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Abstract  
The aim of this study is to estimate the role of business values in a business 
relationship. A lot of studies has been conducted about a nations or a company’s 
values, but how does it affect a company’s interaction with other companies? Studies 
of business relationships has focused more on objective elements of a business 
relation, where this study focuses more on subjective elements. The role of business 
values in a business relation has been answered with the help of two case studies, 
including one supplier and two customers in each case study. Interviews and 
participating observations has been used as research methods. The conclusions of the 
study is that business values has a minor part of the business relationships that has 
been studied. Interaction between individuals in different companies is more essential. 
The employees own values are more important than the business values in both of the 
case studies.  
 
Keywords: Business relationships, Industrial networks, Values, Business values, 
Business culture, Value congruence  
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1. Inledning 
I inledningskapitlet kommer de teoretiska begreppen företagskultur, värderingar, 
värderingskongruens, industriell nätverksteori och affärsrelation att introduceras. 
Efter det följer syftet. 
 
År 2007 genomförde Järvensivu en studie som undersökte värderingskongruens i ett 
nätverk och hur värderingskongruens påverkar ett nätverks framgång. Efter studien 
uppdagades det att det fanns teoretiska luckor kring företags förståelse för andra 
företags värderingar. Järvensivus (2007) slutsats i studien var att likheter och 
skillnader gällande värderingskongruens inte var det som gjorde ett nätverk 
framgångsrikt. Det fanns dock indikationer på att förståelsen kring värderingar kan ha 
en påverkan på relationen. Där ämnar vår studie att ta vid, för att i en svensk kontext 
undersöka två företag verksamma i stålbranschen.  
 
Welch och Wilkinson (2002) skriver att det finns en avsaknad av studier som 
behandlar hur värderingar fungerar mellan företag som har en relation med varandra. 
Jones et al (1997) skriver att gemensamma värderingar på makronivå, i form av 
värderingar i ett nätverk är någonting som saknas i nätverkslitteraturen, vilket 
Järvensivu (2007) bekräftar fortfarande är situationen. Då värderingar är en stor del av 
kulturbegreppet (Schein, 1990;Järvensivu, 2007) kommer kulturbegreppet först 
behandlas och konkretiseras. För att förstå värderingars innebörd och komplexitet 
krävs det kunskap kring kultur och dess innebörd. Kulturbegreppet kommer därför att 
fungera som ett bakomliggande begrepp till värderingsbegreppet (Järvensivu, 2007). 
 
Företagskultur är ett forskningsfält med stora skillnader vilka effekter kultur har i ett 
företag. (Alvesson, 2009). Vissa forskare är mer positiva angående till vilka 
framgångsfaktorer en ”korrekt” och stark kultur kan ha som Schein (1990;2010), 
Peters & Waterman (1987), Hofstede (1991). Andra är mer kritiska, som Kunda 
(2006), Alvesson (2009), Grey (2009), Wilson (2008) till kulturs effekter på företag. 
De studier som har genomförts har i regel kartlagt ett enskilt företags 
kultur, som Schein (1990;2010) och Kunda (2006) eller ett enskilt lands kultur, som 
Hofstede (1991). Samtidigt som skillnader gällande kulturs effekter inom teorin 
existerar används företagskultur i praktiken till profilering och varumärkesbyggande 
(Urde, 2003). Vissa marknadsföringsteoretiker förespråkar att du bör använda ditt 
företags värderingar vid just varumärkesbyggande. Det är dock viktigt enligt dessa 
teoretiker att de värderingar som används i profileringssyfte speglar de värderingar 
som faktiskt ”existerar” inom företaget (Lagergren, 1998; Kapferer, 2012). 
 
Wilkinson och Young (2000) skriver att de ser ett mönster av att samarbete mellan 
företag blir alltmer vanligt. Exempelvis i form av nätverk, allianser och fusioner, där 
företag agerar tillsammans i affärsrelationer. Samtidigt är det vanligt bland praktiker 
att profilera sig med sina egna unika värderingar, som gjort just dem framgångsrika 
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(Urde, 2003). Men är värderingar verkligen bara dina egna? Ford och Håkansson 
(2002) skriver att vad som sker i en affärsrelation alltid kommer att påverka 
resterande affärsrelationer i nätverket. Därav blir det intressant hur värderingar 
påverkar aktörer i en affärsrelation och deras förståelse för värderingskongruensen 
mellan aktörerna. Håkansson och Snehota (1995) skriver att det inte är uppenbart var 
det egna företaget börjar och var den slutar. Kunder, leverantörer och det egna 
företagets sömmar överlappar varandra till att bilda en stor kostym, nätverket. Med 
grund i ovan anförda, anser vi precis som Järvensivu (2007) att det finns teoretiska 
luckor gällande hur värderingar påverkar affärsrelationer. Ett företag kan ”aldrig” bli 
bättre än sina kunder och leverantörer (Håkansson och Snehota, 1995), vilket gör det 
intressant att undersöka vilken betydelse värderingar har i en vidare kontext än det 
egna företaget eller i just ett enskilt land. Alltså vilken roll värderingar har i en 
affärsrelation, leker lika företag bäst? 

1.1 Företagskultur 
Företagskultur är ett komplext och flerdimensionellt uttryck som det forskats mycket 
kring (Alvesson, 2009). Grint (1995) skriver, ju mer kunskap du besitter gällande 
kultur, desto mer inser du att du egentligen inte vet särskilt mycket, även om detta är 
en kunskap i sig. Det finns många olika definitioner utav företagskultur som skiljer 
sig åt, vilket kommer diskuteras i teoriavsnittet. Det finns dock punkter som 
uppsatsen utgår ifrån där teoretikerna är överens. Exempelvis är kultur någonting som 
det krävs flera människor för att det ska uppstå och att kultur finns i huvudet på 
människor, det är immateriellt och inte någonting som du kan ta på (Alvesson, 2009; 
Grey, 2009; Hofstede, 1991; Kunda, 2006; Wilson, 2008). Begreppet är subjektivt 
och kommer också att behandlas subjektivt i uppsatsen. Det är en fråga om tolkning 
och kommer att kräva kvalitativa metoder för att bäst kunna undersökas, vilket 
Wilson (2008) poängterar.  
 
Anställdas identiteter och värderingar måste enligt Alvesson (2009) gå hand i hand 
för att en företagskultur ska uppstå. Han poängterar även att företagskultur främst 
utgår från människorna i företaget, och inte vad som står på deras hemsida eller i 
deras årsredovisningar om företagskulturen. Alvesson (2009) skriver också att om en 
företagskultur uppstår, utgår den i regel från emotionella faktorer, snarare än 
rationella faktorer. Företagskulturella fenomen som existerar har ofta ett djup och är 
svåra för utomstående att förstå och förklara (Alvesson, 2009). 
 
Kultur är ett komplext begrepp vilket har medfört att för att kunna betrakta 
företagskultur måste vissa förenklingar göras av oss som författare. Kultur kommer 
att betraktas via företagssmedlemmars värderingar, då värderingar är en 
grundkomponent i företagskultur (Alvesson, 2009, Järvensivu, 2007; Schein, 1990). 
En värdering ses som något en aktör är medveten om (Schein, 1990), därav kan 
det ”fångas” i en intervjusituation. Ett antagande vi som författare gör är att 
värderingar är inlärt, vilket gör att det blir en social konstruktion (Hofstede, 1991, 
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Alvesson, 2009 ). Vi som författare menar alltså att värderingar inte är något du föds 
med och inte någonting som du har per automatik för att du tillhör ett visst företag. 

1.2 Industriella nätverk  
Nätverksteori innefattar en situation där flera företag är sammankopplade med 
varandra och är beroende utav varandra. Det är viktigt för företagen att andra företag 
än de själva blir framgångsrika med ett sådant synsätt. Vilket skiljer mot mer 
traditionell marknadsteori där ett synsätt snarare är att den starkaste överlever, vilket 
är mer darwinistiskt. En metafor som kan åskådliggöra ett nätverk är synen av ett 
nätverk som en regnskog. Det handlar fortfarande om att överleva, men de som lever i 
regnskogen är mer beroende av varandra eftersom de lever i ett gemensamt ekosystem. 
Vid utgångspunkten av att se en marknad som en regnskog blir insikten att även om 
en aktör är framgångsrik, klarar den sig inte ensam. (Håkansson et al, 2009) 
 
Ett nätverk är affärsrelationer med minst tre företag som är sammankopplade genom 
materiella och/eller immateriella investeringar. Det innebär att företag påverkas utav 
händelser som de inte är direkt involverade i. Varje enskild relation är ur detta 
perspektiv en del av ett större sammanhang, det är menat att bättre spegla hur 
affärsrelationer ser ut och fungerar i praktiken. Det innebär att det som sker utanför 
företagets gränser kan vara viktigare än det som sker inom företaget. Om företaget är 
involverat i ett framgångsrikt nätverk behöver det inte innebära att det är positivt för 
företaget. Anledningen till varför kommer att utvecklas senare i uppsatsen. 
(Håkansson et al, 2009)  
 
En affärsrelation mellan två företag kallas för en dyad och är den minsta delen i ett 
nätverk (Håkansson och Snehota, 1995). Uppsatsen har studerat fyra stycken dyader 
mellan leverantör och kund med leverantörerna i fokus. Det är alltså fyra mindre delar 
av ett industriellt nätverk som undersöks där respektive del antas påverka indirekt på 
resterande nätverk.  
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1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att genom kombination av två forskningsfält, affärsrelationer 
och värderingar bedöma vilken roll värderingar har i en affärsrelation.  
 
Syftet innefattar leverantörens uppfattning om deras interna värderingar och kundens 
värderingar, kundens uppfattning om deras interna värderingar och leverantörens 
värderingar. Tillsammans bildas då en förståelse för värderingskongruens i 
affärsrelationerna och tanken är att bedöma vilken roll detta har för affärsrelationerna. 
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2. Industriella nätverk 
I kapitel 2 skrivs det om grundläggande antaganden inom nätverksforskningen. 
Viktiga begrepp för uppsatsen som senare kommer vara en del av analysmodellen 
kommer också att redogöras för.  
 

“In its most abstract form a network is a structure where a number of nodes 
are related to each other by specific threads” (Håkansson och Ford, 2002, s. 
133) 

 
För att ett företag ska bli framgångsrikt är interna processer viktigt. Men företag lever 
inte i en isolerad värld där de själva kan agera som de vill, utan är ständigt påverkade 
av sin omvärld och sina intressenter. Det som händer utanför ett företags gränser och 
mellan andra företag kan därför sägas vara viktigare än vad som händer inom det egna 
företaget (Håkansson et al, 2009). För att förstå vad som händer i ett företag krävs det 
att företaget analyseras på en nivå som sträcker sig utanför det enskilda företaget, i 
form av flera företag eller i ett nätverk (Ford och Ritter, 2004). Därav blir det 
intressant att studera hur företaget interagerar med varandra. 

 
”No business is an island” (Håkansson och Snehota, 1989, s. 187) 

 
Enligt ett industriellt nätverksperspektiv består en affärsrelation av minst tre företag 
som är sammankopplade genom materiella/immateriella investeringar. Som tidigare 
skrivits i inledningskapitlet är synen på en marknad som en regnskog, där ingen aktör 
klarar av att agera ensam (Håkansson et al, 2009). Vad som sker mellan två aktörer är 
inte någonting som någon av aktörerna har absolut kontroll över, utan det är något 
som sker genom interaktion mellan de båda aktörerna (Ford och Ritter, 2004). Det 
krävs för att ett industriellt nätverk ska uppstå att marknadsföring och inköp sker i 
kontexten av affärsrelationer som är tätt sammankopplade, komplexa och existerat 
under längre tid. Både leverantör och kund ses som aktiva medverkare i interaktionen 
vilket gör att båda är inblandade i produktens/tjänstens utformning (Håkansson, 1982).  
 
Något som skiljer synen på industriella nätverk mot exempelvis mer traditionell 
managementlitteratur är synen på beroende och konkurrens. Nätverksteoretiker utgår 
från att beroende av andra företag är något naturligt och att konkurrens inte per 
definition är negativt och något som måste nedkämpas. Ur ett nätverksperspektiv kan 
exempelvis konkurrenter påverkas positivt av att ha gemensamma leverantörer då det 
kan leda till en indirekt kunskapsspridning mellan konkurrenterna (Gadde et al, 2003). 
Det kan också vara positivt att din konkurrent ökar i försäljning, eftersom det kan leda 
till gemensamma framgångssynergier då det kan innebära ett ökat intresse för den 
bransch ditt företag befinner sig i (Håkansson et al, 2009). 
 
Kontroll av sitt nätverk är någonting som Håkansson och Snehota (1995) menar att en 
ensam aktör inte kan förmå, utan det krävs ett slags godkännande från resterande 
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aktörer i nätverket för att kunna åstadkomma en förändring. Det är ett antagande som 
gör det viktigt att betrakta ett företag utifrån de relationer de har till andra aktörer. För 
att få en större förståelse för vad som verkligen händer i ett företag, och varför det 
händer. Ett nätverk kan vara framgångsrikt tillsammans, där innovation sprids och 
framgång skapas, men därmed inte sagt att det är positivt för alla aktörer att existera i 
ett nätverk. (Håkansson et al, 2009). Att en enskild aktör inte kan styra ett närverk 
själv är något som skiljer synen på industriella nätverk mot exempelvis strategiska 
allianser, där Jarillo (1988) menar att en enskild aktör har större möjlighet att styra sitt 
nätverk, att det kan finnas en sorts lagkapten inom nätverket som har större möjlighet 
att inleda förändring än andra aktörer.  
 
De företag som drar störst nytta av ett nätverk är de som på mest effektivt sätt kan dra 
nytta av sina och andra aktörers resurser. Kan inte ditt företag dra nytta av sina och 
andra aktörers resurser skapar nätverket mer restriktioner än möjligheter (Håkansson 
et al, 2009). Att existera i ett nätverk innebär att makt förskjuts till andra i ditt nätverk, 
vilket är både positivt och negativt. Kortfattat kan det sägas att ditt eget företag inte 
får tillskrivas alltför stor makt eftersom att det kan hämma innovationsförmågan i 
nätverket, men det kan också vara problematiskt att ha för lite makt och bli alltför 
beroende av andra aktörer (Håkansson och Ford, 2002). Att utöva makt, eller initiera 
en förändring inom ett nätverk är också någonting som är svårkontrollerat. En tilltänkt 
förändring kan få ett helt annat slut, detta på grund av den interaktion och det 
beroende som existerar inom nätverket av andra aktörer(Ford och Ritter, 2004). 

2.1 Affärsrelationer 
Uppsatsen utgår från definitionen att affärsrelationer är en sammankoppling mellan 
flertalet företag där dessa är delar av ett större sammanhang. Det innebär att om två 
företag har ett utbyte med varandra genom en relation, innefattar det att fler företaget 
kommer påverkas av detta utbyte. Vad som händer i en relation kommer i ett senare 
skede alltså att ha en påverkan på andra relationer i nätverket. (Håkansson och 
Snehota, 1995).  
 
Affärsrelationer ses inom nätverkslitteraturen som ett sätt att lösa problem, istället för 
synen att de är ett medel för att tillskansa sig eller sälja produkter/tjänster (Ford och 
Ritter, 2004). Affärsrelationerna ses som komplexa eftersom de innefattar ett utbyte, i 
regel mellan flertalet människor på flera nivåer och på olika delar i de olika företagen 
(Håkansson 1982; Håkansson och Snehota, 1995). Öberg (2010) skriver att 
affärsrelationer kan finnas mellan olika ledningar men också mellan personal på 
operativ nivå mellan företag. Relationerna som finns på olika hierarkiska nivåer kan 
skilja sig åt. Detta innebär att affärsrelationer inte bara betraktas från företag till 
företag, eftersom att affärsrelationen kan se olika ut beroende på vilken del av olika 
företag som undersöks.  
 
Förutsättningar gällande resurser är ofta mer jämnt fördelade mellan leverantör och 
kund i affärsrelationer till skillnad från försäljning till privatkunder. Förändring är 
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något som kan initieras från båda håll på ett annat sätt än för privatkunder eftersom att 
aktörerna är mer jämbördiga (Håkansson och Snehota, 1995). Detta grundar sig i att 
beroendefaktorn oftast är jämnare fördelad inom företag till företag än vad det är 
mellan inom företag till konsument. Inom en relation i en kontext av företag till 
företag styrs inte relationen av en part utan den påverkas utav båda parter. Oftast har 
parterna olika uppfattningar vad relationen har för innebörd och vad som är målet 
med relationen. Båda parterna försöker sedan, utifrån sin bild av relationen, skapa en 
önskvärd relation. Vilket innebär att relationen ofta blir någonting mellan vad de olika 
parterna föreställt sig. ( Ford et al. 2003)  
 
Då maktförhållandet är mer balanserat i företag till företag-relationer blir det lättare 
för en kund och en leverantör att driva på varandras utveckling, för att utvecklas 
tillsammans (Gadde och Håkansson, 1993). Håkansson och Snehota (1995) skriver att 
långtgående affärsrelationer ofta frångår skrivna avtal och blir mer informella med 
tiden. Detta eftersom att det är mer effektivt vid exempelvis en konflikt att bygga en 
lösning på tidigare uppbyggt förtroende, istället för vad som står i ett skriftligt avtal. 
Att hantera sina relationsbindningar informellt kan alltså vara viktigare vid kritiska 
skeenden än att hantera det formellt. 
 
Håkansson och Snehota (1995) har skrivit om fyra förekomster som är typiska för 
affärsrelationer. Dessa är anpassningar, samarbete/konflikt, interaktion och rutiner. 
Företag i en affärsrelation genomgår konstant anpassningar till varandra gällande 
aktiviteter som matchas mellan företagen och individerna i företagen. Anpassningar 
innebär att ett företag formar sig efter det andra företaget. Det är någonting som sker 
regelbundet och binder samman företaget Det gör företagen starkare men samtidigt att 
de begränsas mer utav varandra. Samarbete och konflikter är något som präglar 
affärsrelationer och bör förekomma för att relationen skall vara hälsosam (Håkansson 
och Snehota, 1995, Ford och Ritter, 2004). Däremot är det viktigt att konflikterna inte 
blir alltför stora, så att konflikterna inte överstiger nyttan med relationen. Samarbete 
och konflikter ses som hur företagens representanter arbetar tillsammans. Interaktion 
mellan två företag är något som involverar människor och hur de kommunicerar med 
varandra i en relation. Människor behöver exempelvis kunna ha tillit för varandra i en 
affärsrelation. Interaktion är något som kan vara ett sätt för en individ att utnyttja sitt 
personliga ”nätverk” i en affärsrelation och detta beskrivs som en sorts grundläggande 
bindning för affärsrelationer. Affärsrelationer tenderar att bli institutionaliserade när 
de pågått en längre tid, och utgår då mer från rutiner och på så vis som människorna 
agerat tidigare. Alltså explicita eller implicita ”regler” om hur du skall bete dig, 
ritualer som funnits. Rutiner är även ett sätt att hantera individuella aktiviteter i en 
relation. (Håkansson och Snehota, 1995) 
 
Även fast att anpassningar sker som Håkansson och Snehota (1995) skriver, mellan 
företag så skriver Wilkinson et al (2005) att vilket företag som säljer till vilket inte är 
någon slumpmässig företeelse. Företag kan vara lika varandra, trots att de inte 
anpassat sig till varandra. De kan ha varit lika varandra gällande vissa faktorer på 
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förhand. Det existerar faktorer som gör att vissa företag samarbetar med varandra där 
Wilkinson et al (2005) gör en liknelse till hur det fungerar för människor att hitta en 
kärlekspartner. Storlek på företaget, teknologi, och värderingar är exempel på faktorer 
som kan spela in på vilket företag som samarbetar med vilket. Ellram (1990) skriver 
att emotionella faktorer är något som påverkar vilka företag som har en affärsrelation. 
Ellram beskriver emotionella faktorer som en magkänsla där ett företag gick att lita på, 
exempelvis i form av förtroende 
 
Huemer (1998) skriver att förtroende i en affärsrelation ofta beskrivs som väldigt 
viktigt, men det är svårt att veta hur förtroende skall användas i både teori och i 
praktik, vad är egentligen förtroende i en affärsrelation? 
 

“The need for development of mutual trust means that no business relationship 
can ever be established instantaneously. It grows over time as trust between 
actors develops, and there is a considerable amount of inertia in it.” 
(Håkansson och Snehota, 1995, s. 198) 

 
Förtroende i en affärsrelation uppstår genom ett socialt utbyte mellan minst två 
aktörer. I regel är uppkomsten av förtroende en trög process och inte någonting som 
uppstår direkt vid ett ekonomiskt utbyte. I regel är det någonting som inleds med 
mindre risk gällande ekonomiska transaktioner för att sedan övergå i större 
transaktioner när förtroendet i relationen ökat (Håkansson och Snehota, 1995) 
Förtroende är viktigt i en affärsrelation och betraktas som en stor del för 
affärsrelationers välmående. Det betraktas vara något som minskar opportunism, 
minskar risk och minskar transaktionskostnader (Huemer, 1998). Ett stort förtroende 
mellan företaget kan möjliggöra men också begränsa olika beteenden. En djuprotad 
relation mellan företaget kan innebära att vissa relationer med andra företaget ska 
undvikas för att den djuprotade relationen inte ska ta skada. (Ford et al. 2003) 
 

”Companies do things; they perform various activities, develop products, 
produce and process information, purchase and sell. Numerous different 
activities are carried out in companies. Activities performed and the way they 
are carried out are determinants of the costs and revenues of a 
company. ”(Håkansson och Snehota, 1995, s. 50) 

 
Aktiviteter i ett företag är enkelt uttryckt det som företagen gör (Håkansson och 
Snehota, 1995). Inköp, sälj, affärsutveckling är några exempel på vad som kan 
betraktas som en aktivitet. Att utföra alla aktiviteter själv inom ett företag är dyrt och i 
regel ineffektivt, därav är det vanligt att länka sina aktiviteter till ett annat företags, 
som ett sätt att rationalisera (Gadde et al, 2003). 
 
Att interagera och koordinera sina aktiviteter med andra aktörer är den viktigaste 
aktiviteten för ett företag, dels eftersom det har stor påverkan på produktiviteten, hur 
relationen med andra aktörer behandlas. Men att länka sina aktiviteter till en annan 
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aktör är någonting som transaktionsteori betraktar som riskabelt, medan 
nätverksteoretiker tenderar till att se fördelarna av dessa länkar. Något som framhålls 
är dock att det är viktigt att aktivitetslänkarna sker genom ett systematiskt sätt att 
arbeta, för att bäst kunna få fördelarna av ett samarbete. (Gadde et al 2003).  
 
Olika aktivitetskedjor är kopplade till varandra, antingen direkt eller indirekt. Vilket 
innebär att om du förändrar en länk i en aktivitetskedja, förändrar du även dem som är 
kopplade direkt eller indirekt till denna länk (Håkansson och Snehota, 1995). 

 
“In the relationship perspective all activities of a company have to be 
regarded as linked to those of other companies. Both types appear then to be 
´core activities´ in a business enterprise.”(Håkansson och Snehota, 1995, s. 
52) 

 
En resurs kategoriseras i uppsatsen utifrån Håkansson och Snehotas (1995) definition 
som tekniska och fysiska produkter, tekniska och fysiska produktionsanläggningar, 
sociala affärsenheter och sociala affärsrelationer. Håkansson och Snehota (1995) 
skriver att resurser inte är givna enheter, utan är variabler vars värde utvecklas över 
tid. Resursers värde ligger i dess användning och i dess kombination med andra 
resurser. Resurser ses alltså både som heterogena i dess användning och i dess värde. 
För att något ska kunna kategoriseras som en resurs krävs det att det genom 
användning uppstår något värdefullt. Gadde et al (2003) skriver att detta är en skillnad 
mot grundläggande antaganden inom nationalekonomisk mikroteori där värdet av en 
resurs anses vara given. 
 
En resurs finns inte bara hos det egna företaget, en del av företagets resursbas 
existerar i dess nätverk (Gadde el al, 2003). En resurs är otydlig om de är interna eller 
externa i en relation där även själva relationen kan vara en resurs, eftersom det inte är 
uppenbart vart det egna företaget börjar och slutar. De olika resurserna som används i 
en interaktion mellan företaget kan vara kopplade olika hårt. (Håkansson och Snehota, 
1995) 
 
Att styra sitt eget nätverk är något som nätverksteori utgår från att en enskild aktör 
inte kan göra ensam, det krävs fler för detta. (Håkansson och Snehota, 1995) 

 
”All of those involved in the network are simply actors in it, all are 
interdependent with others and all of their activities and resources, and they 
themselves take their form and play out their role interactively with others. 
Each can influence the direction of the network, but none of the actors started 
the network, no one designed it, no one owns it, no one controls it. Nor is it 
limited the geographical, cultural, industrial or intellectual boundaries of 
their imaginations.” (Håkansson et al, 2009, s. 260) 
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Dock kan det finnas aktörer som har större möjlighet att påverka andra aktörer inom 
sitt nätverk. Men inte heller dessa kan helt ensamma styra sitt nätverk. (Håkansson et 
al, 2009). 
 
En aktörsbindning kan uppstå när två aktörer, eller fler har ett ömsesidigt förtroende 
för varandra, där två noder då kopplas samman med en imaginär tråd. En förutsättning 
för att en aktörsbindning skall uppstå är att det existerar ett gemensamt förtroende 
mellan aktörerna. (Håkansson och Snehota, 1995) 
 
Ett företags identitet är någonting som Håkansson och Snehota (1995) beskriver som 
viktigt för affärsrelationen. Deras definition av identitet är att det ligger i betraktarens 
öga, och inte något som ägs av det egna företaget. Håkansson och Snehota (1995) 
skriver att det inte existerar några egentliga gränser mellan olika företag eftersom 
identiteten skiftar beroende på vem som betraktar företagen. De gör en parallell till ett 
ordspråk, säg mig vem dina vänner är, och jag skall säga dig vem du är. Men 
applicerar det istället på ett företag enligt nedanstående citat. 

 
”No business is better than its customers and suppliers” (Håkansson och 
Snehota, 1995, s. 199) 

 
Håkansson och Snehota (1995) skriver att en aktör kan skapa sin egen värld genom 
påverkan på andra aktörer i dess nätverk. Detta måste ske genom samarbete där 
resterande aktörer ”godkänner” denna påverkan. Utan ett godkännande från de andra 
aktörerna är en förändring omöjligt. Aktören kan alltså både begränsas och förstärkas 
av aktörerna i dess nätverk. Öberg (2010) skriver att det finns situationer gällande 
bindningar till andra aktörer där de operativa delarna inom två företaget varit de som 
hållit samman relationen där den strategiska delen vacklat i relationen. En relation 
mellan två företag kan enligt dessa implikationer från Öberg (2010) bestå av flera 
olika relationer, beroende på vilken nivå av företagen som betraktas.  
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3. Företagskultur 
I kapitel 3 definieras och kompliceras bilden av företagskultur för att sedan övergå 
till begreppet värdering och värderingskongruens som kommer att vara centrala 
begrepp i uppsatsen. 
 
Kunda (2006) skriver att företagskultur under tiden för hans studie var något väldigt 
hyllat där exempelvis Peters och Waterman (1987) kritiseras i efterhand för sin alltför 
hyllade bild utav vad en stark företagskultur kan åstadkomma. Vid beskrivandet av 
vad företagskultur är använder sig Kunda (2006) utav Goodenough (1970) som 
beskriver företagskultur som något som finns i huvudet och i hjärtat på människor, en 
slags inlärd kropp som är inlärd genom tradition. Han använder sig även av Geertz 
(1973) som beskriver företagskultur som gemensamma regler gällande kognitiva 
egenskaper, normer, värderingar och grundläggande antaganden.  
 
Schein (1990) väljer att definiera kultur som ett mönster utav grundläggande 
antaganden som skapats, upptäckts och utvecklats utav en grupp människor som har 
lärt sig att hantera problem, utifrån och inom företaget. Dessa antaganden har visat sig 
fungera tillräckligt bra för att de ska anses vara trovärdiga vilket innebär att de lärs ut 
till nya medlemmar i gruppen, för att även de ska agera korrekt när problem uppstår. 
Schein (1990) skriver att styrkan i och även hur homogen kulturen är beror på 
stabiliteten i gruppen, hur länge gruppen existerat, hur gruppen har utvecklats och 
även styrkan och klarheten i de antaganden som gruppens skapare och ledare har. För 
att studera kulturbegreppet finns det enligt Schein (1990) tre parametrar som kultur 
grundar sig ur, värderingar, artefakter och grundläggande antaganden.    
 
Företagskultur kan ses och definieras på flera olika sätt, dock finns det två olika 
huvudperspektiv som är välanvända och som har stor påverkan på vad som undersöks 
och vilka resultat som blir. Det som skiljer perspektiven är om man ser företagskultur 
som något som företaget har eller om det är någonting som företaget är. Det första 
perspektivet, att kultur är något som företaget har, undersöker företagskultur som en 
organisatorisk variabel. Perspektivet där kultur är någonting som företag är ser 
kulturbegreppet som en metafor. (Alvesson, 2009; Järvensivu 2006; Smircich 1983)  
 
Det som skiljer variabel- och metaforperspektivet är grundläggande antaganden som 
nödvändigtvis inte framgår i en ytlig genomläsning utav texter som är skrivna om 
företagskultur. Det kan vara svårt att upprätthålla distinktion mellan de två olika 
perspektiven på kultur (Smircich, 1983). Det finns därför studier som inte 
kategoriserar sig i någon utav de ovannämnda perspektiven (Alvesson, 2009). På 
senare år har metaforperspektivet utvecklats och blivit allt vanligare, dock det finns 
forskare som håller väldigt hårt vid den traditionella uppfattningen om hur kultur ska 
studeras, att kultur är en variabel, exempel på detta är Schein (2010) och Järvensivu 
(2007) 
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Alvesson (2009) skriver att om kultur ses som en variabel innebär det att kultur ses 
som avgränsande fenomen som ses som analytiskt skilda från andra fenomen. Kultur 
blir med detta synsätt ett subsystem inom företaget likt strategi och affärsidé.  
Enligt metaforsynen är inte kultur något som står utanför företaget utan det 
genomsyrar hela företaget. Detta innebär att det finns en kulturell dimension i alla 
beslut och alla handlingar som genomförs, här är symbolik och innebörd viktigt 
(Alvesson, 2009). Järvensivu (2007) anser dock att kultur bör ses som en variabel då 
företagskultur påverkar och blir påverkad utav interorganisatoriska element som 
stabilitet och engagemang. Järvensivu (2007) anser också att variabel perspektivet är 
bäst lämpat då praktiker oftare använder sig utav detta perspektiv och att 
metaforperspektivet därför blir abstrakt. Järvensivu (2007) ser kultur som något som 
går att påverkas utav enskilda individer, dock poängterar han att det är ytterst osäkert 
till vilken grad en individ kan påverka en kultur. Alvesson (2009) är mer kritisk och 
menar att kultur är någonting som uppstår mellan människor och inte något som 
exempelvis en ledning bara kan implementera in i företaget. 
 
Om fenomen däremot skulle ses ur ett kulturellt perspektiv skulle det innebära att en 
viss typ förståelse skulle få företräde och andra negligeras (Deshpande & Webster, 
1989). Det är den största anledningen till att Alvesson argumenterar för att bör ses 
som en metafor (Alvesson, 2009). Alvesson (2009) och även Deshpande och Webster 
(1989) använder sig utav ett exempel där de beskriver olika innebörder utav ett möte 
beroende vilket perspektiv som används. Om kulturbegreppet inte tas i beaktning kan 
ett möte ses som ett tillfälle att informera och en sammankomst där det tas beslut. 
Men om kultur tas i beaktning med ett metaforperspektiv innebär det att mötet kan få 
en djupare mening. Dels som ett beslutstillfälle men också fungera som en ritual som 
har en stark symbolisk betydelse. Detta bygger på en förmåga och intresse att se saker 
på ett annorlunda sätt, vilket innebär att kultur som myt och ritual har en metaforisk 
kvalitet. Det handlar alltså om att hitta en balans mellan det kulturella och det 
organisatoriska för att kultur ska fungera som en metafor.       
 
Denna uppsats kommer att behandla värderingar som något som påverkar tankar, 
känslor och handlande. I linje med Alvesson (2009) har författarna en inställning att 
värderingar inte styrs av enskilda människor utan att det är något som uppstår i 
grupper av människor tillsammans. Detta kommer att utvecklas i nästa avsnitt om 
värderingar. 

3.1 Värderingar 
Företagsvärderingar är abstrakta och kan ses som hur en aktör borde agera i vissa 
situationer. Utgångspunkten är då att den handlingen som väljs skall vara baserad på 
vilka värderingar som aktörer besitter. (Connor och Becker 1975:1994, Meglino och 
Ravlin, 1998). Liedtka (1991) skriver att en företagsvärdering är hur en anställd 
uppfattar vilka riktlinjer som ska påverka de anställdas beteenden. Connor och Becker 
(1975:1994) skriver att de ser beteenden som manifesterade värderingar. Enligt 
Rokeach (1969) utgör värderingar en grund för vilka handlingar en aktör skall fatta, 
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men de dikterar inte vilka handlingar som kommer att genomföras. Alltså bara för att 
du ”besitter” en viss värdering betyder det inte per automatik att ditt 
handlingsmönster går att förutspå.  
 
Värderingar är en stor del av en företagskultur (Meglino och Ravlin, 1998) och kan 
vara någonting som signalerar vilka grundläggande antaganden som en aktör besitter 
(Schein, 1990). Värderingar kan innefatta önskade beteende vilket exempelvis kan 
vara lönsamhetsfokus eller produktfokus (Meglino och Ravlin, 1998).  
 
Martin och Meyerson (1987:1988) skriver att det rimligtvis är så att alla anställda inte 
delar gemensamma värderingar, utan att det finns skillnader mellan dessa. Detta 
benämns som värderingskongruens och innefattar hur individer och aktörer delar 
värderingar med varandra samt hur djupt eller fragmenterad överensstämmelsen är 
(Lietka, 1989:1991 och Järvensivu, 2006) 

 
”I define value congruence as the degree to which values are shared among 
persons or organizations. (Järvensivu, 2007, s. 31) 

 
Det finns flertalet faktorer som kan påverka vilka värderingar som existerar i ett 
företag. Connor och Becker (1994) har skrivit om fem av dessa. Privat/Offentlig 
verksamhet, yrke/bransch, genus, ålder/generation samt samhällskultur som en aktör 
verkar inom.  
 
Värderingar är ett forskningsfält där beroende på vilken utgångspunkt du har kan se 
saker i ett företag på olika sätt, trots att du tittar på ”samma” saker. Meglino och 
Ravlin (1998) skriver att gemensamma värderingar leder till en mer effektiv 
interaktion mellan företagsmedlemmar och i förlängningen ett bättre resultat för 
företaget. Samtidigt finns det de som menar att om en grupp är alltför homogen 
gällande värderingar kan det leda till ett slags tunnelseende där gruppen på grund av 
alltför liknande perspektiv får ett okritiskt förhållningssätt. Genom att vara lika 
varandra blir gruppen mindre dynamisk och mindre benägen att ifrågasätta varandra 
vilket i förlängningen kan bli ett problem (Amason 1996; Kunda, 2006).  
 
Företagsvärderingar är enligt Schein (2010), Meglino och Ravlin (1998) samt 
Järvensivu (2007) någonting som kan existera i företag. Pruzan (2001) ifrågasätter 
dock detta och menar att ett företag inte kan besitta några värderingar, utan att det är 
individerna och grupperna i företaget som besitter dessa värderingar. Han skriver att 
företagsvärderingar är någonting som de anställda kan välja att acceptera men att de i 
denna form är ”nedsända” från ledningen för att sedan ”användas” av de anställda. 
Schein (2010) skriver att företag inte kan fatta beslut, det är människorna i företaget 
som fattar dessa beslut. Däremot skriver han att företag kan ha värderingar, vilket blir 
en motsats till det som Pruzan (2001) skriver. Vi instämmer med Pruzan (2001) att 
officiella värderingar som är framarbetade av ledningen i ett företag inte per 
definition är en värdering utan att de anställda måste ”godkänna” värderingarna. 
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Däremot är vi öppna för att det finns företagsvärderingar som Schein (2010) skriver, 
dock delar vi Kundas (2006) syn när det kommer till att företagsvärderingar inte 
behöver delas utav alla i företaget.  
 
Enz (1988) skriver att om ett företags medlemmar inte besitter de värderingar 
ledningen tror att de besitter kan det vara något som påverkar företags prestation 
negativt. Pruzan (2001) skriver att gemensamma värderingar mest härrör till en 
grupps aktiviteter, men i vissa fall glider över att innefatta individers identitet. Kunda 
(2006) behandlar också värderingar och identitet. Han beskriver ett företag där vissa 
människor lämnade värderingarna på jobbet när de skulle åka hem, medan vissa 
anställda inkorporerade värderingarna i sin identitet och hade dessa värderingar 
konstant. Värderingar mellan företag, så kallad värderingskongruens skiljer ofta sig åt 
(Liedtka, 1989:1991). Däremot skriver Järvensivu (2007) att värderingar inte måste 
överensstämma för att ett samarbete i ett nätverk ska bli framgångsrikt. Däremot lyfts 
en förståelse för likheter fram som någonting som är essentiellt när det gäller 
relationer mellan företag. 
 
Grey (2009) skriver om hur gemensamma värderingar under 1970- och 1980-talet 
ansågs vara anledningen till att japanska företag åtnjutit stora framgångar under dessa 
tidpunkter. Grey (2009) utdelar kritik mot exempelvis Peters och Waterman (1987) 
som framhåller hur viktigt gemensamma värderingar är för att ett företag skall bli 
framgångsrik. Grey (2009) skriver att förklaringen gällande de japanska 
framgångsexemplaren låg i horribla arbetsförhållanden med en väldigt billig 
arbetskraft. Enligt Grey (2009) existerar det alltså en övertro på att gemensamma 
värderingar gör ditt företag framgångsrikt. Kunda (2006) skriver om ett amerikanskt 
företag där dess framgång förklarades av just gemensamma värderingar. När företaget 
senare blev uppköpta sågs företagsvärderingarna istället som en svaghet och 
någonting som behövde förändras. Gemensamma värderingar ses som förklaring både 
vid framgång och misslyckande, trots att värderingarna är desamma. Kunda (2006) 
antyder att värderingar ofta används på ett godtyckligt sätt som hjälte eller syndabock 
när ingen annan förklaring kan ses.  
 
Brown (1976) har delat upp värderingar i fyra olika kontexter som uppsatsen kommer 
att utgå ifrån för att tydliggöra vilka områden av värderingar som diskuteras. Trots att 
det är anställda som intervjuats har den andra nivåerna används som kontexter för att 
förklara hur de anställda pratar om värderingar.  
 

1. Värderingar i samhället 
2. Värderingar i företaget 
3. Värderingar hos ledningen 
4. Värderingar hos anställda 

Värderingar i samhället ses som värderingar i ett makroperspektiv i förhållande till 
företaget. Detta kan vara ett område i orten, landet eller en världsdel. Det beror helt 
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enkelt på vad som refereras till. Värderingar i företaget ses helt enkelt som 
värderingarna som de anställda på företaget besitter. Värderingar hos ledningen ses 
som anställda på strategisk nivås ”gemensamma” värderingar. Värderingar hos 
anställda ses som vad den individuella anställde besitter för värderingar (Brown, 
1976). I denna uppsats kommer dock ledningens värderingar att bortses från. 
Representanter från ledningen kommer att betraktas som enskilda anställda. En 
medvetenhet finnas att värderingar inte är något som alltid är gemensamt utan något 
som kan skilja sig inom samhället, företaget, i ledningen eller mellan anställda. Detta 
kommer att utvecklas under perspektiv på värderingar. 

3.2 Perspektiv på värderingar  
I denna del diskuteras tre olika perspektiv på hur värderingsbegreppet kan studeras 
där dessa är integrationsperspektivet, differentiationsperspektivet och 
fragmentationsperspektivet. Uppsatsen använder och tar ställning för 
differentiationsperspektivet. Att denna studie har ett differentiationsperspektiv 
grundar sig i den teori som tidigare studerats och den förkunskap vi som författare 
har.  
 
Eftersom värderingar kan ses som socialt konstruerade fenomen påverkas resultatet 
vid en studie av värderingar utav vilket perspektiv och infallsvinkel studien har 
(Martin & Meyerson, 1987). Med grund i detta kommer det i denna studie diskuteras 
kring tre olika perspektiv gällande kultur och vad perspektiven får för inverkan på 
kulturbegreppet. Beroende utav vilket perspektiv som anammas kommer olika saker 
att undersökas (Martin & Meyerson, 1987). Det finns enligt Martin & Meyerson 
(1987) och Martin (1992) tre olika perspektiv och utgångspunkter gällande 
granskandet utav värderingsbegreppet. Det ena av dem är benämnt integration vilket 
innebär att kultur betraktas som något som är homogent i hela företaget, det andra 
perspektivet kallas differentiationsperspektivet och innebär att företagskultur ses som 
en sammansättning utav många olika subkulturer och det sista perspektivet, 
fragmentationsperspektivet, har en bild av att det enda som är gemensamt inom ett 
företag är tvetydighet. Nedan kommer differentiationsperspektiv att förklaras och 
utvecklas.    
 
Differentiationsperspektivet innefattar en syn på värderingar där det finns en 
medvetenhet kring att värderingar kan skilja sig inom företaget. Perspektivets 
grundpelare är att värderingar är uppbyggd utav olika grupper av individer som delar 
värderingar med varandra, men som ibland motarbetar varandra (Alvesson, 2009; 
Schein, 1990). När värderingar studeras med detta perspektiv innebär det att 
inkonsekvens, brist på konsensus och källor till värderingar som inte är ledarstyrda 
undersöks. En medvetenhet finns kring att det finns olika subgrupper inom och även 
grupper utanför företagets gränser som kan påverka värderingar i företaget.  
 
Studier ur ett differentiationsperspektiv undersöker ofta olika hierarkiska nivåer inom 
ett företag då värderingar ofta skiljer sig åt inom företag (Becker & Connor, 1994). 
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Enligt differentiationsperspektivet kan inspiration till värderingar och även 
förändringar inom värderingar grunda sig i nationella eller etniska värderingar. Även 
andra saker som teknologi, demografi och till viss mån ledningen kan påverka 
värderingarna (Järvensivu, 2006; Martin & Meyerson, 1987; Martin, 1992). Slutligen 
kan det konstateras att enligt differentiationsperspektivet är det väldigt ovanligt att 
starka och enhetliga värderingar infinner sig i hela företag, utan ofta är det så att dessa 
starka värderingar infinner sig hos speciella grupper inom företag, till exempel inom 
en yrkesgrupp eller en avdelning. (Järvensivu, 2006; Martin & Meyerson, 1987; 
Martin, 1992) 

4. Kombination av två teorifält 
I kapitel 4 beskrivs hur teorifälten nätverk/affärsrelationer och företagsvärderingar 
kommer att användas tillsammans. Kapitlet avslutas med presentation av uppsatsens 
analysmodell. 
 
Två teorifält kombineras i uppsatsen. Affärsrelationer där ett grundläggande 
antagande är att ingen aktör kan agera ensam (Håkansson et al, 2009). Denna teori 
kombineras med företagsvärderingar som kortfattat ses som manifesterade handlingar.  
Utgångspunkten är då att den handlingen som väljs skall vara baserad på vilka 
värderingar som aktörer besitter. (Connor och Becker 1975:1994, Meglino och Ravlin, 
1998) 
 
Affärsrelationer och företagsvärderingar är någonting som inkluderar mänsklig 
interaktion och även någonting som kräver ett visst mått av tid för att 
uppstå(Håkansson och Snehota; 1995, Schein, 1990). Affärsrelationer uppstår inte vid 
enskilda transaktioner enligt Håkansson och Snehota (1995) och företagsvärderingar 
kräver att en grupp delar en historia med varandra enligt exempelvis Schein 
(2010:1990). Det som skiljer dem är att affärsrelationer är ett mer formellt begrepp 
som kan existera exempelvis i avtal mellan företag. Företagsvärderingar i form utav 
värdeord som exempelvis finns på företagshemsidor och i årsredovisningar kan ses 
som formella, dessa kommer att bortses från i uppsatsen. Den grenen av 
företagsvärderingar som används i uppsatsen är av mer informell art. 
 
Håkansson och Snehota (1995) har en inriktning där aktiviteter och resurser haft en 
central roll, denna inriktning delas utav många nätverksforskare. Aktörsbegreppet 
som är mer av subjektiv art är inte lika utforskat. Det vi gör är att gifta ihop teori om 
affärsrelationer med forskningsfältet företagsvärderingar inriktat på förståelse, 
subjektiva uppfattningar och även med socialkonstruktivism som en grundbult. Vårt 
fokus ligger mer på aktörerna än på resurser och aktiviteter. Det skulle kunna liknas 
vid att en ”hårt” forskningsfält kombineras med ett ”mjukare” där resultatet blir 
någonstans mellan dem båda.     
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Analysmodellen har utformats i syfte att tydliggöra hur denna studie, ämnar 
undersöka vilken roll värderingar har i affärsrelationer. Uppsatsen är inte ute efter att 
hitta några kausala samband. Att det är en pil från värdering till affärsrelation är för 
att tydliggöra att vi ämnar undersöka vilken roll värderingar har i affärsrelationer. 
Värderingar ses kortfattad i uppsatsen som hur en aktör ”borde” agera i vissa 
situationer (Connor och Becker, 1975:1994). Värderingar betraktas på tre olika nivåer. 
Nivå av anställd/individ, företagsnivå och samhällsnivå (Brown, 1976). Orsaken är att 
vi vill skilja på värderingar som anses förknippade främst med en person, det som 
sägs som är ”unikt” för företaget och det som uppfattas vara något som är kopplat till 
samhället där den anställde och företaget verkar. Affärsrelationen operationaliseras 
genom begreppen aktivitet, anpassning, förtroende, interaktion, resurs, rutin samt 
samarbete och konflikt (Håkansson och Snehota, 1995). För en djupare förklaring av 
vad som menas med dessa nivåer och begrepp hänvisas tillbaka till kapitel 2 och 3 där 
begreppen förklaras. Det kommer att undersökas vilken roll de olika nivåerna har på 
de olika beståndsdelarna som har identifierats i en affärsrelation. För att lyckas med 
detta kommer leverantörernas uppfattningar om interna värderingar och kundernas 
värderingar att undersökas. Kunderna i denna dyad kommer också att undersökas 
gällande deras uppfattning om interna värderingar och leverantörens värderingar. 
  

 
(Figur 1 – Analysmodell) 
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5. Metod  
I metodkapitlet redovisas hur vi gått till väga för att samla in empiriska materialet, 
vad det får för konsekvenser och hur materialet sedan analyserats. 
 
För att kunna besvara uppsatsens syfte används intervjuer, observationer och 
informella samtal. Wilson (2008) argumenterar för att värderingsbegreppet är 
subjektivt och därför behöver kvalitativa metoder för att undersökas eftersom att 
förståelse är centralt för begreppet. Detsamma gäller begreppet affärsrelation som 
även det kan ses som ett subjektivt begrepp då en relation även är informell och inte 
endast följer skrivna avtal. Empirin som används i uppsatsen är något som är skapats i 
interaktion mellan författarna och de personer som har intervjuats. Empirin har sedan 
rekonstruerats av oss författare vid tolkning och analys. Material är präglat av oss 
författare, både genom vilka frågor som har ställts samt hur de har ställts men också 
vilken empiri som vi har valt att redovisa(Lincoln och Guba, 1985). Medvetenheten 
om att vi påverkat vårt material har gjort att vi har försökt att uppträda på ett neutralt 
sätt när det kommer till reaktioner på det den intervjuade säger. Detta för att minimera 
risken att den intervjuade försöker anpassa sina svar till vad den tror att vi eftersöker 
(Yin, 2011). 

5.1 Inför och under intervjuerna  
Kapitel 5.1 får en stor roll i vårt metodkapitel, eftersom att förberedelserna inför 
empiriinsamlingen har stor påverkan på vad som faktiskt sägs under intervjuerna 
(Kvale, 1996). För att säkerställa att intervjuerna skulle ske på ett korrekt sätt valde vi 
att utgå från Kvale (1996) och Yin (2011) som identifierat ämnen som är viktiga för 
kvalitativa intervjuare att tänka på, före, under och även efter intervjuerna. Det första 
som gjordes för att säkerställa produktiva intervjuer var studera att 
bakgrundsinformation om företagen för att inte behöva ägna så lång tid åt 
företagspresentationer vid intervjutillfällena. (Kvale, 1996) Det gjordes genom att 
studera information som fanns på hemsidor och i årsredovisningar från 2014. 
Kunskap kring företagens verksamhet medförde även att mer relevanta följdfrågor 
kunde ställas(Kvale, 1996).  
 
Vid inledningen av intervjuerna ställdes allmänna frågor, främst genom att be 
personen berätta om sin roll på företaget, för att på så sätt skapa en lugn och trevlig 
stämning men också för att ”tuffare” frågor var mer tänkbara att få svar på längre in i 
intervjuerna (Kvale, 1996 samt Yin, 2011 ). Efter det berättade intervjuarna kortfattat 
om studiens syfte och frågade om den intervjuade hade några frågor innan intervjun 
drog igång, för att möjliga oklarheter och funderingar skulle redas ut (Kvale, 1996). 
Intervjuerna var inte helt styrda utan det fanns möjlighet till anpassning under 
intervjuernas gång, likt en semistrukturerad intervju. Inför intervjuerna hade ett antal 
teman konstruerats som fungerade som en tankeram. Det var inte viktigt i vilken 
ordning som frågorna kom och det var också så att vissa frågor svarades på utan att 
frågan behövde ställas. Protokollet fungerade likt en intervjuguide under samtalet som 
vägledde intervjuaren. 
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De tre huvudkategorierna som har använts i intervjuguiden var det egna 
företagets/gruppens värderingar, hur de ser på kundens/leverantörens värderingar och 
hur de ser på affärsrelationen med kunden/leverantörerna. Intervjun som helhet 
innefattade frågor gällande identitet, vem är personen vi intervjuar, hur är personerna 
på det egna företaget och på det samarbetande företaget? Orsaken till att frågorna är 
identitetsfrågor grundar sig i Alvessons (2009) perspektiv gällande att värderingar är 
någonting ett företag är. 
 
Under intervjuerna hade vi kroppsspråket och omgivningen i åtanke, vilket togs i 
beaktning exempelvis när följdfrågor ställdes. Detta för att skapa känsla av vad 
personerna som intervjuades faktiskt menade, men för att minska risken av alltför 
stora antaganden gjordes påståenden som.  
 

”När du säger så, tolkar jag det som xxxx xxxx xxxx stämmer det? ” 
 
För att personerna som intervjuades skulle kunna bekräfta eller förkasta påståendena. 
Jakande eller nekande svar var viktiga för att säkerställa att korrekta tolkningar gjorts 
under intervjun. (Kvale, 1996) Det är också väldigt viktigt att den intervjuade ska 
känna sig tillräckligt trygg och avslappnad så att denne faktiskt säger och uttrycker 
vad hen tycker och tänker (Kvale, 1996). Därför har vi varit väldigt noga med att låta 
den intervjuade tala till punkt, gett dem tid att tänka efter och tolererat tystnader och 
pauser. Eftersom det är det som den intervjuade säger som är det som huvudsakligen 
ska tolkas och analyseras är det viktigt att den intervjuade säger vad den tycker. Det 
kan även vara så att den intervjuade väljer att inte svara eller undviker en fråga, även 
detta kan tolkas som ett svar. Men oavsett om den intervjuade väljer att svara eller 
inte så är det ändå just det som är huvudfokus för tolkningen, men kroppsspråket och 
tonläget är något som kan fördjupa tolkningen utav vad som sagts(Lincoln och Guba, 
1985).  
 
Varje intervju har avslutats med att den intervjuade fått frågan om det är något 
ytterligare som denne känner att de vill prata om eller om denne har några frågor 
kring intervjun (Yin, 2011). Denna metod har visat sig nyttig då flera anställda under 
intervjuns gång fördjupat sig kring vissa ämnen som framkommit vid dessa frågor. 
Detta kan enligt Yin (2011) grunda sig i att när den som blir intervjuad får 
uppfattningen om att intervjun är på väg att avslutas kan denne slappna av lite vilket 
ofta resulterar i att tankar och funderingar kring intervjun uppkommer.   

5.2 Intervjuformer  
För att samla in det empiriska materialet har vi, som tidigare klargjorts, använt oss 
utav intervjuer, observationer och även informella samtal. Totalt genomfördes 18 
stycken intervjuer på ca 45 min per intervju, på sex olika företag. Företagen och deras 
relation till varandra redovisas under 5.6. Vi valde att genomföra de tre första 
intervjuerna tillsammans. Att vi gjorde intervjuerna tillsammans gjorde att vi kunde 
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synkronisera vårt sätt att senare genomföra intervjuer var för sig. När vi sedan 
fortsatte att genomföra intervjuer individuellt hade vi nytta av att vara mer 
synkroniserade då vi efter att ha lyssnat igenom alla intervjuer märkt att de 
genomfördes på liknande sätt. Hade vi inte genomfört de första intervjuerna 
gemensamt fanns det en risk att de individuella intervjuerna hade skiljt sig åt ganska 
mycket i karaktär vilket hade kunnat påverka svaren från de intervjuade (Lincoln och 
Guba, 1985). 
 
Intervjuerna genomfördes på de anställdas kontor, om den intervjuade inte hade något 
eget kontor användes oftast konferensrum eller dylikt. Detta för att skapa en lugn och 
tyst miljö där intervjuerna kunde fortlöpa utan störande moment. Det var också 
positivt att genomföra intervjuerna i den miljö som den som blir intervjuad känner sig 
bekväm i. (Kvale, 1996). Men det handlade också om en anpassning från vår sida att 
göra det enklast möjligt för dem som intervjuades.  
 
Två intervjuer genomfördes på grund av långa avstånd via telefon. En nackdel med 
telefonintervjuer blev att kroppsspråk inte kunde analyseras och en mindre personlig 
kontakt möjliggjordes. Men precis som med de intervjuer där vi var på plats var det 
vad som personerna faktiskt sa som var det viktiga(Lincoln och Guba, 1985). Något 
som var viktigt under telefonintervjuerna, precis som vid de andra intervjuerna var att 
personen som skulle intervjuas hade tid så att intervjun kunde genomföras utan stress 
och under lugna förhållanden. För att säkerställa detta fick den som skulle intervjuas 
bestämma tid för intervjun och de var också informerade om ungefär hur lång 
intervjun kunde tänkas bli för att undvika tidspress.  
 
Vid besöken på SSAB Oxelösund och Saltängens mekaniska fick vi möjlighet till en 
guidad tur av företagens verksamhet. Detta har medfört en rikare bild av dessa företag 
men också av affärsrelationerna, då det har gett en större förståelse för vad de 
intervjuade har pratat om i de olika intervjuerna. Observationerna har också lett till att 
med egna ögon få en bild av verksamheten, istället för att få den berättat för oss. 
Under observationerna har informella samtal, i samband med luncher och rundturerna 
förts, vilket har inneburit att ytterligare information framkommit som lett till en större 
förståelse för vårt intervjumaterial. 

5.3 Studieobjekt 
För att hitta lämpligt empiriskt material till denna uppsats fanns det vissa kriterier som 
behövde uppfyllas. Valet av industriell nätverksteori som grund styrde valet av 
företag då det behövde vara ett företag som säljer till andra företag, så kallat business 
to business. Då värderingsbegreppet också var en central del av vår teori gjorde blev 
det lämpligt att välja ett företag som existerat under en längre tid. Värderingar är 
något som uppstår inom en grupp som delar en historia tillsammans och då bör alltså 
företag ha existerat så länge att detta möjliggjorts. Företagen som vi fokuserat på, de 
två leverantörerna, har existerat som företag sedan 80-talet och olika typer av stål har 
tillverkats på dessa platser långt tidigare än så. 
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Företagen som vi har valt att undersöka som leverantörer, klassificeras båda som stora 
företag då det är fler än 250 anställda i dem båda (Stat, 150424). Det första företaget, 
Fagersta Stainless har ca 300 anställda och det andra företaget, SSAB har ca 2500 
anställda i Oxelösund men ingår i en koncern med cirka 17 000 anställda. Det som 
skiljer företagen är alltså främst antal anställda men också att det ena företaget endast 
har kontor i Sverige medan det andra företaget har kontor även i andra delar av 
världen än Sverige. Förutom fallföretagen har vi även undersökt två kunder vardera 
till dessa företag.   
 
För att få tillgång till företag togs en kontakt med branschorganisationen Jernkontoret. 
Genom organisationen fick vi kontakt med personer på strategisk nivå i ett flertal 
företag inom stålindustrin i Sverige. Sedan har dessa personer förmedlat vidare 
kontakt inom deras företag där de ordnat med personer att intervjua efter våra 
kravspecifikationer. Kravspecifikationerna var: personal från både strategisk och 
operativ nivå i företaget som har någon form utav kundkontakt och att de arbetat på 
företaget i minst två år (gärna längre). Tanken med detta var att vi velat få med flera 
olika perspektiv och inte endast få ett ledningsperspektiv då relationer på olika 
organisatoriska nivåer kan se olika ut(Öberg, 2010), även värderingar kan skilja 
mellan olika nivåer inom ett företag (Martin & Meyerson, 1987; Kunda, 2006). 
Fördelaktigt var också om det var samma kund som de olika nivåerna har kontakt 
med. I några utav företagen har vi haft önskemål att få intervjua vissa specifika 
personer, eftersom att de har namngivits av leverantörerna som personer de har 
kontakt med. På kundsidan har vi inte haft samma möjlighet till att intervjua lika 
många personer på varje företag som hos fallföretagen. Då kontakten med 
leverantören i vissa fall har gått genom främst en person. Då har det inte bedömts som 
relevant att intervjua någon annan person på kundföretaget.  
 

5.4 Trovärdighet 
Att en studie uppfyller trovärdighet är något som är lika viktigt för kvalitativa studier 
som för studier utav kvantitativ karaktär. Precis som att det är väldigt viktigt att en 
studie uppnår trovärdighet är detta också en utmaning för författarna att lyckas med. 
Avsnittet Trovärdighet kommer att utgå ifrån Lincoln och Guba (1985), som 
behandlar hur författare lyckas uppnå trovärdigheten. Nedan kommer begreppet att 
brytas ned i de fyra beståndsdelar som Lincoln och Guba(1985) beskrivit att 
trovärdighet består utav. Vi har sedan beskrivit hur vi, med hjälp utav den förkunskap 
vi skaffat oss, arbetat för att uppnå trovärdighet genom arbetets gång.  
 
Tillförlitligheten är en stor del i om en studie upplevs som trovärdig. För oss har det 
inneburit att vi försökt öka tillförlitligheten genom att motivera våra aktiva val vid 
tolkning som gjorts vid kategorisering och analys av vår empiri exempelvis. Vi har 
också implicit eller explicit argumenterat för vårt sett att betrakta verkligheten, vilket 
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blir viktigt eftersom det finns olika sätt att betrakta verkligheten. (Lincoln och Guba, 
1985). 
 
För att uppnå en så hög överförbarhet som möjligt har vi försökt att redogöra på ett 
detaljerat sätt, miljön som studien har genomförts i. Andra forskare har då möjlighet, 
att med hjälp utav miljö- och situationsbeskrivningarna värdera graden utav 
överförbarhet till liknande studier. Syftet är alltså att om liknande studier genomförs 
kan dessa forskare utvärdera möjligheten att överföra uppgifter och resultat från 
denna studie till den aktuella. Om forskaren finner att miljöerna är lika, kan resultatet 
från vår studie möjligtvis replikeras. Detta får inte misstas för generaliserbarhet som 
oftast används vid kvantitativa studier. Det är anledningen till att vi har försökt att 
lämna innehållsrika redogörelser för den miljö i vilken studien bedrivits, exempelvis 
genom beskrivningar av hur intervjuerna gått till och var de utspelat sig. (Lincoln & 
Guba, 1985). Det är viktigt att i denna beskrivning, för att öka överförbarheten, endast 
tydliggöra de val och de beskrivningar som är relevanta (Lincoln och Guba, 1985).  
 
Det är inte vår uppgift att generera ett index för studiens överförbarhet utan det är vårt 
ansvar att redovisa tillräckligt med information för att utomstående ska kunna göra en 
korrekt bedömning utav studiens överförbarhet. (Lincoln & Guba, 1985)  
 
För att uppnå en hög pålitlighet hos studien har vi granskat och undersökt processen 
under pågående undersökning. Ett kritiskt förhållningssätt har genomsyrat arbetet, 
dels genom kritisk granskning utav källor och dess budskap, både teoretiska och 
empiriska, och även utav egna reflektioner, tolkningar och slutsatser. Denna kritiska 
ansats är närvarande under hela arbetet och alla faser, vilket innebär att studien blir 
kritiskt granskad, löpande under studiens gång. Att beskriva och motivera de val och 
processer som genomförs är positivt för att öka tillförlitligheten, såväl som 
pålitligheten utav studien. Något som har ökat pålitligheten ytterligare är att kunniga 
utomstående personer med en kritisk infallsvinkel har granskat de valda procedurerna 
i studien, i vårt fall har det varit två handledare, verksamma på Örebro Universitet 
samt andra studenter som även de genomfört studier på Örebro Universitet. (Lincoln 
& Guba, 1985) 
 
Det sista kriteriet för att studien ska generera trovärdighet är enligt Lincoln och Guba 
(1985) möjligheten att styrka och bekräfta. Kriteriet innebär att vi som forskare ska 
tydliggöra att resultatet utav empirin är ett resultat utav vad de intervjuade sagt och 
inte ett resultat utav forskarnas motiv, intressen, perspektiv eller partiskhet. En total 
objektivitet är nästintill omöjlig att uppnå vid genomförandet utav en kvalitativ studie 
men det är viktigt att tydliggöra att det som analyserats faktiskt är någonting som de 
intervjuade uttryckt. Vår empiri och analys bygger på citat som de intervjuade har 
sagt, och inte det som framkommit vid observationer och informella samtal. En 
medvetenhet kring att våra förkunskaper har påverkat oss i tolkandet utav materialet 
finns, men det är också viktigt att påpeka att denna medvetenhet kring detta har 
möjliggjort att vi aktivt försökt att vara så neutrala som möjligt under 
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intervjutillfällena (Lincoln & Guba, 1985). Det innebär att vi inte försökt vägleda den 
intervjuade att svara på ett speciellt sätt. Vi har använt oss utav öppna frågor och även 
gett den intervjuade tiden att fundera och utveckla sina svar. Slutligen har vi försökt 
varit konsekventa vid tolkandet utav empiri och teori.   
 

5.5 Etikdiskussion   
I följande avsnitt kommer en diskussion att föras gällande etik och de etiska 
klämpunkter som denna uppsats stött på och hur vi har hanterat dessa. Till vår hjälp 
har vi använt oss utav de riktlinjer som redovisas i vetenskapsrådets rapport, God 
forskningssed från år 2011. De etiska klämpunkter som uppsatsen kommit i kontakt 
med handlar om anonymitet. Nedan kommer det att förklaras vilken problematik som 
funnits och hur detta har behandlats.   
 
För att säkerställa de intervjuades anonymitet har vi valt att inte deras riktiga titlar, 
utan vi har använt titlar som beskriver personernas arbetsuppgifter och arbetsområden, 
utan att avslöja den korrekta titeln. På så sätt lyckas den anonymitet som utlovades 
vid intervjutillfällena att säkerställas. Det är inte alla personer som har haft önskemål 
att vara anonyma men eftersom några har haft detta önskemål har vi valt att ge alla 
intervjuade anonymitet. Anledningen till att de intervjuade får titlar som beskriver 
deras arbetsuppgifter är för att det har fyllt en funktion i uppsatsen. Att detta resulterar 
i en marginell ökning av möjligheten att lista ut vem som har sagt vad är under 
omständigheterna acceptabelt. Enligt vetenskapsrådet skall inte obetydlig skada 
hämma forskningen. Detta innebär att anonymitet endast erbjudits i den mån att det 
inte hämmar uppsatsen. (Vetenskapsrådet, 2011)  
 
En annan aspekt gällande anonymitet är att vi har valt att använda det könsneutrala 
uttrycket hen när vi skriver vad någon utav intervjupersonerna sagt. Dels för att vi inte 
ämnar göra några analyser kring skillnader i svar mellan män och kvinnor vilket 
innebär att deras genus blir irrelevant i detta arbete. Men framför allt är det så att den 
andel kvinnor som intervjuats är så pass liten att det finns risk att deras anonymitet 
skulle försvinna om genusspecifika uttryck användes. Då användandet av 
könsneutrala begrepp inte påverkar uppsatsens innehåll har detta beslut tagits. 
 
Enligt Vetenskapsrådet kan anonymitet innebära vissa problem gällande 
ifrågasättande om de specifika personerna verkligen har intervjuats. I denna uppsats 
är inte det något problem då de respektive kontaktpersonerna på företagen kan 
bekräfta detta.    

5.6 Analysmetod 
Två fallföretags affärsrelationer med två kunder vardera har använts som grund för 
kommande analys. Se nedanstående figur.   
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 Figur 2: Modell över de fyra affärsrelationer som studerats 
 
Vår intention med att genomföra fallstudier har sin grund i att det är något som är 
lämpligt vid förståelseskapande (Merriam, 1994), vilket denna uppsats ämnar vara. 
Att två fallstudier har genomförts är för att skapa referenspunkter för oss att förhålla 
oss till vid analysen. Vi är dock medvetna om att bilden av det ena fallföretaget blir då 
färgad av det andra.  
 
Efter genomförd intervju satte vi, uppsatsförfattarna, oss ner och diskuterade och 
började analysera samtalen som genomförts, vi antecknade om det fanns saker som vi 
funderat kring under och efter intervjuerna. Materialet som framkom efter 
diskussionerna använde vi som stöd när materialet transkriberades, till exempel om vi 
noterat något som inte sagts explicit, alltså tolkningar av exempelvis kroppsspråk eller 
något som sades när samtalen inte spelades in. Innan transkriberingen valde vi att 
enbart lyssna på intervjuerna ett flertal gånger för att bli ännu mer bekanta med 
materialet och för att vi ansåg att om vi lyssnade på materialet fler gånger så kunde vi 
upptäcka saker och lägga märke till saker som vi inte gjorde vid första 
genomlyssningen. Efter att vi hade bekantat oss med intervjumaterialet började vi att 
transkribera materialet. Den person som genomfört intervjun fick också transkribera 
intervjun, vilket medförde att personen hade en större förståelse för vad den 
intervjuade faktiskt menade. 
 
Vid transkriberingen valde vi att transkribera materialet ordagrant, men pauser eller 
stödord som ”ehm” valdes att inte tas med. Valet grundade sig i att det kan bli 
komplicerat i efterhand att tolka vad en paus eller när en person börjar staka sig. 
Endast det som ansågs vara relevant för uppsatsen transkriberades. Det medför en 
subjektiv urvalsprocess men grunden till valen var om det var något som var relevant 
utifrån teorin. Alltså om det var något som handlade om affärsrelationen eller om 
värderingar. Efter den första gallringen lästes det transkriberade materialet igenom där 
tidsangivelse för varje citat i intervjun gjordes och vem som sagt det. Anledningen till 
tidsangivelse och namn var för att underlätta en senare kategorisering i NVivo där 
citaten inte längre låg i samma ordningsföljd som tidigare. Att ”märka” varje citat 

Fagersta	  Stainless	  
(Leverantör)	  

Suzuki	  Garphyttan	  AB	  
(Kund)	  

ABB	  	  
(Kund)	  

SSAB	  Oxelösund	  
(Leverantör)	  

Saltängens	  mekaniska	  
verkstad	  AB	  (Kund)	  

Bröderna	  Engströms	  
entreprenadmaskiner	  

AB	  (Kund)	  
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med tid och namn är närmast ett måste enligt oss när det empiriska materialet är 
omfattande, det blir ett sätt att hålla ordning vilket medför att det går att styrka i 
efterhand vem som har sagt vad. 
 
14 timmars intervjumaterial resulterade efter två utgallringar i 25 A4-sidor med 
transkriberade svar och citat. Det var en stor avskalning av materialet som ansågs 
nödvändig för att endast behandla relevanta svar för vår studie men också för att 
materialet skulle bli mer lätthanterligt. Materialet hade som tidigare nämnts lyssnat 
igenom flera gånger av båda författarna för att minska risken att något viktigt skulle 
missas. Nästa steg i analysen var att lägga in vårt material i NVivo. Varje fallföretags 
material lades in i olika filer och kategoriserades alltså skilt från varandra. Det 
innebar att Fagersta, Suzuki och ABB kategoriserades i ena filen och SSAB, 
Saltängen och Engströms i den andra. Analysmodellen (se figur 1) användes som en 
grund för kategoriseringen. Variablerna i affärsrelationen användes som 
underkategorier till värderingsvariablerna. Det transkriberade materialet granskades 
och fann vi ett citat som exempelvis handlade om värderingar på anställdnivå och 
berörde någon aktivitet lades detta citat in i denna kategori och underkategori.  

 
Figur 3: Figur över hur citat kategoriserats 

Tanken var att när en värderings roll gällande affärsrelationen behandlades (aktivitet i 
detta exempel) kategoriserades den exempelvis på Värderingar anställda ! aktivitet. 
Färdiga kategorier som är baserade på kapitel 2 och 3 fanns innan kategoriseringen. 
Det gjorde materialet mer förståeligt men medförde också att endast kategorier som 
var relevanta med uppsatsens syfte behandlades. Ett citat kunde vara med i flera 
kategorier. Exempelvis om en aktör pratade om att hen måste anpassa sig till hur de 
pratar med ett företag skulle det ha kategoriserat på värderingar anställd (anpassning, 
interaktion). 

Citat	   Värderingsnivå	   Del	  av	  
affärsrelationen	  
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Figur 4: Kategoriseringstabell (Figur 4 existerar i två till exemplar med enda skillnad att det är värderingar företag och 
värderingar samhälle, se bilaga) 

 
Denna kategorisering innebar ytterligare utsållning utav empirin då det var vissa citat 
som inte passade in i någon kategori och underkategori. Det krävdes att citaten 
passade in på både kategori och underkategori för att det skulle vara relevant för 
denna studie. När kategoriseringen genomförts hade vi skapat en tydlig struktur 
utifrån vår analysmodell över det empiriska materialet som var relevant för syftet med 
uppsatsen. Det kategoriserade material analyserades ytterligare men med det material 
som blivit bortsållat och omständigheterna kring intervjuerna underliggande genom 
att det präglade vår förståelse för materialet. Det är viktigt att påpeka att 
analysmetoden som använts inte är en klassisk innehållsanalys där vi kategoriserat 
materialet för att sedan koda och kondensera materialet. Utan vi har använt NVivo för 
att på ett enkelt och tydligt sätt kategorisera det empiriska materialet, med hjälp utav 
och utifrån analysmodellen, för att underlätta analysering och tolkning. Det bör även 
påpekas att vi är medvetna om att vår analysering har pågått under hela 
utsållningsprocessen vilket innebär att allt det insamlade materialet har påverkat oss 
som författare men också uppsatsen i viss mån.  
 

5.7 Presentation av fallföretagen 
Ett val vid presentationen av fallföretagen är att den är tydligt bearbetat av oss 
författare. Valet grundas på att de citat som presenteras är strategiskt utvalda för att de 
säger någonting viktigt, antingen för att representera en persons åsikter eller också för 
att representera flera personers åsikter. Endast specifika citat presenteras i uppsatsen. 
Empirin blir då påverkad av hur vi författare väljer att presentera den, och även fast 
att den namnges som empiri är det ett steg i vår analys. Beslutet att redovisa 
materialet på det valda viset grundar sig i Nyléns (2006) argumentation om att 
sammanställning utav intervjumaterial kan vara ett sätt att börja analysera material. 

Värderingar	  anställd	  

Aktivitet	  

Anpassning	  

Förtroende	  

Interaktion	  

Resurs	  

Rutin	  

Samarbete/kon>likt	  
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6. Fallföretag Fagersta Stainless  
I kapitel 6 presenteras empirin som tillhör fallföretaget Fagersta Stainless samt deras 
två kunder Suzuki Garphyttan och ABB. 
 

 
 
Figur 5: Modell över Fagersta Stainless studerade affärsrelationer 

6.1 Presentation utav leverantör och kunder  
Fagersta Stainless grundades år 1984 och är verksamma i Fagersta, en ort som har en 
lång historik gällande ståltillverkning (fagersta-stainless.se, 2015). Det är ett företag 
med cirka 300 anställda och de ägs till 50 % av Sandvik och till 50 % av Outokumpu, 
där båda företag är leverantörer till Fagersta men också kunder till Fagersta. Alltså ett 
något annorlunda ägarförhållande där de enligt representanterna från Fagerstas 
marknadsavdelning är begränsade av detta ägarförhållande eftersom att det skulle 
vara problematiskt för Fagersta att byta leverantörer, även om det är teoretiskt möjligt 
enligt den person som vi pratat med på strategisk nivå inom företaget. 
 
Personerna som har intervjuats på Fagersta är tre säljare och en person på strategisk 
nivå. Alla dessa har en teknisk bakgrund och var väldigt produktorienterade i deras 
sätt att prata men också i hur de beskrev sina egna kunskaper samt vad som krävdes 
för att klara av deras jobb. Säljarna argumenterade för att sälja en produkt är det en 
grundförutsättning att du har kunskap om produkten som skall kunna tillhandahållas 
en kund på plats. 
 
Produkter som produceras och säljs ifrån Fagersta anses enligt deras representanter ha 
högt pris och hög kvalitet. Det höga priset beskrivs delvis vara ett resultat utav att 
deras ägarförhållande inte möjliggör, i praktiken, att konkurrensutsätta sina 
leverantörer som också är deras ägare. Den andra faktorn till att de har ett högt pris är 
att de enligt dem själva har en väldigt hög kvalitet på sina produkter.  
 
De anställda på Fagersta Stainless som intervjuats kommer att benämnas i texten som: 

- Strategisk nivå Fagersta 
- Säljare 1 Fagersta 
- Säljare 2 Fagersta 
- Säljare 3 Fagersta 
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Suzuki Garphyttan 
Suzuki tillverkar dragen tråd utav den rostfria stålprodukt som levereras från Fagersta 
Stainless. Företaget är beläget i Garphyttan som ligger två mil från Örebro och även 
på denna plats har det traditionellt sett funnits stålindustri, även om det sett något 
annorlunda ut än idag när de ingår i Suzukikoncernen.  
 
Suzuki Garphyttan har kontor på deras största marknader vilket är Europa, 
Nordamerika och Asien. Suzuki och Fagerstas affärsrelation sträcker sig bak till 90-
talet där Suzuki frekvent har handlat av Fagersta gällande sina rostfria produkter.  
Personerna som har intervjuats på Suzuki Garphyttan är två på strategisk nivå och 
sedan tre med mer operativt ansvar gällande inköp, produktutveckling och tekniker 
med kundansvar. 
 
De anställda på Suzuki Garphyttan kommer att benämnas i texten som: 

- Inköpare Suzuki 
- Materialstyrare Suzuki 
- Teknikchef Suzuki 
- Strategisk nivå 1 Suzuki 
- Strategisk nivå 2 Suzuki 

ABB Karlskrona  
ABB är en stor global koncern med huvudkontor i Schweiz, de är verksamma i cirka 
100 länder (new.abb.com) 
 

”ABB är världsledande inom kraft-och 
automationsteknik”( new.abb.com/se/om-abb/kort,) 
 

Den del av ABB som Fagersta levererar till arbetar med att utveckla vindkraft där 
Fagerstas produkt används i kablar där fördelen är just att stålet är rostfritt. 
Personen som har intervjuats på ABB har rollen som strategisk inköpare och är den 
som huvudsakligen haft kontakt gällande affärsrelationen med Fagersta. ABB är 
Fagerstas just nu största enskilda affär där de gjort två stora beställningar den senaste 
tiden och enligt båda parter förhandlar om även en framtida stor affär. 
 
Den anställde på ABB som intervjuats kommer att benämnas som:  

- Strategisk inköpare ABB 

6.2 Värderingar på anställdnivå 
Säljare 1 och 2 på Fagersta Stainless pratar mycket om det personliga i en 
affärsrelation, alltså att du skall trivas som person med den du gör affärer med. Även 
inköparen på Suzuki Garphyttan pratar om detta, alltså hur interaktionen är viktig för 
dem rent personligt. Skillnaden med att det är en person från ett annat företag verkar 
inte vara speciellt viktig när vi pratar med nämnda personer. Vår tolkning är att det 
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viktigaste är att personkemin mellan en säljare och inköpsansvarige är viktigare för 
dessa personer, än vad potentiella värderingar som kan representeras av hela företaget. 
 

”Jag tror att relationer är kärnan till allting. Det är bara att se hur det ser ut i 
svenskt näringsliv, där är alla kompisar med varandra.”( Säljare 1 Fagersta) 

 
Citatet är ett exempel på hur säljarna på Fagersta pratar kring vikten utav den 
personliga relationen i en affärsrelation. Under intervjun med inköparen på Suzuki 
kunde man tolka det hen sa som att hen delade denna åsikt, att den personliga 
relationen påverkade affärsrelationen. När hen fick frågan svarade dock hen att det 
inte hade någon påverkan.  
 

”Jag tror inte att det påverkar affärsrelationerna, mer än att man tycker att 
det är bekvämt att prata med dessa personer på företagen.” (Inköpare Suzuki 
Garphyttan) 

 
Detta kan grunda sig i att hens åsikter skiljer sig från säljarna på Fagersta men det kan 
också vara att hen svarade så för att uppfattas som professionell, vilket vissa saker 
som hen sa tidigare under intervjun antydde.  
 
Säljare 1 och 2 på Fagersta var väldigt fokuserade på ”mjuka” delar av en 
affärsrelation, alltså hur de ska interagera med kunder. Interaktion verkar vara något 
som värderas högt av de enskilda anställda säljarna som vi intervjuat. En uppfattning 
vi som intervjuade fick var att säljare 1 och 2 ansåg att om de inte frekvent besökte 
sina kunder skulle de tappa dessa. Säljarnas uppfattning kan tolkas som att de menar 
att i vissa fall är det snarare hur du säljer produkten än vad produkten faktiskt består 
av som gör dig framgångsrik. 
 

”Jag tror att det är oerhört viktigt, eftersom konkurrensen är så stark 
gällande teknik och så tror jag att den här kommunikationen blir viktigare och 
viktigare framöver, det är min absoluta inställning. Mina chefer tycker ibland 
att jag reser lite för mycket, men jag tycker om det eftersom det underlättar 
mitt jobb i det långa loppet.”(Säljare 1 Fagersta Stainless) 

 
 Fråga: ”Det känns som att du har en ganska personlig relation med 
inköparna: Svar: ja så är det”(Säljare 2 Fagersta Stainless) 

 
Säljare 3 på Fagersta var mer av en insikt att Suzuki Garphyttan, som hen hade som 
kund, skulle fortsätta att köpa utav Fagersta eftersom de var låsta till Fagersta, av 
resurs- och aktivitetsskäl. Här framhölls inte just interaktionen med kunden som 
nyckeln till att Suzuki skulle fortsätta köpa av dem. Likadant var det med hens 
resterande kunder där hen var ansvarig över marknaden i Sverige och hade kunder där 
relationerna var mer rutinartade.  
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”Garphyttan har en stålsort som är lite speciell som även har en annan rutt 
än andra stålsorter, den är lite krånglig just den, då är även ämnessidan på 
Sandvik involverad. Fråga: Mer specialiserad produktion alltså? Svar: Ja det 
kan man säga, är specialiserad från Sandvik, vilket låser Garphyttan något till 
Stainless.” (Säljare 3 Fagersta Stainless) 

 
Att ha förtroende för och från den människa du har kontakt med hos motparten var 
något som säljare 1, 2 och 3 på Fagersta framhöll som viktigt. Förtroende på 
personnivå verkade vara viktigare än förtroendet mellan två funktioner på ett företaget. 
Strategisk nivå 1 och 2 menade att Suzuki frångått affärsrelationer där förtroende 
bygger på en människa i vartdera företaget. Teknikchefen på Suzuki menade dock att 
även på Suzuki bygger affärsrelationerna mycket på förtroende mellan två personer, 
snarare än två funktioner. Säljaren på strategisk nivå menade att de flesta 
affärsrelationer på ABB är baserade på relationen mellan två människor. 
 

”…för ungefär två år sen bytte den här knepiga kunden inköpare, och då blev 
det ganska likartat förhållande mot andra kunder, det är väldigt 
personfokuserat, är människan vrång så är det svårt att komma runt det där” 
(Säljare 1 Fagersta Stainless) 
 
 ”I 8/10 fall görs affären upp mellan två människor. Därav är affärsrelationen 
väldigt personlig mellan dessa två personer.” (Strategisk inköpare ABB) 
 

Säljare 2 på Fagersta Stainless pratar explicit om anpassning från hens sida mot 
kunderna. Vi menar att denna anpassning gäller både interaktion och aktiviteterna 
som sedan utförs. De utförs helt enkelt mer på kundernas premisser än på säljarens 
premisser. Säljare 2 pratar delvis om ett beroendeförhållande där han måste sälja och 
pratar även om att det är ett jagande för att kunna sälja de nivåer som förväntas, detta 
är något som Säljare 1 på Fagersta Stainless stödjer och även Säljare 3 pratar implicit 
om detta. Säljare 2 menar att hen alltid försöker att anpassa sig i den grad det är 
möjligt utifrån de resurser som finns tillgängliga. 
 

”Jag tror att jag anpassar mig mera mot dem. För det är ju egentligen en 
produkt jag ska sälja där, säger de nej så.. Jag tror att det är ganska enkelt 
svar, det är nog inte så konstigt heller. Jag menar, en krämare är ju en 
krämare. Vill jag säga någonting då är det uppfylla kundens krav så långt det 
går. Kommunikationsmässigt, funktionsmässigt, ja hela vägen.” Säljare 2 
Fagersta Stainless) 

 
Denna bild, att det är säljarna som anpassar sig får vi även vid intervjun med 
inköparen på Suzuki. Det är ingenting som hen säger rakt ut men hen pratar ingenting 
om att hen anpassar sig särskilt mycket efter säljaren och hen anser att säljaren är 
väldigt smidig och tillgänglig, vilket är ett resultat utav att säljaren aktivt anpassar sig 
efter inköparen.   
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6.3 Värderingar företaget 
En betraktelse av intervjuerna på Fagersta Stainless är att de har hög kvalitet på sina 
produkter men också ett högt pris, enligt dem själva, i jämförelse med deras 
konkurrenter. Samtidigt finns det implikationer från Säljare 2 att utveckling av 
produkterna är något som får stå tillbaka där det istället satsas på att sälja produkterna. 
Det finns implikationer om att resurser och aktiviteter inte längre är lika högt värderat. 
Det stöds nämligen av säljare 1 och 3 som uttrycker sig vara ganska hårt pressade och 
i en situation där det inte finns tid till något kunskapsutbyte mellan säljarna. 
Implikationer på att säljarnas värderingar på individnivå är att ha en premiumprodukt 
medan värderingarna på företagsnivå har utvecklats till att sälja mycket. Företaget har 
höga fasta kostnader vilket innebär att det krävs att de säljer tillräckligt stora mängder 
för att täcka dessa fasta kostnader. 
 

” …ska man vara kritisk, och det får man väl vara. Så tack vare att, man blir 
lite begränsad vad gäller till exempel utveckling och liknande när fokus 
ligger(och det gäller väl att man måste överleva på marknaden), fokus ligger 
kanske inte så mycket på att utveckla produkterna med kunden, snarare än att 
försöka överleva och sälja så mycket volym som möjligt till så höga priser som 
möjligt… pressen ligger mycket hårdare, man försöker hitta genvägar, man 
flyttar fokus från att utveckla till att producera.” (Säljare 3 Fagersta 
Stainless) 
 

Ur citatet ovan går att utläsa att det har skett en förändring på företagsnivå som tyder 
på att värderingarna på företagsnivå har förändrats. Det går även att utläsa ur citatet 
nedan, dock pratar hen istället om att de inte har lika stor möjlighet att hjälpas åt att 
utvecklas. Nu jobbar alla individuellt för att försöka sälja så mycket som möjligt.  
   

”Vi hjälpte varandra mer förut, vi sitter på en annan våning än vi gjorde då, 
då svarade vi på varandras mejl och vi svarade på telefonerna. Vi hjälpte 
varandra på ett helt annat sätt. Idag blir det att vi jobbar mer med vårat eget.” 
(Säljare 3 Fagersta Stainless) 
 

Personen på strategisk nivå pratade inte lika mycket om interaktion men har heller 
inte kundkontakt i samma utsträckning. Av hen lyftes det interna arbetet fram mer 
istället för det som sker mot kund. Kvalitet var något som upprepades flera gånger 
under intervjun, både gällande resurser och aktiveter. Hen menade att det finns en 
inställning hos de anställda på Fagersta Stainless att de är stolta över de produkter 
som företaget tillverkar. Hen var väldig fokuserad på kvalitet och då gällande en 
högkvalitativ resurs och högkvalitativa aktiviteter där de anställda brydde sig mycket 
om företaget.  
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”Man gör sitt jobb och är rejäl. Man gör kvalitet.” (Strategisk nivå Fagersta 
Stainless) 

 
Denna bild skiljer sig en del ifrån den bild som säljarna hade utav de 
företagsvärderingar som idag präglar företaget.  
 
Gällande hur de anställda ska interagera med kunder verkar det vara någonting som är 
föränderligt gällande vilket företag de säljer till och vilken produkt som säljs. Detta är 
något som den anställde på strategisk nivå uttrycker. Det framkommer även i 
intervjun med säljare 2. Dessa förändringar tolkade vi mest ha att göra med vilka 
specialkrav som finns på produkterna och hur produkterna sedan ska behandlas i nästa 
led. När slutkunden är verksam i bilindustrin beskrivs det som att kraven är extra 
hårda på att ingenting får vara defekt på en produkt som säljs från Fagersta. Säljare 1 
och 3 pratar ingenting om hur dessa skilda kvalitetskrav påverkar relationen. De anser 
att interaktionsprocessen inte påverkas utav vilka krav som kunden har på produkten, 
de hanterar och anpassar sig på samma sätt oberoende utav vilka krav som kunden 
ställer på produkten. 
 

”Det är nog mycket branschen som ställer kraven, en tillverkare av enkla 
köksredskap kanske inte har samma krav som en tillverkare av kärnkraftverk” 
(Strategisk nivå Fagersta Stainless) 

 
Strategisk nivå 2 på Suzuki Garphyttan gör en jämförelse mellan Suzuki och Fagersta 
och exemplifierar med vilket fokus som värderas. Hen menar att Suzuki är mer 
extroverta och att Fagersta är mer introverta. Det är en motsats till hur Fagersta ser på 
Suzuki. Där säljare 3 uttalar sig om att Fagersta och Suzuki är väldigt lika varandra 
värderingsmässigt, men representanter från Suzuki, speciellt de två på strategisk nivå 
inte verkar anse detta. Det finns alltså en slags värderingskongruens från Suzukis håll 
men inte från Fagerstas. 
 

 
”Vi har gått från att vara ett bruk till att vara ett industriföretag. Om vi pytsar 
in Fagersta i det är man kvar i bruket än att bli det vinstdrivande 
industriföretaget. Det är min upplevelse om vi ska jämföra värderingar och 
kulturer. Lite inside out”. (Strategisk nivå 1 Suzuki Garphyttan)  

 
”Trevligt litet företag, känns som att komma tillbaka till 50-talet”.(Syftas till 
Fagersta) (Inköpare Suzuki Garphyttan) 

 
”Fråga: ”Upplever du att det finns någon speciell skillnad mellan er och 
Garphyttan?” Svar: ”Nej det kan jag inte tycka” (Säljare 3 Fagersta 
Stainless) 
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Säljare 1 och 2 på Fagersta pratade om service som ett konkurrensmedel för dem och 
att de även besitter kunskap som de kan delge sina kunder om hur deras produkt bör 
användas. På så vis kan de hjälpa till att förbättra kundernas produktion. Säljare 3 
menade att kvaliteten på produkten var det avgörande för att just Suzuki köper av 
Fagersta. Bilden att Fagersta ger god service delades explicit av inköpsansvarig, 
tekniskchef och båda anställda på strategisk nivå på Suzuki. Den sista som 
intervjuades på Suzuki hade inte så stor kontakt med Fagersta och därför behandlades 
inte detta. Men bilden av att Fagersta delgav Suzuki någon kunskap om hur deras 
resurs skulle hanteras var inget som framkom i dessa intervjuer på Suzuki, snarare 
framhävde de att i produktkedjan gällande en specifik produkt var det de som satt på 
den största kunskapen och ägde processen.  
 

”Vi köper från Fagersta för att de har bra material. De ligger nära till. De är 
lätt att prata med dem. Samtidigt att bara lyfta luren om något inte funkar. 
Det går inte att komma ifrån det är lättare att prata svenska än tyska 
exempelvis. Går att få hit grejer på ett par timmar om det är nåt som behövs. 
Sen har de ju det materialet vi behöver.” (Tekniskchef Fagersta Stainless) 

 
Affärsrelationen mellan Fagersta och Suzuki verkade väldig rutinartad ur Fagerstas 
perspektiv där säljare 3 som har huvudansvar för den affären var trygga med att de 
fortsättningsvis kommer att få sälja till Suzuki. Denna affärsrelation har existerat 
länge och till skillnad från ABB, även om de är Fagerstas största kund, så märktes det 
att rutiner ännu inte hade skapats på samma sätt i relationen med ABB som i 
relationen med Suzuki. Där handlade det mer om att Fagersta Stainless måste vinna 
varje upphandling inför varje ny leverans. 

 
”Vi vet ju alltid vart vi har varandra, går vi bra så går dom bra” (Säljare 3 
Fagersta) 

 
Fråga: ”Hur kommer det sig att ni handlar av just Fagersta?” ”Det är nära, 
bara 11 mil dit. Får bra service och är bra valstråd. Vi har en produkt som vi 
har samarbete med Fagersta och två andra företag. Som vi har patent på… 
Det har ju varit ett historiskt samarbete med Fagersta, och det har funkat i 
alla år.” (Inköpare Suzuki Garphyttan) 

 
”Varför handlar ni av Stainless?”: Svar:.. de hade bäst pris av de 
leverantörer som det stod emellan. (Strategisk inköpare ABB) 

 
Relationen mellan Fagersta och Suzuki signalerar även ett förtroende mellan 
företagen där VD: n på Suzuki tidigare varit VD på Fagersta Stainless. De verkar 
alltså känna varandra ganska bra som företag och har en relation där en insikt finns att 
Suzuki är låsta till att handla av Fagersta gällande en specifik produkt, men att de 
gällande resterande produkter inte är låsta på samma sätt.  
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”Det skulle vara väldigt svårt för oss att byta leverantörer för denna produkt. 
Alla leverantörer är svenska företag. Uddeholm, Sandvik och Fagersta.” 
(Strategisk nivå 1 Suzuki Garphyttan) 

6.4 Värderingar samhället 
Bilden vi har fått efter att ha intervjuat representanter från Fagersta är att de pratar 
mer utifrån interna värderingar som är typiskt svenska, de ser alltså sig själva som 
representanter av någon sorts svenskhet. Personen på strategisk nivå menar att kvalitet 
(Kvalitet på resurs och kvalitet gällande aktiviteterna) är något som premieras mer i 
Sverige än, enligt hens erfarenheter, Sydeuropa och Storbritannien exempelvis. Även 
om hen menar att det är farligt att generalisera. Om det faktiskt är som 
representanterna från Fagersta säger, att de står för typiskt svenska kvaliteter är 
omöjligt för oss att uttala oss om. Men det är tydligt att säljare 1, 2 och anställd på 
strategisk nivå upplever att det här är faktiska skillnader som påverkar deras 
affärsrelationer. Säljare 1 och 2 menar att det påverkar interaktionen positivt. 
 

”Styrkor hos oss är att vi inte stressar upp oss i onödan. Vi för inte med 
lovanden. VI är mer raka med kunderna. Går det inte att uppnå något för man 
helt enkelt backa och be om ursäkt. Hålla sig reell med verkligheten, i kontakt 
med verkligheten. Det tror jag är skillnad mot leverantörer från exempelvis 
Sydeuropa som lovar för mycket. Vi är raka, hövliga, lättsamma och dessutom 
kunniga inom teknik. Det är vi allihopa här.” (Säljare 2 Fagersta Stainless) 
 
”Svenskar upplevs som öppna. Det här med den svenska inbundenheten 
stämmer inte längre.” (Säljare 1 Fagersta Stainless) 
 

Med de representanter på Suzuki som vi pratade med var det teknikchefen som 
menade att det var skillnader på Suzuki Garphyttan i jämförelse med exempelvis ett 
tyskt företag. Med resterande var inte detta ett ämne som kom på tals. Den strategiske 
inköparen på ABB menade att vilka värderingar som finns i ett land inte är något som 
spelar någon roll. Det är ABB:s specifikationer gällande vad de vill köpa som spelar 
roll och sedan är det den aktören som bäst uppfyller dessa som får leverera till ABB. 
Det verkar som denne upplevde ABB: s leverantörer mer objektivt och som 
nationslösa i den bemärkelsen att vilket land ett företag kommer från inte påverkar 
affärsrelationen. Denne strategiske inköpare verkar inte säga sig bli påverkad av att ett 
varumärke utstrålar svenskhet till exempel.  
 

”Vilket land vi köper från spelar ingen som helst roll. Det är 
kravspecifikationerna som styr och finns inga länder som vi föredrar. Det 
mest välskötta företaget jag besökt var turkiskt, och det kanske inte stämmer 
överens med fördomar som man kan ha.” (Strategisk inköpare ABB) 
 

Säljare 2 lyfter fram att svensk stålindustri har ett försprång i jämförelse med andra 
länder, och då menar han att Fagersta också delar detta. Detta gällande kunskap om 
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resursen men hen menar även att Sverige är duktiga interaktionsmässigt. Gällande 
svensk interaktion i affärsrelationer pratar även säljare 1 om detta, att det svenska 
sättet att interagera är någonting som gynnar dem. Brukskultur är ett begrepp som 
kommit upp i flera utav intervjuerna. Den tekniska chefen på Suzuki pratar om att det 
främst har att göra med att de existerar på en liten ort och att produkten de tillverkar 
är av stål inte spelar någon roll. 
 

”Värderingarna på företaget är mer kopplat till att det är en liten ort och ett 
brukssamhälle. Jag tror inte det hade spelat någon roll om vi bakat kex eller 
tillverkat skor exempelvis.” (Tekniskchef Suzuki Garphyttan) 

 
Säljare 2 och 3 pratar om brukskultur som någonting negativt som finns på företaget 
idag men något som håller på att försvinna, vilket de anser är positivt. De pratar båda 
om att detta är något som främst existerat i produktionen. Båda anser att 
bruksmentaliteten innebär en slags inställning gällande ansvar att du inte tar ansvar 
för arbetet på samma sätt när en brukskultur existerar. 
 

”Det är bruksmentaliteten som kommer in där. Jag tror att dom senaste 5-10 
åren så har man snabbare och snabbare kommit bort från det. Det är att förr i 
tiden efter skolan kunde du gå ner till bruket och jobba till pension. Man tog 
inte så mycket personligt ansvar, det är ett kollektivt ansvar. Det är något som 
dock har förändrats. Det är annorlunda med tyskarna som tar ett otroligt 
personligt ansvar för sitt arbete, det gör vi inte här”. (Säljare 2 Fagersta 
Stainless) 

 
Någonting som är intressant att reflektera över är att den person som jobbar på 
strategisk nivå och intervjuades valde att framhålla bruksmentaliteten som någonting 
positivt. Dock kunde man utläsa att även hen ansåg att det finns vissa komplikationer 
med bruksmentaliteten men valde att fokusera på det positiva. De saker som hen lyfte 
fram som positivt med bruksmentaliteten är att människor ställer upp, anstränger sig 
och offrar sig för företaget om det behövs. Denna sida utav bruksmentaliteten skiljer 
sig väldigt mycket från den bild som de säljare som pratade om bruksmentaliteten 
hade.  

 
”Vi är en del av den svenska brukskulturen, både på gott och ont.” (Anställd 
strategisk nivå Fagersta Stainless) 
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7. Fallföretag SSAB  
I kapitel 7 presenteras empirin som tillhör fallföretaget SSAB samt deras två kunder 
Saltängens mekaniska verkstad AB och Bröderna Engströms entreprenadmaskiner AB. 
 

 
Figur 6: Modell över SSAB: s studerade affärsrelationer 

7.1 Presentation utav leverantör och kunder  
SSAB är en svensk koncern med huvudkontor i Stockholm med 17 000 anställda 
varav 2000 av dessa är placerade i Oxelösund. De har tillverkning i Sverige, USA och 
numera Finland samt har lager i cirka 75 länder(ssab.com/sv, 2015). Den delen utav 
verksamheten denna uppsats studerat är på platsen Oxelösund. SSAB Oxelösund har 
tidigare varit mer självständiga och innan bildandet av SSAB var de ett helt eget 
företag. På platsen Oxelösund har det tillverkats stål under en lång tid, även innan 
företag hette SSAB. 
 
SSAB är Oxelösunds största arbetsgivare och beskrevs av de som intervjuades som en 
viktig aktör för orten.  
 
Den produkt som vi har koncentrerat oss på gällande SSAB är ett slitstål som de 
namngivit Hardox. Hardox är en egen produktenhet i SSAB där de inte är uppdelade 
efter plats. Deras kunder består delvis av ett som de kallar det partnerskap med deras 
kunder som kallas Wear Partner. Det innebär ett närmare samarbete med vissa av 
deras kunder, dessa tillverkar slitdelar till produkter inom exempelvis byggindustrin. 
SSAB har samarbete med så kallade Wear partners på de platser i världen där de idag 
säljer slitplåt. 
 
De som har intervjuats beskriver Hardox som en premiumprodukt i jämförelse med 
sina konkurrenter. De som har intervjuats har varit verksamma på deras 
marknadsavdelning med rollerna strategisk säljare, säljare, säljkoordinator och wear 
service manager.  Totalt intervjuades 6 personer där de alla arbetat på SSAB i olika 
roller under 10-30 år. Alla hade en teknisk eller produktionsbakgrund på SSAB där de 
antingen arbetat som tekniker eller i själva produktionen.   
 
 
 
 



37 
 

De anställda som intervjuats på SSAB kommer att benämnas i texten som: 
- Säljare strategisk nivå SSAB 
- Säljare 1 SSAB 
- Säljare 2 SSAB 
- Säljkoordinator SSAB 
- Hardox-chef 1 SSAB 
- Hardox-chef 2 SSAB 

 
Saltängens mekaniska 
 

”Saltängens Mekaniska Verkstad AB är ett serviceföretag som har 
specialiserat sig på maskinbearbetning av stora maskindelar och svetsning av 
stålkonstruktioner.” (smvab.se, 2015) 
 

Saltängen köper nästan uteslutande slitplåten Hardox från SSAB. De är med som i 
Hardox Wear Partner och har varit i cirka 10 år. Saltängen har kontor i Norrköping 
och Örebro. Deras huvudkontor ligger i Norrköping. De har idag cirka 75 
anställda(Saltängens hemsida).  
Personen som har intervjuats på Saltängen arbetar på strategisk nivå och är en av som 
hen beskriver två personer som har den främsta kontakten med SSAB. Personen som 
intervjuades har varit anställd på Saltängen i cirka 5 år.  
 
Den anställde som intervjuats på Saltängens mekaniska kommer benämnas i texten 
som: 
- Strategisk nivå Saltängens mekaniska 
 
Bröderna Engströms Entreprenadmaskiner AB 
 
Engströms (Br Engströms Entreprenadmaskiner AB) arbetar inom vägbyggnad, 
byggindustrin och har även under senare år utvecklat sin tillverkningsavdelning. 
Företaget grundades 1956 och har idag ca 120 stycken anställda, och är ett av 
Sveriges största entreprenadmaskinsföretag.  
 
Engströms har under en lång period köpt stål utav SSAB men blev för drygt ett år 
sedan även en Hardox Wear Partner, vilket har utvecklat deras relation. Engströms 
köper i stort sätt all sitt stål utav SSAB, med vissa undantag där SSAB inte levererar 
det önskade stålet.  
 
Personen som har intervjuats arbetar på strategisk nivå inom företaget och har jobbat 
på företaget sedan år 1980. Personen som intervjuats är den person som har mest 
kontakt med SSAB och har varit den på Engströms som varit involverad när de blivit 
en Hardox Wear Partner.   
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Den anställde som intervjuats på Engströms kommer benämnas i texten som: 
- Strategisk nivå Engströms 
 

7.2 Värderingar anställdnivå 
De som intervjuades på SSAB hade alla antingen en teknisk bakgrund på företaget 
eller också en bakgrund från arbete i produktionen. Representanter på SSAB lyfte 
fram deras produkter och hade god koll på dessa, trots att vi egentligen aldrig frågade 
något om produkterna. Vi menar att det på individnivå fokuserades mycket på själva 
resursen som SSAB tillverkar, värderingar som signalerade ett stort fokus på att sätta 
resursen i centrum. Säljaren på strategisk nivå framhöll att hen kunde få personligt 
förtroende från sina kunder när hen visade upp mer tekniska kunskaper om produkten. 
Även säljare 2 pratade om detta. 
 

”Att jag är kunnig gällande svetsning brukar generera i att jag får mer respekt 
utav kunderna än om jag inte haft den kunskapen. Det märks när jag ibland visar 
kunden praktiskt hur de ska hantera materialet, då märker jag att efter det så får 
han mer respekt än vad jag fått innan.” (Säljare strategisk nivå, SSAB) 
 
”Jag ser mig inte själv som en säljare egentligen. Jag är inte den som skulle sälja 
en skruttig dammsugare. Jag behöver nog ha produkten som faktiskt är riktigt 
riktigt bra.” (Säljare 2 SSAB) 
 

För säljare 2 spelade alltså produkten/resursen en stor roll för dennes identitet som 
anställd där hen ansåg sig arbeta mer som representant av produkten än som säljare.  
Representanten från Engströms pratade om hens egna värderingar att den personliga 
relationen mellan två människor i en affärsrelation är viktig för att skapa förtroende. 
Hen värderade alltså interaktion på individnivå högt. 
 

”Det är positivt att ha en personlig relation då man på så sätt lyckats 
överbygga misstroende-tröskeln” (Strategisk nivå Engströms) 
 

Detta var något som den säljaren på strategisk nivå på SSAB också benämnde. Hen 
beskrev en situation där interaktionen med en aktörs inköpare förbättrades enbart på 
personliga grundare, detta då hen tog med denne gällande något som rörde inköparens 
fritidshobby. Det var alltså inte arbetsrelaterat. Förtroende verkar alltså för dessa två 
ovanstående bero på vissa saker som härrör mer till den individuella personen än 
något som är kopplat till de båda företagen.  
 

”Jag har vänt på klacken ett flertal tillfällen där det inte stämde liksom… i de 
flesta fall grunda det sig i personkemi, att personens värderingar inte var 
acceptabla ” (Säljare strategisk nivå SSAB) 
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Ovanstående citat är ett exempel där säljaren på strategisk nivå ansåg att personkemin 
låg till grunden till en bristande interaktion. Där denne menade att den andra partens 
värderingar skiljde sig så mycket att ett samarbete inte längre var möjligt. Detta 
verkar dock främst ha gällt i extrema fall. Säljare 1 på SSAB pratade om hur viktigt 
det var att anpassa sig till kundernas sätt att interagera. Även säljaren på strategisk 
nivå på SSAB uttryckte sig snarlikt som säljare 1 och båda Hardox-cheferna pratade 
också om hur de värderingsmässigt anpassade sig till sina kunder sätt att interagera. 
 

“Är kunden väldigt ordentlig så måste jag också vara väldigt ordentligt för 
annars kan jag tappa den kunden, men är det en kund som är en spillevink då 
kan jag också vara en spillevink.” (Säljare 1 SSAB) 
 

Ingen av de två representanterna för kundperspektivet pratade i termer av att de 
behövde anpassa sig till leverantörerna.  
 
Personkemi är något som kan tänkas vara värderingar, detta då definitionen av 
värdering som vi utgår från är hur en aktör ”borde” agera i vissa situationer. Det 
finns alltså fog att införliva personkemi gällande hur interaktionen mellan exempelvis 
en säljare och inköpare fungerar. Däremot blir det komplicerat då exempelvis säljaren 
på strategisk nivå pratar om ett hobbyintresse som förbättrade interaktionen med en 
kund, något som alltså inte alls var kopplat till något av företagen. 
 

7.3 Värderingar företag 
Värderingar på hela koncernföretaget SSAB menade Hardox-chef 1 och 2 att det inte 
var något som fanns längre, eller i alla fall att de inte kunde svara på det, företaget har 
idag cirka 17 000 anställda och har nyligen förvärvat det finska företaget Rautaruukki.  
 

”Det finns ingen stark kultur längre inom företaget, inga tydliga värderingar.” 
(Hardox-chef 1 SSAB) 
 

Ovanstående citat kommer ifrån en utav Hardox-cheferna som tror att 
värderingsförändringar på SSAB Oxelösund är någonting som ledningen aktivt jobbat 
för att genomföra. Hen menade att ledningen ansåg att Oxelösund blivit för starka 
vilket inte var bra för företaget som helhet. Vilket innebar att de försökt att förstöra 
den fina kultur och de värderingar som länge styrt och påverkat de anställda som 
jobbar i Oxelösund. Den andra Hardox-chefen pratade om att det är alla förvärv som 
har gjorts som har förändrat de värderingar som finns inom SSAB. Att detta skulle 
vara ett syfte med fusionerna är inte någonting som hen har funderat över men tror 
endast att detta har blivit ett resultat utav förvärven, inte varit en anledning till 
förvärven.  
 
Säljare 1 och säljaren på strategisk nivå pratade också om förändring gällande 
värderingar i Oxelösund, där de menade att det på grund av förvärven och där 
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ledningen nu inte längre satt i Oxelösund (SSAB Oxelösund var tidigare ett fristående 
företag) gjort att det blivit annorlunda. Men det framkom ändå värderingar som var 
typiska för just platsen SSAB Oxelösund och även för de som arbetade med just 
produkten Hardox.  
 
Denna bild delades utav säljaren på strategisk nivå och även en utav säljarna som 
också menade att anledningen till att värderingar och kultur hade förändrats var för att 
företaget vuxit i storlek. Säljare 2 ansåg att det inte fanns några direkta vägledande 
värderingar inom företaget och hade därför inte reflekterat över om det skett någon 
förändring. Både säljaren på strategisk nivå och Hardox-chef 1 var överens om att den 
förändring som har skett gällande värderingar är något som har varit negativt. De 
pratar om att värderingar försämras genom att de har försvunnit. Att det inte finns 
värderingar som genomsyrar företaget längre.  
 

”Förut har företagskulturen varit väldigt stark, förut har kulturen varit att de 
alltid varit nära kunden. Alla säljare har träffats väldigt ofta, haft utbyte utav 
varandra.  Detta har förändrats, relationerna har nu försämrats.” (Säljare 
strategisk nivå SSAB 
 

Att alltid vara nära kunden var något som även säljare 2 på SSAB pratade om. Som en 
värdering att det var positivt att vara nära kunden på grund av ett kunskapsutbyte som 
hen menade skulle vara omöjligt utan ett nära samarbete med kund. Men som säljaren 
på strategisk nivå på SSAB säger i citatet ovan verkar det vara på väg bort enligt hen, 
och det var även någonting som säljare 2 var orolig för. Hardox-chef 2 pratade också 
om värderingen att vara nära kunderna men uttryckte inte någon åsikt om att det var 
något som det hade blivit mindre av. 
 
Trots att exempelvis Hardox-chef 1 ansåg att många av de gemensamma värderingar 
som var kopplade till SSAB Oxelösund är på väg att försvinna kunde vi ändå utläsa 
vissa värderingar på företagsnivå genom hur och vad representanterna valde att själva 
prata om. En tydlig värdering som uppdagades var kunskap gällande aktivitet och 
resurs som värderades väldigt högt av representanterna på företaget, likt så som 
Saltängens representant beskrev det. Exempelvis fanns det krav på att nyanställda 
säljare alltid skall komma till Oxelösund för teknisk utbildning enligt säljare 2 på 
SSAB. Detta blir likt en slags ritual som Kunda (2006) pratar där det går att se dessa 
utbildningar ur ett värderingsperspektiv. Det signalerar alltså ett slags resurs- och 
aktivitetsfokus. 
  

”I stålvärlden är Hardox nummer ett. Som Coca Cola.”(Hardox-chef 2) 
 

Hardox-chef 2 liknar deras produkt Hardox vid ett premium likt Coca Cola har inom 
Coladrycker. Hardox-chef 2 sade att på vissa platser känner inte kunderna till SSAB 
utan känner endast till Hardox. Alla representanter som intervjuats på SSAB har 
pratat om att deras produkter håller hög kvalitet.  
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”Fråga: Varför köper kunder av er? Svar: För att vi är bäst. Vi har bästa 
produkten, vi är också dyrast. Mitt jobb är att få existerande och nya kunder 
att förstå att vi har bästa produkten.”(Säljare 2 SSAB) 
 

Ovanstående citat är ett exempel på hur de vi har intervjuat pratade om deras produkt. 
Det är någonting som genomsyrar intervjuerna, att deras produkt är ”bäst”. Vid frågor 
som i sitt grundutförande inte hade någonting med deras produkt att göra ägnades 
mycket tid under intervjuerna att prata om just detta. Detta visar enligt vår tolkning att 
produkten har en stor roll hos dessa representanter för SSAB. Det finns alltså en tilltro 
bland de representanter som vi intervjuat att deras produkt är bäst på marknaden.  
Bilden av SSAB: s värderingar på företagsnivå skiljer åt mellan de två kunder vi 
intervjuat. Men en sak stämmer överens och det är att de båda anser att det samarbetet 
de haft/har med SSAB inte påverkas speciellt mycket av hur SSAB är, de köper en 
produkt och anser att de inte fått något speciellt stort mervärde utöver det. Det kan 
uttolkas av intervjuerna på Saltängen och Engström att värderingar inte är något som 
påverkar affärsrelationen speciellt mycket, och affärsrelationen verkar vara av en 
transaktionell art i båda affärsrelationerna. 
 

”Det är som att gå på ett ICA, och köpa mjöl” (Strategisk nivå Saltängens 
mekaniska) 
 

Hen menar att de köper stål utav SSAB, sedan lägger de inte så stor vikt gällande hur 
SSAB är. SSAB tillhandahåller dem med stål som de behöver likt ICA tillhandahåller 
mjöl till hushållet. Denna affärsrelation påverkas inte utav vilka värderingar som 
företaget har enligt hen. Denna uppfattning delas även utav säljaren på strategisk nivå 
på SSAB som säger sig tro att värderingar på företagsnivå inte påverkar kunden utan 
att det är personkemin mellan ett fåtal personer som är det viktiga. 
Gällande SSAB: s värderingar menade Saltängens representant att deras värderingar 
är konservativa och de är väldigt fokuserade på deras resurser och aktiviteter. Hen 
beskrev det, med betoning på att det kunde vara lite tillspetsat, att det är som att de 
presenterar sin verksamhet med ryggen vänd mot kunden. Alltså mer fokus på 
produktionen än att interagera med kunden. 
 

”De är extremt produktionsorienterade, är företagskulturen”(Strategisk nivå 
Saltängens mekaniska) 
 

Ovanstående citat var ett svar på en fråga där den intervjuade ombads beskriva SSAB: 
s värderingar. Hen menade att SSAB som företag är ett ganska introvert företag, men 
att det också varit det som gjort dem framgångsrika.  
 
Representanten från Engström hade svårigheter att formulera något om SSAB: s 
värderingar. Det verkade antingen som att hen inte ville säga vad hen tyckte eller 
också att hen inte riktigt hade någon förståelse om detta. Hen uttryckte också att deras 
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samarbete varit av mer transaktionell art som vi tolkar det. Men de verkar istället ha 
en förhoppning på deras samarbete med SSAB skall bli ett samarbete med alltmer 
interaktion. Detta hänvisar de till att de är i en expansionsfas där de ser SSAB som en 
viktig del för dem att kunna få hjälp utav. Vi tolkar detta som att Engström i 
framtiden ser en möjlighet till större interaktion med SSAB där de kan få mer 
kunskap om SSAB: s kunskap gällande aktiviteter kring stålhantering. En skillnad i 
språkbruket som representanten från Saltängen och Engström använder är partner 
kontra leverantör. Detta menar vi kan vara ett uttryck för hur högt de värderar SSAB. 
Saltängens representant sade uttryckligen att SSAB vill kalla samarbetet för 
partnerskap, men att för Saltängen är SSAB en leverantör, vilket skiljer sig mot hur 
Engström pratar om SSAB. 
 

”Oerhört viktigt att ha en partner som SSAB som kan stötta och hjälpa till när 
man ska utveckla organisationen.” (Strategisk nivå Engströms) 
 
”De vill gärna kalla oss partner, men ska vi vara ärliga så för oss är de en 
vanlig leverantör” (Strategisk nivå Saltängens mekaniska) 
 

Det finns skillnader mellan de båda affärsrelationerna som kan bero på att Saltängens 
mekaniska varit Wear Partner i ca 10 år medan Engström endast varit det i ett år. Det 
finns fog att under dessa 10 år har Saltängen interagerat mer med SSAB helt enkelt. 
Saltängens representant menade också att SSAB inte har något speciellt att lära dem 
längre. De har redan tillräcklig kunskap om hur de hanterar SSAB: s produkter, vilket 
inte verkar vara likadant för Engström som efterfrågar mer interaktion i syfte att 
stödja deras expansion. Engström har ändå köpt varor av SSAB under lång tid men 
menade att nu skulle det vara skillnad när de blivit Wear Partner. Angående att det 
kan tänkas att dessa två affärsrelationer är av mer transaktionell art pratade den 
strategiske säljaren på SSAB om detta.  
 

”Vi har inte något uttalat att våra kunder och samarbetspartners måste ha 
vissa värderingar. De krav vi har är på produktnivå. Om det är några extrema 
värderingsskillnader, likt barnarbete så försöker vi avstyra affären.” 
(Strategisk säljare SSAB)   

 
Ovanstående citat skiljer sig dock från hur Hardox-chef 2 pratade om värderingar. 
Hen ansåg att marknadsavdelningen som hen arbetade på var anpassad till hur deras 
kunders värderingar var. Detta gällande dels interaktion, och sätt att bete sig. Hen 
menade att deras kunder hade en slags verkstadskultur och att det var viktigt för dem 
att dels ha kunskap om kundens produktion men också att det inte gick att vara alltför 
formell med deras kunder, detta dels gällande klädsel (kostym nämndes som något 
negativt) men också gällande hur du tilltalar kunden. En tysk kund togs som exempel 
där de alltså duas av representanterna från SSAB, trots att som hen uppfattade att det 
är väldigt vanligt med användandet utav formella titlar i Tyskland. Hardox-chef 2 
exemplifierade detta med en skillnad mellan SSAB Oxelösund och SSAB Borlänge 
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där Borlänges värderingar var anpassade efter deras kunder som var mer formella och 
där hen refererade till en slags kostymkultur.  
 

”Värderingarna på min avdelning är ju anpassad efter de här företagen” 
(Hardox-chef 2 SSAB) 
 

Det finns alltså skillnader dels internt på SSAB gällande hur värderingar påverkar 
deras affärsrelationer, men också mellan kunderna enligt Hardox-chef 2.  
 

7.4 Värderingar samhälle 
När de tillfrågade på SSAB skulle beskriva hur de är som företag och individer att 
göra affärer med så fick vi ofta svaret att de göra affärer på ett väldigt svenskt sätt. De 
väljer att beskriva sina handlingar och tankar som väldigt svenska.  
När vi pratade om hur de på SSAB anser att de är, alltså vilka värderingar de har fick 
vi vid flertalet tillfällen svar där de ansåg sig vara representanter för att de gör affärer 
på ett väldigt svenskt sätt. De beskrev deras interaktion som typiskt svensk. 
 

”Svenskar generellt har ett väldigt bra rykte, ärliga, lägger alla kort på 
borden.” (Säljare strategisk nivå SSAB)  
 

Säljaren på strategisk nivå pratade om att stål varit något som svenska företag varit 
duktiga på att tillverka historiskt sätt, det är något som har gjort att de har fått väldigt 
gott rykte gällande deras produkter. Gällande aktiviteterna och sedan slutresultatet i 
en resurs som andra företag kan dra nytta av. Säljaren på strategisk nivå pratade också 
om att interaktionen var typiskt svensk, att de var sävliga och inte hetsar upp sig vid 
förhandlingar, vilket hen trodde var uppskattat. För att exemplifiera skillnader pratade 
hen om den stereotypiska bilden av en italiensk säljare som väldigt passionerade och 
med mycket kroppsspråk vid en förhandling. 
 
Något som dock motsäger att svenska produkter har ett väldigt gott rykte är 
Saltängens representant.  
 

”SSAB är starkt i Sverige, men inte lika starkt utomlands. I Finland var 
Ruukki premium förut. Premium beror på vem du frågar… I Sverige ska vissa 
ha Hardox eller Welldox. De har lärt sig de namnen.” (Strategisk nivå 
Saltängens mekaniska) 
 

Denna bild motsäger den bilden som representanterna från SSAB haft angående deras 
produkters kvalitet. Alltså menar Saltängens representant att olika stålsorter kan vara 
olika värderade beroende på i vilket land du befinner dig i.  
 
Även Engströms representant gav en lite annorlunda bild mot den som SSABs 
representanter har målat upp. Hen menade att det inte alltid är så att stål som kommer 
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från svenska företag behöver ha bättre kvalitet än stål från andra länder. Hen pratar 
exempelvis om några tester de genomfört där det visade sig att ett stål som kom från 
Kina hade bättre kvalitet än liknande stål från ett svensk bolag, trots att priset 
nästintill var hälften för det kinesiska stålet. Dock poängterar hen att något som skiljer 
sig oerhört är tillförlitligheten mellan olika länder. Det som menades var positivt med 
att köpa stål ifrån svenska företag var att kvaliteten alltid är hög. Typiskt för kinesiska 
stålföretag beskrevs vara att kvalitén varierar väldigt mycket. Oftast är första 
leveransen utav väldigt hög kvalitet, sedan brukar kvalitén vara betydligt sämre vid 
fortsatt leverans. Detta innebär alltså att de kinesiska företagen har kunskap och 
kapacitet att producera högkvalitativa produkter, vilket skiljer sig mot de vi pratat 
med på SSAB som anser att deras fördel är att de kan tillverka stål som har högre 
kvalitet än vad andra producenter runt om i världen klara av.     
 
SSAB: s representanter pratar svepande om sina kunder gällande att skillnader har att 
göra med nationstillhörighet. Vi författare har diskuterat att det kan bero på att dessa 
representanter helt enkelt har svårt att formulera vilka värderingar ett specifikt företag 
har, när de har kontakt med väldigt många. Men tror också att det kan bero på att du 
helt enkelt förklarar en komplex företeelse med samhällsvärderingar, vilket stämmer 
överens med vad Grey (2009) och Kunda (2006) skrivit. 
 

”Indonesien till exempel, är ett tufft land att göra affärer i, då det är väldigt 
korrupt.”(Säljare 2 SSAB) 
 

Citatet ovan är ett exempel på ett uttalande som exemplifierar när säljare 2 menade att 
samhällsvärderingar spelar in på en affärsrelation, vi tolkar det som att samarbetet och 
interaktionen präglas av korruption i vissa länder. Även säljaren på strategisk nivå 
pratade om problematiska värderingar i andra länder. Hen menade att dessa 
värderingar är något som är viktig att ta hänsyn till, och i stor del att anpassa sig till. 
Säljaren på strategisk nivå pratade om att det kan vara hur du ska bete dig i 
förhandlingsrummet, hur kunderna kommer att bete sig i förhandlingsrummet, alltså 
hur du och dem skall interagera med varandra. Hen menade att SSAB ofta har en 
säljare i olika länder som tillhör det landet, vilket kan medföra en smidigare 
interaktion, men det är också skäl som att service underlättas på grund av avstånd 
exempelvis. 
 
Något som poängteras av den strategiska säljaren värderingskongruens är komplext, 
när hen fick frågan hur man hantera samhällsvärderingar som skiljer sig mycket mot 
sina egna. Hen menar att det är ett beslut som måste tas tidigt i relationen, eller innan 
du väljer att göra affärer i vissa länder. Hen menade att om du har valt att göra affärer 
i ett visst land kanske du också måste acceptera vissa värderingar som skiljer sig i 
detta samhälle mot ditt eget samhälle. Men hen är tydlig med att mer allvarliga 
skillnader i värderingar (likt barnarbete) skulle göra ett samarbete omöjligt. 
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”kan det vara så att vissa slutkunder till exempel behandlar kvinnor och 
liknande som kanske inte stämmer överens med vad man själv anser vara 
korrekt men det är ju någonting som man inte kan påverka. Har man valt att 
göra affärer i ett land där liknande förhållanden förekommer så får man på 
nåt sätt acceptera att de har andra värderingar, annars får man välja att inte 
göra affärer i det landet… i teorin är det ju lätta beslut men samtidigt skulle 
det innebära stora problem att inte göra affärer i sådana länder, annars 
kanske verk måste stänga ner. Vi måste ju sälja plåten, det är ju det vi lever 
på.” (Säljare strategisk nivå SSAB) 
 

Säljare 1 pratade också om ”sämre” samhällsvärderingar, och menade att du ibland får 
anpassa sig till även mer negativa aspekter. 
 

”Vissa saker måste man blunda för, det är svårt att förändra ett lands 
värderingar” (Säljare 1 SSAB) 
 

Gällande samhällsvärderingar är det någonting som enligt de representanterna från 
SSAB spelar in på en affärsrelation. SSAB måste enligt dem anpassa sig ofta till hur 
de ska interagera med sina motparter eller också en insikt av att det inte går att göra 
affärer i vissa länder. Detta är ingenting som kunderna pratat om, men samtidigt ska 
det förtydligas att dessa kunder endast har verksamhet i Sverige. 

  



46 
 

8. Analys 
I 8.1 och 8.2 har affärsrelationer och värderingar analyserats utifrån tidigare 
forskning. I 8.3 är analysen mer explorativ med stöd av analysmodellen, för att täcka 
den teoretiska lucka vi anser finns inom teori inom nätverkslitteraturen.  
  
Figur 7 används nedan för att ge en kort sammanfattning av Fagersta Stainless och 
SSABs affärsrelationer. Den framhäver likheter och skillnader mellan de båda 
fallföretagens affärsrelationer till sina kunder.  
 

 
Figur 7: Sammanfattning av fallföretag Fagersta Stainless och SSAB 

 

8.1 Affärsrelationer 
Uppsatsen har funnit att affärsrelationer blir starkare när de har pågått under längre tid 
och med en mer frekvent interaktion mellan aktörerna. Affärsrelationen Fagersta och 
ABB är av mer transaktionell art, men har också bestått av några få men stora utbyten 
under kort tid. Håkansson (1982) samt Håkansson och Snehota (1995) skriver, att 
samarbetet mellan aktörer blir starkare efter en längre tid och där aktörerna börjar 
överlappa och gå in i varandra vid ett längre samarbete. De affärsrelationer som 
studerats i uppsatsen visar prov på detta. Fagerstas och Suzukis relation innefattar ett 
visst beroende då de tillsammans med andra aktörer har utvecklat en resurs. Det 
resulterar i att de har ett nära samarbete där de tillsammans försöker optimera denna 
resurs. Resursen har lett till att samarbetet gällande andra produkter också har 
förstärkts. Beroendet mellan dem har stärkt deras relation till varandra. Beroendet 
mellan SSAB och deras kunder som undersökts är inte lika starkt. SSAB verkar inte 
vara explicit beroende av sina kunder Engström och Saltängen. Skulle de välja att 
hitta en ny leverantör är det ingen katastrof, men de är viktiga då de är del av ett stort 
nätverk med kunder som fungerar som en slags hävstång för SSAB. Engström och 
saltängen verkar inte vara speciellt beroende av SSAB då de beskriver SSAB som 
utbytbar. Däremot drar de fördelar av SSAB:s varumärke, som är en resurs i detta fall.   
 
Vid analys av fallföretagens affärsrelationer var det framträdande hur interaktion från 
individ till individ premierades av de anställda. Den personliga relationen var något 
som var viktigt, främst enligt säljare och inköpare, där själva aktiviteterna och 

Fagersta	  Stainless	  

• Säljarna	  efterfrågar	  mer	  utveckling	  av	  
resurser	  
• Personliga	  relationer	  beskrivs	  som	  viktiga	  
• Pratar	  om	  sig	  själva	  som	  svenskar	  och	  
menar	  att	  det	  är	  en	  styrka	  	  
• Värderingsmässigt	  väldigt	  lika	  Suzuki	  
Garphyttan,	  på	  företagsnivå	  
• Utbytet	  mellan	  ABB	  är	  främst	  
transaktionellt	  

SSAB	  

• 	  Resursfokuserade	  
• Personliga	  relationer	  beskrivs	  som	  viktiga	  
• Pratar	  om	  sig	  själva	  som	  svenskar	  och	  
menar	  att	  det	  är	  en	  styrka	  
• Värderingsmässigt	  relativt	  olika	  
Engströms	  och	  Saltängens	  mekaniska,	  på	  
företagsnivå	  
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resurserna i vissa fall inte hade lika stor vikt. Vissa affärsrelationer verkade till stor 
del bygga på hur två individer i vartdera företag fungerade interaktionsmässigt och 
samarbetsmässigt med varandra. Håkansson och Snehota (1995) som är en viktig 
grund i forskningstraditionen industriella nätverk fokuserar på aktiviteter och resurser 
som kan ses som mer ”hårda” delar av en affärsrelation. Vårt resultat tyder på att 
aktiviteter och resurser kan vara väldigt likvärdiga mellan konkurrenter, men att 
interaktion, förtroende och anpassning som är mer ”mjuka” delar av en affärsrelation 
är avgörande för vilken aktör som får leverera i slutändan. Pris och kvalitet på en 
produkt skall självklart inte underskattas, men i de affärsrelationer som studerats 
beskrevs konkurrenter till företagen som väldigt likvärdiga i pris och kvalitet, där 
konkurrenterna i Fagerstas och SSAB: s fall beskrevs som billigare.  
 
Interaktions anpassning mellan leverantör och kund beskrevs som främst ensidig, där 
leverantörerna anpassade sig mer till kundernas sätt att interagera än tvärtom. Både i 
fallet Fagersta och SSAB var det tydligt att säljarna beskrev att de var tvungna att 
anpassa sig efter kunden för att kunden skulle bli nöjda. Ömsesidig anpassning som 
Håkansson och Snehota (1995) nämner som typiskt för en affärsrelation verkade 
främst gälla resurser och aktiviteter. Vår analys är att ömsesidig anpassning gällande 
resurser och aktiviteter stämmer överens med vad Håkansson och Snehota (1995) 
skrivit i de fallföretag som studerats. Men att det skall vara en ömsesidig anpassning 
mellan aktörer är vi mer kritiska mot, där vi menar att anpassningen är mer 
enkelriktad, på kundens premisser.  
 
Varför kunderna köper av fallföretagen är frågor som behandlats under alla intervjuer. 
Det har varit en fråga som vi fått lite olika svar på beroende på vilken kund vi frågat. 
ABB och Saltängen var tydliga med att de köpte en produkt, ingenting annat. Suzuki 
och Engströms däremot hade svårare att på ett rationellt sätt förklara varför de köpte 
av just Fagersta och SSAB. Det handlade inte bara om kvalitet på produkten utan det 
verkade finnas vissa emotionella faktorer som förklarade samarbetet mellan företagen, 
precis som Wilkinson (2005) och Ellram (1990) beskriver. Suzukis VD hade tidigare 
varit VD för Fagersta, vilket eventuellt skulle kunna medföra relationella incitament 
till att köpa produkter av just Fagersta?  
 
Styrbarhet av industriella nätverk är en utgångspunkt vår uppsats grundat på, likväl 
som det är grundläggande antaganden i forskningsinriktningen nätverksteori. 
Håkansson et al (2009) skriver att en aktör inte ensam kan styra sitt nätverk. I de 
affärsrelationer som studerats i uppsatsen finns ingenting som tyder på att någon aktör 
ensam styr sitt nätverk. SSAB kallar sig själva och deras Wear Partners för ett nätverk 
och verkar själva se sig som styrande i det nätverket. Samtidigt var båda kunderna 
som vi intervjuade väldigt självständiga från SSAB.  

8.2 Värderingar 
Schein (1990;2010) skriver att värderingar är något som uppstår när en grupp delat en 
historia tillsammans. Det är något som vi sett prov på i de fall som studerats, att det är 
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tydligt att de finns gemensamma värderingar på de platser där företagen existerat 
länge. Både i fallet Fagersta och SSAB har de flesta som intervjuats arbetat på plats i 
över 10 år. Goodenough (1970) skriver att värderingar och kultur är någonting som 
känns i huvudet och i hjärtat. Goodenoughs definition är abstrakt, men efter 
genomförda intervjuer förstod vi bättre vad han skrivit. Värderingar har känts väldigt 
tydligt i vissa fall men varit svåra att i efterhand formulera. Sättet att uppfatta 
värderingar stödjer Goodenoughs (1970) definition och vi menar att det är bra att det 
finns rum för ett stort mått av subjektivitet vid tolkandet av värderingar. Även 
personer som har intervjuats har uttryckt sig snarlikt Goodenoughs definition, att 
värderingar är något som känns och är svårt att verbalisera.  
 
Gemensamma värderingar uppfattades starkare på de företag där grupperna varit 
intakta under en längre tid. Det kunde ses i ett av de fall som studerats att när 
beslutsmakt centraliserats i SSAB förändrades också värderingarnas roll. Värderingar 
från anställda i Stockholm blev mer framträdande, vilket ledde till att värderingarna 
på marknadsavdelningen i Oxelösund blev annorlunda. Det är något som stödjer vad 
Alvesson (2009) samt Deshpande och Webster (1989) skriver, att ett företag är sin 
kultur och sina värderingar, där det sedan påverkar beslut som tas i företaget. I fallet 
SSAB har andra anställda i företaget fått beslutsmakt vilket lett till att besluten 
grundat sig på andra värderingar än som tidigare varit fallet. 
 
Våra resultat visar att när leverantörerna pratade om gemensamma värderingar, 
speciellt samhällsvärderingar verkar det vara för att förklara komplexa saker där 
värderingskongruens använts som en förenklande förklaring. Det förenklade svaret 
som ofta används har då varit samhällsvärderingar och då främst ett lands värderingar 
som varit något som präglade motpartens värderingar. Alla de som intervjuades på 
Fagersta kopplade ihop svenskhet med kvalitet, antingen kvalitet på produkten eller 
hög kvalitet på deras sätt att interagera med kunderna. Vid en första anblick av 
intervjumaterialet framstod samhällsvärderingarnas roll i en affärsrelation som väldigt 
viktig. Men vid en närmare granskning förefaller samhällsvärderingar snarare som 
någonting som använts som en förenklad förklaring utav någonting som är mer 
komplext. Även Vaara et al (2012) skriver att vid internationella företagsförvärv, har 
inte samhällsvärderingar speciellt stor roll. Grey (2009) och Kunda (2006) skriver 
båda att gemensamma värderingar ofta användas för att förenkla komplexa företeelser.  

8.3 Värderingars roll i affärsrelationer 
SSAB:s representanter var tydligt präglade av att de värderade deras resurser och 
aktiviteter högt och var tillverkningsfokuserade. Vid en första anblick av de som 
intervjuats på Fagersta Stainless verkade även de ha liknande värderingar, högt 
prioriterad produktions- och utvecklingsfokus. Men vid en närmare anblick verkade 
främst de säljare som intervjuades vara kritiska mot hur utveckling prioriterades i 
företaget. Det föreföll som att utveckling av resurser och aktiviteter värderades högt i 
teorin men inte i praktiken. Det refererades till att de måste prioritera säljfokus 
framför utvecklingsfokus, för att överleva. På Fagersta Stainless fanns det alltså en 
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slags värderingskongruens, som Martin och Meyerson (1977:1988) beskriver där 
värderingarna mellan praktik och teori inte stämde samman i företaget. 
 
Någonting som vi i denna uppsats sett är att det finns en skillnad på hur mycket 
resursen kontra interaktion och anpassning värderas. SSAB som är ett 
varuproducerande företag värderar resurskvalitet högre än vad deras kunder gör, som 
är mer serviceinriktade företag. Fagersta och deras kund Suzuki Garphyttan är båda 
varuproducerande företag, företagen är lika gällande värderingen av resurs och 
interaktion. I de undersökta affärsrelationer kan det konstateras att varuproducerande 
företag värderar resursen högre än de företag som är mer serviceinriktade. Engström 
och Saltängens mekaniska är de företag vi såg som mer serviceinriktade företag, de 
värderade interaktion och anpassning högre än vad de varuproducerande företagen 
gjorde.  
 
Värderingarna i de fyra affärsrelationerna skiljde sig på vissa sätt i relationen SSAB 
och Saltängen/Engström och var väldigt lika i relationen Fagersta/Suzuki. I ABB har 
vi svårare att uttala oss om hur värderingarna kongruerade eller ej. Detta grundar sig i 
att relationen var väldigt transaktionell. Baserat på dessa fyra fall var värderingarna 
inte någonting som spreds mellan företagen, utan var främst interna. Det var snarare 
branschen verkade spela en stor roll för vilka värderingar som fanns i företagen, likt 
hur Connor och Becker (1975:1994) skriver att bransch är en faktor som påverkar 
dina värderingar som företag. Förståelse för värderingskongruens fanns i tre 
affärsrelationer med undantag för ABB, där de hade god förståelse för deras motpart. 
Däremot var företagens självbild något bristande eftersom de i vissa fall uppfattades 
på ett annat sätt än hur de berättade om sig själva. Även om värderingarna skiljde sig 
mellan företagen verkade leverantörernas representanter anpassa sig till kundernas 
värderingar, i sättet som de interagerade med dem.  
 
Värderingars roll i en affärsrelation hade en inverkan av hur tät interaktionen var. 
SSAB: s affärsrelation med Saltängen gick enligt Saltängens representant främst ut på 
att Saltängen köpte stål av SSAB, och inget annat. Fagerstas och Suzukis 
affärsrelation har pågått sedan 90-talet där det finns långtgående uppbyggda rutiner, 
företagen emellan. På grund av en mindre frekvent interaktion menar vi att 
värderingskongruens får en mindre roll för affärsrelationen. 
 
Både Fagersta och SSAB är exporterande företag. De interagerar delvis genom 
affärsrelationer med aktörer utomlands och en likhet mellan båda företagens 
representanter är att de pratar om sig själva som typiskt svenska aktörer. De använder 
liknande egenskaper för att beskriva innebörden av att vara svensk. Hur de interagerar 
med andra verkar vara någonting som de gör på ett typiskt svenskt sätt, enligt dem 
själva, genom att vara mer informella i sitt sätt att interagera och genom att vara 
jordnära, lugna och pålitliga. Detta är något som båda företagens representanter 
antingen explicit eller implicit menat skapar förtroende hos motparten. Deras kunder 
har i sin tur inte beskrivit något av fallföretagen eller fallföretagens representanter 
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som typiskt svenska. Kanske är det svårt att kategorisera en annan svensk aktör som 
svensk? Problemet med detta resonemang är att det i så fall borde vara svårt att 
beskriva sig själv som typiskt svensk, vilket leverantörerna inte hade något problem 
med. Kunderna har snarare lyft fram fördelar som avstånd, använder samma språk 
eller kvalité på produkten/resursen som skäl till att de handlar av Fagersta och SSAB. 
 
Representanten från ABB var tydlig med att de inte lade någon relevans vid vilket 
land deras leverantörer var verksamma i, så länge som de uppfyllde deras 
kravspecifikationer. Engström menade att svenskt stål inte alls behövde vara bäst utan 
vid tester som de genomfört hade ett kinesiskt stål fått bäst betyg, men att de ändå 
hade mindre förtroende för kinesiska leverantörer på grund av fluktuerande kvalitet. 
Saltängens representant ansåg att premium på stål är landsberoende, att svenskt stål 
betraktas som premium i Sverige men inte i andra länder. Representanterna från 
Suzuki Garphyttan argumenterade för att handla med ett svenskt företag eftersom det 
stöttade svensk industri och även på grund av bekvämlighetsskäl.  
 
En fundering som har uppkommit vid analyseringens process är personkemi, har det 
egentligen med värderingar att göra? Oavsett vilket, är det något som de som har 
intervjuats ofta återkommit till, personkemins betydelse. När de anställda har pratat 
om personkemi syftar det till hur du trivs med personen du gör affärer med. Denna 
definition delas utav alla anställda som pratat om personkemi, oberoende av vilket 
företag de jobbar på. Det är någonting som överensstämmer med begreppet 
interaktion och att sociala relationer mellan individer är en grundbult i en 
affärsrelation. Det har också att göra med samarbete/konflikt eftersom att vissa säljare 
berättat att de helt enkelt fungerar bättre med vissa inköpare personlighetsmässigt. 
Utifrån de som intervjuades kan vi konstatera att värderingar på företagsnivå inte 
påverkar relationen mellan två individer. Det finns dock indikationer på att 
värderingar på anställdnivå spelar roll viss för personkemin, vilket kommer att 
utvecklas i kapitel 10. 
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9. Slutsats  
Syftet med uppsatsen är att genom kombination av två forskningsfält, affärsrelationer 
och värderingar bedöma vilken roll värderingar har i en affärsrelation.  
 
Företagsvärderingar är något som inte haft speciellt stor roll för de affärsrelationer 
som studerats i denna uppsats. Värderingar på företagsnivå verkar i dessa relationer 
endast påverka anpassning från leverantörens sida i affärsrelationen. Resterande delar 
av affärsrelationen verkar inte påverkas något nämnvärt. Alltså om värderingar inte 
kongruerar mellan fallföretaget och dess kunder, vilket vi har konstaterat i två av 
affärsrelationerna, har leverantörens representanter anpassat sig till hur kunden är, just 
i interaktionen med kunden. Samhällsvärderingar är inte heller något som har speciellt 
stor påverkan på affärsrelationerna som studerats enligt oss. Om samhällsvärderingar 
har en roll i affärsrelationerna är den förmodligen av mer indirekt art.  
 
Något som däremot har en större roll för affärsrelationerna i dessa fallföretag är de 
anställdas individuella värderingar. Individuella värderingar är någonting som 
påverkar interaktion, deras samarbete och konflikter och individernas förtroende för 
varandra. Det handlar mer om hur två människor fungerar tillsammans än hur två 
aktörer fungerar tillsammans. Kontakten mellan företagen verkar vara bundet till ett 
fåtal människor när det gäller dessa affärsrelationer, vilket leder till att samarbetet 
beror mycket på hur dessa individer är, snarare än hur företagen är. 
Värderingskongruensen blir då alltså viktigast på individnivå i dessa fall. Sedan finns 
det en insikt att företagets värderingar och individens värderingar kan vara väldigt 
lika, men vår uppfattning är att de personer som intervjuats inte verkat speciellt styrda 
av företagsvärderingarna. 
 
Aktiviteter och rutiner är enligt oss delar av en affärsrelation där värderingars roll 
bedöms vara liten om inte obefintlig. 
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10. Diskussion 
Ett ämne som har varit frekvent förekommande under intervjuerna är personkemi. Det 
är ett begrepp som de intervjuade har framhållit som en viktig komponent i en 
affärsrelation. Problematiken kring personkemi är vad som är bakomliggande faktorer, 
vad består personkemi av? I uppsatsen har vi funnit att personkemi påverkas av olika 
faktorer, en utav dess faktorer är värderingar. Något som inte undersökts i uppsatsen 
är hur stor del utav personkemin som faktiskt är värderingar. Detta innebär att det blir 
svårt att med säkerhet konstatera hur stor roll värderingar har för en fungerande 
personkemi. En annan aspekt som ökar begreppet personkemins komplexitet, är de 
anpassningar som görs i en relation. Det finns en möjlighet att de anpassningar som 
sker från säljarens sida påverkar det som upplevs som personkemi. Om så är fallet blir 
den fungerande relationen endast ett resultat utav den ena partens förmåga att anpassa 
sig och inte ett resultat utav personkemi.   
 
Förtroende mellan aktörer är något som både Huemer (1998) och Håkansson och 
Snehota (1995) anser har en stor roll i affärsrelationer. Huemer (1998) skriver att det 
finns ett samband mellan förtroende och storleken på transaktionerna aktörerna 
emellan. Att det är ovanligt att en relation startas med stora transaktioner, det vanliga 
är att transaktionerna växer under relationens gång. Ur det hänseendet blir 
affärsrelationen Fagersta och ABB intressant. Deras relation har inte pågått under 
särskilt lång tid men är ur Fagerstas perspektiv deras idag största affär. Ur ABBs 
perspektiv är denna affär inte särskilt stor och de skulle kunna köpa ett likvärdigt 
material från en utav Fagerstas konkurrenter. Detta innebär ett snedvridet 
beroendeförhållande mellan dessa aktörer som kan resultera i att ABB och Fagersta 
aldrig kommer ingå i en affärsrelation, enligt Håkansson och Snehotas (1995) 
definition av vad en affärsrelation är. Håkansson och Snehota (1995) skriver att det 
måste finnas ett ömsesidigt beroende för att en affärsrelation ska uppstå. Dock bör det 
tas i beaktningen att det som Håkansson och Snehota (1995) definierar som 
affärsrelation är ett ideal. Vi kan konstatera att många utbyten mellan företag sker likt 
det mellan ABB och Fagersta vilket innebär en relation utav en mer transaktionell 
karaktär.  
 
Att vara lik det företaget som du samarbetar med värderingsmässigt är ingenting som 
vår uppsats stödjer, således verkar det vara så att i dessa fall leker inte lika företag 
bäst. En spekulation är att det snarare verkar vara viktigt att komplettera varandra, att 
företaget du samarbetar med har styrkor som är dina svagheter, och vice versa. 

10.1 Teoretiskt bidrag 
Det industriella nätverksperspektivet har tidigare fokusera på faktorer som är mer 
baserade på fakta än känslor och uppfattningar. Det kan sägas vara en mer 
positivistisk inriktning. Vårt teoretiska bidrag är att vi har adderat 
värderingsbegreppet till det industriella nätverksbegreppet. Ett begrepp som har 
ganska lite att göra med fakta utan kräver tolkning och förståelse, en mer 
hermeneutiskt inriktning.  
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Uppsatsen bidrar också med en kritik mot uppfattningen som Håkansson och Snehota 
(1995) har om ömsesidiga anpassningar mellan företag.  Det har varit tydligt att 
leverantörerna som studerats i uppsatsen i betydligt större utsträckning anpassat sig 
till kunderna än tvärtom. Frågan om ömsesidig anpassning gällande aktörer bör 
undersökas ytterligare inom den industriella nätverksforskningen enligt oss. 
 

10.2 Förslag till framtida forskning 
Det skulle vara intressant att undersöka affärsrelationer där företag inte delar 
samhällsvärderingar. Eftersom vi i uppsatsen sett indikationer på att anställda anser 
att samhällsvärderingar har betydelse om de skiljer sig åt.  
 
Som tidigare diskuterats har personkemi en stor roll i affärsrelationer, men i uppsatsen 
har det inte gjorts någon fördjupning i vad det är i personkemin som är viktig för 
affärsrelationen. Därför anser vi att det skulle vara intressant att genomföra en 
fördjupad studie som inriktar sig i bakgrundsfaktorer till personkemi mellan två 
företag i nätverkskontext.  

10.3 Praktiskt bidrag 
De affärsrelationer som studerats bygger mycket på hur två människor fungerar 
tillsammans, exempelvis i form av säljare till inköpare. Det finns fog att från säljarens 
sida försöka öka interaktionen till fler anställda hos kunden, vilket skulle innebära att 
om inköparen skulle byta position eller jobb skulle det inte generera lika stor skada 
för det säljande företaget. Att försöka utöka sitt kontaktnät hos aktörer inom nätverket.  
 
Problemet verkar inte vara att förstå motparten utan att faktiskt förstå hur andra 
aktörer inom nätverket uppfattar det egna företaget. Det verkar vara svårare att 
beskriva sin egen roll i sin affärsrelation, än det samarbetande företagets roll. Att 
skaffa sig en större förståelse för det egna företagets styrkor och vad som bör 
förbättras. En ökad förståelse utav det egna företaget tror vi skulle resultera stärkta 
bindningar till kunder som annars kanske skulle tänkas byta leverantör.  
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11.2 Figurförteckning 
Figur 1: Egenkonstruerad analysmodell. 
 
Figur 2: Egenkonstruerad modell som visar de två fallföretagens två affärsrelationer 
som studerats. 
 
Figur 3: Egenkonstruerad modell som visar hur citat har kategoriserats 
 
Figur 4: Egenkonstruerad modell som visar hur vi kategoriserat det empiriska 
materialet 
 
Figur 5: Egenkonstruerad modell som visar Fagersta Stainless två affärsrelationer som 
studerats 
 
Figur 6: Egenkonstruerad modell som visar SSAB: s två affärsrelationer som studerats 
 
Figur 7: Egenkonstruerad modell som är en kort sammanfattning (och förenkling) 
över båda fallföretagens affärsrelationer. 
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12. Bilaga 
Intervjuguide  
Huvudteman 
1. Interna värderingar 
2.  Motpartens värderingar 
3. Affärsrelationen 
 
Bakgrundsfrågor 

-‐ Kallprat, vilka vi är, kort om uppsatsen. Ganska fritt samtal. 
-‐ Berätta lite om dig själv 

Interna värderingar 

-‐ Berätta om din roll på företaget? 
-‐ Berätta om hur du ser på företaget? 
-‐ Hur är det att arbeta på företaget? 
-‐ Beskriv avdelningen/ledningsgruppen och människorna som jobbar där.  
-‐ Finns det något som skiljer detta företag mot andra du jobbat på?  
-‐ Finns det några speciella företagsvärderingar på företaget?  

Motpartens värderingar 

-‐ Hur påverkas ni av företag X? 
-‐ Hur påverkar ni företag X? 
-‐ Finns det några likheter/olikheter mellan människorna på företag X och Y? 
-‐ Beskriv om du anser att det finns några speciella värderingar på företag X? 

Affärsrelationen 

-‐ Vilka tjänster/produkter säljer/köper ni till/av företag X? 
-‐ Beskriv affärsrelationen med företag X? 
-‐ Hur är det att kommunicera med representanter från företag X? 

 
 
 
 
 
 


