stabil (Wu et al., 2015). Intervjuperson 3 (2016) beskriver hur arbetet sker med 

långsiktighet i tanken även när det är oklart om man kommer att ha en längre relation, helt 

enkelt för att inte riskera att förstöra för sig själv och det egna företaget i framtiden. Detta kan 

troligen leda till en uppbyggnad av tillit som inte egentligen baseras på långsiktighet eller 

stabilitet i relationen, utan som snarare finns för att försäkra sig om att en sådan relation är 

möjlig om det skulle bli aktuellt.  

Intervjupersonerna verkar ense om att ett ökat engagemang och en ökad tillit går hand i hand. 

Detta då relationen är något som växer fram gradvis, och inte något man bestämmer sig för att 

skapa. Till exempel Gilbert et al. (2010) beskriver hur gemensamma aktiviteter och ökat 

förtroende hänger samman. Samma författares resonemang om att relationen inte nödvändigt 

följer detta mönster har sannolikt bärighet jämfört med de relationer som tvingas fram av 

kunder eller dylikt och där tilliten inte nödvändigtvis följer engagemanget. 

Förtroende och tillit ger stora fördelar, men är inte något som kommer automatiskt 

(Daugherty et al., 2006). Att relationer byggs upp stegvis och under en lång tid på det sätt som 

beskrivs av intervjupersonerna faller sig därmed naturligt då det ger en möjlighet att upprepat 

bevisa att man är pålitlig, håller tider och annat som är avtalat. 

Att tillit och förtroende ges så stor vikt beror på att båda parter i en relation ska kunna tjäna på 

samarbetet. Detta innebär såväl att ingen ska bli lurad som att det går att lita på att den andra 

klarar av att leva upp till ställda krav. Konsensus råder också bland intervjupersonerna om att 

behovet av tillit kopplas till vikten av att se till totalkostnaden. Skriftliga avtal har en gräns för 

hur mycket de kan täcka, och tilliten påverkar därmed riskbedömningen. Daugherty et al. 

(2006) beskriver att ett bristande förtroende mellan parterna skapar stora problem och att 

vinster med samarbetet uppnås först när man litar på varandra. Detta ligger i linje med 

intervjupersonernas tankar. 

Ett typiskt område där tilliten verkar spela stor roll är i den information som delas mellan 

företagen. Intervjupersonerna beskriver att man litar på att motparten behåller känslig 

information för sig själva, och också att det skulle ligga ett företag till last om det kom ut att 

de läckt information. Det är sannolikt mycket svårt, för att inte säga omöjligt, för ett företag 

att kontrollera var information om dem tar vägen när den delats med ett annat företag. Avtal 

kan ange hur information ska hanteras men kan vara svåra att följa upp, vilket leder till 

beroendet av förtroende. 

Tidd och Bessants (2009) olika baser av förtroende och tillit kan kopplas till hur relationerna 

byggs upp. Intervjupersonerna beskriver relationer som påbörjas i mer av en kontraktstillit för 

att sedan övergå i fler former. Genomgående verkar avtal och kontrakt dock vara viktiga för 

tilliten, även om roller inom till exempel nätverken, förtroende för kompetens och 
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engagemang också spelar stor roll.  Enligt Tidd och Bessant (2009) kan den upplevda vikten 

av avtal vara ett tecken på brister i de andra baserna för tilliten. Dock är intervjupersonerna 

ense om att stor tillit krävs även om avtal skrivs. 

5.3 Avtal och formalisering 

Faktum är att trots den vikt som läggs vid tillit, ärlighet och förtroende så är 

intervjupersonerna överens om att tilltron har gränser. Allt som kan skrivas i avtal skrivs i 

avtal, och inget arbete påbörjas innan det finns papper på vad som ska göras. Hur många 

gånger man arbetat tillsammans tidigare verkar spela liten roll i sammanhanget.  

Formaliseringen i form av avtal blir således intressant, då man utifrån dessas upplevda 

betydelse kan ifrågasätta hur stor tilliten till andra parter egentligen är. Intervjupersonerna 

såväl som forskarna påtalar gång på gång vikten av tillit, ärlighet och förtroende men i 

praktiken verkar bara en liten del baseras på tillit. Istället minimeras alla risker genom till 

exempel att avtala om påföljder vid förseningar. Självklart finns fortfarande ett moment av 

tillit, och det kan till exempel ge en dålig bild av det egna företaget om en underleverantör 

sköter sig dåligt, men intervjupersonerna undviker in i det längsta att förlita sig på detta.  

Avtalsprocesser kan å andra sidan ses som en process där prioriteringar klargörs, affärerna 

förenklas och den långsiktiga relationen förbättras (Daugherty et al., 2006). Formaliseringen 

blir en del i att ta fram respektive parts ansvarsområde och även till exempel hur 

kommunikationen ska ske (Min et al., 2005). Att ämnen som kommunikation tas upp i 

avtalsprocessen bekräftas också av intervjuperson 2 och 3 (2016). Ur detta perspektiv tecknas 

kanske inte avtalen främst för att ha själva avtalet på papper, utan för att formaliseringen då 

innebär en ordentlig uppgörelse om vad som gäller. Efter detta spelar förtroendet stor roll då 

man ska kunna lita på att det överenskomna hålls. Fördelen med formaliseringen är då inte 

enbart riskminimering, istället verkar formaliseringen främst klargörande. Bland annat kan 

intervjuperson 3s uttalande om att det blir mindre frågor att hantera med tecknat avtal tolkas 

som stöd för detta synsätt. 

Hur avtalen ser ut beror på situationen (Intervjuperson 1, 2016; Intervjuperson 3, 2016). Avtal 

som tecknas för kortare tid och till mindre värden kan vara enklare, men också striktare 

beroende på förtroendet för den andra parten. Ska fleråriga avtal tecknas med till exempel 

kunder krävs dock ett visst spelutrymme för förändringar som sker under perioden 

(Intervjuperson 3, 2016). Längden på avtalen är dock inte direkt relaterade till långsiktigheten 

på relationen med avtalets andra part utan varierar med bland annat samarbetsform. Att 

situationen bestämmer hur avtalen ser ut kan liknas vid, och därmed anses styrka Cannon och 

Perreaults (1999) syn på att relationerna bör vara olika djupa beroende på situation. 

Uppföljning av det som avtalats skulle eventuellt kunna ses som en indikator på tilliten i 

relationen där avtalet tecknats. Intervjuperson 2 (2016) berättar bland annat att uppföljningen 

skiljer sig åt beroende på hur väl samarbetet fungerar i allmänhet. Att striktheten i uppföljning 

skiljer sig åt anser vi antyder att avtalen tecknas av olika skäl. Om man är noggrann med 

uppföljning av det som överenskommits brister sannolikt tilliten i förhållande till frågans vikt, 

och på samma sätt visar en mindre grad av uppföljning på en större tillit. Vissa områden kan 
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också antas vara viktigare än andra, till exempel kan man ana att tidsplaner följs upp mer 

noggrant än till exempel leverantörers miljöarbete.  

Om uppföljningar visar på problem behöver detta dock inte på något sätt betyda slutet för 

samarbetet (Intervjuperson 2, 2016). Istället kan man arbeta gemensamt för att hitta lösningar 

som gör att båda parter får fördelar (Intervjuperson 1, 2016; Intervjuperson 2, 2016). Just i 

dessa resonemang, kring att tillsammans hitta lösningar som gynnar båda parter, tangeras 

leverantörskedje-tänket i stor grad (jmf t ex Daughery et al, 2006; Corominas, 2013; Stock 

och Boyer, 2009). Dock verkar det handla mer om att lösa upplevda problem än om att 

verkligen på djupet effektivisera samarbetet. Sett ur Tidd och Bessants (2009) syn om att 

skillnaden mellan att få tillgång till och att tillägna sig en partners kunskap kan man här ana 

att det främst rör sig om att få tillgång till kunskapen. Detta då intervjupersonerna bland annat 

beskriver kontrakten som viktiga för samarbetet. Främst verkar det vara explicit kunskap som 

delas i taktiska samarbeten (Lane och Lubatkin, 1998). Möjligen kan tillägnandet av vad Lane 

och Lubatkin beskriver som outtalade kompetenser vara något som i större utsträckning sker 

utanför den medvetna informationsdelningen vilket då skulle innebära att de utförda 

intervjuerna i sämre utsträckning lyckats fånga detta.  

5.4 Att välja partner 

Valet av samarbetspartners är inte enkelt, och forskningen ger inga klara direktiv för hur man 

väljer vem man ska samarbeta med. Enligt intervjupersonerna är urvalsprocessen dock inte 

fullt så komplicerad som forskarna får den att verka.  

Gilbert et al. (2010) skriver att förtroendet i relationen utvecklas i och med att man arbetar 

tillsammans, en bild som stämmer väl överens med den som ges av samtliga intervjupersoner. 

Att man skulle ”välja” samarbetspartner för ett långsiktigt arbete är naturligtvis förknippat 

med stora risker, speciellt om man inte vet något om den andre. I intervjupersonernas 

verklighet är mycket riktigt detta inte något som sker i någon större utsträckning. 

Samarbeten blir långsiktiga och djupa över tid, och inte genom snabba beslut. Precis som att 

relationer mellan privatpersoner sällan bildas som en affärsuppgörelse gör inte heller 

relationer mellan organisationer det. Intervjupersonerna beskriver alla hur man till en början 

inte vet med vem samarbetet kommer ske, det är istället en process där man testar sig fram. 

Autry och Golicic (2010) har i sin studie visat att relationer blir starkare med tiden, precis som 

intervjupersonerna menar, och Daugherty et al. (2006) påstår att formaliseringar skapas 

utifrån en längre tids påverkan på beslut och arbetsrelationer, vilket gjort att ett samarbete 

inletts.  

Processerna kring uppbyggnaden av relationer, och när och hur detta ska göras förenklas med 

erfarenhet (Intervjuperson 2, 2016). Just erfarenhet och känsla kan, trots sin 

svårdefinierbarhet, ha en solid kärna, och kanske finns här utrymme för forskarna att med tid 

och resurser hitta de kriterier som gör att man väljer att fördjupa ett samarbete. 

Empirins bild av ett samarbete och en relation som något som successivt växer fram ur 

enskilda relationer står till viss del i kontrast till tankarna om att starten på en relation kräver 

mycket resurser och fokus (Barrat, 2004; Autry och Golicic, 2010). Eftersom det i början är 
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oklart med vilka ett långsiktigt samarbete kommer utvecklas väljer man istället att lägga så 

mycket energi och förtroende på en part som den gjort sig förtjänt av under tidigare 

samarbeten. Detta innebär att varje ny kontakt till stor del behandlas som början på en 

långsiktig relation (Intervjuperson 3, 2016). Å andra sidan ges också bilden av att avtal och 

liknande formaliseringar blir striktare med en okänd partner, vilket i sig kan innebära att extra 

resurser går åt då det inte går att falla tillbaka på tidigare erfarenheter.  

Intervjupersonerna berättar också om relationer som varken baseras en naturlig framväxt eller 

ett fritt val, istället finns det till exempel vissa leverantörer som kunderna kräver att man ska 

arbeta tillsammans med. Detta kan ge upphov till närmare relationer med dessa parter än man 

annars skulle skapa (jmf t.ex. Cannon och Perreault, 1999). Samarbeten som på detta sätt 

bildas utan den tillit som normalt krävs är svårare att hantera (Intervjuperson 1, 2016). Det 

kan till och med leda till att avtalen skrivs striktare och med mindre svängrum (Intervjuperson 

2, 2016). Här tydliggörs att formaliseringen genom avtal som diskuterats tidigare kan ha två 

sidor, där den ena är att minimera risker. 

Wu et al. (2015) menar att engagemang är viktigare än förtroende i företagsrelationer, något 

som utifrån insamlad empiri kan ifrågasättas. Intervjuperson 2 (2016) säger till exempel att i 

valet mellan två kontrakt kan det finnas anledning att, om förtroendeskillnaden är tillräcklig, 

välja det dyrare alternativet. Detta grundas i tanken om minimerad totalkostnad, och tillit till 

att förhandlade villkor upprätthålls. Man kan dock anse att ett visst engagemang krävs för att 

bygga upp ett ömsesidigt förtroende, då båda parter ska vara beredda att stå för sina ord och 

se med långsiktighet på relationen. Ur denna synvinkel blir engagemanget en del i 

uppbyggnaden av förtroende och tillit. 

Initiativet till ett närmare samarbete kan naturligtvis tas av båda parter, som till exempel när 

en kund har önskemål om produktförändringar (Intervjuperson 3, 2016). 

5.5 Interpersonella relationer 

Processerna kring hur och när företagen går in i ett samarbete påverkas av individerna som 

deltar i dem, så långt är intervjupersonerna samstämmiga. Individer är trots allt det som utgör 

relationen mellan företagen, och de band de skapar till varandra påverkar de beslut som tas 

(Gligor och Esmark, 2015).  

Att beskriva vilka interpersonella faktorer som påverkar är svårt och Andersen och Kumar 

(2006) anger att personkemi är ett uttryck som ofta används. Även intervjupersonerna ger få 

definitioner på vad som gör att de interpersonella relationerna fungerar bra eller dåligt. I det 

fall som tas upp av intervjuperson 1 rörande en besvärlig beställare kan det dock anas att 

förtroendebrister fanns från båda sidor i relationen. Svek och tappat förtroende kan också 

påverka situationen negativt (Rhee et al., 2014), men behöver inte gå ut över andra relationer 

företagen emellan (Intervjuperson 1, 2016). 

Intervjuperson 2 och 3 beskriver båda att individer kan påverka en förhandlingsprocess, men 

också att det vanligtvis är flera personer från varje sida involverade i en sådan process. Detta 

ger möjlighet att förhålla sig till de individer det fungerar med i största möjliga utsträckning 

eller att byta ut individer om man anser att det inte fungerar. Målet är alltid att samarbetet 
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mellan företagen ska fungera. Möjligheten att förhålla sig till andra individer, och 

medvetenheten om att individer spelar roll, ger stöd åt den forskning som talar för att 

interpersonella relationer påverka företagsrelationen. Det faktum att man är beredd att byta 

kontaktpersoner eller be om nya från motparten antyder också att man i största möjliga mån 

minskar de negativa effekterna och försöker nå fördelar. Tvingas man till samarbeten där de 

interpersonella relationerna inte fungerar kan det få konsekvenser i form av högre prissättning 

(Intervjuperson 1, 2016) eller till och med ett uteblivet samarbete (Intervjuperson 3, 2016). 

Privata relationer mellan individerna underlättar företagsrelationerna, till exempel genom 

bättre kommunikation, och kan därmed förbättra resultaten (Gligor och Autry, 2012). 

Paralleller kan dras mellan goda interpersonella relationer och ett bra samarbete (Andersen 

och Kumar, 2006; Gligor och Esmark, 2015). Samtidigt kan relationer försvåra affärsmässiga 

beslutsprocesser, även om det ökar förtroendet mellan parterna (Li et al., 2013). I 

gränsdragningen mellan privata och affärsmässiga relationer har intervjupersonerna något 

olika perspektiv. Å ena sidan anser intervjuperson 1 att det är mycket viktigt att skilja på 

privata och affärsmässiga relationer. Å andra sidan anser intervjuperson 2 och 3 att denna 

skiljelinje går vid situation och inte individ, och att man alltså kan ha olika roller beroende på 

om man förhandlar eller umgås privat. 

Definitionen av privat och affärsmässig är dock inte självklar. Li et al. (2013) föreslår 

aktiviteter såsom ett sportevenemang eller en lunch för att skapa en relation, men kan detta 

ses som ett umgänge mellan privatpersoner eller affärskollegor? Inte heller intervjuerna kan 

ge något besked i frågan, och utan dessa definitioner är det mycket svårt att jämföra olika 

ståndpunkter angående de interpersonella relationerna. Till exempel Gligor och Autry, (2012) 

påstår att det är viktigt att inte bara bli vänner, utan att behålla en affärsnivå, vilket 

intervjupersonerna verkar instämma i. Frågan är dock om de gör liknande bedömningar av 

vad orden innebär. 

5.6 Förändringar över tid 

Under intervjuerna framkom att samtliga intervjupersoner anser att samarbete innebär att båda 

parter ska få fördelar. Fokuset på ömsesidig vinning har dock inte alltid funnits (Terpend et 

al., 2008). Intervjupersonerna beskriver också miljön som hårdare, med följden att man 

tvingas samarbeta mer för att kunna konkurrera på marknaden. Det är då inte långt undan att 

dra parallellen att när samarbete börjar krävas kommer båda parter nödvändigtvis att behöva 

tjäna på det i längden. Utan detta förhållande skulle långsiktiga samarbeten inte uppkomma.  

Långsiktighet är också något som förespråkas allt mer (Cannon och Perreault, 1999). 

Intervjupersonerna är även de fokuserade på att skapa långsiktiga förhållanden och att skapa 

fördelar genom detta. Centralisering av avtal har också blivit standard på ett sätt som det inte 

var förut (Intervjuperson 1, 2016). Hans resonemang att detta minskar totalkostnader stöds till 

exempel av Kalwani och Narayandas (1995) som nämner att bland annat 

administrationskostnader kan minska när samarbeten införs. 

Relationerna mellan företagen idag kan ses som mer komplexa i och med globaliseringen 

(Humphrey, 2003). En ökad komplexitet i omvärlden såväl som bredare konkurrens är 

troligen orsaken till den hårdare miljö som intervjupersonerna beskriver. När effektiviseringar 
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inom det egna företaget inte längre räcker till behövs samarbete med andra för att fortsätta 

vara konkurrenskraftig (jmf Childerhouse och Towill, 2011).  

Moderna kommunikationslösningar erbjuder stora fördelar i informationsflödet inom och 

mellan företag (Picoto et al., 2013). Intervjupersonerna gör dock gällande att personliga 

möten på intet sätt har spelat ut sin roll. Att möta dem man samarbetar med öga mot öga är 

viktigt, något som också kan ses ur ett interpersonellt perspektiv. Relationer mellan individer 

påverkar samarbeten mellan företag, och dessa relationer tjänar enligt intervjupersonerna på 

verkliga möten. Till viss del kan det till och med vara så att teknikens intåg har försämrat de 

interpersonella relationerna då intervjupersonerna upplever att det finns en större stress idag. 

5.7 Inte riktigt samarbetstänk, oavsett orden 

Inom de fält som hittills tagits upp finns en relativt god överensstämmelse mellan 

vetenskapen och intervjupersonernas erfarenheter. I sakfrågor som definitionerna av 

samarbete och relationer, synen på tillit, individens påverkan och förändringar över tid 

stämmer i denna studie insamlad empiri väl överens med forskningen. 

Vi ska dock återkomma till den tråd som lämnades i samband med diskussionen kring 

begreppsdefinitioner: Det verkar finnas en diskrepans mellan forskarnas och 

intervjupersonernas bild av långsiktiga samarbeten. Trots den detaljmässiga likheten i 

resonemangen hittills kan frågan nämligen väckas om man verkligen pratar om samma sak. 

Inom vetenskapen kring relationer inom leverantörskedjor och samarbeten mellan företag 

skrivs mycket om sådant som gemensamma investeringar, mindre tydliga företagsgränser och 

integrering (Rinehart et al., 2004; Min et al., 2005; Childerhouse och Towill, 2011; Ciabuschi 

et al., 2014 m fl). Den sammanslagna bilden blir lätt ett långtgående samarbete av en typ där 

företagen i princip upplösts till förmån för värdekedjor och gemensamma mål och problem. 

Lyckade relationer anses bygga på gemensam planering, problemlösning och resultatmätning, 

fungerade informationsdelning och hur man utnyttjar kompetens och resurser (Min et al., 

2005). 

I vilken grad stöds då denna bild av intervjupersonerna? Vikten av tillit och god 

kommunikation kan inte ifrågasättas, men den sammantagna bilden som intervjupersonerna 

ger innehåller få inslag av integration med andra företag, eller ens gemensamma 

investeringar. Detta utgör en viktig poäng då det väcker frågor kring hur denna övergripande 

vetenskapliga syn på relationer relaterar till den i denna studie insamlade empirin, till skillnad 

från hur grundade sakfrågorna förefaller vara. 

När intervjupersonerna talar om långsiktighet i relationer förefaller de främst tala om att under 

en lång tid ha upprepade transaktioner med samma motpart. Oklart är dock var gränsen 

mellan detta arbetssätt och det mer typiskt relationella går, då till exempel integration och 

utsuddade företagsgränser i alla fall i tanken kräver en tydligare uttalad relation än en rad av 

transaktioner. 

Långsiktiga relationer i leverantörskedje-vetenskaplig betydelse, det vill säga med ett väldigt 

nära samarbete, ifrågasätts även av vetenskapen själv. Cannon och Perreault (1999) menar att 
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företag inte alltid vill eller behöver skapa starka band till leverantörerna, behoven kan mötas 

ändå. Tseng (2014) kan tolkas som att sådana långsiktiga och nära relationer i princip är 

omöjliga i det att han uttrycker att man inte har verktygen för sådana samarbeten. Dwyer et al. 

(1987) konstaterar helt enkelt att oavsett den vetenskapliga riktigheten i att samarbeta så ser 

verkligheten ut på ett annat sätt. 

Språkbruket förvirrar här situationen då man använder samma eller mycket liknande uttryck, 

även om oklarheter finns angående om de har samma innebörd. Värt att notera är att även 

transaktionsköp kräver goda relationer, och att transaktions- och relationsförhållanden därmed 

till viss del verkar kunna existera parallellt mellan två parter. Detta skiljer sig från tankesättet 

att man antingen använder enskilda transaktionshändelser eller utvecklar långsiktiga relationer 

(jmf Dwyer et al., 1987). Cannon och Perreault (1999) konstaterade att förtroende inte bara 

existerar i nära samarbeten, utan att även köp-sälj-transaktioner ofta innehåller förtroende för 

den andra parten. Tillit och förtroende, som till stor del definierar relationer enligt 

intervjupersonerna, skulle där kunna skapas genom förutsägbarheten i (återkommande) 

transaktioner.  

Intervjupersonerna beskriver sin medvetenhet om försörjningskedjan som begränsad. 

Uttrycket leverantörskedja är därmed kanske inte oproblematiskt i sig. Det är sällan 

medvetenheten om skeenden i försörjningskedjan sträcker sig mer än ett steg åt varje håll, 

alltså till sina egna kunder och leverantörer (Intervjuperson 1, 2016). Att då tala om kedjor 

som samarbetar för att producera till slutkund är naturligtvis inte fel, men kan leda till 

missförstånd. Företagen samarbetar med sina kunder och leverantörer, vilka dessa i sin tur 

samarbetar med har man bara i undantagsfall koll på. Detta faller sig också naturligt i och med 

att varje enskilt företag kan ha hundratals, eller till och med tusentals, leverantörer. Den 

helhetsbild inom kedjorna som beskrivs är därmed omöjlig att ha i praktiken. Synen som 

Goetschalkcxs (2011 ur Corominas, 2013) förespråkar med nätverk av organisationer skulle 

möjligen kunna vara mer passande. 

Oavsett definitionsproblematiken och de språkliga kullerbyttorna är det dock tydligt att 

samarbete är högst aktuellt. Intervjupersonerna beskriver hur man strävar efter att lösa 

gemensamma problem med sina leverantörer eller kunder, ge varandra chans att utveckla sig, 

och att skapa samarbeten som fungerar i längden. Tillit, ärlighet och respekt är ord som 

återkommer, och i längden tjänar man inte på att sko sig på någon annans bekostnad. Ur en 

vetenskaplig synvinkel behövs dock fortfarande vidare studier för att utreda exakt vad detta 

innebär och hur existerande vetenskap relaterar till denna verklighet. 
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6. Slutsatser 

Syftet med denna studie är som tidigare nämnts att undersöka hur individer i en bransch som 

arbetar med företagsrelationer upplever dessa relationer och att skapa en bild av hur detta 

relaterar till teorierna om relationer i leverantörskedjor och företagsrelationer främst inom det 

logistiska fältet. Frågeställningen var: Hur ser de individer som arbetar med företagsrelationer 

på relationernas roll i leverantörskedjor? Det som framkommit är att samstämmigheten mellan 

empirin och teorin varierar, men att empirin på många delområden förefaller vara 

samstämmig med teorin. 

Definitionerna av relation och samarbete stämmer bra överens mellan parterna. I en relation 

hjälps parterna åt att sträva mot gemensamma mål, och båda parter ska erhålla fördelar (Min 

et al., 2005; Intervjuperson 1, 2016; Intervjuperson 2, 2016; Intervjuperson 3, 2016). För att 

lyckas på längre sikt är det viktigt att det finns förutsättningar för god informationsdelning 

och kommunikation (Intervjuperson 1, 2016; Intervjuperson 2, 2016; Intervjuperson 3, 2016). 

Tillit och förtroende är väldigt viktigt i ett samarbete, till exempel tillit till att motparten kan 

leverera det som skrivits i avtalen (Intervjuperson 2, 2016). Formaliseringen som sker genom 

avtal kan fylla såväl funktionen av riskminimering vid förtroendebrister, som ett klargörande 

av hur samarbetet ska ske (Daugherty et al., 2006; Min et al., 2005). Speciellt den senare 

funktionen stöds av forskningen. 

Fördjupade samarbeten med andra företag skapas inte genom snabba beslut utan växer fram 

över tid (Intervjuperson 1, 2016; Intervjuperson 2, 2016; Intervjuperson 3, 2016). Detta 

synsätt kan sägas ifrågasätta teorierna kring hur man väljer partner för långsiktiga samarbeten 

då något faktiskt val aldrig sker. Snarare övergår flera transaktionshändelser med tiden i en 

långsiktig relation. Det finns dock relationer som fördjupas på grund av krav från kunderna, 

något som kan innebära att ett företag tvingas inleda ett samarbete med en annan part trots 

brister i tilliten (Intervjuperson 1, 2016; Intervjuperson 2, 2016; Intervjuperson 3, 2016).  

Teorierna kring individens betydelse för företagsrelationen stöds i relativt stor utsträckning av 

intervjupersonerna. De individer som utgör relationen har en stor del i om den lyckas eller ej 

(Gligor och Esmark, 2015; Intervjuperson 2, 2016; Intervjuperson 3, 2016). 

Intervjupersonernas tillägg till teorin är att individerna är utbytbara, affären går före och man 

kan byta ut en individ om det exempelvis brister i personkemi (Intervjuperson 1, 2016; 

Intervjuperson 2, 2016; Intervjuperson 3, 2016).  

Många forskare anser också att interpersonella relationer förenklar samarbetet mellan 

företagen (Gligor och Autry, 2012; Andersen och Kumar, 2006; Gligor och Esmark, 2015). 

Intervjupersonerna har en något delad syn där man å ena sidan anser att det inte går att ha en 

privat- och en affärsrelation till samma person (Intervjuperson 1, 2016). Å andra sidan anser 

man att de två relationerna kan separeras beroende på situation (Intervjuperson 2, 2016; 

Intervjuperson 3, 2016). Huruvida skillnaden mellan dessa perspektiv är faktisk eller språklig 

är svårt att avgöra. Värt att notera är dock att även forskare påtalar vikten av att behålla en 

affärsmässighet trots den interpersonella relationen (Gligor och Autry, 2012). 
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Intervjupersonerna anser att affärsmiljön är hårdare idag än tidigare, något som skapat 

behovet av tätare samarbeten. Detta är en syn som relativt väl stämmer överens med den som 

ligger till grund för leverantörskedje-tänket. Framväxten av ny teknik har förbättrat för 

företagen, men kan även påverka individerna negativt då det kan verka stressande (Picoto et 

al., 2013; Intervjuperson 3, 2016).  

Trots den relativa samstämmigheten mellan teoretiker och praktiker finns ändå anledning att 

ifrågasätta förhållandet mellan teori och empirin i denna studie. Teoretikerna menar att 

gemensamma investeringar, utsuddade företagsgränser och integrering är viktiga delar i 

långsiktiga relationer (Rinehart et al., 2004; Min et al., 2005; Childerhouse och Towill, 2011; 

Ciabuschi et al., 2014 m fl). Dessa delar saknar dock stöd i empirin, vilket kan tyda på att man 

trots ett gemensamt språk egentligen talar om olika sorters relationer. Intervjupersonerna 

likställer i stor grad långsiktiga relationer med återkommande transaktioner över tid, något 

som till synes skiljer sig från forskarnas perspektiv. Även skillnaderna i hur samarbetspartners 

väljs skulle kunna förklaras om man egentligen talar om fundamentalt olika sorters relationer. 

Slutligen kan vi konstatera att på ytan förefaller teorin och empirin ha mycket gemensamt, 

men för att säkert kunna uttala sig om hur det förhåller sig på djupet krävs mer riktade studier. 

Önskvärt hade varit att följa upp den gjorda studien med en återkoppling med 

intervjupersonerna för att bättre klargöra och ställa uppföljningsfrågor inom vissa områden. 

Till exempel hade sådana uppföljande intervjuer kunnat fokusera på delande av outtalade 

kompetenser, gemensamma innovationer och andra delar som beskrivs i samband med djupa 

relationer i leverantörskedjor. Bland annat hade frågor kunnat ställas mer riktat för att försöka 

fånga implicit kunskap och outtalad samverkan och på så sätt se om skillnaderna som här 

upplevs mellan teori och empiri enbart grundas i otillräckligt djupa intervjuer. En uppföljning 

av dessa bitar skulle ge bättre möjlighet att besvara frågan om huruvida empiri och teori har 

samstämmiga bilder på vad långsiktiga företagsrelationer innebär. 
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6.1 Förslag på framtida studier 

Utifrån denna studie kan vi se flera intressanta vinklar inför kommande studier: 

 Fördjupande studier skulle kunna göras inom samma bransch för att se om resultaten 

är liknande. 

 En annan bransch kan undersökas för att se om resultaten skiljer sig åt. 

 En liknande studie med ett annat demografiskt urval. Har personer från en annan 

generation, kultur eller med ett annat kön en annan bild av ämnet? 

 Det finns över lag dåligt med studier om hur relationerna påverkas av de tekniska 

utvecklingarna. 

 En undersökning av en kunds jämfört med en leverantörs syn på relationer. 

 En diskursanalys inom området, med målet att utreda hur mycket av förändringarna 

som är språkliga och hur mycket som är praktiska.  

 Studier inriktade på definitionerna av ”långsiktig relation” och om hur den djupare 

teorin kring relationer inom leverantörskedjor och företagsrelationer hänger ihop med 

det som sker i företagen. 

6.2 Kritik mot den egna studien 

Det finns alltid saker som kan göras bättre. Till exempel hade vi kunnat göra noggrannare 

undersökningar och därmed även en djupare analys av detta ämne. Fler, eller uppföljande, 

intervjuer hade också kunnat ge en tydligare bild av situationen.  

Större skillnader i det demografiska urvalet av intervjupersonerna hade eventuellt breddat 

svaren. Likaså hade att skilja på yrkesgrupperna kunnat ge ett annat resultat, till exempel att 

bara undersöka en inköpares syn på relationer eller dylikt. 

Tiden som förflöt mellan intervjuerna kan ha inneburit att till exempel den sista intervjun 

hade ett något annorlunda upplägg och struktur. Förändringar som dessa kan dock utgöra 

fördelar om de innebär att man kommer in på andra ämnen och inte fastnar i det som varit.  

Det är svårt att utifrån inspelningar skapa en empiri som säkert överensstämmer med 

intervjupersonernas åsikter. Tolkningar och antaganden utifrån vad andra har sagt medför 

vissa svårigheter (Larsen, 2009). Vår sammanställning av det empiriska materialet har 

troligtvis präglats av våra tolkningar och vår bild av ämnet. Kedjesökningarna av artiklar kan 

också ha gett en subjektiv bild av området då de kan ha gett en bild av att fältet är mer 

likriktat än det är. Förutom detta finns en risk att intervjupersonerna missförstått frågor, inte 

varit fullt sanningsenliga vid intervjutillfällena, eller att vi omedvetet påverkat deras svar 

genom till exempel ledande påståenden eller kroppsspråk (Larsen, 2009). 

Studien baseras även på ett fåtal intervjuer. Resultatet hade sannolikt blivit mer träffsäkert om 

fler och djupare intervjuer hade genomförts. Såväl studiens ursprungliga omfattning som 

praktiska påverkande faktorer har dock inneburit att detta ej varit möjligt. 
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Bilaga A 
 

Intervjuguide 

Allt kommer ske anonymt, är du okej med att vi spelar in? 

 Hur gammal är du? 

 Vad jobbar du med?  

o Hur länge har du gjort det? 

o Vad går det ut på? 

 Vad har du jobbat med tidigare? 

 Vad är samarbete för dig? 

 Vad är relationer för dig?  

 Hur ser du på långsiktighet i relationer? - ska man skapa långsiktiga relationer eller 

vill man ha det mer som en öppen marknad? 

 Hur vet man vem/vilka man ska samarbeta med och när är det aktuellt? och hur 

mycket? 

o T.ex väljs det utifrån kultur, bransch eller något annat?  

 Hur jobbar ni i relationen med praktiska saker? (t.ex. informationsdelning, 

standardiseringar osv.) 

o (Praktiska) lösningar som ni kommer fram till, sprids de till andra relationer?  

 Hur ser ni på avtal inom relationer? Och ser avtalen olika ut beroende på olika 

relationer?  

 Kan du se att det har skett en skillnad i hur relationerna ser ut idag mot förr?  

 Vet du om arbetet med leverantörsrelationerna sker på samma sätt som med kunderna?  

 Umgås du privat med någon kund/leverantör?  

o Påverkar det affärsrelationerna på något sätt?  

o Kommer ni närmre eller längre ifrån varandra på det sättet?  

 


