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Sammandrag  

Flertalet studier om industriellt bytesbeteende har kritiserats för att de endast fokuserat på 

bytesbeslutet. Detta argumenteras enbart ge en ögonblicksbild av bytet, snarare än att 

analysera den fullständiga bytesprocessen. Syftet med studien är därför att bidra med ökad 

förståelse för kundens leverantörsbyte genom att undersöka hur bytesprocessen av centrala 

leverantörsrelationer ser ut i byggföretag och de bakomliggande orsakerna som påverkar 

bytet. Studien realiseras genom en fallstudie på ett större byggföretag som nyligen bytte 

bankleverantör. Bytesprocessen kartläggs genom att tillämpa analysverktyget Switching Path 

Analytical Technique, SPAT. Vidare undersöks bytesprocessens utveckling med hjälp av 

ekonomiska respektive sociala faktorer. Studiens resultat visar att bytesprocessen utlöstes och 

influerades av flertalet faktorer, vilket påvisar bytesprocessens komplexitet. Huvudsakligen 

identifierades ekonomiska faktorer som drivande i leverantörsbytet. Inga belägg finns för att 

företaget var missnöjda med sin tidigare bankleverantör innan dess att bytesprocessen 

initierades. Däremot visas bankens agerande under bytesprocessens gång har påverkat 

byggföretagets beslut om att byta bankleverantör.  

      

Nyckelord: Bytesprocess, bytesbeteende, bytesorsaker, leverantörsrelationer, industriella 

relationer  
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1. Inledning 

___________________________________________________________________________

Det första avsnittet ger en introduktion till studiens forskningsområde. Till att börja med ges 

en bakgrund till ämnet som mynnar ut i en problematisering. Därefter presenteras syftet och 

uppsatsens vidare disposition.  

___________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund	
Trots att ett grundantagande om industriella relationer är att båda parterna är motvilliga att 

avsluta en påbörjad relation (Bygballe, 2016) slutar företag ibland att göra affärer med 

varandra (Halinen & Täthtinen, 2002). Gadde och Shehota (2000) menar att inget företag 

klarar sig utan leverantörer. Ur kundens perspektiv kan leverantören ses som en av dess 

största tillgångar (Ibid) varför forskare har intresserat sig för vad som motiverar kunden till 

leverantörsbytet (se t.ex. Bygballe 2016; Selos m.fl. 2013; Heide & Weiss 1995).  

Vid en överblick av tidigare resonemang kring företags leverantörsbyten återfinns dock vissa 

forskningsproblem. Williams m.fl. (2011) menar att många tidigare studier har baserat sina 

undersökningar på företags intentioner och attityder för att förklara leverantörsbyten, vilket 

blir problematiskt med tanke på att Naumann m.fl. (2010) påvisar att angivna bytesmotiv och 

faktiska bytesorsaker ofta skiljer sig från varandra. Dessutom ges belägg för att även kunder 

som uppvisar positiva attityder och påstår sig vara nöjda byter leverantör (Naumaan m.fl. 

2010; Williams m.fl. 2011). För att förstå varför företag byter leverantör finns således 

incitament att undersöka faktiska och genomförda leverantörsbyten. Bygballe (2016) menar 

att den existerande litteraturen om bytesbeteende huvudsakligen har fokuserat på vad som 

underligger det slutliga bytesbeslutet. Hon (2016) påvisar dock att kritik har riktats mot dessa 

studier då de endast återger en ögonblicksbild, snarare än att redogöra för den bakomliggande 

dynamiken i bytet. I likhet argumenterar Halinen & Täthtinen (2002) för att ett 

leverantörsbyte dels innebär avslutandet av en relation, dels inledningen av en annan. Således 

finns argument för att studera leverantörsbyten som en process, snarare än en kausal 

konsekvens av en underliggande orsak. Flera försök har gjorts till att förklara bytesprocessen, 

men fortfarande kvarstår ett behov av ytterligare forskning (Roos m.fl. 2013; Bygballe 2016; 

Halinen & Täthtinen 2002).  

I och med behovet av vidare forskning är samtliga bytesprocesser av leverantörer intressanta. 

Gadde och Shehota (2000) konkluderar dock att ett företag enbart kan vara djupt involverad i 
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ett fåtal av sina leverantörsrelationer. Leverantörsrelationer som karakteriseras av djup 

involvering tenderar att vara av särskild betydelse för företags verksamhet (Ibid). Därmed kan 

kundens bytesprocess av centrala leverantörsrelationer argumenteras vara särskilt intressanta 

att studera.  

1.2 Problematisering 

I byggindustrin är banker eller finansiella institut centrala och strategiska leverantörer då 

byggprojektens långa produktionsperioder kräver externt kapital (European Central Bank, 

2009). På grund av den omständiga plan- och bygglovsprocessen kan det ta åtta till tio år för 

ett projekt att gå från idé till verklighet (Sveriges Byggindustrier, 2015). Det gör det svårt för 

företag i byggindustrin att bekosta projekten ur egen kassa. Byggindustrin har således ett stort 

behov av extern finansiering, som huvudsakligen förses av banker eller större finansiella 

institut (Brownlie & Harris, 1987). Byggindustrin har därför näst högst genomsnittsbelåning 

av elva industrier undersökta i 39 länder, däribland Sverige (Fan m.fl. 2012). Faktumet att 

byggindustrin står i stark beroendeställning till sina långivare kompliceras ytterligare av att 

banker tenderar att vara motvilliga att låna ut pengar till byggföretag (Chiang & Cheng, 

2011). Detta kan härledas till byggindustrins komplexitet (Dubois & Gadde, 2002) som gör att 

dess aktiviteter, processer och miljö är starkt förknippade med osäkerhet och höga risker 

(Akintoye & MacLeod, 1997).  

 

Att hitta finansiering till projekten är därför en av byggindustrins största utmaningar. Till 

exempel uppgav svenska byggjätten PEAB att försvårade förutsättningar för finansiering 

påverkade nya projekt negativt, trots överträffade resultat i tidigare kvartalsrapporter 

(Veckans affärer, 2009). Således är projektfinansiering ett orosmoment för företag i 

byggindustrin (Ferrando & Griesshaber 2011; Coluzzi & Ferrando 2009). För att reducera 

detta orosmoment blir starka relationer till banker centrala för företag i byggindustrin. 

Forskning från 1990-talet påvisar även de ekonomiska incitament som finns för kunden att ha 

en långvarig relation med banken. Petersen och Rajan (1993) argumenterar till exempel för att 

banker initialt sätter en hög ränta som sedan sänks allt eftersom relationen fortskrider. Vissa 

studier visade även att ju längre relation företaget har haft till banken, desto mindre troligt var 

det att företaget behövde lämna säkerhet för lån (Boot & Thakor 1994; Berger & Udell 1995).  

 

Dock uppmärksammas ett paradigmskifte i bankers inställning till kundrelationer, där banker 

har blivit mer kortsiktiga och inte värderar långsiktiga kundrelationer i samma utsträckning 



3 
	

som förr (Intervju 2, 2017). Då kvartalsrapporter har blivit allt viktigare för att stimulera 

analytikers och journalisters intresse för bolag (Hemberg 2012) sägs bankerna ha blivit mer 

medvetna om vilka typer av affärer de förvaltar. I en studie om byggföretags förutsättningar 

för att få lån menar Chiang och Chung (2011) att långivarens relation till kunden är viktig, 

men att den har fått sekundär betydelse. Faktorer som byggföretagets finansiella plan, 

framtida intäktskällor och kapitalbas ska ha större inflytande över sannolikheten att få 

låneansökan beviljad än byggföretagets historik och relation till banken. Vidare observeras 

svenska företagskunder också värdera långsiktiga relationer annorlunda. Aldrig tidigare har 

svenska företagskunder, byggföretag inkluderade, varit så frekventa i sina bankbyten som de 

är idag (Svenskt Kvalitetsindex, 2017). Resonemangen väcker tankar - hur kommer det sig att 

byggindustrin i Sverige, som karaktäriseras av långsiktiga relationer och historiskt sett har 

lutat sig mot den enskilde bankrelationen, nu allt oftare byter leverantör av finansiella 

tjänster? 

1.3 Syfte och frågeställning 

Med stöd av presenterad bakgrund och problematisering syftar studien till att undersöka 

varför byggföretag byter ut centrala leverantörsrelationer. Studien ämnar bidra med ökad 

förståelse för bytesbeteende genom att kartlägga bytesprocessen av centrala 

leverantörsrelationer. Detta leder fram till studiens forskningsfrågor: 

 

• Hur ser bytesprocessen ut av centrala leverantörsrelationer i byggföretag? 

• Vilka bakomliggande orsaker påverkar bytet? 

1.4  Fortsatt disposition  

I följande avsnitt presenteras det teoretiska ramverket som uppsatsen utgår ifrån tillsammans 

med den framtagna analysmodell som baserat på den teoretiska referensramen. Därefter 

redovisas studiens tillvägagångssätt, metoden, som tillämpats för att undersöka 

forskningsfrågan. Sedermera presenteras studiens resultat, vilka därefter analyseras utefter det 

teoretiska ramverket. Avslutningsvis sammanfattas uppsatsen och förslag på vidare forskning 

ges.  
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2. Litteraturgenomgång 

___________________________________________________________________________

Det andra avsnittet presenterar det teoretiska ramverket, vilket inleds med en introduktion till 

industriella leverantörsrelationer och dess utvecklingsprocess. Det följs av en genomgång av 

industriellt bytesbeteende och påverkande faktorer. Därefter presenteras modellen Switching 

Path Analytical Technique SPAT, vilken ligger till grund för studiens analysmodell som 

slutligen presenteras.  

___________________________________________________________________________ 

2.1 Industriella leverantörsrelationer 

En industriell relation består av två företag och individerna som representerar dem 

(Håkansson, 1982:18). Den industriella relationen mellan kund och leverantör karaktäriseras 

av närhet, komplexitet och långsiktighet (Ford, 1980). I både industriell marknadsföring 

(Håkansson, 1982) och i relationsmarknadsföring (Morgan & Hunt, 1994) pekas samarbete ut 

som en grundsten för välfungerande relationer. För ett välfungerande samarbete måste 

parterna i relationen dels vara engagerade i relationen, dels känna tillit till varandra (Morgan 

& Hunt, 1994). Vikten av tillit i industriella relationer har även befästs av flertalet andra 

forskare (se t.ex. Ring & Van de Ven, 1992). Anderson & Narus (1991:96 [vår översättning]) 

beskriver industriella relationer enligt följande:  

 

“En relation mellan företag [är] till för affärsmässiga syften, där de skapar ett starkt och 

omfattande socialt, ekonomiskt, servicerelaterade och tekniskt band över tid, med intentionen 

att minska totala kostnader och/eller öka värdet, genom att uppnå ömsesidiga fördelar”  

2.2 Industriella relationers utvecklingsprocess 

Utvecklingen av nya relationer är en komplex process som kräver både tid och resurser 

(Dwyer m.fl. 1987). Relationen mellan kund och leverantör kan därför liknas vid en 

investering, vilken innebär en risk i form av osäkerhet om hur den andra parten kommer att 

prestera (Ring & Van de Ven, 1992). För att reducera den risk som en ny relation innebär är 

förståelse för hur relationer skapas och utvecklas viktigt. Därför presenteras relationers 

utvecklingsprocess kortfattat nedan.  
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Dwyer m.fl. (1987) relationsutvecklingsprocess utgör en vedertagen grundpelare i 

relationsforskningen. Den första fasen beskriver att en relation inleds med kundens 

medvetenhet om leverantörens potential som samarbetspartner, utan att någon kontakt sker 

mellan parterna (Ibid). Den andra fasen definieras som utforskning och innebär en prövning 

av relationen. Den tredje fasen karaktäriseras av expansion. Den tillit och gemensamma 

nöjdhet som etablerades i utforskningsfasen möjliggör för ytterligare risktaganden i 

expansionsfasen, vilket även ökar parternas ömsesidiga beroende av varandra (Ibid). Den 

fjärde fasen karaktäriseras av engagemang, som syftar till parternas implicita och explicita 

löften om kontinuitet i relationen (Ibid). Eftersom båda parterna är beroende av varandras 

insats för att kunna dra nytta av relationens ömsesidiga fördelar blir riskreducering i form av 

potentiella negativa friktionsmoment viktiga. Paradoxalt nog kan alltför stor riskreducering 

leda till institutionalisering, vilket innebär att samarbetet blir passivt och att leverantören kan 

bli blind för förändringar i kundens behov (Ford, 1980).  

 

Den femte och sista fasen beskriver upplösningen av en relation. Upplösningen kan egentligen 

ske när som helst under relationers utvecklingsprocess. Dwyer m.fl. (1987) lämnar dock 

upplösningsfasen relativt outforskad då den argumenteras bestå av flera steg som ännu inte 

kartlagts av forskare. Halinen och Täthtinen (2002) konstaterar att det är minst lika viktigt att 

fokusera på skapandet av en ny relation som att studera avslutandet av en gammal relation. 

Därmed bygger Halinen och Täthtinen (2002) vidare på Dwyer m.fl (1987) femte 

upplösningsfas genom att lägga till inledningen av en ny leverantörsrelation. Av 

upplösningsfasen är alltså ett leverantörsbyte ett möjligt utfall (Bygballe, 2016).  

2.3 Bytesbeteende på den industriella marknaden  

Ett leverantörsbyte på den industriella marknaden definieras som ett företags handling att byta 

från en leverantör till en annan (Bygballe 2016). På den industriella marknaden är 

leverantörsbytet en komplex process. Komplexiteten beror på att bytesprocessen vanligtvis 

påverkas av bytesorsaker, byteskostnader och utvärdering av potentiell ny leverantör. Dessa 

påverkningar kan bero på och styras av ekonomiska respektive sociala faktorer. Nedan 

presenteras bytesorsaker, byteskostnader och utvärdering av potentiell ny leverantör för att 

sedan sammanfogas och gemensamt presenteras efter ekonomiska och sociala faktorer.  
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2.3.1 Orsaker till byten  

Industriella relationer skapas med utgångspunkt för kontinuitet i och en motvilja att avbryta 

relationen (se t.ex. Bygballe, 2016). Trots detta händer det att en affärsmässig relation 

avslutas (Halinen & Tähtinen, 2002) för att ersättas med en annan (Heide & Weiss, 1995). 

Forskningslitteraturen presenterar en variation av orsaker till leverantörsbyten. Poblete (2017) 

sammanställer vissa orsaker som forskare har framhållit ligga till grund för byten. Kunden 

kan exempelvis byta leverantör på grund av planerad strategi, kostnadsbesparingsstrategi, 

missnöjdhet med nuvarande leverantör eller på grund av minskad tillit till den nuvarande 

leverantören. Vidare kan bytet bero på att en annan leverantör bättre kan tillhandahålla mer 

avancerad teknologi eller har större kunskap och förmåga att tillverka mer komplexa 

produkter (Poblete, 2017). Bytesorsakerna kan föranledas till faktorer som kostnad, kvalitet, 

utformning av tjänst, och/eller service (Ibid). 

2.3.2 Byteskostnader 

Byteskostnader definieras som kundens uppfattning av de transaktionskostnader som 

tillkommer vid avslutandet av den nuvarande leverantörsrelationen och initieringen av den 

nya (Jackson, 1985; Blut m.fl. 2016). Ursprungligen har byteskostnader ansetts vara den 

monetära kostnaden för ett byte, förknippade med de utgifter som tillkommer för att utveckla 

nya system och rutiner (Blut m.fl. 2016). Barry m.fl. (2008) menar dock att relationens 

kvalitet definierad med variabler som nöjdhet, engagemang och tillit även kan agera som 

bytesbarriär mot leverantörsbyten. Liknande resonemang återfinns hos Blut m.fl. (2016) som 

argumenterar för att byteskostnader är förknippade med investeringar i själva relationen. 

Vidare påvisar Nielson (1996) att investeringar i till exempel produktanpassningar, förgås vid 

ett leverantörsbyte och därmed utgör en byteskostnad. Etablerade rutiner med den nuvarande 

leverantören kan också ses som en byteskostnad (Jackson 1985). Ytterligare menar Lam m.fl. 

(2004) att tiden och mödan att hitta en ny leverantör utgör byteskostnader. Om de uppfattade 

byteskostnaderna överstiger det uppfattade värdet som ett leverantörsbyte innebär, tenderar 

kunden att stanna kvar i den nuvarande leverantörsrelationen (Heide & Weiss, 1995). Den 

uppfattade storleken av byteskostnaden står i korrelation med hur mycket företaget anser sig 

ha investerat i den nuvarande relationen (Ibid). 
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2.3.3 Utvärdering av potentiell ny leverantör   

Utöver granskning av den gamla relationen innefattar bytesprocessen även utvärdering av 

andra potentiella leverantörer och sedan valet av en ny leverantör (Poblete, 2017). Kundens 

val av leverantör är ett strategiskt beslut (March & Shapira, 1987). Kunden har allt som ofta 

tydliga preferenser och förmågan att välja vilken leverantör som är mest lämplig att byta till 

baserat på sina preferenser och önskemål (Haitao m.fl, 2015). Poblete (2017) menar att det 

inte finns något standardiserat ramverk efter vilken kunden utvärderar leverantören. Däremot 

framhålls att forskare belyser att en del generella kriterier ingår i kundens utvärdering såsom 

kostnad, kvalitet och utformning av tjänst, teknologisk kapabilitet samt flexibilitet och service 

(Poblete, 2017).  

2.2.4 Bytesbeteende baserat på ekonomiska och sociala faktorer 

Sammantaget påverkar bytesorsaker, byteskostnader och utvärderingen av en potentiell ny 

leverantör bytesprocessen. Dessa representerar olika aspekter av bytesfenomenet. Däremot är 

de samtidigt relaterade till varandra och kan härledas till ekonomiska respektive sociala 

faktorer. Till exempel identifieras pris som en ekonomisk faktor, vilken påverkar 

bytesprocessen på flertalet sätt. Pris kan utgöra en bytesorsak på grund av ett företags 

kostnadsbesparingsstrategi (Bygballe 2016), vilket kan resultera i att kunden efter utvärdering 

byter leverantör om den nya leverantören kan erbjuda ett lägre pris (Selos m.fl, 2013). Pris 

identifieras också som en byteskostnad. Dagger & David påvisar (2010) att kunden kan tveka 

att byta leverantör om leverantören givit kunden förmånlig prissättning. 

 

I forskningslitteraturen återfinns vissa slitningar om huruvida ekonomiska eller sociala 

faktorer väger tyngst. Traditionellt sett har ekonomiska faktorer ansetts vara mest 

betydelsefulla. Dickson (1966) framhäver att kostnad, kvalitet och tillhandahållande är 

“extremt” viktiga aspekter. Van der Rhee m.fl. (2009) bekräftar Dicksons (1966) argument 

och påvisar att priset är det absolut viktigaste av de tre. Nielson (1996) menar att ekonomiska 

faktorer i form av byteskostnader tenderar att hålla kvar kunden hos leverantören. Modernare 

forskning framhäver dock de sociala faktorernas värde. Blut m.fl. (2015) argumenterar 

exempelvis för att sociala faktorer gör att leverantören kan få fler av kundens affärer. Likartat 

påvisar Ulaga och Eggert (2006) att sociala värden som kunskap, service och interaktion 

innebär konkurrensfördelar. Selos m.fl (2013) liknar detta med Vargo & Luschs (2004) 

tjänstedominanta perspektiv som framhäver immateriella värden och långsiktiga relationer, 

men framlägger dock bevis för att de ekonomiska faktorerna fortfarande är av störst 
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betydelse. Däremot finner Lui (2006) stöd för att både ekonomiska och sociala faktorer spelar 

roll i bytesprocessen. Eftersom (1) liknande forskning om byggföretags byte av bank saknas, 

(2) belägg finns för att byggföretag tar stor hänsyn till både sociala och ekonomiska 

aspekter, ställer sig denna studie initialt neutral till vilken kategori av faktorer som är mest 

drivande i bytesprocessen. Efter en översikt av litteraturen har tre ekonomiska respektive sex 

sociala faktorer identifierats.  

 

Tabell 1. Ekonomiska och sociala faktorer  

Faktor Definition Källa 

Ekonomiska   

Pris Köpesumma för tjänsten Gadde & Shehota, 2000 

Kvalitet Tjänstens förmåga att genomgående möta och/eller överträffa 
kundens förväntningar 

Holjevac, 2008  

Utformning av 
tjänst 

Tjänstens egenskaper och attribut  Håkansson, 1982 

Sociala 

Kunskap Leverantörens expertis inom sin och kundens bransch  Ulaga & Eggert, 2006 

Tillit Viljan att förlita sig på sin partner i vilken man har förtroende Morgan & Hunt, 1994  
 

Engagemang Utsträckningen i vilken parterna är dedikerade till ett nära och 
varaktigt förhållande med varandra 

Kim & Frazier, 1997 
 

Interaktion  Samverkan i form av ömsesidig påverkan Ford, 1980 

Service Leverantörens förmåga att förse kunden med värdeadderande 
tjänster 

Ulaga & Eggert, 2006 

Flexibilitet Utsträckningen i vilken parterna anpassar sig efter varandra Gadde & Snehota, 2000 

 
2.3 Switching Path Analysis Technique (SPAT)   

Den kvalitativa metoden Switching Path Analysis Technique (SPAT) används för att studera 

kundens faktiska bytesbeteende. Att studera faktiskt beteende kan argumenteras mer 

tillförlitligt än att undersöka intentioner och attityder för att förutse leverantörsbyten (se tex 

Williams m.fl. 2011, Naumann m.fl. 2010). Dessutom studerar SPAT kundens 

leverantörsbyte som en process. Bygballe (2016) framhäver att fler processtudier behövs för 

att öka förståelsen för kunders leverantörsbyten. Hon (2016) framhäver att det är otillräckligt 
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att undersöka leverantörsbyten som en konsekvens av några enstaka, bakomliggande faktorer. 

SPAT härstammar dock från en metod som undersöker hur just enskilda situationer påverkar 

kunden till ett byte. I Roos analysmodell SPAT (1999) inkorporeras enskilda, avgörande 

situationer - benämnda kritiska incidenter - som komponenter i den större bytesprocessen. I 

enighet med Halinens och Täthtinens (2002) resonemang om att en bytesprocess omfattar 

upplösningen av en gammal relation och skapandet av en ny, inkluderas tre parter i SPAT:s 

bytesprocess; kunden, leverantören som kunden bytt ifrån och leverantören som kunden bytt 

till (Roos 1999). SPAT har framförallt tillämpats för att undersöka leverantörsbyten på 

konsumentmarknaden (Roos 1999; 2002; Roos m.fl, 2006) men har vid ett tillfälle även 

applicerats för att studera industriella leverantörsbyten (Selos m.fl. 2013).  

2.3.1 Bytesprocessen enligt SPAT 

I SPAT är kundens bytesprocess indelad i tre skeenden. Det första skedet kallas triggerfasen. I 

triggerfasen blir kunden känslig för ett byte. En utlöst trigger startar kundens tankar om att 

byta leverantör (Roos 1999; Selos m.fl, 2013). Därefter fortlöper processen mot ett byte i 

utvecklingsfasen som baseras på de triggers som inledningsvis utlöstes. Dessutom influeras 

utvecklingsfasen av incidenter med leverantörerna som kunden uppfattar som kritiskt 

betydande (Ibid). I bytesprocessens slutliga skede - konsekvensen - fullföljs bytet. Bytet kan 

vara antingen totalt eller partiellt (Ibid). Bytesprocessens tre faser beskrivs vidare i följande 

delar.  

2.3.2 Triggerfasen 

Bytesprocessen inleds med triggerfasen. En trigger utlöser kundens tankar om att byta 

leverantör och driver hela bytesprocessen (Roos, 2002). Eftersom leverantörsbyten är 

komplexa på den industriella marknaden tenderar bytena att baseras på fler än en trigger 

(Selos m.fl 2013). I SPAT delas triggers in i tre olika kategorier: situationstriggers, 

influenstriggers och reaktionstriggers (Roos 2002; Selos m.fl. 2013).  

 

Situationstriggers aktiveras på grund av den nuvarande situationen eller förändringar i 

kundens marknad eller företagsstruktur. Situationstriggers kan exempelvis aktiveras när 

företaget förändrar sin budget, expanderar eller minskar sin verksamhet, samt vid 

personalomsättning (Selos m.fl 2013). Influenstriggers utlöses när kunden upptäcker att en 

annan leverantör kan tillhandahålla en tjänst bättre än dess nuvarande leverantör. 

Influenstriggers är därmed kopplade till den nuvarande leverantörens konkurrenssituation 
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(Selos m.fl. 2013). Reaktionstriggers kan aktiveras hos kunden som svar på en leverantörs 

agerande vilken kunden uppfattar som negativt (Selos m.fl, 2013). Reaktionstriggers är 

vanligtvis kopplade till kritiska incidenter (Roos m.fl, 2006). Exempelvis kan undermålig 

kundservice utgöra en kritisk incident som ger upphov till en reaktionstrigger. Selos m.fl 

(2013) menar att reaktionstriggers nästintill alltid är en av de identifierade triggers som utlöser 

byten på den industriella marknaden.  

2.3.3 Utvecklingsfasen 

Utvecklingsfasen är det skede som kunden tenderar att fästa störst vikt vid under 

återberättandet av bytet (Roos 2002; Selos m.fl 2013). I utvecklingsfasen återfinns 

bytesdeterminanterna. Bytesdeterminanterna motsvarar den utveckling som bytet tar baserat 

på triggerns påverkan och de kritiska incidenter som uppkommer under utvecklingsfasen. 

Utvecklingsförloppet mot bytet kan ta olika riktningar. Riktningarna kan förklaras med hjälp 

av tre olika determinanter: en frånstötande determinant, en pendeldeterminant och en 

återdragningsdeterminant. Vanligtvis påverkar fler än en determinant händelseförloppet 

(Ibid).  

 

Den frånstötande determinanten definieras som kundens angivna orsak(er) till bytet. De 

angivna orsakerna är relaterade till kundens och leverantörens respektive branscher (Roos, 

2002). Alla genomförda byten kan föranledas av en frånstötande determinant. Vidare kan 

bytesprocessen förlängas eller förkortas på grund av en pendeldeterminant. Bytesprocessen 

kan förlängas på grund av pendeldeterminanter i form av byteskostnader eller kritiska 

incidenter. Likväl kan bytesprocessen förkortas på grund av pendeldeterminanter orsakade av 

kritiska incidenter eller positiva attribut hos den nya potentiella leverantören (Selos m.fl, 

2013). Slutligen kan positiva attribut hos den gamla leverantören eller alltför stora 

byteskostnader påverka kunden till att partiellt stanna kvar hos leverantören, vilket sker 

genom en återdragningsdeterminant (Roos, 2002).    

2.3.4 Konsekvensen  

Ett byte kan antingen vara totalt eller partiellt. När bytet är totalt visar kunden inget intresse 

att stanna hos eller byta tillbaka till den gamla leverantören. När ett byte är partiellt ändras 

kundens köpmönster på det sätt att kunden fördelar sin konsumtion mellan den partiellt 

lämnade och den nya leverantören (Roos 2002, Selos m.fl, 2013). Generellt leder situations- 

och influenstriggers till partiella byten medan byten orsakade av reaktionstriggers är totala. 
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Anledningen bottnar i att kunder i större utsträckning reagerar känslomässigt negativt när 

reaktionstriggers utlöser bytet (Roos, 2002). 

2.4 Sammanställning av teoretiskt ramverk    

Utvecklingen av industriella relationer är komplex (Ford, 1980). Därför blir även 

leverantörsbytet en avancerad och resurskrävande process. Sammantaget påverkas 

bytesprocessen av bytesorsaker, byteskostnader och utvärderingen av den nya potentiella 

leverantören. Dessa kan bero på och utvärderas efter ekonomiska respektive sociala faktorer.  

 

Analysmodellen SPAT studerar kundens bytesprocess - från upplösningen av den gamla 

leverantörsrelationen, till övergången till den nya relationen (Selos m.fl. 2013). 

Bytesprocessen delas in tre skeden - triggerfasen, utvecklingsfasen och konsekvensen. Vid en 

sammanfogning av teorin blir det tydligt att bytesdeterminanter i analysmodellen SPAT kan 

liknas vid bytesorsaker, byteskostnader och utvärdering av ny leverantör. Den frånstötande 

determinanten motsvarar kundens bytesorsak(er) och resulterar i ett faktiskt byte. Vidare kan 

byteskostnader ta sig i uttryck av en pendeldeterminant som förlänger bytesprocessen. En 

pendeldeterminant som istället förkortar processen kan likställas vid en positiv utvärdering av 

den nya leverantören som givit starka incitament för att byta leverantör. Byteskostnader 

identifieras även kunna ses som en återdragningsdeterminant där till exempel höga 

byteskostnader håller kvar företagskunden hos leverantören. I och med att bytesdeterminanter 

går att likna med bytesorsaker, byteskostnader och utvärdering av ny leverantör, vilka i sin tur 

kan bestå av sociala och ekonomiska faktorer, tar denna studie avstamp i följande 

resonemang: i bytesprocessens utvecklingsfas kan sociala och ekonomiska faktorer ta sig i 

uttryck av de tre bytesdeterminanterna. Detta resulterar således i följande analysmodell:  
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Figur 1. Analysmodell  

 
Modellen är en omarbetning av bytesprocessen framtagen av Selos m.fl (2013) 
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3. Metod 

__________________________________________________________________________________

I detta avsnitt presenteras inledningsvis studiens forskningsdesign. Därefter redogörs datainsamlingen 

för. Sedermera presenteras studiens operationalisering samt tillvägagångssättet för att analys av data. 

Slutligen förs resonemang kring studiens reliabilitet och validitet. 
_____________________________________________________________________________ 

3.1 Forskningsdesign 

3.1.1 Forskningsansats 

Syftet med studien är att undersöka kundens faktiska bytesprocess av centrala leverantörer på 

den industriella marknaden. Det relativt outforskade området motiverar valet av en explorativ 

studie som är tillämpbar för att öka förståelsen av outforskade fenomen (Saunders m.fl, 2016 

174f). Kundens bytesbeteende och bytesorsaker är beroende av sin specifika kontext, vilket 

gör det svårt att i förväg veta vad studien kommer påträffa. Därmed är den explorativa 

forskningsdesignen passande för studien (Blumberg m.fl. 2011:150). Eftersom studien är 

explorativ är det empiriska materialet av kvalitativ karaktär. Valet motiveras även av att 

analysmodellen SPAT är utformad för kvalitativa studier (Roos 1999, Roos m.fl. 2006). Det 

kvalitativa angreppsättet tillåter organisationens och respondenternas unika synsätt och 

perspektiv att framträda (Bryman & Bell: 404f). Dessutom genererar det kvalitativa 

tillvägagångssättet en mer detaljerad och djupgående undersökning som även tar studiens 

kontext i beaktning (Bryman & Bell: 404f).  

3.1.2 Fallstudie  

Studiens forskningsfråga har undersökts med hjälp av en fallstudie. Användning av en 

fallstudie lämpar sig om forskningsfrågan innebär en möjlighet att djupgående observera och 

analysera ett fenomen som inte studerats tillräckligt i sin egen kontext (Blumberg m.fl. 2011: 

256; Yin 2014:16). Vidare leder en fallstudie till koncentration av det empiriska materialet 

(Alvehus 2013:76), vilket underlättar studiens syfte att skapa djupare förståelse för 

bytesprocessen som fenomen. Fallstudien motiveras av bytesprocessens omfattande natur där 

kartläggning av bytesfenomenet kräver djupgående undersökning. Vidare har lite forskning 

inom industriell marknadsföring studerat ett byggföretags perspektiv på bytet av bank, vilket 

ger ett relativt outforskat angreppssätt. 
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3.2 Val av studieobjekt 

Till studien eftersöktes ett större väletablerat företag inom byggsektorn som nyligen 

genomgått ett byte av bankleverantör. För att säkerställa respondenternas erinring av 

leverantörsbytet användes samma tidsram som Keaveney (1995) och Blut m.fl. (2015). 

Relationen med den tidigare leverantören behövde alltså ha avslutats som senast sex månader 

innan intervjuerna påbörjades. Det valda byggföretaget, hädanefter kallat Byggföretaget, 

inledde för ett år sedan processen av att byta bank. Eftersom företag har ett livstidsbehov av 

finansiella tjänster (O'Loughlin & Szmigin, 2006) är bankrelationen högst central för 

verksamheten. Byggföretaget är ett entreprenadföretag som utför bygg-, sten- och 

anläggningsarbeten och år 2016 omsattes närmare en miljard svenska kronor.  

	

För att få tillgång till relevant forskningsmaterial rekommenderar Saunders (2016:231) att 

använda sig av redan existerande kontakter. I denna studie har därför studieobjektet 

Byggföretaget delvis valts på grund av en av uppsatsförfattarens koppling till en anställd på 

Byggföretaget. Den anställde var inte delaktig i själva bytesprocessen av bank, men kunde 

förmedla kontakten vidare till byggkoncernens chefsekonom i vilken Byggföretaget ingick. 

Eftersom uppgifter om bank- och finansiella tjänster kan klassas som känslig information 

gynnades studien av att kontakten på Byggföretagen kunde intyga uppsatsförfattarnas 

trovärdighet och diskretion. Då respondenter tenderar att vara motvilliga att dela med sig av 

känslig information (Saunders 2016:235) garanterades Byggföretaget och respondenterna 

anonymitet i studien. Respondenterna på Byggföretaget ger dock samtycke till att 

bankleverantörerna benämns vid sina riktiga namn.  

3.3 Datainsamling 

3.3.1 Primärdata 

Primärdatan består av intervjuer med byggföretagets involverade beslutsfattare av 

leverantörsbytet. Intervjuerna är av semistrukturerad karaktär, vilket är lämpligt för den 

explorativa studien (Saunders m.fl, 2012:174f, 392). Semistrukturerade intervjuer tillåter 

respondenten att självständigt besvara frågorna, utveckla sina svar och ger även utrymme för 

respondenten att beröra relaterade sidospår (Blumberg m.fl. 2011:265). En mer strukturerad 

intervjuform valdes bort på grund av risken att styra respondenterna och beröva dem friheten 

att vidareutveckla sina svar (Blumberg m.fl. 2011:266). Samtidigt valdes inte en mindre 



15 
	

strukturerad intervjuform eftersom den hade kunnat bli alltför informell och generera 

inkonsekventa svar (Saunders m.fl. 2012:391). 

3.3.2 Val av respondenter 

Valet av rätt respondenter är av stor vikt för det empiriska resultatet. Respondenter kan 

beroende på sin yrkesroll och tillhörande befogenhet ge olika beskrivningar av ett fenomen 

(Darmer & Freytag 1995:157). Därför genomfördes en totalundersökning för att få en så 

representativ bild som möjligt av leverantörsbytet. Således intervjuades samtliga 

beslutsfattare på Byggföretaget som hade möjlighet att påverka (1) valet att påbörja 

bytesprocessen, (2) valet av ny bank, (3) bytesprocessens gång. Urvalets storlek var därför 

beroende av antalet nyckelpersoner i bytesprocessen, vilket begränsade populationen. I 

studien har dock fem personer intervjuats, vilket uppfyller urvalsstorleken för semi-

strukturerade intervjuer (Saunders 2016:297).  

	

Studien inleddes med en pilotintervju där koncerns chefsekonom, en av nyckelpersonerna i 

leverantörsbytet, bland annat ombads att identifiera övriga medverkande i bytesprocessen. 

Således valdes respondenterna utifrån ett snöbollsurval då insikt saknades om vilka som 

påverkat bytesprocessen (Saunders 2016:303). Eftersom studien ämnade göra en 

totalundersökning via snöbollsurvalet tillfrågades varje respondent vilka de ansåg hade varit 

viktiga i bytesprocessen.  

 

Av pilotintervjun framgick att tre personer i koncernen hade varit drivande i bytesprocessen 

av ny bankleverantör: Byggföretagets VD, koncernens chefsekonom och en konsult som även 

sitter i koncernens styrelse. Eftersom beslutet att byta bankleverantör fattades av koncernens 

styrelse inkluderades även koncernens styrelseordförande för att dels få ett strategiskt 

perspektiv, dels för en inblick i hur diskussionen fördes i styrelserummet. Vidare innefattades 

även Byggföretagets ekonomichef, som ansvarar för det dagliga ekonomiarbetet, för att förstå 

bytesprocessen från det operativa perspektivet. Eftersom respondenterna omfattar samtliga 

medverkande under bytesprocessen skapas en djupare förståelse för industriella 

leverantörsbyten (Yin, 2011). 
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Tabell 2. Respondenter 

Intervju Position Roll i processen Intervjulängd Intervjutillfälle 

Intervju 1 Konsult och 

styrelsemedlem 
Projektgrupp 59 min  01-12-2017 

Intervju 2 Koncernens 

chefsekonom 
Projektgrupp 51 min 05-12-2017 

Intervju 3 VD (och ägare till 

koncernen) 
Initiativtagare och 

projektgrupp 
56 min 05-12-2017 

Intervju 4  Ekonomichef Operativt påverkat bytet 25 min 12-12-2017 

Intervju 5 Styrelseordförande Strategiskt ansvarig 50 min 18-12-2017 

3.3.3 Utformning av intervjufrågor 

En intervjumall med kategorier och ett par övergripande, öppna frågeställningar användes vid 

de semistrukturerade intervjuerna. Intervjumallen fyllde en strukturerande funktion och 

säkerställde att respondenten berörde alla ämnesområden (Bryman & Bell 2016:480). De 

öppna intervjufrågorna underlättade för respondenten att utförligt berätta om bytesprocessen 

från sitt personliga perspektiv (Saunders m.fl. 2016: 39, Blumberg m.fl. 2011:150). Strävan 

var att inte styra respondenten. Varje kategori introducerades därför med frågor som “varför”, 

“hur” och “vad”. I de fall som uppsatsförfattarna ville ha mer information ställdes föjdfrågor 

som “kan du exemplifiera” och “på vilket sätt”, vilka inte finns med i intervjumallen utan 

ställdes efter behov (Bryman & Bell 2016:490). 

 

Intervjumallen är indelad efter fem kategorier, A till E. Kategori A och E 

behandlade inledande och avslutande formaliteter av intervjun. Kategori B samlade in 

bakgrundsinformation om respondenten och hens roll på företaget. Kategori C ägnades åt den 

gamla och nya leverantörsrelationen. Valet att behandla relationerna separat var för att få en 

uppfattning om respondentens generella inställning till den nya och gamla 

leverantörsrelationen, oberoende av bytesprocessen. De generella frågorna om 

leverantörsrelationen ansågs även vara ett avslappnat sätt att värma upp respondenten inför 

intervjun (Saunders 2016:407).  

 



17 
	

Kategori D behandlar de tre skedena i SPAT: triggerfasen, utvecklingsfasen och 

konsekvensen. Eftersom utvecklingsfasen, skedet efter triggerfasen, är den mest urskiljbara 

delen i bytesprocessen som respondenten tenderar att berätta om först (Roos, 2002) ställdes 

frågor om utvecklingsfasen innan frågorna om triggers behandlades. Därmed ställdes frågorna 

gällande triggers och utvecklingsfasen i motsatt kronologisk ordning - från analysmodellen 

sett - för att ställa frågorna i den mest logiska följden för respondenten (Lantz, 2013:73). I 

intervjumallen finns “svarsalternativ” efter frågorna ställda om triggers och determinanterna 

för att tydliggöra variablernas operationalisering och underlätta för intervjuaren att identifiera 

respondentens svar - det vill säga vilka triggers och determinanter som utgör bytesprocessen 

(Lantz, 2013:70). Dessutom är determinanterna kategoriserade efter ekonomiska respektive 

sociala faktorer (se intervjumallen i Bilaga 1) 

3.3.4 Genomförande av intervjuer 

Studien inleddes med en pilotintervju som huvudsakligen hade fyra syften. Först behövde 

relevans av bytesfenomenet säkerställas. Därefter syftade pilotintervjun till att erhålla 

bakgrundsinformation vilken var till stöd för studiens utformning. Ett tredje syfte var att testa 

studiens frågeformulär - att de öppna frågorna fångade det eftersökta fenomenet om 

leverantörsbyten och inte misstolkades av respondenten (Saunders 2016:473). Vidare 

utvärderades frågorna utefter bytesprocessen, så att de täckte alla delar av relevant data 

(Saunders 2016:473). Som tidigare nämnt ämnade pilotintervjun även att generera 

kontaktuppgifter till fler respondenter.  

 

Eftersom studien undersöker bytet av bank, och därmed företagets behov av finansiella 

tjänster, ägnades uppmärksamhet åt att inge tillit till respondenterna (Saunders 2016:407). För 

att stärka uppsatsförfattarnas trovärdighet informerades samtliga respondenter om både 

studiens och intervjuns syfte (Saunders 2016:402). Vidare möjliggjorde detta att 

respondenterna kunde förbereda sig inför intervjun, vilket stärker studiens reliabilitet och 

validitet (Saunders 2016:402). Beslutet vägdes dock emot risken att respondenten skulle få tid 

att förbereda en förskönad bild av det egna agerandet i bytesprocessen.  
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3.3.5 Sekundärdata  

För att fånga det eftersökta fenomenet behöver en fallstudie vila på olika typer av källor (Yin 

2014:17). Därför har bytesprocessen triangulerats genom sekundärkällor i form av 

Byggföretagets anbudsunderlag och slutgiltiga offerter från bankerna. I studien användes 

Byggföretagets anbudsunderlag för utformning av intervjufrågor. På grund av innehållets 

högst känsliga natur refereras det inte direkt till dokumenten, utan dessa har främst använts 

för att styrka och verifiera respondenternas berättelser. Vidare har Byggföretagets hemsida 

använts för att samla grundläggande fakta om företaget.  

3.4 Operationalisering av variabler  

För att systematiskt studera kundens bytesbeteeende tillämpas en reviderad version av Selos 

m.fl (2013) analysmodell SPAT, som ämnar undersöka kundens bytesprocess. Tabell 3 

definierar processens komponenter och ger exempel på nyckelord som påvisar vilka triggers 

och determinanter som påverkar bytet. Vidare inkluderas även huruvida determinanterna i 

utvecklingsfasen influeras av ekonomiska respektive sociala faktorer.  

3.5 Analys av data  

Studien ämnar undersöka ett byggföretags leverantörsbyte. För att kartlägga fenomenet om 

leverantörsbytet användes teori om företagskunders bytesbeteende, vilka kombineras med 

relationsteorier. Analysen utgick ifrån processmodellen Switching Path Analytical Technique, 

SPAT. Processmodellen användes huvudsakligen för att utvärdera hur bytesprocessen gick till 

och varför den har sett ut som den gör. Genom att komplettera SPAT med identifierade 

påverkande ekonomiska och sociala faktorer kunde även analysen behandla vad som har 

drivit utvecklingen av bytesprocessen. Den tredje kolumnen i Tabell 3, Nyckelord som 

påvisar variabeln, syftar till att dels agera som underlag för operationalisering, dels ligga till 

grund för analysen.  

 

Med tanke på studiens explorativa karaktär har en abduktiv ansats tillämpats. Det teoretiska 

ramverket har därför använts som utgångspunkt för insamlingen av data, men har modifierats 

under arbetets gång för att bättre överensstämma med studiens fynd (Saunders m.fl. 

2016:145).  
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Tabell 3. Operationalisering av variabler 

Variabel Definition Nyckelord som påvisar variabeln  

Situationstrigger Ett byte utlöst av tillståndet eller en 

förändring av kundens 

organisationsstruktur  

Respondenter beskriver ett tillstånd 

och/eller förändring i marknaden eller 

verksamhetens: budget, storlek, 

organisation, personalstyrka 

Influenstrigger Ett byte utlöst av leverantörens 

konkurrenssituation 

Respondenten beskriver faktorer 

relaterade till leverantörens marknad: 

nyetablerade företag, positiva 

konkurrerande koncept 

Reaktionstrigger Ett byte utlöst av kundens reaktion 

på leverantörens handlingar 

Respondenten beskriver dåligt 

servicebemötande, ojämn och/eller 

förändrad kvalitet, försämrade 

förändringar i leverantörens 

organisation 

Ekonomiska faktorer Faktorer som påverkar bytet Respondenten beskriver pris, kvalitet, 

utförande av tjänst 

Sociala faktorer Faktorer som påverkar bytet Respondenten beskriver kunskap, tillit, 

engagemang, interaktion, service, 

flexibilitet 

Frånstötande determinant Determinant som kunden anger som 

bytesorsak  

Utgörs av antingen ekonomisk(a) eller 

social(a) faktor(er) 

Pendeldeterminant Determinant som antingen förlänger 

eller påskyndar bytesprocessen, 

men som i sig inte driver bytet 

Utgörs av antingen ekonomisk(a) eller 

social(a) faktor(er) 

Återdragningsdeterminant Determinant som partiellt håller 

kvar kunden hos leverantören 

Utgörs av antingen ekonomisk(a) eller 

social(a) faktor(er) 

Kritiska incidenter Interaktion med leverantör som för 

kunden anses ha kritisk betydelse 

för relationen. Kritiska incidenter 

kan ta sig i uttryck av samtliga 

determinanter.  

Utgörs av antingen ekonomisk(a) eller 

social(a) faktor(er) 
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3.6 Validitet och reliabilitet  

För att säkerhetsställa studiens interna validitet baseras intervjufrågorna på existerande teori 

(Jacobsen, 2000:21). Generellt präglas kvalitativa studier med semistrukturerade intervjuer av 

intern validitet eftersom de tillåter respondenterna att utveckla sina egna uppfattningar av 

situationer och fenomen (Jacobsen, 2000:142). Att alla inblandade beslutsfattare dessutom 

intervjuas ger en omfångsrik bild av bytesbeslutet. Vidare har validiteten ökat genom att 

begränsa studien till kundens perspektiv. Å andra sidan kan kritik riktats åt att endast ett 

perspektiv studeras då leverantörerna har en inverkan på bytet.  

	

Vidare påverkar valet av fallstudie den externa validiteten negativt eftersom det inte är 

möjligt att generalisera fallstudier till en population (Swanborn 2010:66, Blumberg m.fl. 

2011:259). Swanborn (2010:66) menar dock att fallstudiens resultat kan generaliseras mot en 

teori eller en modell för att öka förståelsen av en del av ett fenomen. I och med studiens 

explorativa karaktär ämnar inte studiens resultat överföras på samtliga bytesprocesser av 

leverantörer inom byggföretag. Istället ämnas undersökning av det specifika fenomenet bidra 

med en ökad förståelse för liknande fall.  

     

Studiens reliabilitet styrks genom användandet av en intervjumall som baseras på tidigare 

forskares frågor (se t.ex. Roos 1999). Därmed ökar troligheten att liknande studier kan 

upprepas och redovisa ett likvärdigt resultat (Jacobsen, 2000:22). Inspelningar och 

transkribering av intervjuerna - i syfte att minska risken att intervjumaterial föll i glömska - 

stärker även reliabiliteten (Bryman & Bell, 2016: 494).  
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4. Resultat 

___________________________________________________________________________

I detta kapitel presenteras studiens insamlade data. Inledningsvis ges en kort bakgrund till 

byggindustrin. Vidare följer en översiktlig beskrivning av leverantörsbytet. Därefter 

presenteras Byggföretagets bytesprocess utifrån SPAT:s tre faser. 

___________________________________________________________________________ 

4.1 Om byggindustrin 

Inom byggindustrin tillverkas produkter relaterade till ett lands infrastruktur såsom vägar, 

järnvägar, broar och bostäder (Bengtson, 2003). Hög- och lågkonjunkturer i marknader som är 

relaterade till byggindustrin påverkar efterfrågan av byggindustrins tjänster (Finkel 1997:28). 

Byggarbeten inom branschen tenderar att utföras i projektform. Under byggnadsprojekten 

anställs underleverantörer för att bistå med uppförandet. Relationerna mellan byggföretaget 

och dess tillverkande underleverantörer karaktäriseras som stabila (Eccles, 1982) och 

uppbyggda av tillit och engagemang (Jelodar m.fl. 2016). Fördelar med starka relationer till 

underleverantörer är kostnadseffektivisering och finansiell riskspridning (Bygballe m.fl. 

2010). Eftersom finansieringen av projekt ofta överskrider byggföretagens egna ekonomiska 

medel är byggföretag i stort behov av finansiella intermediärer. De finansiella tjänster som 

byggföretag främst söker är lån och krediter (Brownlie & Harris, 1987). Byggföretag önskar 

generellt höga lånebelopp (Ibid) och har fluktuerande likviditet under ett projekts gång. 

Inbetalningar är låga under uppstartsfasen och växer sedan i takt med att projektet expanderar 

(Gruneberg 1997:199). Därmed är det viktigt för byggföretag att säkerställa att banken har 

god insikt i byggbranschen och förstår variationer i kassaflöden.  

4.2 Övergripande beskrivning av bankbytet 

Våren 2016 började Byggföretagets VD, tillsammans med den anlitade konsulten, att se över 

sin leverantör av finansiella tjänster. Byggföretagets dåvarande bank var Handelsbanken. 

Utvärderingen resulterade i att Byggföretaget ville granska marknaden och gjorde därför en 

upphandling. De fem storbankerna (SEB, Nordea, Handelsbanken, Swedbank & Danske 

Bank) utgjorde upphandlingens urval. Ett provisoriskt underlag för bankupphandlingen 

skickades ut, vilket låg till grund för det första möte som ägde rum mellan respektive bank 

och Byggföretaget. Utifrån sina intryck av de första mötena med bankerna sammanställde 
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Byggföretaget bankupphandlingens officiella underlag, som sedan skickades ut till bankerna i 

slutet av september 2016. I samband med detta bad Byggföretaget samtliga banker att 

återkomma med indikativa anbud. Dessa utgjorde underlaget för det andra mötet med 

bankerna. Processen resulterade i att Byggföretaget bad två banker, Handelsbanken och 

Danske Bank, att lämna slutgiltiga anbud. Baserat på dessa valde Byggföretaget att byta från 

sin dåvarande huvudbank, Handelsbanken, till Danske Bank. Anbudet accepterades runt 

årsskiftet, vilket följdes av diskussioner om hur det exakta kontraktet skulle se ut. Slutligen 

skrevs kontraktet på första mars 2017. Därefter skedde implementeringen av Danske Bank 

som ny huvudbank efter Byggföretagets bokslut den första juni 2017.  

4.3 Bytesprocessen  
4.3.1 Triggerfasen 

Byggföretagets VD redogör att tankarna om ett potentiellt bankbyte uppkom i syfte att 

säkerställa företagets framtida finansiella situation. Han menar att Byggföretaget förutsåg en 

kommande förändring på bygg- och fastighetsmarknaden: “Vi har en förväntansbild – vi går 

mot betydligt sämre tider”. I likhet framhåller konsulten att Byggföretagets finansiering 

diskuterades efter den förutspådda stagnerande marknaden: “Utgångspunkten var att vi ville 

skapa situationer där vi var överlikvida”. VD:n understryker även att det fanns en önskan om 

att få “en ganska aggressiv möjlighet till belåning” till en liten risk.  

	

“Vi gjorde en upphandling som syftade till att förändra vår finansiella struktur. Den hade 

också en riskaspekt. En av ambitionerna var att förändra riskbilden för koncernen i någon 

mån. Den andra vara att tillse att - det var en god tid när vi gjorde det här - att i möjligaste mån 

få bindande löften om att få vara likvid under sämre tider. Så att göra en upphandling för att 

kunna binda banken till ett antal löften”  
VD:n 

	

Respondenterna beskriver att en omstrukturering av koncernens företag var en annan orsak till 

uppförandet av upphandlingen. Styrelseordförande beskriver att ett av företagen i koncernen 

tidigare agerade bank åt de andra företagen. Han beskriver den tidigare situationen som 

“skitstökig”. I ett försök att göra företagen oberoende av varandra eftersöktes därför en ny 

finansiell struktur. VD:n beskriver att han inte ville ha för mycket korssäkerheter i koncernen.  
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“En viktig faktor när man gick in i den här upphandlingen var att vi ville skapa en 

finansieringssituation och säkerhetssituation där respektive bolag var så självständigt som 

möjligt.”  
Styrelseordförande 

	

Ytterligare lyfter respondenterna att de ville provtrycka marknaden. Koncernens chefsekonom 

framhäver att de ville testa att de fick rätt pris och service för att säkerställa att de låg rätt till 

på marknaden. Samtliga respondenter uttrycker dock att de var nöjda med relationen till 

Handelsbanken. VD:n beskriver att relationen till Handelsbanken var “fantastisk, alldeles 

utmärkt!”. Koncernens chefsekonom beskriver att Handelsbanken stod på samma sida som 

Byggföretaget och var en del av Byggföretaget. Konsulten menar dock att det är viktigt att 

undersöka marknaden med jämna mellanrum trots att man har en bra relation till leverantören: 

“Det kanske till och med [är] en policy att testa egentligen, bara för att kunna bocka av att den 

nuvarande relationen ligger rätt”. Samstämmigt menar styrelseordförande att  de ville utsätta 

Handelsbanken för en konkurrensutsättning, fastän de var nöjda med dem. 

	

“Man måste utsätta långsiktiga relationer för prövningar, och omprövningar med jämna 

mellanrum. Så med ett långsiktigt perspektiv, tycker jag att det är naturligt att byta leverantör. 

Inte för att leverantören är dålig eller dum, utan rent affärsmässigt, måste man ibland utsätta 

sin trygga affärsrelation för omprövning. Det tycker jag är sunt.” 
Styrelseordförande  

4.3.2 Utvecklingsfasen 

Efter att urvalet hade reducerats ner till Handelsbanken och Danske Bank utgjordes 

beslutsunderlaget huvudsakligen av bankernas slutgiltiga anbud. Dessa granskades utifrån hur 

väl bankerna matchade Byggföretagets tre huvudsakliga behov: effektiv cash management, 

tillgång till krediter med tillhörande villkor och säkerhet, samt bankens engagemang i 

Byggföretaget. Respondenterna ger en samstämmig bild av problematiken med 

bankindustrins homogenitet där tjänsterna och prisnivån är tämligen likartade bland aktörer. 

Styrelseordförande beskriver att “en lekman ser inte någon skillnad”. Samtliga respondenter 

beskriver dock att Danske Bank valdes eftersom de kunde urskilja att de bäst mötte 

Byggföretagets säkerhetsbild i kombination med att de hade ett bra kostnadsförslag. 

Konsulten beskriver: “De hade inga covenanter överhuvudtaget. De hade lite smartare 
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upplägg på hur man säkerhetsställer krediter lite enklare, lite billigare”. En covenant är en 

säkerhet som banken kan ställa som 

villkor för lån. Det utgörs av ett finansiellt mått som soliditet eller resultatutveckling. 

Covenanter har betydelse för lånevillkoren då de ger banken möjlighet att säga upp lånet om 

det finansiella måttet inte håller den avtalade nivån. Banken kan därmed säga upp lånet trots 

att företaget överlag går bra och amorteringar och räntebetalningar görs enligt plan. Även 

styrelseordförande belyser vikten av covenanter samt att lösningen på lånevillkoren var önsk- 

och prisvärda: “Framförallt tror jag att en bra kostnadsbild i kombination med säkerheterna 

va, covenanterna, sådana saker, att det inte krävdes samma hängslen och svångrem från deras 

sida som från Handelsbankens.” Han konkulderar att säkerheten i lånevillkoren hade störst 

betydelse. På samma sätt menar konsulten att priset var viktigt men inte det mest avgörande.  

	

“Man kan säga att en anledning i slutändan till bytet var att Danske Bank hade den bästa 

lösningen. Vi fokuserade mycket på lösningen. Vi kunde acceptera en högre kostnad för att få 

lösningen. Naturligtvis inte betala jättemycket pengar för en viss lösning, men de lyckades 

med konststycket att de dels hade den bästa lösningen och sen så låg de i alla fall topp tre 

avseende prissättningen” 
Konsulten  

	

Respondenterna poängterar att även Handelsbanken i mångt och mycket uppfyllde 

Byggföretagets förfrågan. Däremot var det endast beredda på att ge lånelöften muntligen. 

VD:n berättar att Handelsbanken sa att Byggföretaget tidigare har fått låna pengar av dem och 

att de skulle få fortsätta göra det. Konsulten menar dock att muntliga löften inte är 

tillförlitliga. Han trycker på att beslut kan fattas över Byggföretagets huvudsakliga 

kontaktperson på Handelsbanken. Utan skriftliga löften skulle Handelsbanken plötsligt kunna 

säga upp krediter. 

 

“Vi ville ha löften som vi var beredda att betala för och att betala för muntliga löften, det gör 

vi inte” 
Konsulten 
 

Dessutom tycker respondenterna att Handelsbankens offert inte var lika tydlig som Danske 

Banks. Konsulten poängterar att: “[Danske Banks offert är en] jäkligt tydlig och bra offert 

som är lätt att förstå. Det är ingen bullshit, tydligt rak. Bang on”. Koncernens chefsekonom 
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förklarar att Handelsbankens offert inte var lika explicit när det kom till utformningen av 

lånelöften samt villkoren för lånelöften.  

   

“Handelsbanken var kanske inte tydlig med vilka lånelöften de ger och vilka villkor som 

gäller. Det var lite luddigt i deras offertsvar så att säga. [...] Det ligger på hur man pratar om 

hur lånelöftet skulle tolkas. Vi skulle ha färdiga kreditlinjer, lånelöften alltså, och 

checkkrediter. Om man sammanfattar blev bedömningen att där hade Danske Bank en 

tydligare skrivning att de ställde på villkoren. Det var inte lika tydligt i Handelsbankens svar.”  
Koncernens chefsekonom  

	

Respondenterna lyfter dock att valet av Danske Bank inte var glasklart. VD:n beskriver att 

han kände en osäkerhet kring Danske Bank på grund av bankens tidigare rykte: “2008 var det 

en kris, då drog Danske Bank in en massa krediter från företag. Många företag hamnade i kris 

när krediter blev uppsagda på kort sikt”. Vidare berättar VD:n att han dock blev lugnare efter 

att ha pratat med en gammal vän, som är högt uppsatt på Danske Bank, under en tillställning i 

Stockholm. Han beskriver att den personliga kontakten och bekantskapen hade en lugnande 

inverkan på honom. 

	

Även koncernens chefsekonom demonstrerade en viss skepticism mot bytet. Den kritiska 

inställningen var inte riktad direkt mot Danske Bank utan mot den initiala idén om ett 

potentiellt bankbyte: “uppriktigt sagt gjorde jag väl inte vågen”. Han menar att samarbetet 

som de har haft med Handelsbanken har fungerat bra praktiskt och att ett förtroende har 

byggts upp med Handelsbankens kontaktperson under tio års tid av samarbete:  

	

“På Handelsbanken så var de liksom förstående. De kunde vår bransch. De visste ju att vi är 

ibland 30 till 40 miljoner plus och ibland 30 till 40 miljoner back på likviditeten [...] Man 

måste ha en ganska kunnig, eller erfaren bankman. Man måste kunna vår business.” 
            Koncernens chefsekonom 
	

VD:n framhåller å andra sidan att det finns en nackdel med att det var så “trevligt” med 

Handelsbanken. Han framför att han hoppas på att Danske Bank kan vara mer ifrågasättande 

och rådgivande: “Jag hoppas att Danske Bank kan vara lite tuffare. Att man har möten, att 

man går igenom den ekonomiska ställningen”. Han menar på att Handelsbanken hade tjänat 

på att vara utmanande och rådgiva Byggföretaget mer.  
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“[Banken borde vara] lite råare, fel ord, lite mer tydlig: våga fråga och inte bara vara artig”  
VD:n 

Koncernens chefsekonom menar dock att han värderade “försiktighetsprincipen” i större 

utsträckning än de andra: “Du vet vad du har men du vet inte vad du får”. Byggföretagets 

ekonomichef resonerar på ett likartat sätt när han belyser bekvämligheten med inkörda 

system: “Man är ju en sorts vanemänniska. Man är van vid det man håller på med och vill ha 

det kvar”. Vidare belyser styrelseordförande att överlämningen diskuterades som en riskfaktor 

inför bytet: “En annan riskfaktor som man måste förhålla sig till är den nya leverantören: hur 

de linear upp för att ta hand om allting”. Koncernens chefekonom trycker även på de 

finansiella kostnaderna och tidsåtgången som uppstår vid bankbytet. 

	

“Det är klart att det kostar pengar internt att byta bank. Man vet inte riktigt hur systemet 

fungerar. En betalningsfil går lite annorlunda och man ska utbilda personal. Även om en 

internetbank är internetbank är det olika rutiner. Det tar lite tid att få rutinen att funka, det gör 

det.” 
Koncernens chefsekonom  

	

De olika bankerna kom med olika prisförslag för sina finansiella tjänster. VD:n och konsulten 

berättar att Handelsbanken justerade sitt pris till det lägre efter att de andra bankerna 

presenterat sina priser för att bättre matcha de andra anbuden. De båda yttrar att det var 

oprofessionellt gjort. Konsulten poängterar att en upphandling är en upphandling. Han menar 

att Handelsbanken agerande inte stämmer överens med Byggföretagets affärskultur. VD:n 

framhäver att det var obehagligt att de justerade priset i efterhand. Han hävdar att det är 

viktigt att göra upphandlingen på ett korrekt sätt i syfte att vara transparent.  

	

“Jag tyckte att det kändes viktigt att om de… om vi inte skulle byta bank så skulle det gå att 

förklara för alla banker och berätta varför vi inte tog dem.” 
VD:n 

	

VD:n, konsulten och styrelseordförande påpekar även att Handelsbanken agerade rätt “slappt” 

under upphandlingsprocessen. Styrelseordförande menar att han misstänkte att 

Handelsbanken redan ansåg sig ha affären klar utan att behöva anstränga sig så mycket. Han 

uttrycker att Handelsbanken agerade lite slappt på grund av trygghet i relationen. Vidare 
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menar VD:n och konsulten att kontaktperson på Handelsbanken sedan uppträdde 

oprofessionellt när Byggföretaget meddelade att de skulle övergå till Danske Bank. Konsulten 

framhåller att irritation uppstod från Handelsbankens sida. VD:n menar dock att det inte 

tolkades som en reaktion från Handelsbanken, utan som en personlig reaktion från 

Handelsbankens kontaktperson. Han berättar att kontaktpersonen blev sur och uttryckte att 

bytesbeslutet var dumt. VD:n visar dock på viss förståelse för agerandet: “Han 

[kontaktpersonen] la ner sitt liv, han tycker att [Byggföretaget] var ett viktigt företag för det 

kontor han jobbar på”. VD:n menar dock att Handelsbanken oprofessionella sätt att hantera 

situationen kan ha haft en inverkan på genomförandet av bytet. Han antyder att de kanske 

hade stannat hos Handelsbanken ifall de inte agerat på samma negativa sätt.  

	

“Hade de varit lite smidigare så hade det kanske inte blivit Danske Bank, jag vet inte, det är 

svårt att säga. Det är klart att det påverkar någonstans.” 
VD:n 

	

I motsats framhåller koncernens chefsekonom att han upplever Handelsbankens agerande som 

professionellt. Han berättar att Handelsbanken blev besvikna, nedslagna och ledsna men att de 

alltid uppträdde professionellt. Dessutom påpekar han - till skillnad från VD:n och konsulten - 

att Handelsbanken aldrig försökte vrida tillbaka affären genom att justera priset i efterhand.  

	

“Då skulle man ha gjort det i sin offert. Kommer man efter känns det inte seriöst. Det gjorde 

de inte. Däremot ville de kanske diskutera för att lära sig inför framtiden vad de hade kunnat 

göra bättre. Vad var vi inte vassa på, vad kunde vi förbättra? Men dom ville inte sänka priset 

eller göra någonting. Då var det ju redan kört.” 

Koncernens chefsekonom 

4.3.3 Konsekvensen  

Byggföretagets leverantörsbyte innefattar i princip samtliga finansiella tjänster. Byggföretaget 

har dock fortfarande kvar en del pensionsförsäkringar för de anställda i Handelsbanken. 

Dessutom har de kvar en kredit i Handelsbanken för ett samägd affär. Konsulten och 

koncernens chefsekonom framhåller att den andra parten i den samägda affären ansåg att det 

var enkelt att krediten låg kvar i Handelsbanken. Konsulten menar även att det hade tagit tid 

och energi att byta ut den. Koncernens chefsekonom berättar att det känns bra att ha kvar en 

liten del i Handelsbanken: “Då har vi kvar dom i koncernen litegrann. Man har kontakterna 
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kvar.” Respondenterna beskriver även beslutet om att vara kvar hos Handelsbanken som en 

strategi. Chefsekonomen framhäver att det är viktigt att fördela sina finansiella risker mellan 

två banker.  

	

“Man ska inte sitta i knät på bara en bank egentligen. Man kan ha mer eller mindre 

engagemang, men det är oerhört viktigt att man har engagemang med fler banker.”  

Koncernens chefsekonom 
	

Samtliga respondenter uppger att de skulle kunna tänka sig att gå tillbaka till Handelsbanken 

igen i framtiden eftersom Byggföretaget är nöjda med relationen. Vidare menar alla 

respondenter att bytet till Danske Bank är ett långsiktigt beslut. Däremot framhåller samtliga 

att de förmodligen kommer provtrycka marknaden igen inom några år.  

	

“Jag tror säkert att det har blivit lite så att man om fyra fem sex år kommer gå ut och prova 

igen. Det tror jag säkert. Klimatet är så. Och bankerna i sig, de har blivit kortsiktigare och vi 

har blivit kortsiktigare”. 
Koncernens chefsekonom 
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5. Analys 

___________________________________________________________________________

I kapitlet presenteras analysen av den empiriska undersökningen. Analysen är framställd i 

enighet med analysmodellen SPAT:s tre faser.    

___________________________________________________________________________ 

5.1 Triggerfasen 

Triggerfasen karakteriseras av att kunden påbörjar tankeprocessen om att byta leverantör 

(Roos 2002; Selos m.fl. 2013). Som framgår av studiens resultat identifieras förändringar i 

kundens marknad som den huvudsakliga triggern till bytesprocessen. En förutspådd 

stagnering inom byggindustrin ledde till att man såg över Byggföretaget och koncernens 

finansiella struktur, vilket motiverade valet att utvärdera den dåvarande bankleverantören. 

Eftersom bytesprocessens uppkomst kan härledas till kundens egen verksamhet, och mer 

specifikt förändringar i kundens egen marknad, motiveras bytet av en situationstrigger (Selos 

m.fl. 2013).  

 

Vidare menar Selos m.fl (2013) att en företagskunds bytesprocess sällan utlöses av enbart en 

trigger. I studien återfinns stöd för detta resonemang då resultatet även fann att en 

influenstrigger drev bytesprocessen utöver situationstriggern. Influenstriggern kopplas till 

leverantörens konkurrenssituation (Roos 2002; Selos m.fl, 2013). Samtliga respondenter 

belyser vikten av att systematiskt provtrycka marknaden för att säkerställa att man får rätt 

service och pris. Därför har en önskan om konkurrensutsättning av bankleverantören varit 

högst drivande i bytesprocessen, trots att Byggföretaget hade en exemplarisk relation till sin 

dåvarande leverantör.  

 

I studien framkom ingen indikation på att bytet har motiverats av en reaktionstrigger, det vill 

säga som en reaktion på leverantörens negativa agerande. Detta skiljer sig från Selos m.fl 

(2013) upptäckter som indikerar att reaktionstriggern nästintill alltid är medverkande vid 

byten på den industriella marknaden. Tvärtemot uppgav samtliga respondenter att 

Byggföretaget har varit mycket nöjda med sin tidigare bankleverantör, och att ingen friktion 
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ska ha uppstått mellan parterna innan bytesprocessen påbörjades. I enighet med Håkansson 

(1982) och Morgan och Hunt (1994) karaktäriserades den välfungerande relationen till 

Handelsbanken av samarbete, tillit och engagemang eftersom studien visar att banken sågs 

som en del av företaget. Att leverantörsbytet inte initierades av en reaktionstrigger styrker 

faktumet att även nöjda företagskunder byter leverantör (Naumann m.fl. 2010; Williams m.fl. 

2011).  

5.2 Utvecklingsfasen 

Roos (2002) menar att ett bytes utvecklingsförlopp kan förklaras med hjälp av tre olika 

determinanter. Den frånstötande determinanten leder till det slutliga bytet. I studien baseras 

den frånstötande determinanten på att Danske Bank kunde erbjuda en bättre finansiell lösning 

än Handelsbanken. Lösningen innebar förmånliga lånelöften utan alltför skärpta lånevillkor, 

som dessutom kunde tillhandahållas till ett bra pris. Den identifierade bytesorsaken utgjordes 

således av de ekonomiska faktorerna utformning av tjänst samt pris. Detta är kongruent med 

Dicksons uppfattning om att ekonomiska faktorer väger tyngst vid val av leverantör. I motsats 

till Van det Rhee m.fl. (2009) - som menar att pris är den mest avgörande ekonomiska faktorn 

- påvisar studien dock att utformning av tjänsten (det vill säga den finansiella lösningen) är 

den mest drivande ekonomiska faktorn. Under upphandlingsprocessen framkom det även att 

Handelsbankens ovilja att ge skriftliga lånelöften och deras otydliga offert var avgörande för 

bytet. Handelsbankens oförmåga att anpassa sig till företagskundens önskemål kan kopplas 

till den sociala faktorn (in)flexibilitet. Liknande resonemang återfinns hos Levitt (1960) som 

menar att inflexibilitet är missgynnsamt i relationer då leverantörer tenderar att bli blinda för 

förändringar i kundens behov.  

 

I enighet med Ulaga & Eggerts (2006) resultat påvisar även denna studie att fler sociala 

faktorer påverkade bytesprocessen. Till att börja med förlängdes bytet på grund av en 

skepticism gentemot Danske Banks image. Orsaken till Danske Banks bristfälliga image 

bottnar visserligen i ekonomiska faktorer eftersom banken plötsligt drog in sina 

företagskunders krediter under krisen 2008. Däremot kan image argumenteras vara ett socialt 

fenomen, förknippat till tillit i bilden av banken. För det andra var det tack vare en av 

respondenternas personliga kontakt på Danske Bank som fick Byggföretaget att stilla sin oro 

och återfå tilltro till banken, vilket även detta baseras på en social faktor, interaktion. De två 

sociala faktorerna kan således kategoriseras som pendeldeterminanter då de båda påverkade 

längden på bytesprocessen (se Roos 2002).  
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För det andra återfanns motstånd till ett bankbyte på grund av den långvariga och tillitsfulla 

relationen till Handelsbanken. Denna upptäckt är i enighet med resonemang förda av Blut m.fl 

(2015) som menar att relationen i sig kan hålla kvar kunden hos leverantören. En intressant 

aspekt är att koncernens chefsekonom som arbetade närmast Handelsbankens kontaktperson 

var mest skeptisk till bytet. Detta kan bero på att koncernens chefsekonom har haft mest 

inverkan i skapandet och utvecklandet av den tio år långa relationen (Heide & Weiss, 1995; 

Blut m.fl. 2016). Den tillit och det engagemang som chefsekonomen skapade tillsammans 

med Handelsbankens kontaktperson kan därför antas utgöra en större byteskostnad för honom 

än för de andra på Byggföretaget, som inte varit lika involverade i relationen. Att närhet och 

långsiktighet korrelerar har bland annat påvisats av Ford (1980).  

 

När provtryckningen sedan utfördes uppfattade vissa respondenter att Handelsbanken agerade 

slappt. För VD:n och konsulten utgjorde Handelsbankens uppförande en kritisk incident 

eftersom den även stärkte deras val om att genomföra bytet. Således tar sig Handelsbankens 

agerande, som Byggföretaget uppfattade som slapp, i uttryck av en pendeldeterminant som 

påskyndar bytesprocessen (Roos 2002; Selos m.fl 2013). Att Handelsbanken agerade slappt 

var dock ingenting som chefsekonomen uppfattade. I motsats menar han att de uppträdde 

professionellt. Ytterligare påstår chefsekonomen att Handelsbanken inte justerade priset i 

efterhand vilket andra respondenter berättar. För VD:n och konsulten kan prisjusteringen 

tolkas som en kritisk incident. Det framgår att bytet kanske aldrig hade ägt rum ifall 

Handelsbanken inte justerat priset i efterhand. Därmed anses prisjusteringen vara avgörande 

för bytet och utgör en frånstötande determinant (Ibid). Trots oenade uppfattningar bedöms de 

två incidenterna - som av VD:n och konsulten uppfattades kritiska - resultera i en 

pendeldeterminant respektive frånstötande determinant. Detta för att VD:n, i egenskap av 

ägare hade störst inflytande i det slutliga bytesbeslutet.  

      

Handelsbankens agerande, som enligt Byggföretaget karaktäriserades av slapphet kan kopplas 

till Fords (1980) teori om institutionalisering. I likhet med Fords resonemang, agerade 

leverantören passivt och uppfattades som oemottaglig för kundens behov. Vidare trycker 

respondenterna på att agerandet förmodligen bottnade i den långa och trygga relationen som 

fortskridit under tio år. Dessutom indikerar studien att även de personer som står nära 

relationen i det köpande företaget kan bli bländad av relationen och därför ha överseende för 

leverantörens negativa agerande.  
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Studien ger även indikationer om att passiviteten i relationen hade pågått redan innan 

bytesprocessen startades. VD:n menar att det kanske var lite för “trevligt” med 

Handelsbanken, att det hade varit positivt att bli ifrågasatt och fått proaktiva råd om 

Byggföretagets finansiella situation. Detta stämmer överens med Fords (1980) resonemang 

om att en alltför stor riskreducering av potentiella friktionsmoment kan leda till passivitet. I 

detta fall kan institutionalisering knytas till den sociala faktorn service. Service definieras som 

leverantörens förmåga att förse företagskunden med värdeadderande tjänster (Ulaga & Eggert 

2006). Studiens resultat ger dock indikationer om att Handelsbanken och Byggföretaget hade 

olika uppfattningar om vilka extratjänster som ger kunden högst adderat värde. När 

Byggföretaget beskriver Handelsbanken som “för trevliga” utläses att Handelsbanken 

förmodligen uppfattade god service som att vara tillmötesgående och att vara företagskunden 

tillags. Som tidigare konstaterat ville dock Byggföretaget utmanas av sin bank då man ser på 

den som en partner, snarare än leverantör. Därmed indikerar studien att själva avsaknaden av 

friktion och mindre kritiska incidenter i en relation kan leda till en önskan om att byta 

leverantör - i syfte att få ett mer proaktivt, dynamiskt utbyte av varandra. På så sätt kan även 

Danske Banks tydliga offert ses som en indikation på en potentiellt rakare relation med 

banken, vilket gjorde att den blev avgörande i bytesbeslutet. Ur Handelsbankens, och därmed 

leverantörens, perspektiv bör det dock belysas att det kan ha varit svårt för Handelsbanken att 

känna till önskan om en “råare” dialog. Vikten av ett partnerskap lyftes av samtliga 

respondenter, men det var främst VD:n som var angelägen om att Byggföretagets bank bör 

vara mer kritiskt granskande. Däremot var det inte VD:n som skötte den huvudsakliga 

kontakten med Handelsbanken, vilket gör att Handelsbanken inte behövde vara medvetna om 

detta.  

 

Att kunna erbjuda sin kund proaktiv, personlig service och rådgivning förutsätter att 

leverantören har god kunskap och insikt i kundens bransch (Ulaga & Eggert 2006). I studiens 

fall framhävs den gamla leverantören besitta denna kunskap, och därmed uppfylla den sociala 

faktorn. Kontaktpersonens erfarenhet och kunskap om byggindustrin antas dock framförallt 

resultera i en förståelse av byggföretagets finansiella flöden snarare än att användas för vidare 

rådgivning. Av de ekonomiska och sociala faktorer som framlades från början är kvalitet den 

enda faktorn som Byggföretaget inte resonerat kring. Eftersom Byggföretaget anser sig nöjda 

med Handelsbankens tjänster kan dock slutsatser dras om att de är av hög kvalitet, trots att 

respondenterna inte explicit nämner faktorn. Dessutom kan kvalitet antas utgöra en 
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hygienfaktor för Byggföretaget eftersom studien påvisar att samtliga bankers tjänster är 

tämligen ”homogena”. 

 

Eftersom Byggföretaget fortfarande använder några tjänster hos Handelsbanken är även 

återdragningsdeterminanten aktiv (Roos 2002; Selos m.fl. 2013). Återdragningsdetrminantens 

inverkan analyseras i följande stycke om bytets konsekvens.  

5.3 Konsekvensen 

Roos (2002) definierar ett partiellt byte som kundens val att behålla vissa affärer med den 

tidigare leverantören. Partiella byten förekommer vanligtvis när bytena är influerade av 

situations- och/eller influenstriggers (Ibid). Studiens resultat visar att Byggföretaget valde att 

byta huvudbank, men hade kvar vissa affärer hos den gamla leverantören. Detta kan, i enighet 

med Roos (Ibid), förklaras genom avsaknaden av reaktionstriggers, vilka tenderar att leda till 

totala byten. Istället anser samtliga respondenterna att de var nöjda med relationen till 

Handelsbanken. Valet att partiellt hålla kvar leverantören baserades på både sociala och 

ekonomiska faktorer. Då Byggföretaget samägde en affär hos Handelsbanken lyfts främst 

monetära byteskostnader och tidsåtgång, vilka tog sig i uttryck av återdragningsdeterminant. 

Tidsåtgång var inte en initialt identifierad faktor i denna undersökning, men har påvisats i 

tidigare studier (se t.ex. Lam m.fl. 2004). Dessutom utläses önskan att hålla kvar den 

välfungerande relationen med Handelsbanken som en återdragningsdeterminant. Eftersom 

inga reaktionstriggers förelåg leverantörsbytet kan valet att underhålla relationen till den 

tidigare leverantören även ses som ett strategiskt beslut. Som tidigare nämnt är byggföretag 

många gånger beroende av en extern part för att jämna ut fluktuationer i kassaflöden. Därmed 

kan valet ses som strategiskt i och med Byggföretagets ambition om att ha engagemang i fler 

banker samtidigt (March & Shapira, 1987). Således uppgav respondenterna vikten av att vara 

transparent under bytesprocessen för att skydda företagets varumärke som kund för att 

fortfarande vara attraktiva i kommande leverantörsupphandlingar.  

 

Sammanfattningsvis baseras återdragningsdeterminanten på både sociala och ekonomiska 

faktorer. Att kunden värnar om relationen till Handelsbanken grundas i en social faktor. 

Samtidigt utgör monetär byteskostnad, tidsåtgång samt den strategiska aspekten ekonomiska 

faktorer. Vissa forskare menar dock att ekonomiska och sociala faktorer påverkar varandra. 

Geiger m.fl. (2012) menar att en social faktor ofta blir en ekonomisk faktor. Till exempel 

uppstår nästan alltid utvärderingskostnader av en ny leverantör, vilket i alla lägen blir 
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ekonomisk. Samtidigt argumenterar Granovetter (1985) att affärstransaktioner måste 

undersökas med hänsyn till den sociala kontext där de sker. På så sätt kan argumentation föras 

om att ekonomiska och sociala faktorer är sammanflätade.  

Tabell 4. Sammanfattning av analys  

Triggers Nyckelbeskrivning  

 Situationstrigger Framtida likviditetsbehov pga kommande 
marknadsstagnering 
Upplösning av koncernens bolags tidigare 
finansiella integrering   

  

 Influenstrigger Konkurrensutsättning av leverantören 

Reaktionstrigger Ej identifierad 

 Determinant  Nyckelordsbeskriving  Faktor Kategori 

 Frånstötande determinant Konkurrent kunde erbjuda en bättre finansiell 
lösning till ett bra pris 
 
Prisjustering i efterhand* 
 
Oförmåga att ge skriftliga lånelöften* 

Utformning av 
tjänst, Pris 
 

(Bristande) Tillit 
 
(In)flexibilitet 

Ekonomisk 
 
 

Social 
 
Social 

 Pendeldeterminant Bristande tillit på grund av Danske Banks 
negativa image (-) 
Bytnadskostnader 

• Monetär kostnad (-) 
• Stark relation till   Handelsbanken  

(-) 

 
Leverantörens negativa agerande* 

Tillit  
 
Monetär kostnad 
Engagemang, tillit 
 
 
Engagemang 

 Social 
 
Ekonomisk 
Social 
 
 
Social 

Återdragningsdeterminant För stor komplexitet att byta i delägda bolag 
 
Stark relation till Handelsbanken 

Kostnad, tidsåtgång 
Engagemang, tillit 

Ekonomisk 
 
Social 

Observera: (+), bidrar till kundens önskan om att byta till Danske Bank; (-), håller kvar kunden hos Handelsbanken 
* indikerar kritisk incident som tar sig i uttryck av determinant 
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6. Slutsats  

___________________________________________________________________________

I detta avsnitt presenteras studiens slutsatser. Därefter följer en genomgång av studiens 

begränsningar samt förslag på vidare forskning.  

___________________________________________________________________________ 

6.1 Slutord 

Studien ämnade besvara följande forskningsfrågor: Hur ser bytesprocessen ut av centrala 

leverantörsrelationer i byggföretag? och Vilka bakomliggande orsaker påverkar bytet? Syftet 

med studien var således att bidra med en ökad förståelse för bytesprocessen av industriella 

leverantörsrelationer. Detta gjordes genom att kartlägga bytesprocessen och bytesorsakerna 

genom att tillämpa modellen Switching Path Analytical Technique, SPAT.  

	

Studiens resultat bekräftar att leverantörsbyten på den industriella marknaden är komplexa. 

Komplexiteten grundas i att fler än en trigger utlöser bytesprocessen och att bytesprocessen 

sedan influeras av flertalet variabler under utvecklingens gång. Undersökningen påvisar att 

incidenter med leverantören som uppfattas kritiska påverkar bytesprocessen och kan styra 

företagskunden bort från leverantören. Däremot ger studien inga belägg för att kritiska 

incidenter ska ha funnits innan bytesprocessen startades, och har således inte triggat igång 

bytesprocessen. Detta skiljer sig från Selos m.fl. (2013) empiriska studie som framhåller att 

kritiska incidenter nästan alltid är en utlösande faktor för starten av industriella 

bytesprocesser. Det ger belägg för att även nöjda kunder byter leverantör (Naumann m.fl. 

2010). I studien påvisas istället att bytet är starkt kopplat till förändringar i kundens marknad 

vilket sedemera leder till nya behov samt en vilja att systematiskt provtrycka marknaden med 

jämna mellanrum. Kundens vilja att systematiskt konkurrensutsätta sin leverantör kan ses som 

kundens motsvarighet till bankernas kortsiktighet som poängterades i problematiseringen.   

     

Vidare påverkades bytesprocessen av både sociala och ekonomiska faktorer, vilket 

överensstämmer med Luis (2006) resultat. Sociala faktorer återfanns i form av byteskostnader 

(engagemang, tillit). Studien indikerar även att de sociala byteskostnaderna var högre för 

personer som är mer involverade och har investerat mer i relationen. Däremot visar studiens 

resultat att bytesorsakerna (utforming av tjänst, pris) och byteskostnaderna (kostnad, 

tidsåtgång) främst påverkade bytesprocessen. Faktumet att dessa utgjordes av ekonomiska 



36 
	

faktorer som traditionellt sett framhållits som de mest inflytelserika går emot mycket av den 

moderna forskningen (se t.ex. Ulaga & Eggert 2006; Blut m.fl. 2016). Studiens resultat 

stödjer således bilden av företagskunden som en rationell beslutsfattare (Naumann m.fl. 

2010).  

 

6.2 Studiens begränsningar 

Denna studie har flera begränsningar. De främsta härleds till studiens forskningsdesign. 

Faktumet att studiens forskningsfrågor har undersökts genom en kvalitativ fallstudie 

begränsar möjligheten att kunna generalisera utifrån de funna resultaten. Vidare har denna 

studie genomförts utifrån ett kundcentrerat inköpsperspektiv. Med tanke på att en relation 

innefattar två parter, och att ett leverantörsbyte innefattar tre parter, ger uteslutandet av 

leverantörernas synvinklar en subjektiv syn på leverantörsbytet. Dessutom tar studien enbart 

ett byggföretag i beaktning för att undersöka bytet av en finansiell intermediär. Därmed 

upplever vi det meningsfullt att undersöka fler branschers bankbyten. Dessutom utgör den 

specifika relationen till banken en begränsning, vilket gör det relevant att även undersöka 

byten av andra leverantörer. Det hade varit intressant att studera eftersom det är tänkbart att 

påverkan av ekonomiska respektive sociala faktorer hade sett annorlunda ut vid bytet av en 

annan leverantörstyp. Vidare bör det poängteras att totalundersökningen resulterade i ett urval 

med bara respondenter på höga positioner inom företaget. Således finns risk för att svaren 

skulle kunna förskönas för att ge en mer positiv bild av företaget. Detta har dock motverkats 

genom anonymitet av både respondenter och det fokala företaget samt tillgång till tillförlitliga 

sekundärkällor.  

 

6.3 Förslag på framtida forskning 

Eftersom denna studie endast har baserats på företagskundens perspektiv hade det varit av 

intresse att genomföra studien med hänsyn till leverantörernas uppfattning av bytet. En sådan 

undersökning skulle ge en mer objektiv bild av bytesprocessen och därför ett mer korrekt 

resultat. Vidare har denna studie identifierat en skillnad i inställning till leverantörsrelationen 

beroende på hur pass nära individen står till den. Ett förslag på vidare forskning är därför att 

studera skillnader i objektiviteten/rationaliteten i bytesprocessen beroende på hur pass nära 

individen är relationen. Studiens resultat indikerar även att kritiska incidenter kan uppkomma 

för första gången under själva bytesprocessen, vilket skiljer sig från Selos m.fl. (2013)s 

resultat. Denna diskrepans hade således varit intressant att utforska. Vidare visar studien att 
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analysmodellen SPAT är effektiv för att analysera kundens bytesprocess, vilket gör att dess 

tillämpning i annan kontext vore önskvärd. 
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Bilaga 1 – Intervjumall  

A) Introduktion  
• Tacka respondenten för att hen tagit sig tid för en intervju 
• Fråga respondenten om vi får spela in intervjun 
• Berätta kort om vilka Alexandra och Isabella är: Uppsala universitet, sista terminen, 

C-uppsats 
• Redogör för intervjuns upplägg: vem som antecknar och vem som ställer frågorna 
• Redogör för uppsatsens syfte, bakgrund och forskningsfråga, samt varför företaget står 

som studieobjekt.  
• Poängtera att företaget och respondenten är anonyma i studien 
• Informera respondenten om att hen:  

o kommer få en transkribering av intervjun skickad till sig när den är klar 
o kommer kunna ta del av uppsatsen efter att den har godkänts  

	

• Informera om att terminologi och begrepp kommer att förklaras löpande under 
intervjun 

• Fråga om respondenten har några frågor innan intervjun påbörjas. Uppmana därefter 
respondenten att ställa frågor om något under intervjun är oklart och/eller behöver 
förtydligas.  
 

För respondenten som också intervjuades för pilotintervju:  
• Informera om att den faktiska intervjun kommer att behandlas oberoende av 

pilotintervjun. Således kan det uppfattas som att vissa frågor redan har besvarats under 
pilotintervjun, men detta är då för att säkerställa att ingenting faller mellan stolarna.  

	

B) Bakgrundsinformation 
• Berätta kort om din roll på företaget  
• Vilka uppgifter har du i din yrkesroll? 
• Berätta i stora drag om hur du i ditt arbete använder tjänsterna som leverantören 

levererar. 
• Hur påverkas ditt arbete av tjänsterna som leverantören levererar? 

	

C) Relationer  
Tidigare leverantör  

• Beskriv övergripande hur relationen med er gamla leverantör såg ut innan bytet  
• Hur ser relationen ut efter bytet - hur har den förändrats om en ändring skett?  

	

Ny leverantör  
• Beskriv övergripande hur relationen med er nya leverantör ser ut efter bytet  
• Hur kom ni i kontakt med er nya leverantör?  
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D) Switching-path analytical technique (SPAT) 
1) Triggers 

• Varför ville ni byta leverantör? 
o Vilka behov ville du fylla med ett eventuellt leverantörsbyte? 
o Vilka faktorer påverkade bytet av leverantör? 
o Hur avgörande/kritiska anser du att de bakomliggande faktorerna var för bytet? 

(Triggerns styrka)  
§ Situationstrigger: Respondenter beskriver ett tillstånd och/eller förändring i 

verksamhetens: budget, storlek, organisering, personalstyrka, leverantörsbehov 
§ Influenstrigger: Respondenten beskriver faktorer relaterade till leverantörens 

marknad: nyetablerade företag, positiva konkurrerande koncept 
§ Reaktionstrigger: Respondenten beskriver dåligt servicebemötande, ojämn och/eller 

förändrad kvalitet, försämrade förändringar i leverantörens organisation* 
 
2) Processen    

• Beskriv händelseförloppet av bytet 
	

Kritiska incidenter 
• Hur har samarbetet med den tidigare leverantören sett ut över tid?  

o Kan du minnas en eller flera speciella tillfällen som ni har uppfattat som 
särskilt negativa i er relation till leverantören  

o Vilken påverkan har dessa incidenter haft på ert val att byta leverantör? 
	

Determinanter 
• Vad påverkade bytet av leverantör?  
• Vad erbjuder de som er tidigare leverantör inte erbjöd?  
• Hur reagerade leverantören på ert beslut att byta leverantör? (E.g försökte de hindra er 

från att byta?)  
	

§ Frånstötande determinant: Determinant som företagskunden anger som bytesorsak, 
Utgörs av antingen ekonomiska(a) eller sociala(a) faktor(er) 

§ Pendeldeterminant: Determinant som förlänger eller påskyndar bytesprocessen, men 
som i sig inte driver bytet: Utgörs av antingen ekonomiska(a) eller sociala(a) 
faktor(er) 

§ Återdragningsdetarminant: Determinant som partiellt håller kvar företagskunden hos 
leverantören, Utgörs av antingen ekonomiska(a) eller sociala(a) faktor(er)*  

	

Faktorer som påverkar bytet 
o Ekonomiska faktorer: Pris, kvalitet, utforming av tjänst 
o Sociala faktorer: Kunskap, tillit, engagemang, interaktion, service, flexiblitet*  

	

3) Konsekvensen 
• Avslutades relationen med den tidigare leverantören i samband med ett nytt påbörjat 

samarbete med den nya?  (Partiellt byte/totalt byte) 
o Varför / varför inte?   
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E) Avslutande av intervju 
• Fråga respondenten om hen vill tillägga något eller har några avslutande frågor? 
• Fråga om respondenten godkänner att vi eventuellt kontakter hen om följdfrågor skulle 

uppstå 
• Tacka respondenten för att hen har ställt upp och låtit sig intervjuas 

 
* Indikerar material som används för intervjuaren   
 


