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Sammandrag 

Denna kvalitativa studie, som har genomförts hos ett stort svenskt IT-företag, beskriver vilka 

skillnader och likheter det finns på hur företag återetablerar relationer till företag inom 

offentlig och privat sektor. Syftet med denna uppsats är att undersöka skillnader och likheter 

mellan hur processen ser ut för företag att återetablera relationer till privata företag och 

offentliga myndigheter. För att besvara hur företag återetablerar sina företagsrelationer 

undersöktes anledning till avslut i tidigare relation och hur avslutet hanterades av företag och 

kund. 

 

Data samlades in genom att intervjua sex stycken kundansvariga säljare som hade ansvar för 

kunder inom både offentlig och privat sektor. Studien har visat på att det både finns skillnader 

och likheter mellan offentlig och privat sektor om anledning till avslut, hur avslut hanteras 

och hur relationer återetableras. Resultaten från studien visar att tidigare forskning om hur 

företag återetablerar relationer överensstämmer mer inom privat än offentlig sektor.  

 

Nyckelord: IT-företag, relationer, återetablering, offentlig sektor, privat sektor, 

företagsrelationer, kundansvarig säljare. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Processen för företag att göra affärer med kunder inom offentlig sektor skiljer sig från när 

företag gör affärer med kunder inom privat sektor. Lagen om offentlig upphandling (LOU) 

har som syfte att se till att företag som har relationer och gör affärer med offentlig sektor gör 

det på lika villkor (Konkurrensverket 2011). LOU består av ett antal villkor gällande hur 

offentliga verksamheter kan inleda, upprätthålla och avsluta relationer med sina leverantörer. 

 

Processen för offentliga upphandlingar är omfattande då det ställs krav på företagen som vill 

vara leverantörer i form av specificerade förfrågningsunderlag där företagen måste möta upp 

en rad krav som den offentliga verksamheten ställer. Företagen måste skicka in anbud som 

uppfyller förfrågningsunderlaget och som beskriver tjänsten och dess pris. När detta har 

gjorts ställs anbuden mot varandra och den offentliga verksamheten kvalificerar och 

utvärderar anbuden för ta beslut om vilken leverantör som blir vald. 

(Upphandlingsmyndigheten 2017)  

 

Valet av vilket företag som ska få bli leverantör till en offentlig verksamhet görs baserat på 

tre kriterier där verksamheten väljer vilket kriterium som ska appliceras. Det första kriteriet 

handlar om att den offentliga verksamheten väljer leverantör baserat på det bästa förhållandet 

mellan tjänstens kvalité och pris. Det andra kriteriet handlar om att leverantör enbart väljs 

baserat pris, det vill säga att det anbudet med lägst pris kommer att välja oberoende kvalité 

adresserar vid upphandlingen gentemot konkurrenterna som ska vara avgörande i detta. Det 

tredje kriteriet handlar om att den leverantören med det mest kostnadseffektiva anbudet väljs 

där skillnaden mellan kostnad och pris är att i begreppet kostnad ingår alla totala kostnader 

för hela tjänstens livscykel som både är mot leverantören och interna. 

(Upphandlingsmyndigheten 2017)  

 

Avslut i relationer mellan privata företag och offentliga verksamheter är tidsbestämt då 

relationen enligt lag måste konkurrensutsättas efter en förbestämd tidsperiod. När detta sker 

är det samma process som när företaget blev valt från första början. Även fast en relation 
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varit mellan företaget och den offentliga verksamheten får ingenting av det komma att 

påverka den processen som gäller i den nya upphandlingen. Utan det är enbart de tre tidigare 

beskrivna kriterierna som gäller vid val av leverantör för den offentliga verksamheten. 

(Upphandlingsmyndigheten 2017)  

1.2 Problematisering 

Efter en företagsrelation avslutas finns information om den forna relationen hos det säljande 

företaget som gör att processen att vinna tillbaka gamla kunder skiljer sig mycket från att 

införskaffa sig nya kunder. Att veta vad som gjorde att relationen avslutades är viktigt för att 

kunna återskapa relationer med kunder inom privat sektor (Leach och Liu 2014). Detsamma 

gäller avslut av relationer med kunder inom offentlig sektor. Det är krav på offentliga 

verksamheten att lämna ut grunden för ett beslut av val av leverantör i en upphandling efter 

konkurrensutsättning (Upphandlingsmyndigheten 2017). Information kring anledning till 

avslutad relation inom offentlig sektor finns därmed alltid att tillgå för förlorande leverantör.  

 

Tidigare forskning visar att processen för återetablering börjar vid avslutet av relationen där 

avslutet kan bero på flera anledningar. Allt från att kunden fått ett bättre pris hos en 

konkurrent till det att kunden inte känt sig nöjd med värdet i relationen eller känt sig 

negligerade av det säljande företaget. (Liu, Leach och Chugh 2015). Avslut i relationer 

mellan privata företag och offentliga verksamheter beror oftast på konkurrensutsättning. I 

konkurrensutsättningen och upphandlingsprocessen är det de ett av de kriterier som den 

offentliga verksamheten väljer att utgå från för att välja leverantör: förhållandet mellan 

kvalité och pris, pris eller kostnad (Upphandlingsmyndigheten 2017). När företaget som 

förlorat upphandlingen vet om denna information och tydligt analyserat anledningen bakom 

utarbetas en åtgärd för att få tillbaka kunden och på så sätt återetablera relationen (Liu, Leach 

och Chugh 2015). När företag förlorar och avslutar relationer med kunder inom privat sektor 

finns inte samma krav på kunden att redovisa varför en annan leverantör har valts. 

 

Tidigare forskning från Liu, Leach och Chugh (2015) inom privat sektor har visat på att det 

är viktigt att upprätthålla kommunikation med kund efter avslutad relation för att öka 

möjligheten till att relationen återetableras. Kommunikation efter avslutad relation gör det 

möjligt för det säljande företaget att tillsammans med den förlorade kunden utveckla och 

anpassa koncept och produkter för att kunna återetablera relationen (Liu Leach och Chugh 
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2015). Det har i tidigare forskning inte studerats hur kommunikationen ser ut till offentliga 

kunder efter att relationen har avslutats och om denna möjlighet finns överhuvudtaget eller 

om det säljande företaget får vänta till nästa konkurrensutsättning för att kunna kommunicera 

eller påverka kunden. 

 

Den tidigare forskning som har gjorts kring återetablerade relationer har studerat när företag 

har relationer till kunder inom privat sektor (Leach och Liu 2014: Liu, Leach och Chugh 

2015). Det finns dock lagar som gör att relationer till kunder inom offentlig sektor skiljer sig 

från privat sektor (Bröchner et al. 2016). Det har i tidigare forskning inte studerats hur dessa 

lagar påverka företag att återetablera relationer till offentliga kunder. Ovan har det poängteras 

att det inte finns kunskap om vilken roll avslutet i en relation har när en leverantör vill 

återetablera relationen med en kund inom offentlig sektor. Det saknas även kunskap om 

vilken roll kommunikation efter avslutad relation har till att återetablera relationen med 

offentliga kunder. Denna uppsats ämnar undersöka skillnader och likheter mellan hur företag 

återetablerar relationer med kunder inom privat och offentlig sektor.  

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna uppsats är att undersöka skillnader och likheter mellan hur processen ser ut 

för företag att återetablera relationer till privata företag och offentliga verksamheter. Studien 

görs på säljare från ett svenskt IT-företag som arbetar mot både privat och offentlig 

sektor. Skillnaderna och likheterna som kommer att studeras i studien är anledning till avslut, 

process för kunders byte av leverantör vid avslutad relation och återetablering. 

2. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen består av fyra delar. Den första delen berör anledning till avslut 

i företagsrelationer och dess roll i processen att återetablera relationer. Den andra delen 

handlar om processen för att återetablera relationer. Den tredje delen handlar om hur 

relationer till kunder inom offentlig sektor ser ut och vilka förhållningsregler finns. Slutligen 

byggs en analysmodell samman utifrån tre grundpelare: anledning till avslut, leverantörsbyte 

och den återetablerade relationen. 
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2.1 Anledning till avslut i företagsrelationer och dess roll i 

återetablering 

Att veta varför en kund väljer att lämna en relation är strategisk viktig information för det 

säljande företaget. Denna information kan ses som en nyckel för att förstå vilka faktorer som 

gjorde att relationen upphörde och förhindra att samma problem inte uppstår i framtiden. 

Denna information bör integreras i företaget på ett sådant sätt att den kommer till bäst 

användning för framtiden för utveckling av företagets koncept och relationer (Perrien, Paradis 

och Banting 1995). I relationer där ett kontrakt har varit grunden för relationen är det enklare 

att identifiera att kunden har lämnat och varför. I relationer där kontrakt inte föreligger kan 

det vara svårt att ens veta att relationen har avslutats (Pick 2010). 

 

Kvalitén på avslutet i en relation är något som är viktigt för att det säljande företaget ska 

kunna återetablera relationen. Ett dåligt hanterat avslut kan leda till att företagens rykte 

skadas och kan förvärras om företaget är involverat i ett företagsnätverk där konkurrenter kan 

dra nytta av det dåligt hanterade avslutet. Ett dåligt avslut kan användas av konkurrenter som 

ett avskräckande exempel om även potentiellt nya kunder får reda på det dåliga avslutet. För 

att undvika negativa konsekvenser av ett avslut bör processerna kring avslutet förstås och 

hanteras så bra som möjligt av det säljande företaget. Även om relationen inte går att rädda 

kan ett bra avslut underlätta till att möjligtvis få relationen att fungera bra igen om den skulle 

återetableras. (Alajoutsijärvi, Möller, och Tähtinen  2000) 

 

Genom att identifiera anledningar till varför relationer avslutas med sina kunder blir det 

möjligt för säljare att se mönster i varför kunder lämnar och utveckla strategier för att 

återetablera relationerna (Liu, Leach och Chugh 2015). Det finns fem tydligt definierade 

typologier till varför företagskunder väljer att avsluta en relation. Den första är att 

företagskunder lämnar för att de får ett bättre pris i en annan relation. Dessa företagskunder 

kan vara flyktiga och för att vinna tillbaka och behålla dessa företagskunder kan det krävas 

åtgärder för att få de att investera mer ekonomiskt i relationen som gör det svårare att lämna. 

Den andra är att företagskunder lämnar för att de får ett bättre värde rent produktmässigt i en 

annan relation. Dessa företagskunder väljer att byta för att de får bättre värde i en annan 

relation där tjänsterna och produkterna är mer specialanpassade till företagets behov. För att 

vinna tillbaka dessa företagskunder är det effektivast att anpassa sina tjänster och produkter 

till den förlorades kundens behov. Den tredje typen är företagskunder som lämnar för att de 
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upplevs blivit negligerade i relationen. För att vinna tillbaka dessa kunder handlar det om att 

be om ursäkt för misstaget som har skett och kompensera för detta. Den fjärde är 

företagskunder som rent fysiskt flyttar eller helt saknar värde i den tjänsten eller produkten 

som erbjuds. Med denna grupp av företagskunder handlar det om att se till att avslutet 

upplevs som bra ifall kunden skulle få värde i tjänsten eller produkten igen och gå tillbaka till 

relationen. Den sista typen är relationer som avsiktligen avslutas. Dessa företagskunder är 

oftast inte lönsamma att ha för företaget. Det bästa sättet att avsluta dessa relationer är att se 

till att de ser att de kan få bättre värde från konkurrenter. Ett positivt avslut är dock viktigt för 

att behålla ett gott rykte. (Liu, Leach och Chugh 2015) 

2.2 Processen för att återetablera företagsrelationer 

När det säljande företaget identifierat anledningarna till att relationen med en kund avslutats 

handlar det om att hitta den mer specifika anledningen bakom att företagskunden lämnade 

relationen. Den specifika anledningen bakom avslutet kan vara en intern eller extern. Intern 

anledning är något som det säljande företaget kunde ha påverkat och kan påverka i framtiden. 

Extern anledning handlar om att en konkurrent erbjuder något bättre och faktorer som det 

säljande företaget i regel inte kan påverka. Är anledningen intern kan det behövas göras en 

intern justering för att rätta till det som saknades i relationen för kunden. Det som menas med 

att den specifika anledningen till avslut är till exempel om en kund hade fått bättre 

erbjudande rent produktmässigt hos ett annat företag och där en närmre analys visade att det 

berodde på att konkurrenten hade bättre teknologiska möjligheter, en extern faktor. Ett 

exempel på en intern faktor är när kund upplevt sig blivit negligerad i relationen på grund av 

att det säljande företaget inte lyssnat eller agerat på återkoppling från kund under relationen. 

(Liu, Leach och Chugh 2015)  

 

I processen att återetablera företagsrelationer när det säljande företaget vet anledningarna 

bakom att kunden lämnade från början handlar det om att få kunderna att tänka om och 

ompröva det tidigare beslutet att avsluta relationen. För att göra detta krävs det för företaget 

att tydligt känna till vad de har att erbjuda och vilka möjligheter de har som företag att få 

kunden att ompröva sitt beslut. Det är viktigt inom privat sektor för det säljande företaget att 

kommunicera med kund efter avslut för att öka möjligheten till att relationen återetableras. 

Det handlar om för det säljande företaget att hitta den rätta strategin som gör att kunden 

tänker om sitt beslut i att lämna relationen. Genom att utveckla strategier som kan innefatta 
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att åtgärda forna problem som ledde till avslutet, men också att utveckla nya tjänster och 

produkter som är anpassade till kundens behov är det möjligt att få kunden att tänka om och 

vilja återetablera relationen. (Liu, Leach och Chugh 2015) 

 

Liu och Leach (2014) menar på att säljare försöker återetablera relationer som antingen har 

ett högt värde för organisationen eller relationer som anses vara enkla att återetablera. 

Relationer som anses ha ett högt värde är där säljaren vet att kunden har en stor efterfrågan 

efter företags tjänster och produkter och där efterfrågan kommer öka under relationen. Högt 

värde kan en relation även ha om kunden är del i ett företagsnätverk som kan möjliggöra flera 

relationer för säljaren. Bedömning om en relation anses enkel att återetableras baseras på hur 

avslutet på den tidigare relationen varit och varför kunden hade lämnat (ibid). Det är 

troligtvis enklare för en säljare att återetablera relationen till en kund om köpfrekvensen varit 

hög de det troligtvis inneburit att det funnits en tätare relation. Det är även enklare att 

återetablera relationer till kunder som investerat mycket i den tidigare relationen och köpt 

anpassade produkter eftersom att det minskar omfattningen för kund att återgå till den 

tidigare relationen. (Pick 2010) 

2.3 Affärer med kunder inom offentlig sektor 

I de relationer som företag har med kunder inom offentlig sektor avslutas relationen i 

samband med att ett tidsbestämt avtal löper ut och en obligatorisk konkurrensutsättning sker. 

Avtalen med kunder inom offentlig sektor är tidsbestämda vilket innebär att det vid 

förbestämda tidpunkter inte längre går att omförhandla och ett avslut kan ske trots att bägge 

parter vill vara kvar i relationen. Inom delar av offentlig sektor får inte aspekter av hur 

relationen varit tidigare tas med i konkurrensutsättning vid ny upphandling. När avtalet löpt 

ut är det samma upphandlingsprocess som när avtalet vanns av leverantören vid den tidigare 

relationen. (Upphandlingsmyndigheten 2017) 

 

Valet av vilket företag som ska få bli leverantör till en offentlig verksamhet görs baserat på 

tre kriterier där verksamheten väljer vilket kriterium som ska appliceras. Det första kriteriet 

handlar om att den offentliga verksamheten väljer leverantör baserat på det bästa förhållandet 

mellan tjänstens kvalité och pris. Det andra kriteriet handlar om att leverantör enbart väljs 

baserat pris, det vill säga att det anbudet med lägst pris kommer att välja oberoende kvalité 

adresserar vid upphandlingen gentemot konkurrenterna som ska vara avgörande i detta. Det 
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tredje kriteriet handlar om att den leverantören med det mest kostnadseffektiva anbudet väljs 

där skillnaden mellan kostnad och pris är att i begreppet kostnad ingår alla totala kostnader 

för hela tjänstens livscykel som både är mot leverantören och interna. Bedömningen av 

anbuden och på vilka grunder en leverantör har valts måste offentliggöras. (Bröchner et al 

2016) (Upphandlingsmyndigheten 2017) 

2.4 Analysmodell  

Den analysmodellen som kommer byggas grundar sig på tre pelare: anledning till avslut, 

leverantörsbyte och den återetablerade relationen. Att kategorisera anledningen till avslut har 

tidigare forskning visat är första steget till att återetablerade relationer (Liu, Leach och Chugh 

2015). Anledningen till avslut kommer att studeras och jämföras mellan privata och offentliga 

kunder och om kunskapen om avslutet används på samma sätt som tidigare forskning har 

beskrivit. Leverantörsbytet är aktuellt gällande kvalitén på avslut och hur det förhåller sig mot 

privata respektive offentliga kunder. Kvalitén på avslut har inom privat sektor visat sig vara 

viktigt för att möjliggöra att relationer återetableras  (Alajoutsijärvi, Möller, och Tähtinen  

2000). Det kommer att studeras om leverantörsbytet även har en avgörande roll i att 

återetablera relationer med offentliga kunder. Slutligen kommer analysmodellen bestå av den 

återetablerade relationen. Denna del ämnar undersöka åtgärder samt kommunikation som 

skett mellan det säljande företaget och kunden mellan avslut och återetablering. Tidigare 

forskning har visat att kommunikation med kunder inom privat sektor efter avslutad relation 

är viktigt för att kunna återetablera relationen (Liu, Leach och Chugh 2015). Det kommer att 

studeras om kommunikation efter avslutad relation även har en avgörande roll i att återetablera 

relationer med offentliga kunder. 

 

I analysmodellen ingår processen som gäller för offentlig upphandling. För varje del som 

kommer att analyseras kommer offentlig upphandling studeras kring vilka skillnader och 

likheter som det medför . De lagar som offentlig upphandling innefattar blir viktiga att ha i 

åtanke vid jämförande av de steg som har beskrivits i ovan analysmodell.  
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3. Metod 

Detta avsnitt visar hur studien har genomförts och motiverar varför metoden utformats på 

detta sätt. Först redovisas forskningsmetod, sedan tillvägagångssätt och avslutningsvis 

metoddiskussion.  

3.1 Val av forskningsmetod 

Enligt Yin (2017) ska man välja forskningsmetod efter hur forskningsfrågorna är 

formade. Yin (2017) menar att när forskningsfrågorna är ”hur”eller ”varför ”, när 

forskaren har liten kontroll över händelserna och fokus ligger på en  modern  företeelse  

inom  ett  verkligt  sammanhang lämpar sig kvalitativa studier. Kvalitativa studier 

tillämpas vanligtvis när studien som ska göras är explorativ, det vill säga att det finns 

begränsad kunskap om frågeställningen eller fenomenet på förhand. I kvalitativa 

studier studeras ofta en mindre grupp av människor, däremot studeras denna grupp 

djupare än vid kvantitativa studier. Avgränsningen med kvalitativa studier är att det 

inte går att generalisera resultaten som med en kvalitativ studie och siffror inte brukar 

tillämpas för att beskriva frågeställningen eller fenomenet. Det är snarare ord och 

beskrivningar som inhämtas som data och beskrivs. Eftersom att vi fick möjligheten 

att studera skillnader mellan återetablering företagsrelation mellan offentlig och privat 

sektor på ett svenskt IT-företag, vilket var explorativt där det fanns lite kunskap om 

frågeställningen på förhand, valdes kvalitativ studie som forskningsmetod. (ibid) 

3.2 Tillvägagångssätt 

Datainsamlingsmetoden var semistrukturerade intervjuer med sex stycken 

kundansvariga säljare på det studerade IT-företaget. Semi-strukturerade intervjuer 

innebär att intervjuaren har ett par fördefinierade frågor att utgå ifrån, men som kan 

ändras beroende hur intervjun ter sig och det finns exempelvis  rum  för  följdfrågor  

inom  ett  visst  område  som  är  av  intresse  i  respondentens svar (Bell, Bryman 

och Harley 2019, 436). I en semi-strukturerad intervju är frågorna öppna, vilket 

innebär att det inte finns några svarsalternativ (ibid). Ett antal fördefinierade frågor 

förbereddes att utgå från i en intervjuguide som finns redovisade i bilaga A. 

Det studerade företaget och respondenter är anonymiserade i studien och 

respondenterna erbjöds möjligheten att inte behöva svara på känsliga frågor, vilket 
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enligt Bell, Bryman och Harley (2019, 114-117) kan leda till ärligare svar. 

Intervjufrågorna som formades att utgå från i intervjuerna och eventuella följdfrågor 

för att inte riskera att påverka respondenternas svar och få så verklighetstrogna svar 

från respondenterna som möjligt. 

3.2.1 Val av forskningsobjekt & respondenter 

Till denna kvalitativa studie har ett nordiskt företag inom IT-branschen valts ut som 

studieobjekt. Det valdes på grund av att just det IT-företaget har relationer med både kunder 

inom privat och offentlig sektor. IT-företaget är en av nordens största IT-leverantörer vilket 

innebär att företaget har erfarenhet av avslutade och återetablerade relationer inom privat och 

offentlig sektor. Ytterligare en anledning att IT-företaget valdes är att de har kundansvariga 

säljare som arbetar med försäljning mot kunder både inom offentligt och privat sektor vilket 

gynnade syftet för denna studie. Trots att företaget är nordiskt har bara den svenska 

verksamheten studerats i studien på grund av geografiska skäl. 

 

De kundansvariga säljare som intervjuades var de som arbetade med försäljning mot kunder 

inom både privat och offentlig sektor. En kundansvarig säljare är ansvarig för att självständigt 

hämta, driva och utveckla affärer för de största kunderna hos företaget. Kriteriet för att bli 

intervjuad var att säljaren minst hade avslutat och återetablerat två relationer med kunder till 

IT-företaget. Detta minimum valdes för att göra resultaten trovärdiga och ge en rättvis bild av 

upplevda skillnader i återskapade företagsrelationer inom privat och offentlig sektor. För att 

få en representativ bild över säljarna på IT-företaget gjordes urval baserat på 

försäljningserfarenhet mot kunder inom offentlig och privat sektor. Säljarna är i denna studie 

benämnda med bokstäver från A till och med F. Försäljningserfarenhet mot kunder inom 

offentlig och privat sektor bland säljarna var följande:   

• för säljare A till och med B 2-5 år 

• för säljare C till och med D 5-8 år 

• för säljare E till och med F mer än 8 år 

3.2.2 Operationalisering 

Genom studiens analysmodell, där teman om anledning till avslut, leverantörsbyte, och 

återetablering återfinns, utformades frågorna till studiens datainsamling. Utifrån uppsatsens 

syfte, som var att undersöka skillnaden mellan hur ett företag återetablerar relationer till 

kunder inom privat och offentlig sektor, var det viktigt att bibehålla fokus på processen för 
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hur relationer återetableras och vilka skillnader som finns mellan privat och offentlig sektor. 

Detta var något som fanns i åtanke vid utformandet av studiens frågor. 

 

Operationalisering av återetablerade relationer inom företagsrelationer har skett genom 

öppna frågor om vad som leder till att relationer återetableras och vilka skillnader som finns 

i återetablerade relationer jämfört med hur de tidigare relationerna såg ut. Vad som leder till 

återetablerade företagsrelationer konkretiseras i uppsatsen genom resultat av tidigare 

forskning, där anledning till avslut och hur avslutet var i samband med leverantörsbytet visat 

sig var viktigt för kunna återetablera relationen. Därför användes öppna frågor om anledning 

till avslut och leverantörsbyte. Genom dessa frågor skapades en bild över hur den gamla 

relationen såg ut, vad som var anledning till avslut och hur leverantörsbytet skedde samt hur 

omfattande det var för kund av att avsluta relationen. Dessa frågor finns under respektive del 

“Anledning till avslut” och “Leverantörsbyte” i intervjuguiden (Bilaga A).  

 

För att förstå hur företaget återetablerar relationer, anledning till återetablering och hur 

relationen såg ut efter återetablering av relation avseende till exempel engagemang ställdes 

öppna frågor som finns i del “Återetablering” i intervjuguiden. Vidare ombads 

respondenterna att i varje öppen fråga och efterföljande följdfrågor att svara för relationer 

inom privat respektive offentlig sektor samt reflektera kring skillnader och likheter mellan 

dessa. 

3.2.3 Insamling av data 

Intervjuerna blev ljudinspelade vid tillstånd av deltagarna och deras längd var mellan 

fyrtiofem och  femtio  minuter. Det togs även anteckningar under intervjuerna för att 

minska risken att missa innehåll och för att öka tillförlitligheten (Bell, Bryman och 

Harley 2019, 445). Enligt Bell, Bryman och Harley (2019, 445) kan inspelning av 

intervjuer leda till att mer nyanserade analyser kan utföras när det är möjligt att lyssna 

på vad respondenten svarade i efterhand, vilket också ökar tillförlitligheten (ibid). 

Samtliga intervjuer utfördes på respondenternas kontor vilket enligt Bell, Bryman och 

Harley (ibid) ökar möjligheten för mer öppna och ärliga svar när respondenterna får 

vara i en miljö där de är vana att vara och känner sig trygga. (Bell, Bryman och Harley 

2019, 445) 



14 

 

3.2.4 Analys av data 

Genom tidigare forskning av hur företagsrelationer återetableras formades tre teman som är 

de tre delar som intervjuguiden är formad utefter: anledning till avslut, leverantörsbyte, och 

återetablering. Intervjuerna transkriberades utifrån de tre teman för att förenkla den 

tematiska analysen. För att analysera intervjuerna och observationerna användes tematisk 

analys där data delades upp i de tre teman som hade format intervjufrågorna och där varje 

intervjufråga representerade ett tema. Baserat på inhämtad data grupperades data om flera 

respondenter hade liknande upplevelser kring ett tema för att på så sätt kunna definiera olika 

mönster. 

3.3 Metoddiskussion 

Kvalitativa studier, som är den tillämpade metoden i denna studie, kan anses vara svåra att 

replikera och kan därför anses ha bristfällig extern validitet. Anledning till detta är att 

forskaren som samlar in empiri och analyserar kan ha preferenser som påverkar resultatet av 

studien, vilket det anses finnas större utrymme för i kvalitativa studier. Detta kan mitigeras 

genom att spara all data från studien och vara så transparent och tydlig som möjligt med hur 

studien har genomförts. (Bell, Bryman och Harley 2019, 374) 

 

Det finns begränsningar gällande generaliseringar av slutsatser i kvalitativa studier eftersom 

det är en mindre samling av studieobjekt som analyserats. Genom att tillämpa semi-

strukturerade intervjuer är det svårt att veta om det går generalisera slutsatser i en kvalitativ 

studie som till exempel till andra branscher än IT. För undvika detta har öppna formats utan 

någon aspekt som är unik för IT-branschen. Det finns däremot de som menar på att 

kvalitativa studier inte syftar till att studera en större samling studieobjekt utan snarare för att 

skapa en djupare förståelse för ett fenomen i en mindre samling studieobjekt. (Bell, Bryman 

och Harley 2019, 374-375) 

4. Empiri 

I detta kapitel är resultaten från intervjuerna indelade i två huvudavsnitt som är offentlig och 

privat sektor och sedan i tre underavsnitt. Underavsnitten är formade efter de tre teman som 

intervjufrågorna formades från: anledning till avslut, byte av leverantör och återetablering. 
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4.1 Privat sektor 

4.1.1 Anledning till avslut och leverantörsbytet för kund 

Säljarna berättade att inom privat sektor är pris inte en entydig anledning till avslut, snarare 

tvärtom. Fem av sex stycken säljare (säljare A, B, C, D och E) ansåg att inom privat sektor är 

den främsta anledning till avslut missnöje med kundservice. Kundservice definierade av 

bland annat Säljare C som: ” hur kunden upplever att det är att göra 

eftermarknadsbeställningar och felrapportera hos oss som leverantör”. Enligt Säljare A, B, C, 

D och E kan en kund inom privat sektor betala ett högre pris för bra kundservice. Säljare F 

upplevde däremot att kunder inom privat sektor tenderar att prioritera pris före kvalité och att 

det har lett till att pris blivit vanligare som anledning till avslut. 

 

Samtliga säljare ansåg att desto mer en kund inom privat sektor investerar ekonomiskt i 

relationen i system och rutiner desto svårare gör det för kunden att lämna vilket gör att 

relationen blir längre. Det är även viktigt, enligt säljarna, inom privat sektor att agera snabbt 

på återkoppling från kund och belöna kund för sitt engagemang genom exempelvis rabatter 

eller förtur till nya tjänster och produkter för att hålla en lång och god relation. Vid avslutad 

relation inom privat sektor berättade samtliga säljare att de gör en förlustutvärdering där man 

analyserar vilka anledningar som har inneburit att relationen avslutats och hur man ska 

förhindra att förlora nya relationer på grund av samma anledning. De anledningar som 

inneburit att relationen har avslutats rapporteras sedan till respektive ansvarig enhet för 

möjlighet till förbättring. Säljare A, B, C, D och E var vid förlustutvärdering främst 

intresserade av att utvärdera kvalitén på relationen, exempelvis genom nöjdhet med 

kundservice, medan säljare F främst utvärderade den vinnande prisnivån och hur det egna 

företaget vid nästa upphandling skulle kunna nå motsvarande. Några ytterligare anledningar 

till avslut inom privat sektor som nämndes av samtliga säljare men som inte är lika vanligt 

förekommande är avtalsbrott från företagets sida, där man inte lyckats leverera avtalade 

tjänster eller levt upp till tillgänglighetskrav, eller att en konkurrent erbjudit en produkt som 

kund anser är bättre. 

 

Enligt säljarna är omfattning för kund inom privat sektor att byta leverantör stor då 

eventuella ekonomiska investeringar som kund har gjort i system och rutiner som är knutna 

till befintlig leverantör går till spillo och kan medförande omfattande tillkommande 

kostnader. Säljare C berättade bland annat att det blir mer omfattande för privata aktörer att 
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byta leverantör då de inte är skyldiga att hjälpa till med bytet till den nya leverantören utan 

det ansvaret ligger på kund att få med sig information och rutiner. Fyra av sex stycken 

säljare berättade att de gör sitt yttersta för att hjälpa kund vid byte av leverantör medan två 

stycken berättade att de försöker göra sitt yttersta men upplevde att det tenderade att bli 

bortprioriterat. Samtliga säljare ansåg att det är viktigt oavsett om det är reglerat i avtal eller 

inte att hjälpa till vid byte till annan leverantör för att avsluta relationen professionellt för att 

på sätt redan bygga upp för att vinna tillbaka kund och återetablera relationen väl i 

framtiden.  

4.1.2 Återetablering 

Fem (säljare A, B, C, D, F) av sex stycken säljare ansåg att den vanligaste anledningen till 

återetablerade relationer inom privat sektor är att kund är missnöjd med relationen med den 

nya leverantören och vanligast är att det är gällande kundservice. Säljare E ansåg däremot att 

den vanligaste anledningen till återetablerade relationer inom privat sektor är att säljaren 

lyckats påverka kund att ställa fördelaktiga krav för säljarens företag i upphandling eller hålla 

kund borta från att gå ut i upphandling överhuvudtaget. För att vinna tillbaka kund förklarade 

samtliga säljare att det inom privat sektor är viktigt att bibehålla relation med kund efter 

avslut. Detta för att hålla kund uppdaterad om nya tjänster och produkter som är relevanta för 

kunds verksamhet samt uppdaterat kund på hur det arbetet fortlöper med att åtgärda de 

orsaker som lett till avslut i relationen tidigare. Enligt Säljare E ger en fortsatt relation bland 

annat möjlighet till väcka intresse hos kund kring nya tjänster och produkter som kan vara 

unika för säljarens företag vilket möjliggör att få kund att ställa krav som främjar en 

återetablerad relation. 

 

Säljarna berättade att omfattningen för kund inom privat sektor att återgå till tidigare relation 

i de flesta fall är stor på grund av den ekonomiska kostnaden som tillkommer för kund. 

Säljare A och C ansåg att det är viktigt som leverantör att, om det är möjligt, hjälpa kund 

ekonomiskt med att återetablera relationen. Enligt Säljare F är den stora ekonomiska 

kostnaden som tillfaller kund vid byte av leverantör det som gör att det upplevs väldigt svårt 

inom privat sektor att återetablera relationer. Det eftersom att det måste till ett mervärde för 

kund att återetablera relationen som motiverar den ekonomiska investeringen som kund 

behöver göra.  
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Inom privat sektor upplever samtliga säljare att relation med återetablerade kunder inom 

privat sektor alltid är bra till en början på grund av att kund självmant valt att byta leverantör 

och gjort ekonomiska uppoffringar för att se till att återetablera relationen. Däremot med 

tiden berättade säljarna att relationens kvalité snarare handlar om hur företaget lyckats 

leverera på de löften som lovades till kund för att återetablera relationen. 

 

Fem (säljare A, B, C, D, F) av sex stycken säljare berättade att för kunder inom privat sektor 

där relation återetableras jobbar säljaren hårdare för att få kund att investera mer ekonomiskt 

än tidigare för att det ska bli svårt för kund att lämna relation. För skapa mer affektivt 

engagemang ges fler erbjudanden och rabatter till kund än tidigare, vilket betyder att även 

företaget försöker investera mer ekonomiskt i den återetablerade relationen. Säljare E 

berättade däremot att hen inte gör några skillnader mellan existerande eller återetablerade 

relationer utan det snarare handlar om att oavsett se till att få kund att investera rätt: ”det är 

ingen idé att få kund att investera mycket i tjänster som lika gärna kan köpas från någon 

annan leverantör, snarare att konsekvent få kund att investera i tjänster som är unika för oss 

och som gör det svårt för kund att lämna”. 

4.2 Offentlig sektor 

4.2.1 Anledning till avslut och leverantörsbytet för kund 

Fyra (säljare A, C, D, F) av sex stycken säljare ansåg att det är svårt att definiera anledning 

till avslut inom offentlig sektor då det upplevs som att det enbart handlar om pris. 

Anledningen till det berättade Säljare A var att: ”det finns inget ett samband mellan hur god 

relationen med kunden är och om kunden blir kvar eller inte vid nästa upphandling då det 

främst handlar om pris inom offentlig sektor där det finns krav på att upphandling ska vara 

konkurrensneutral för samtliga leverantörer”. Detta innebär, enligt dessa säljare (säljare A, C, 

D, F), att det inte spelar någon roll hur mycket en offentlig verksamhet har investerat 

ekonomiskt i relationen då det inte får vara till fördel vid upphandling.  

 

Till skillnad från Säljare A, C, D och F menade Säljare B och E på att den största anledning 

till avslut inom offentlig sektor antingen är missnöje med kundservice eller att säljaren 

misslyckats med att påverka kund inför upphandling. Enligt Säljare B skapar ett missnöje 

med kundservice en relation med kund som blir svårt att bygga vidare på, exempelvis vill 

kunden då engagera sig mindre i relationen både ekonomiskt och affektivt vilket gör att 
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relationen avslutas. En dålig relation med kund menade Säljare B gör att kund inte vill bli 

påverkad inför kommande upphandling vare sig om det är inom offentlig eller privat sektor. 

Det gör enligt Säljare B att man som befintlig leverantör inte kan skapa sig fördelar genom att 

exempelvis få kund att ställa krav som gynnar existerande leverantör. Säljare B berättade att : 

”inom offentlig sektor är pris vanlig anledning till avslut men det är däremot inte entydigt då 

man genom en god relation med kund fördelaktigt kan påverka kund inför kommande 

upphandling och på sätt behålla relationen”.  

 

Säljare E var inne på samma linje som säljare B och menade på att hur väl man som säljare 

lyckats påverka kund i att forma upphandlingens krav är största anledningen till avslut. Med 

att påverka upphandlingens krav menade Säljare E är att få kund att skriva krav i 

upphandlingen som gynnar säljarens företag gentemot andra leverantörer för att förlänga 

relationen. Några ytterligare anledningar till avslut inom offentlig sektor som nämndes av 

samtliga säljare men som inte är lika vanligt förekommande är avtalsbrott från företagets sida 

där man inte lyckats leverera avtalade tjänster eller levt upp till tillgänglighetskrav. 

 

Säljarna berättade att inom offentlig sektor är relationen tidsbestämd då kund enligt lag för 

offentliga verksamheter måste konkurrensutsätta sina leverantörer under vissa tidsintervall. 

Samtliga säljare berättade att de vid förlorad upphandling gör en förlustutvärdering där man 

analyserar vilka faktorer som har inneburit att man förlorat och hur man ska förhindra att 

förlora på nytt. De faktorer som inneburit förlust vid upphandling rapporteras sedan till 

respektive ansvarig enhet för möjlighet till förbättring. Säljare A, C, D och F var vid 

förlustutvärdering främst intresserade av att utvärdera den vinnande prisnivån och hur det  

egna företaget vid nästa upphandling skulle kunna nå motsvarande medan Säljare B och E 

fokuserade mer på att utvärdera kvalitén på relationen i form av exempelvis kundservice och 

förmåga att påverka kund med upphandlingens krav. 

 

Samtliga säljare ansåg att det inom offentlig sektor inte för kund blir en så omfattande 

skillnad vid byte av leverantör vad gäller produkter och tjänster då de leverantörer som svarat 

på upphandlingen kan leverera de produkter och tjänster som efterfrågas. Det som säljarna 

däremot ansåg är omfattande för offentliga aktörer är att integrera deras system och rutiner 

med den nya leverantören, vilket kommer att tillföra en kostnad i arbete men också i form av 

tid där organisationen behöver lära sig nya arbetsrutiner. Fördelen inom offentlig sektor är 
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som Säljare E beskrev att: ”befintlig leverantör är skyldig att hjälpa kund med bytet av 

leverantör, vilket gör att omfattning av byte för kund minskar inom offentlig sektor”. 

4.2.2 Återetablering 

Fyra (säljare A, C, D, F) av sex stycken säljare ansåg den vanligaste anledningen till 

återetablerade relationer inom offentlig sektor är att kund gått ut i en obligatorisk 

upphandling där säljarens företag vunnit. För att vinna tillbaka kund inom offentlig sektor 

berättade dessa fyra säljare att det handlar om att utvärdera varför företaget förlorade på pris i 

tidigare upphandling för att förstå vilken prisnivå som krävs för att vinna tillbaka kund 

eftersom att det finns restriktioner inom offentlig sektor gällande vilken relation man få ha 

med kund när man inte längre är leverantör. Säljare B ansåg däremot att den vanligaste 

anledningen till återetablerade relationer oavsett om det är inom offentlig eller privat sektor 

är missnöje med den nya leverantörens kundservice. För att vinna tillbaka kund förklarade 

Säljare B att det är viktigt att fortsätta relation med kund efter avslut. Genom att ha relation 

med kund även efter avslut får säljare, enligt Säljare B, snabbt reda på om det börjar väckas 

missnöje mot den nya leverantören och kan då börja påverka kund att ställa fördelaktiga krav 

för att byta tillbaka leverantör vid kommande upphandling. 

 

Säljare E var inne på samma linje som Säljare B och ansåg att den vanligaste anledningen till 

återetablerade relationer oavsett om det är inom offentlig eller privat sektor är att säljaren 

lyckats påverka kund att ställa fördelaktiga krav för säljarens företag i upphandling. För att 

vinna tillbaka kund förklarade Säljare E att det är viktigt att fortsätta relation med kund efter 

avslut. Genom att ha relation med kund även efter avslut kan säljare, enligt Säljare E, hålla 

kund uppdaterad om nya tjänster och produkter som är relevanta för kunds verksamhet. Detta 

ger möjlighet till väcka intresse hos kund kring nya tjänster och produkter som kan vara 

unika för säljarens företag vilket möjliggör att få kund att ställa krav som främjar en 

återetablerad relation. 

 

Enligt samtliga säljare beror omfattningen för kund att återgå till tidigare relation på hur pass 

mycket system och integrationer som går att återanvända från tidigare relation. Säljarna ansåg 

att beroende på hur avslutet i den gamla relationen skedde är till grund för hur den nya 

återetablerade relationen startar och vad anledning till återetablering är. Om anledning till 

återetablering är missnöje eller avtalsbrott upplevde säljarna mer engagemang och tillit än i 

tidigare relation. Säljarna ansåg dock att om det var på grund av pris som relationen 
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återetableras men kund velat vara kvar hos befintlig leverantör upplevs mindre tillit och 

engagemang än i tidigare relation, framförallt till en början på den återetablerade relationen. 

Det positiva i återetablerade relationer är enligt Säljare D: ”både kund och vi vet vad vi kan 

förvänta oss av varandra, vilket minskar risk för eventuellt missnöje på nytt. Kund slipper 

exempelvis att tro att de köpt en ny Audi när det i själva verket är en gammal Volvo”. För att 

hålla relationen igång så länge som möjligt berättade fyra (säljare A, C, D, F) av sex stycken 

säljare att det viktigaste är att se till att hålla marknadsmässiga priser vid nästa upphandling 

medan Säljare B och E menade på att det viktigaste är att hålla hög kvalité på relationen för 

att fördelaktigt kunna påverka kund vid kommande upphandling.  

5. Analys 

Analysen redogörs med utgångspunkt i studiens analysmodell som presenterades i avsnitt 2.4. 

Analysmodellen baseras på antagandet att det finns tre pelare som är till grund för och 

beskriver hur företagsrelationer återetableras. Dessa tre pelare är anledning till avslut, 

leverantörsbyte och den återetablerade relationen. Första delen i analysen behandlar 

anledning till avslut som tidigare forskning har visat är första steget till att återetablera 

relationer (Liu, Leach och Chugh 2015). Anledning till avslut kommer undersökas och 

jämföras mellan privat och offentlig sektor och om kunskapen om avslutet används på samma 

sätt inom privat och offentlig sektor.  

 

Den andra delen i analysen kommer att behandla leverantörsbytet, det vill säga hur relationen 

avslutades och bytet till annan leverantör, då tidigare forskning som har gjorts inom privat 

sektor visat att kvalitén på avslutet i relationen under leverantörsbytet är viktigt gällande 

möjligheten att vinna tillbaka kunden i framtiden (Alajoutsijärvi, Möller, och 

Tähtinen  2000). Detta kommer att appliceras på offentliga relationer och undersökas om 

leverantörsbytet har en avgörande roll i att återetablera relationer med offentliga kunder.  

 

Den tredje delen i analysen kommer att behandla den återetablerade relationen och undersöka 

åtgärder och kommunikation som skett för att återetablera relationen samt hur processen för 

återetablering varit. Tidigare forskning inom privat sektor har visat att kommunikation med 

kunder efter att relation har avslutats är viktigt för att kunna återetablera relationen (Liu, 

Leach och Chugh 2015). Detta kommer också att undersökas i relationer mellan privata 

företaget till offentliga kunder och jämföras med hur det är inom privat sektor. 



21 

 

 

5.1 Anledning till avslut 

Säljarna som deltog i undersökningen hade ansvar för företagskunder inom både offentlig och 

privat sektor. Eftersom att avtal är reglerade annorlunda beroende på om relationen från det 

studerade företaget är till en offentlig eller privat aktör visade undersökningen att även 

relationsvslut skiljer sig åt. Från undersökningen kom det fram att det inom offentlig sektor 

finns det generella ramavtal för inköp av IT-tjänster som det studerade företaget måste 

förhålla sig till, samt lagen om offentlig upphandling (LOU). LOU reglerar hur offentlig 

sektor i Sverige handlar tjänster och produkter, där nya upphandlingar måste göras kring 

befintliga tjänster och produkter inom en fördefinierad tid. Detta gör det svårt att analysera 

vad i relationen med aktörer inom offentlig sektor som har gjort att relationen har avslutats. 

Anledningen till det visar undersökningen är att det inte finns ett samband mellan hur god 

relationen med kunden är och om kunden blir kvar eller inte vid nästa upphandling då det i 

allra högsta grad handlar om pris inom offentlig sektor. Undersökningen kom därför till 

slutsatsen att största anledningen till att relationer avslutas inom offentlig sektor är att man 

har förlorat på pris i upphandling. 

 

Den största anledningen till avslut i relation med företag inom privat sektor visar 

undersökningen är missnöje med kundservice. Undersökningen visade på att pris inte alls är 

en lika stor anledning till avslut inom privat sektor som inom offentlig. Bra kundservice 

beskrivs som enkelheten att kunna lägga till, ta bort och felrapportera tjänster och produkter. 

Inom både offentlig och privat sektor visar undersökningen att det har funnits gånger då 

anledning till avslut varit avtalsbrott där det studerade företaget inte lyckats leverera tjänster 

och produkter efter avtal. 

 

Undersökningen belyser vikten hos det studerade företaget av att utvärdera anledningar till 

avslut i sina relationer och visar på att det är något som görs regelbundet. Till exempel att vid 

förlorad upphandling inom offentlig sektor alltid se över priser i det vinnande anbudet 

och utvärderar sin egen prisbild och vad som krävs för att nå den vinnande prisnivån. 

Undersökningen visar dock på att det finns andra faktorer att utvärdera än pris vid 

upphandling och att det snarare vid förlorat anbud handlar om att utvärdera hur arbetat med 

att påverka kunden inför upphandling varit för att på så sätt få med krav i upphandling som är 

gynnsamt för det studerade företaget. Detta innebär att det är viktigt för säljare att komma 
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fram till hur de kan påverka kunden annorlunda inför kommande upphandling för att vinna 

tillbaka kunden. Inom privat sektor där den största anledningen till avslut var missnöje med 

kundservice visar undersökningen att utvärdering av relationsavslut bestod av att analysera 

hur väl man som säljare hade lyssnat på kundens missnöje och anledningarna till missnöjet 

samt hur man agerat på det internt för att få lösa missnöjet. 

 

De gånger avslut hade berott på att det studerade företaget avtalat produkter och tjänster på 

ett sätt som inte gick att leverera visar undersökningen att säljare inom det studerade företaget 

såg till att antingen lyfta det till sin produktledning att lösa produkter och tjänster enligt avtal 

till nästa gång eller att helt avtala bort det för undvika en ny liknande situation. 

 

Undersökningen visar att det skiljer mycket bland kunder hur ekonomiskt investerade och 

bundna de var i relationen innan avslut. Inom offentlig sektor ska upphandlingar vara 

neutrala, vilket innebär att eventuella investeringar hos en leverantör inte får vara till fördel.  

Däremot inom privat sektor visar undersökningen på att desto mer det studerade företaget 

lyckats få kunder att investera i tjänster som är knutna till dem desto svårare blir det för 

kunden att lämna relationen då deras investeringar i sådana fall skulle gå till spillo. 

Undersökningen visade även att det hade en stor påverkan hur mycket kunden integrerat 

deras system och rutiner mot det studerade företaget i relation till hur villiga de vara att lämna 

relationen. 

 

Undersökningen visar att inom offentlig sektor är kunder i regel kvar hela avtalsperioden 

fram till nästa obligatoriska upphandling, vilket innebär att det är svårt för det studerade 

företaget att göra mycket för att relationen ska hålla så länge som möjligt då kund inom 

offentlig sektor måste ut i obligatorisk upphandling efter en fördefinierad tid. Inom privat 

sektor visar undersökningen att det viktigaste för att ha kvar kunden så länge som möjligt är 

att lyssna och visa att man agerar på feedback från kund, exempelvis om kundservice. En 

annan faktor som undersökningen visar är viktig för att ha en så lång relation som möjligt är 

att få kunden, inom privat sektor, att ekonomiskt investera mycket i relationen då det blir 

svårare för kunden att lämna. 
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5.2 Leverantörsbyte för kund 

Undersökningen visar att det inom offentlig sektor inte blir en så omfattande skillnad 

vad gäller produkter och tjänster för kund då de leverantörer som svarat på upphandlingen 

alla kan leverera de produkter och tjänster som efterfrågas. Det som blir omfattande för 

offentliga aktörer är att integrera deras system och rutiner mot den nya leverantören, vilket 

kommer att tillföra en kostnad i arbete men också i form av tid där organisationen behöver 

lära sig nya arbetsrutiner. Inom offentlig sektor visar undersökningen att det säljande 

företaget enligt avtal är skyldiga till att kostnadsfritt hjälpa kunden att byta leverantör, vilket 

gör att omfattningen av bytet för kunden minskar. 

 

Inom privat sektor visar undersökningen på att omfattningen för bytet av leverantör är större 

än inom offentlig. Detta beror på att ekonomiska investeringar som kund har gjort i till 

exempel produkt och tjänster går till spillo, vilket kan betyda att kund behöver göra nya 

investeringar i tjänster som de redan har köpt men som är knutna till den tidigare 

leverantören. Undersökningen visar även att precis som inom offentlig sektor blir det 

omfattande för kund att integrera deras system och rutiner mot den nya leverantören, vilket 

kommer att tillföra en kostnad i arbete men också i form av tid där organisationen behöver 

lära sig nya arbetsrutiner. Det blir mer omfattande för privata aktörer att byta leverantör då 

säljande företaget inte är skyldiga att hjälpa till med bytet till den nya leverantören utan det 

ansvaret ligger på kund att få med sig information och rutiner. 

 

Undersökningen visar att det är viktigt att oavsett om det är reglerat i avtal eller inte att hjälpa 

till vid byte mot annan leverantör att faktiskt vara behjälplig och avsluta relationen 

professionellt för att på sätt redan bygga upp för att återetablera relationen i framtiden. Att 

inte vara behjälplig vid byte av leverantör visar undersökningen gör det svårt att 

överhuvudtaget återetablera relationen. 

5.3 Återetablering 

Undersökningen visar att de vanligaste anledningarna till återetablerade relationer varit 

missnöje från kund med sin nya leverantör eller att kund inom offentlig sektor gått ut i 

obligatorisk upphandling. Inom offentlig sektor var en ytterligare anledning till återetablerade 

relationer att det studerade företaget i den nya upphandlingen hade lyckats påverka kunden 

bättre i utformandet vilket gynnat dem bättre. En annan anledning till återetablering, som var 
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vanligast inom privat sektor, är enligt undersökningen att det studerade företaget lyckats 

bevisa för kund att de hade löst orsakerna till missnöje i den gamla relationen samt eventuella 

avtalsbrott. Undersökningen visar även att det finns relationer som har återetablerats på grund 

av att den nya leverantören har begått avtalsbrott. 

 

Undersökningen belyser vikten av att aktivt göra saker för att vinna tillbaka kunder och visar 

på att kunder vanligtvis inte kommer tillbaka bara av en händelse. Det är enligt 

undersökningen lika viktigt att bibehålla någon form av relation efter avslut som innan för att 

ha möjlighet till återetablering. Undersökningen visar att det inom offentlig sektor finns två 

saker som görs för att vinna tillbaka kund. Det ena är att utvärdera prisutveckling och 

prisnivån i den föregående upphandlingen för att se till att hamna på den lägsta prisnivån vid 

den nya upphandlingen. Det andra är påverka kunden att forma upphandlingen för att passa 

säljarens anbud bäst. 

 

Inom privat sektor visar undersökningen att det studerade företaget följde upp med kunden 

och försökte påvisa hur de hade adresserat och löst det som hade orsakat missnöje tidigare för 

att återvinna kundens förtroende. Undersökningen visar att det studerade företaget trots avslut 

håller sina kunder informerade kring utveckling i befintliga tjänster och produkter men också 

i nya löpande för att potentiellt få kunden att fastna för något som får dem att vilja komma 

tillbaka. Om avtalsbrott varit orsaken till avslut visar undersökningen att det studerade 

företaget följer upp när de löst det som orsakat avtalsbrottet med kund för att få kund att vilja 

komma tillbaka eller ses som ett alternativ igen. 

 

Undersökningen visar att omfattningen för kund att komma tillbaka skiljer sig beroende på 

om det var inom offentlig eller privat sektor. Inom offentlig sektor blir det som tidigare 

beskrivet för kunden inte en så omfattande skillnad vad gäller produkter och tjänster då de 

leverantörer som svarat på upphandlingen alla kan leverera de produkter och tjänster som 

efterfrågats. Undersökning visar att det som kan bli omfattande för offentliga aktörer är att 

integrera deras system och rutiner ännu en gång och att omfattningen kan skilja sig beroende 

på hur mycket som kan återanvändas från den tidigare relationen. Beroende på hur mycket 

som kan återanvändas kommer det att tillföra en kostnad i arbete men också i form av tid där 

organisationen behöver lära sig de gamla arbetsrutinerna igen. Precis som tidigare beskrivet 

är befintlig leverantör enligt avtal skyldig till att kostnadsfritt hjälpa kunden att byta 

leverantör, vilket gör att omfattningen av bytet för kunden minskar. 
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Inom privat sektor beror omfattning enligt undersökningen, förutom ovan, på hur stora 

ekonomiska investeringar som kund har gjort i till exempel produkt och tjänster som knutna 

till tidigare leverantör, vilket kan betyda att kund behöver göra nya investeringar i tjänster 

och produkter. Det blir mer omfattande för privata aktörer att byta leverantör då den 

befintliga leverantören inte är skyldig att hjälpa till med bytet utan det ansvaret ligger på 

kund att få med sig information och rutiner. 

 

Undersökningen visar att beroende på hur avslutet i den gamla relationen skedde är till grund 

för hur den nya återetablerade relationen startar. En annan viktig faktor som enligt 

undersökningen är till grund för hur den nya relationen startar är vad anledningen till 

återetablering är. Till exempel om anledning till återetablering varit missnöje eller avtalsbrott 

från tidigare leverantör upplevs det att kund har mer tillit och engagemang än i tidigare 

relation. Däremot om det funnits andra faktorer som gjort att kund har fått återetablera 

relationen som till exempel att det studerade företaget vunnit på pris trots att kund velat ha 

varit kvar hos tidigare leverantör så upplevs det att relationen till en början har mindre tillit 

och engagemang än tidigare. 

 

Den största skillnaden mellan den gamla och den nya relationen med återetablerade kunder 

var enligt undersökningen att bägge parter vet vad de har att förvänta sig av varandra sedan 

tidigare vilket minskar utrymme för missnöje i och med att förväntningarna läggs på en mer 

verklighetsförankrad nivå. Eftersom att bägge parter vet om varandras möjligheter och 

utmaningar upplevs det att relationen över tid i en återetablering blir tätare än 

i den tidigare relationen. Däremot visar undersökningen, som tidigare beskrivet, på att 

beroende på anledning till återetablering så kan relationen börja med att vara mer distanserad 

på grund av till exempel missnöje från kund av att behöva byta tillbaka leverantör fast de inte 

vill. 

 

Undersökningen visar avslutningsvis på att det studerade företaget i vissa fall investerar 

ekonomiskt mer i relationen än tidigare om det var anledningen till avslut, samt att de arbetar 

strategiskt för att få kund att investera ekonomiskt djupare i relationen eller att investera i 

tjänster som särskiljer företaget inför kommande upphandling. 
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6. Slutsats 

Denna studie har undersökt likheter och skillnader i processen att återetablera 

företagsrelationer inom privat och offentlig sektor på ett svenskt IT-företag. En av likheterna 

var att avslutet på den tidigare relationen hade en central roll när det studerade företaget 

återetablerar relationer med kunder inom både privat och offentlig sektor. Studie visar i linje 

med tidigare forskning att ett bra avslut är viktigt för att både ha möjlighet till att återetablera 

relationen i framtiden men också för att den återetablerade relationen ska få en positiv start 

(Alajoutsijärvi, Möller, och Tähtinen  2000). Ytterligare likheter mellan privat och offentlig 

sektor återfanns i att det studerade företaget oavsett inom vilken sektor som kund förlorats 

utvärderade anledningarna till varför för att senare använda den informationen för att kunna 

återetablera relationen. Detta är något som visat sig fungera i tidigare forskning inom privat 

sektor men som studien visar även är applicerbart inom offentlig sektor (Liu, Leach och 

Chugh 2015).  

 

Det fanns skillnader mellan privat och offentlig sektor gällande anledningar till återetablerade 

relationer. Studien visar i linje med tidigare forskning att det inom privat sektor handlar om 

att kommunicera till kund hur företaget löst tidigare upplevda problem och presentera nya 

tjänster som var unika för företaget (Leach och Liu 2014). Detta skiljde sig mot offentlig 

sektor där studien visar, i linje med tidigare forskning, på att det var prisnivån som var 

avgörande för att återetablera relationer (Bröchner et al 2016). Anledningen till detta var för 

att alla företagen kunde leverera de produkter och tjänster som var i fråga för upphandlingen. 

 

Studien visar att det finns skillnader mellan privat och offentlig sektor gällande omfattning av 

byte av leverantör för en kund. Inom offentlig sektor var omfattning av leverantörsbyte 

mindre och får inte påverka möjligheten att återetablera relationen då upphandlingar ska vara 

konkurrensneutrala. Detta skiljde sig mot kunder inom privat sektor där investeringar från 

tidigare relation kunde påverka möjligheten att återetablera relationen. Studien visar, i linje 

med tidigare forskning, att det är större möjlighet för relationer inom privat sektor att 

återetableras om det finns ekonomiska investeringar i relationen från innan avslutet (Pick 

2010). Detta var inte applicerbart på offentlig sektor där upphandlingsreglerna i stor 

utsträckning var det som styrde processen för återetablering.  
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7. Teoretiskt bidrag  

Tidigare studier har studerat återetablerade relationer från företag till kunder inom privat 

sektor. Denna studie ämnar bidra med kunskap om hur företag återetablerar relationer till 

offentliga kunder och hur det skiljer sig mellan privat och offentlig sektor. Detta har gjorts 

genom att gå igenom skillnader och likheter i återetablering med utgångspunkt i den tidigare 

forskning som har gjorts inom privat sektor. 

 

Studiens teoretiska bidrag är främst att den ger en inblick i processen för återetablering 

mellan företag och kunder inom offentlig sektor och hur den skiljer sig mot återetablering för 

kunder inom privat sektor. Detta genom att gå igenom skillnader mellan både tidigare 

forskning om återetablering av relationer samt egen empiri på ett svensk IT-företag som har 

relationer med kunder inom både privat och offentlig sektor. 

7.1 Vidare studier 

Denna studie är gjord på ett IT-bolag vilket medför att det kan finnas skillnader mellan olika 

bolag och gällande regelverk som gäller vid upphandlingar. Vidare kan branschspecifika 

investeringar skilja sig mellan olika branscher och hur det påverkar relationer. För att få en 

djupare förståelse för hur företag vinner tillbaka kunder inom offentlig sektor bör det studeras 

som ett ämne för sig eftersom det är ett område där inte mycket tidigare forskning har gjorts. 

För vidare forskning skulle en annan bransch kunna studeras för att generalisera hur företag 

återetablera relationer med privata företagskunder gentemot offentliga över flera branscher. 
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Bilaga A 

Intervjuguide: återetablerade företagsrelationer 

 

Anledning till avslut 

Vad brukar vara de vanligaste anledningarna till avslut i era företagsrelationer? 

Vad gör ni som företag för att lära er av era avslut? 

Hur brukar relationer se ut gällande olika investeringar i relationen utifrån investeringar i 

system och rutiner som gör det svårt att lämna relationen? 

Brukar det finnas specifika investeringar som gör det särskilt svårt för kund att lämna? 

Vad gör ni aktivt för att era relationer ska hålla så länge som möjligt? 

 

Leverantörsbyte  

Har ni något perspektiv på hur omfattande ett byte av leverantör är för kund? 

Var det åtgärder som behövde tas av kunden för att få de nya processerna att fungera igen när 

ni avslutade som ni var tvungna att ta del av? 

Brukar ni hjälpa till vid byte till annan leverantör?  

 

Återetablering 

Vad är de vanligaste anledningarna till att kunder kommer tillbaka? 

Gör ni något aktivt för att vinna tillbaka kunder?  

Brukar ni vidta några åtgärder med hänsyn till hur den gamla relationen avslutades för att den 

återetablerade relationen ska hålla bättre? 

Hur brukar processen se ut när kund vinns tillbaka? Är det en omfattande process gällande 

system och rutiner som behöver bytas ut?  

Vilka skillnader skulle ni själva peka ut som brukar skilja ert förhållande till kunden vid 

återetablering gentemot när ni avslutade relationen första gången? . 

Upplever ni att ni jobbar tätare i en återetablerad relation jämfört med vad ni gjorde innan 

relationen avslutades? 

Upplever ni att kund eller ni investerar på något sätt ekonomiskt djupare i relationen än vad 

som gjordes innan?  
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