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Vårt Tack 
 
Vi vill rikta ett stort tack till Virpi Havila som alltid funnits tillgänglig när vi 
behövt henne, hon har guidat oss i smått och stort. En relation att bibehålla med 
andra ord. Vi vill också rikta ett stort tack till vårt fallföretag som gett oss 
ovärderlig information om sina kundrelationer, samt till våra opponenter. 
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Sammandrag 
Vi har gjort en fallstudie på ett företag som jobbar i projektform, den normala 
definitionen på projekt är att det har tidsram och när tiden för projektet tagit slut 
tar även relationer som skapats i projektet slut. Vi har undersökt vad som händer 
efter projektets slut och vad det kan finnas för motiv för ett företag att investera 
vidare i en kundrelation efter det att tiden för projektet tagit slut. Syftet med vår 
uppsats var att undersöka varför vissa relationer som skapats mellan företag och 
kund under ett projekt överlever efter att tiden för projektet tagit slut. För att 
besvara vårt syfte har vi gjort intervjuer med tre personer som jobbar på 
fallföretaget och två kunder till fallföretaget. Genom vår studie visar vi att det i 
vissa situationer kan föreligga motiv för ett företag att upprätthålla en kundrelation 
efter projektets slut. Motiv för att upprätthålla en kundrelation är bland annat 
lönsamhet och kundens potential att bidra till företagets värde och rykte. Studien 
visar också att strategi för upplösning av en kundrelation kan vara viktig och att det 
är av stor vikt för företaget att veta vilka relationer som bör upplösas och vilka de 
bör försöka upprätthålla efter projektets slut. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Nyckelord: Kundrelationer, projektavslut, överlevnad, upplösning, motiv, strategi, 
renommé, lönsamhet. 
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1	  Inledning	  
I byggbranschen arbetar företag ofta i projektform, projekten anses ofta följa en 
livscykel där en tidsbestämd kundrelation med kunden byggs upp under tiden för 
projektet. Ett projekt anses vara avslutat när tiden som är avsatt för det löpt ut. 
(Lundin & Söderholm, 1995 i Havila et al., 2013) 
  
Under flera år har studier om kundrelationer varit i fokus för företagsekonomiska 
forskare, kundrelationer definieras som att företag attraherar, upprätthåller, 
förstärker och förbättrar relationen till kunderna. Det har lett till att man inom 
företag har utvecklat ett stort intresse för att bygga och bibehålla långsiktiga 
relationer med sina kunder. (Berry, 1983) Ytterligare en aspekt är att det är viktigt 
att förbättra relationen med lönsamma kunder. Det är även viktigt att avsluta 
relationer med kunder och andra intressenter som inte är med och bidrar till ett 
lönsamt framåtskridande företag. (Grönroos, 1994) Först vid mitten av 90-talet 
växte ett större intresse fram för att undersöka upplösning (“dissolution”) av 
relationer hos forskare. Tack vare detta har det idag blivit ett välkänt och viktigt 
forskningsämne. (Tähtinen & Havila, 2004) 
  
Avgörande för ett företag är att ha effektiva relationer, att identifiera vilka 
relationer man bör satsa på samt vilka som är direkt olönsamma (Blattberg & 
Deighton, 1996). Detta är ursprunget till vårt intresse för att undersöka 
kundrelationer grundligare. Dwyer et al. (1987) utformade en femstegsmodell för att 
studera hur relationer utvecklas och tar sig igenom olika stadier. Det femte stadiet 
upplösning, behandlar faktorer som är av betydelse för att utvärdera om vidare 
investering i ett förhållande är att anse som effektivt eller om en upplösning av ett 
förhållande är mer lönsamt. 
  
I vår studie ämnar vi att undersöka byggbranschen. Vi har valt att göra en 
fallstudie på ett husföretag som ritar, tillverkar och monterar upp hus på plats till 
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kunden. Anledningen till att vi valde att undersöka husföretag är att de arbetar i 
projekt och att kundrelationen då är av en speciell art eftersom det finns en avsatt 
tid för när projektet och affärsrelationen förväntas upplösas (Havila et. al., 2013). 
Det finns flera definitioner av vad ett projekt är (Engwall, 1995 i Ljung, 2003 sid. 3-
4). Den definition som närmast ligger i linje med hur företaget i vår studie arbetar 
är, en temporär komplex uppgift av engångskaraktär med specificerat resultat, tid 
och kostnadsram (Ljung, 2003 sid. 40). Studien har för avsikt att undersöka 
kundrelationer efter att tiden för projektet tagit slut. Studien utgår från företagets 
perspektiv. Vi har således valt att endast se till de faktorer som gör att en 
kundrelation överlever, medan andra upplöses i enlighet med definitionen av 
projekt.   
 
För att ett företag skall utvecklas och nå framgång är det viktigt att det har väl 
fungerande kundrelationer. För att upprätthålla fungerande kundrelationer krävs 
det att ett företag granskar dem för att kunna avgöra vilka som är givande och vilka 
som inte är det (Dwyer et al., 1987). Det är komplext att mäta effektiviteten i en 
kundrelation, men tidigare forskning har påvisat att det finns ett behov av att 
kunna göra det (Blattberg & Deighton, 1996). 
  

1.1	  Problemdiskussion	  
I vår studie vill vi undersöka hur kundrelationen ser ut efter att ett projekt 
avslutats. Projekt definieras ofta med att ha en avsatt tid för när det ska avslutas 
då även den kundrelation som byggts upp med kunden förväntas avslutas (Halinen 
& Tähtinen, 2002a). Men är det alltid önskvärt att upplösa de kundrelationer som 
skapats under projektet? Vad kan ett företag vinna på att bibehålla en viss relation 
till kunden? Finns det strategier för att upplösa de relationer som företaget inte vill 
ska överleva efter att projektet tagit slut? 
  
Sannolikheten att en kund köper fler än ett hus är relativt låg, eftersom de flesta 
inte bygger flera hus under sin livstid. Det kan ändå finnas anledningar till att 
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upprätthålla en god kundrelation. Helm & Salminen (2008) menar att en god 
relation till kunderna kan bidra till företagets renommé, vilket är en viktig 
immateriell resurs som skulle kunna bidra till att ett företag kan etablera nya 
kundrelationer. En långsiktig kundrelation med konsumenterna kan bidra till gott 
renommé som i sin tur kan medföra konkurrensfördelar på marknaden, nya 
konsumenter och ett starkare varumärke (Deephouse, 2000). 
  
Syftet med föreliggande studie är att utifrån vårt empiriska resultat föra en 
diskussion om varför vissa kundrelationer som skapats under projektets gång 
överlever efter att tiden för projektet gått ut. 
  

1.2	  Disposition	  	  
Uppsatsen är disponerad i fem avsnitt. Under följande avsnitt, kap 2 (Teori), 
presenteras tidigare forskning om projekt, upplösning av kundrelationer samt 
överlevnad av kundrelationer. Olika motiv och strategier för kundrelationers 
överlevnad redogörs även. Kap 3 (Metod) redogör föreliggande studies 
tillvägagångssätt vid utförandet samt insamling av data. Metoden diskuteras och 
belyses ur ett vetenskapligt synsätt, där även kritik för den valda metoden 
diskuteras.  
 
Följande avsnitt, kap 4 (Empiri) presenterar svaren från intervjuerna på vårt 
fallföretag. Här ingår även en allmän beskrivning av fallföretaget. Kap 5 (Analys) 
redogörs det empiriska materialet kopplat till vårt teoretiska ramverk, där 
kundrelationers överlevnad av projektavslut diskuteras utefter vår analysmodell.  
 
I efterföljande avsnitt, kap 6 (Avslutande diskussion) anges slutsatser utifrån 
analysen samt analysras och diskuteras det teoretiska ramverket och empiriska 
materialet i syfte att kunna svara på de tidigare frågeställningarna. Avslutningsvis 
redogörs förslag till vidare forskning om kundrelationers överlevnad vid 
projektarbete. 
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2	  Teori	  
I följande avsnitt presenteras en översikt av tidigare forskning inom ämnet 
kundrelationer samt kundrelationer i projekt. Vi tar upp tidigare forskning som 
handlar om motiv till varför ett företag väljer att upprätthålla eller upplösa en 
kundrelation, samt olika strategier för hur ett företag väljer att upplösa en 
kundrelation. 
 

2.1	  Projekt	  
Företag är alltid beroende av andra aktörer, därför behöver de ett nätverk med 
fungerande relationer (Mitchell et al., 1997). Episodiska kundrelationer beskrivs 
som relationer som skapats för ett visst ändamål under en bestämd tidsperiod, och 
avslutas normalt sett när det avsedda målet är uppnått eller den bestämda 
tidsperioden för relationen gått ut (Halinen & Tähtinen, 2002a).  Denna definition 
stämmer även in med Ljungs (2003) definition av projekt som en temporär komplex 
uppgift av engångskaraktär med specificerat resultat, tid och kostnadsram. 
Traditionell projektlitteratur beskriver att ett av de mest framträdande dragen för 
projekt är att de har ett slutdatum då även kundrelationen förväntas avslutas 
(Bengtson et al., 2001). Halinen & Tähtinen (2002a) menar dock att alla typer av 
kundrelationer kan ändras över tid och inta nya former. En relation som skapats 
under ett projekt som hade ett avsatt slutdatum kan till exempel ändras till en 
kundrelation där parterna väljer att fortsätta samarbetet även efter att tiden för 
projektet gått ut, det vill säga att kundrelationen bibehålls och överlever 
projektavslutet. Överlevnad resulterar i att företag och kund har någon form av 
kontakt efter det att projektet avslutats.  
  

2.1.1	  Tidigare	  forskning	  om	  projekt	  
Projekt delas ofta in i olika faser. Större delen av tidigare forskning om projekt har 
fokuserat på de tidigare faserna under ett projekt och lagt mindre energi på de 
senare faserna som handlar om vad som händer när tiden för projektet börjar ta 
slut, vad som händer efter att det är slut och i vilka situationer det är av intresse för 
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företaget att upprätthålla den kundrelation som byggts upp under projektet. 
(Havila, et al., 2013) Som tidigare nämnts är projekt utformade för att avslutas när 
den förutbestämda tidsramen för projektet gått ut, och då förväntas även de 
relationer som skapats under projektets gång avslutas. Tidigare forskning har dock 
påvisat att ett företags relation till ett annat företag (“business-to-business”) i vissa 
fall överlever efter det att projektet tagit slut. (Bengtson et al., 2001) 
  

	  2.1.2	  Projektlivscykeln	  
Projekt blir ofta indelat i fyra faser vilket även kallas projektlivscykeln. Den första 
fasen är inledningsfasen (“initiation phase”), den andra fasen kallas 
utvecklingsfasen (“development phase”), den tredje implementeringsfasen 
(“implementation phase”) och den sista kallas avslutsfasen (“termination phase”). 
Mycket litteratur inom projekthantering behandlar de första faserna under 
projektlivscykeln som handlar om bland annat planering, schemaläggning och 
budgetering. Mindre fokus har legat på att avslut skiljer sig från de andra 
stadierna. Kunskaperna som krävs för att starta upp och driva ett projekt kan skilja 
sig från den kunskap som krävs för att avsluta ett projekt. (Meredith & Mantel, 
2000 i Havila et al., 2013; Turner, 1999 i Havila et al., 2013) I inledningsfasen 
fastställs projektets syfte och det förväntade resultatet av projektet. Projektledaren 
måste även fastställa gränser för budgeten och när projektet skulle kunna vara 
klart. I utvecklingsfasen planeras projektet mer i detalj, projektplanen 
dokumenteras och ansvariga för genomförandet blir utvalda. I den tredje fasen, 
implementeringsfasen, ser projektledaren till att allt blir genomfört enligt 
projektplanen. Under implementeringsfasen anses god kommunikation mellan kund 
som projektet genomförs för och projektledaren vara viktig. Det är även viktigt att 
övervaka kostnader och kunna hantera förändringar som uppstår under projektets 
gång. Den sista fasen, avslutsfasen, brukar börja med ett formellt tillkännagivande 
av att projektet ska avslutas. Projektlitteratur föreslår ofta en checklista för 
avslutet och att det borde budgeteras, planeras och schemaläggas likväl som de 
andra faserna. (Havila & Salmi, 2009 sid. 18-22) 
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2.2	  Utveckling	  och	  upplösning	  av	  kundrelationer	  
Det finns olika begrepp som beskriver avslut av kundrelationer. I den här studien 
har vi valt att använda oss av begreppen upplösning (“dissolution”) samt avslut 
(“termination”) av kundrelationer eftersom de begreppen kan anses som de mest 
allmänt vedertagna och neutrala beskrivningarna. (Halinen & Tähtinen, 2002; 
Holmlund & Hobbs, 2009)         
  
Tidigare forskning inom marknadsföring har fokuserat på att studera hur företag 
ska gå till väga för att etablera nya och förbättra existerande kundrelationer. Fram 
till mitten av 90-talet har få studier ägnats åt, varför och hur en kundrelation tar 
slut och vad som händer efteråt. (Havila & Tähtinen, 2004) Tidigare forskning 
fokuserade mestadels på “enkla byten” mellan köpare och säljare. Kundrelationen 
ansågs inte existera efter att “bytet” mellan parterna var avklarat. (Dwyer et al., 
1987) Mycket av den befintliga litteratur som handlar om projektledning beskriver 
avslut av projekt som något som sker naturligt och är okomplicerat, trots att det i 
verkligheten många gånger kan vara komplicerat att avsluta ett projekt och 
relationerna inom projektet. De kunskaper som krävs för att genomföra ett projekt 
skiljer sig från de kunskaper som behövs för att kunna avsluta ett projekt på bästa 
möjliga sätt (Havila et al., 2013). 
 
Dwyer et al. (1987) beskriver i sin studie fem olika strategier för att utveckla 
effektiva kundrelationer mellan köpare och säljare. Den femte strategin berör 
upplösning av kundrelationer, den fokuserar på att analysera vilka kundrelationer 
företag bör investera i och hålla kvar och vilka som inte är givande för företaget och 
därför bör upplösas. Risken med att förklara upplösning av kundrelationer utifrån 
de strategierna är att ämnet upplösning blir förenklat, eftersom de fyra första 
stegen berör faktorer som bygger en affärsrelation och endast det sista steget berör 
ämnet upplösning. Upplösning av kundrelationer nämns därför ibland som 
motsatsen till uppbyggnad av kundrelationer. (Dwyer et al., 1987)   
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Kunskapen i att kunna hantera ett avslut på en kundrelation på ett passande sätt 
kan medföra positiva utfall både kortsiktigt och långsiktigt. Detta är inte känt hos 
de flesta företag som istället känner motvilja mot att identifiera och hantera avslut 
av kundrelationer. (Andersson & Jap, 2005, i Holmlund & Hobbs, 2009) Företag 
borde lägga energi på att hantera upplösning av kundrelationer lika väl som de 
lägger energi på att hantera upprättandet och underhållet av dem. Företag måste 
lära sig att identifiera situationer då det mest lönsamma alternativet är att avsluta 
en kundrelation. De bör även ha kunskap i hur kundrelationer avslutas på ett bra 
sätt, genom det kan företaget stärka sin affärsrörelse och förbättra sin 
kundlönsamhet. (Holmlund & Hobbs, 2009) Dessa fördelar är inte obetydliga och 
därför rekommenderas företag att sikta mot ett så lyckat avslut (“beautiful exit”) 
som möjligt (Alajoutsijärvi et al., 2000). 
  
Att avsluta kundrelationer är känsligt för de inblandade parterna. Det är också 
starkt relaterat till både psykologisk och fysisk stress och kan orsaka trauman för 
de inblandade parterna. När målet är att kundrelationen ska upplösas är det ändå 
viktigt att bibehålla en god kontakt, ett motiv till det är för att upplösningen inte 
ska skada företagets varumärke och rykte. (Deephouse, 2000)  
 

2.3	  Motiv	  till	  att	  bibehålla	  en	  kundrelation	  	  
Effektiva affärsrelationer är viktigt för företag, eftersom det är kostsamt att söka 
nya kunder (Dwyer et al., 1987). Nedan tar vi upp olika motiv företag kan ha för att 
bibehålla eller upplösa en kundrelation. 
  

2.3.1	  Gott	  renommé	  
Gott renommé är en immateriell resurs, som många gånger kan leda till 
konkurrensfördelar för ett företag (Deephouse, 2000). Gott renommé rankas som en 
av de viktigaste immateriella tillgångar ett företag kan ha (Hall, 1992 i Deephouse, 
2000). Gott renommé kan bidra till lönsamhet för ett företag. Till exempel kan 
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etablerade kundrelationer hjälpa till att bygga upp ett företags renommé. Genom 
att använda lämpliga kunder som referenser kan företaget attrahera nya kunder. 
(Helm & Salminen, 2010) 

  

2.3.2	  Lönsamhet	  i	  kundrelationer	  
Det är viktigt för de inblandade parterna med ömsesidiga fördelar av 
kundrelationen, att både köparen och företaget får ut något av värde. (Holmlund & 
Hobbs, 2009). Professionella serviceföretag är ofta beroende av ett mindre antal 
kunder som sätter standarden för hur kundrelationen utvecklas, eftersom en 
enskild kund kan bidra med en avgörande del av företagets omsättning och vinst. 
Hur serviceföretaget sköter sina kundrelationer och upplösningen av dem är därför 
en viktig aspekt. (Perrien et al., 1995) 
  
En av de främsta anledningarna till att en säljare väljer att upplösa en kundrelation 
är bristen på lönsamhet. Andra anledningar är att kunden bryter mot kontrakt 
genom att till exempel utnyttja överenskomna tjänster vilket kan leda till att 
företaget väljer att bryta kontraktet och avsluta kundrelationen i förväg. Ofta 
karaktäriseras upplösning av sådana kundrelationer av bristande strategier och 
information om hur man bäst går till väga för att hantera sådana avslut. Dessa 
borde finnas inkorporerade som rutiner i hela företaget. (Holmlund & Hobbs, 2009) 
Avslutade kundrelationer leder ofta till att den ena parten beskyller den andra för 
problemen och detta kan leda till fientlighet mellan parterna vilket kan ställa till 
problem i framtida affärsrelationer (Pressey & Mathews, 2003 i Holmlund & Hobbs, 
2009). Att avsluta ett projekt i förtid kräver andra kunskaper än när projektet 
avslutats i enlighet med tidsramen (Havila et al., 2013). Upplösning av 
kundrelationer är i vissa fall fördelaktigt och önskvärt när företag strävar efter att 
uppnå en optimal resursallokering, det vill säga frigöra resurser som inte utnyttjats 
på bästa sätt (Alajoutsijärvi et al., 2000). Ett misslyckat avslut av en kundrelation 
kan leda till kostsamma rättstvister, vilket kan leda till att företaget förlorar sitt 
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renommé (Deephouse, 2000). 
  
Anledningar till att försöka upprätthålla en kundrelation trots att den inte är 
optimal kan vara eventuella förluster av investeringar som är gjorda i 
kundrelationen. Andra anledningar kan vara kostnader som uppstår när en 
kundrelation avslutas, negativ påverkan för möjliga framtida affärer, att företaget 
har ett begränsat nätverk, samt kostnaden att skaffa nya kunder. Ledningen i 
företaget borde därför överväga värdet av kundrelationen för företaget, men även 
den kostnad som skulle uppstå om man avslutade relationen. (Tähtinen & Vaaland, 
2005) 
  

2.3.3	  Köparens	  initiativ	  till	  upplösning	  av	  en	  kundrelation	  
Tidigare forskning tar upp varierande anledningar till varför upplösning av 
kundrelationer sker. Dessa inkluderar faktorer som är relaterade till köparen, 
faktorer som är relaterade till säljaren och faktorer som är associerade med 
konkurrens eller en kombination av dessa. Det är vanligt att köparen ses som den 
part som är initiativtagaren och aktiv vid upplösningen av en kundrelation, 
eftersom byte av leverantör är vanligt för ett köpande företag. Ibland kan säljaren 
bli den part som är initiativtagare till upplösning av en kundrelation, vilket har fått 
mindre uppmärksamhet i litteraturen. (Perrien et al., 1995) 
  
När en köpare väljer att avsluta en relation med ett företag, påverkas de av faktorer 
som beror på hur väl företaget lyckas tillfredsställa kunden med sina produkter 
eller tjänster. Det kan också bero på alternativa leverantörer, det vill säga de 
konkurrenter kunden har att välja emellan. Andra anledningar kan vara hur starka 
sociala band som byggts upp mellan kunden och företaget, hur mycket som har 
investerats i relationen, och tilliten mellan parterna. (Hocutts, 1998 i Holmlund & 
Hobbs, 2009) 
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2.3.4	  Företagets	  initiativ	  till	  upplösning	  av	  en	  kundrelation	  
Missnöje med kunden ses som en bidragande faktor till varför företaget blir den part 
som är initiativtagare till upplösning av kundrelationen i tjänsteföretag. Det är 
svårt att göra kunden helt nöjd. Kunden kan vara mer eller mindre nöjd med olika 
delar av företaget att få dem helt nöjda är en komplex process. (Halinen & Tähtinen, 
2002b) Anledningar till att ett företag väljer att upplösa en kundrelation kan bero 
på en till synes olösbar konflikt, missnöje med kunden, att köparen inte längre ses 
som lönsam, det skulle även kunna bero på finansiella problem hos kunden (Hocutt, 
1998, i Holmlund & Hobbs, 2009). Om köparen väljer att upplösa en kundrelation, 
är det av stor vikt att ledningen i företaget vet vilken upplösningsstrategi de bör 
föra så att de kan minska de negativa effekterna som en upplösning kan skapa. 
(Alajoutsijärvi et al., 2000) 
 

	  2.4	  Strategier	  för	  upplösning	  av	  kundrelationer	  
En uppmärksam ledning kan upptäcka om en viss kundrelation är dålig. Om 
ledningen har för avsikt att rädda relationen är det bra om det upptäcks tidigt så 
att relationen kan bibehållas. Lyckade avslut minimerar skadorna på parten man 
avser att frigöra sig ifrån. (Alajoutsijärvi et al., 2000) 
 
Enligt Duck (1982) i Dwyer et al. (1987) kan upplösning av kundrelationer börja 
med att företaget väger in det missnöje de känner mot kunden. Sedan beräknas 
kostnaderna av att bibehålla kundrelationen och den potentiella ekonomiska 
effektiviteten vid fortsatt samarbete. Därefter startar ofta en förhandling mellan 
parterna där problemen adresseras för att hitta en lämplig lösning. Om den mest 
fördelaktiga lösningen blir att avsluta kundrelationen utgör parternas 
återhämtning avslutet på processen. (Duck, 1982, i Dwyer et al., 1987) Dessa 
argument bygger dock på många antaganden om hur framtiden kommer att se ut 
därför blir förhandlingarna och beräkningarna oftast komplexa. (Dwyer et al., 1987) 
Hur lyckat avslutet av kundrelationen blir påverkas av vilken upplösningsstrategi 
som valts. (Alajoutsijärvi et al., 2000)   



	   16	  

2.4.1	  Direkta	  och	  indirekta	  strategier	  för	  att	  upplösa	  kundrelationer	  	  
Dwyer et al., (1987) nämner en direkt och en indirekt strategi för att upplösa en 
kundrelation. Den direkta strategin innebär att parten som ämnar lämna 
kundrelationen säger det klart och tydligt till den andra berörda parten. Den 
indirekta strategin innebär att parten som har för avsikt att lämna gör det utan ett 
direkt uttalande. Istället försöker man lämna utan att skada eller svika den andra 
parten. Under förhandlingen när parterna diskuterar med varandra står företagets 
och kundrelationens framtid på spel, yttringar från någon av parterna kommer att 
påverka besluten som fattas (Alajoutsijärvi et al., 2000). 
  
Alajoutsijärvi et al. (2000) skiljer mellan fyra olika strategier för att upplösa en 
kundrelation, två som är indirekta och två som är direkta. I de indirekta 
strategierna sker upplösningen av kundrelationen på ett förklätt sätt som till 
exempel att lämna kundrelationen genom att sluta höra av sig eller att helt enkelt 
undvika att svara på telefonsamtal från kunden. Den andra indirekta strategin 
innebär att parten som vill avsluta kundrelationen maskerar sin önskan, de ger 
hintar till den andra parten genom ord eller handling, men utan att tillkännage det 
verkliga budskapet. De direkta strategierna sker i form av att parten som vill 
avsluta en kundrelation gör det genom någon form av kommunikation eller 
återkallande av till exempel kontrakt. Valet mellan indirekt eller direkt strategi är 
beroende av vad anledningen till upplösningen är och hur stark kundrelationen är.   
 

2.4.2	  Tiden	  efter	  upplösningen	  av	  kundrelationen	  
Halinen & Tähtinen (2002a) framför liknande åsikter som Dwyer et al. (1987) och 
Alajoutsijärvi et al. (2000), det vill säga att det behövs fler än ett steg för att 
beskriva upplösning, och tillägger att upplösning av kundrelationer involverar 
många aktörer, individer, företag och hela företag samt det gemensamma nätverket 
vilket gör processen komplex. Utifrån det har de skapat en ny modell med fokus på 
endast upplösning. Den sista punkten i modellen kallas efterdyningsstadiet 
(“aftermathstage”). Upplösningen är färdigställd i efterdyningsstadiet när företagets 
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kundrelation är avslutad. I detta stadium går även företaget igenom vad som hänt 
under kundrelationen och gör en utvärdering på vad som åstadkommits. (Halinen & 
Tähtinen, 2002a) Dock behöver inte det personliga relationerna var slut, utan det 
finns möjlighet att en sådan relation bibehålls trots att affärsrelationen har 
avslutats (Havila, 1996 i Alajoutsijärvi et al., 2000). 
 

2.5	  Analysmodell	  
Vi har identifierat följande två faktorer som har en central roll för företags 
kundrelationers överlevnad. Dessa faktorer är motiv till att företag väljer att 
bibehålla en kundrelation, och strategier för hantering av kundrelationer. Dessa 
kommer att användas som grund för insamling av empiri samt för att föra en 
diskussion och analys kring kundrelationers överlevnad efter projektets slut. Vi 
ämnar undersöka vilka motiv ett företag har för att bibehålla en kundrelation efter 
att projektet avslutats. Vi vill också titta på om företaget för någon särskild strategi 
när de ämnar upplösa en kundrelation vid projektets slut.   
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3	  Metod	  	  
Följande avsnitt ämnar redogöra föreliggande studies metod, det vill säga val av 
metod, redogörelse av fallstudien på Husföretag A, tillvägagångssätt för 
datainsamling och en presentation av våra intervjupersoner. Avsnittet avslutas med 
analysmetod och metodkritik. 
 

3.1	  Val	  av	  metod	  
Det är viktigt att ha en väl genomtänkt forskningsansats, som baseras på 
forskningsfrågan. Denna studie ämnar analysera och förklara hur kundrelationer 
som skapats i ett projekt överlever eller upplöses. Vid sådan förklarande forskning 
anses kvalitativa studier lämpliga, för att det kan ge forskaren förklaringar till 
olika företeelser. (Saunders et al., 2009 sid. 61)  
 
I och med den här studien ämnar vi att få en djupare förståelse för hur 
kundrelationerna ser ut efter att ett projekt avslutats. Vi ville inte begränsa 
intervjupersonens svar genom att bli låsta av strukturerade frågor. Därför valde vi 
att göra kvalitativa semistrukturerade intervjuer, då dessa frågor ger 
intervjupersonen utrymme att svara fritt på frågan.  (Saunders et al., 2009 sid. 323-
324)  
 
Fallstudie lämpar sig bra på föreliggande studie, då vi haft för avsikt att erhålla en 
djup förståelse om kundrelationer efter att ett projekt avslutas. Fallstudien har en 
förmåga att ge svar på frågor som hur och varför ett fenomen sker. (Saunder et al., 
2009 sid. 145- 146)  
 

3.2	  Fallstudien	  på	  husföretag	  A	  
Vi avser att utföra en fallstudie på ett husföretag som valt att vara anonyma. Därför 
kommer företaget att kallas för Husföretag A. Anledningen till att vi valde att 
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utföra studien på ett husföretag är att deras kundrelationer är av en speciell art, i 
och med att relationen främst sker under projektform. En fortsatt kontakt med 
kunden kommer inte nödvändigtvis att bidra till fler husköp då de flesta kunder 
inte köper mer än ett hus under sin livstid. Däremot kan en fortsatt relation leda till 
andra fördelar, som till exempel gott renommé. 
 
Föreliggande studie avser undersöka hur kundrelationer ser ut efter att 
byggprojektet avslutats. När vi sökte fallföretag ansåg vi att det var viktigt att 
husföretaget har en direktkontakt med kund på daglig basis samt att de har varit 
verksamma under en längre tid.  Utan att dessa kriterier är uppfyllda kan vi inte 
undersöka kundrelationer efter att ett byggprojekt avslutats. 
  
Husföretag A är ett företag med mångårig erfarenhet inom branschen och de har 
även en daglig kundkontakt. När vi kontaktade dem med en förfrågan om att ställa 
upp som fallföretag i vår studie var de positivt inställda. Vi har sedan tidigare 
kontakter på Husföretag A som har förtroende till oss och vår studie. 
 

3.3	  Insamlig	  av	  primärdata	  
Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka varför vissa kundrelationer 
som skapats under projekt överlever efter att tiden för projektet gått ut. När man 
avser att redogöra för varför intervjupersonerna tagit vissa beslut eller agerat på ett 
särskilt sätt är semistrukturerade intervjuer att föredra (Saunders et al., 2009 sid. 
323-324). Därav har semistrukturerade intervjuer använts under våra intervjuer. 
 

3.3.1	  Våra	  intervjupersoner 
Vi intervjuade tre personer på Husföretag A, VD/delägaren, Majoritetsägaren samt 
en anställd Säljare på företaget. Vi fick även kontaktuppgifter till två av företagets 
tidigare kunder som vi intervjuade Kund 1 och Kund 2. En testintervju utfördes 
med marknadschefen på ett annat anonymt husföretag. 



	   20	  

 
Data samlades in under två personliga intervjuer (“face-to-face”), där vi besökte 
Husföretag A på deras kontor i Göteborg där VD/delägaren och Majoritetsägaren 
intervjuades enskilt under en timme. En intervju med en av Husföretag A:s kunder, 
Kund 1 genomfördes på ett café i Stockholm. Telefonintervjuer utfördes med två 
personer, en kund till Husföretag A Kund 2, samt en anställd Säljare, på Husföretag 
A, då vi inte haft möjlighet att besöka dem på grund av geografiska avstånd. En 
första intervju utfördes via telefon med VD/ delägaren på Husföretag A, genom den 
fick vi svar på de grundläggande frågor vi hade om företaget. 
  
Vi fick möjlighet att intervjua nyckelpersoner med både ägande- och 
beslutsfattanderätt på Husföretag A. Det gjorde att vi efter våra sex intervjuer 
erhöll en teoretisk mättnad. Ytterligare intervjuer med anställda på Husföretag A 
hade inte givit oss mer information om företagets kundrelationer. De vi intervjuade 
på Husföretag A är de som huvudsakligen ansvarar för alla kundrelationer 
(VD/delägare, 2012-11-30). 
 
Alla intervjuerna föregicks med mailkontakt där intervjupersonerna introducerades 
för studiens syfte och problemformulering. VD/delägaren kontaktades först, han 
bistod oss sedan med kontaktuppgifter till annan relevant personal på företaget 
samt företagets kunder. 
 

3.3.2	  Intervjuer	  
Inför intervjuerna har vi sammanställt semistrukturerade frågor till VD/delägaren, 
Majoritetsägaren och till Säljaren (se Bilaga1). Under intervjun ställde vi följdfrågor 
kring vissa av svaren för att uppnå ett tydligare svar. Inför intervjuerna med de två 
kunderna sammanställdes nya semistrukturerade frågor (se Bilaga 2) som användes 
under intervjuns gång. Under intervjun bestämde intervjupersonen ordningen på 
frågorna och beroende på hur intervjun tog sig ställdes olika följdfrågor. De 
semistrukturerade frågorna användes som grund för att skapa en diskussion kring 
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relationen efter projektets avslut mellan företaget och kund. Samtliga intervjuer 
pågick mellan 45 till 80 minuter, och genomfördes i november och december 2012. 
Data från de personliga intervjuerna spelades in samt transkriberades. Under 
telefonintervjuerna förde den som inte höll i intervjun utförliga anteckningar. 
 

3.4	  Intervjuguide	   
Frågor till VD/delägaren, Majoritetsägaren och till Säljaren ställdes för att få 
förståelse för hur Husföretag A hanterar sina kundrelationer. Semistrukturerade 
frågor rörande vad som händer med en kundrelation efter ett projektavslut, hur ett 
byggprojekt och dess relationer skapas och utvecklas, hur kundrelationer upplöses 
eller överlever samt vilka faktorer som var bidragande för en kundrelations 
överlevnad ställdes under intervjuerna för att besvara vårt syfte. (se Bilaga 1) 
 
Under intervjuerna med Husföretag A:s två kunder, Kund 1 och Kund 2 ställdes 
frågor för att finna svar på hur kunderna upplevt relationen till Husföretag A. 
Semistrukturerade frågor angående kundernas relation till företaget efter 
byggprojektets avslut ställdes för att vi skulle erhålla kundernas åsikter om 
relationen. Frågor angående huruvida kunden skulle rekommendera företaget till 
andra ställdes för att få förståelse för hur kundrelationen påverkade kundens vilja 
att ge rekommendationer. (se Bilaga 2) 
 

3.4.1	  Testintervju	  	  
En testintervju utfördes med en marknadschef på ett annat anonymt husföretag 
2012-12-06 via telefon. Intervjuns avsikt var att testa relevansen av våra 
semistrukturerade frågor. Under intervjuns gång var det tydligt att 
intervjupersonen tyckte att det var känsligt att lämna ifrån sig information om 
deras policy och rutiner för hur de hanterar kundrelationer. Intervjupersonen 
misstänkte att vi ringde från ett konkurrerande husföretag trots vår tidigare 
mailkontakt där vi beskrivit vilka vi var och studiens syfte. Tack vare testintervjun 
kunde vi se vilka frågor som inte fungerande. Under testintervjun svarade 
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intervjupersonen på ett nästintill overkligt positivt sätt på vissa av de mer känsliga 
frågorna, som berörde företagets vilja att avsluta kundrelationer. Testintervjun 
bidrog således till att vi kunde identifiera frågor som upplevdes allt för känsliga för 
intervjupersonen, vilket gjorde att vi ändrade dem inför vår fallstudie.  
 
Frågor rörande företagets vilja att upplösa en kundrelation ändrades, då vi under 
testintervjun uppmärksammat en motvilja att besvara dem. Frågorna 
omformulerades så att mindre fokus hamnade på upplösning av kundrelationer. 
Fokus flyttades till frågor rörande kundrelationers överlevnad. 
  
Att skapa ett förtroende mellan intervjuaren och intervjupersonen är av stor vikt för 
att den som blir intervjuad skall kunna dela med sig av information. (Saunders et 
al., 2009 sid. 180) Utifrån testintervjun kunde vi se ytterligare en fördel med att 
göra en fallstudie på ett företag där vi har kontakter sen tidigare, eftersom 
intervjupersonen vet vilka vi är och inte behöver misstänka att vi är på uppdrag 
från ett konkurrerande företag.  
 

3.5	  Analysmetod	  
Vi har vid analys av insamlad data utgått från vår tidigare presenterade 
analysmodell från avsnitt 2.5. Den empiriska datan har sammanställts och 
analyserats utefter analysmodellen, vad företag har för motiv för att bibehålla 
kundrelationer efter att ett projekt avslutats, och vad företag kan ha för strategier 
för att hantera kundrelationer efter projektavslutet.  
 

3.6	  Metodkritik	  
För att öka validiteten i föreliggande studie har studiens syfte alltid varit i centrum. 
Studiens syfte har till exempel varit grunden för utformning av analysmodell, 
intervjufrågor och insamling av sekundärdata. All data som samlats in har 
diskuterats och analyserats noga, för att minska risken för feltolkningar.  
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Kvalitativ forskning kritiseras ofta för att ha lägre replikerbarhet och reliabilitet än 
kvantitativ forskning eftersom kvalitativa undersökningar är av unik karaktär 
(Saunders et al., 2009, sid. 482). För att öka replikerbarheten i studien har vi 
försökt redogöra en så tydlig bild som möjligt av datainsamlingsprocessen .  
  
Vid personliga intervjuer och telefonintervjuer finns det risk för intervjuareffekt, 
vilket är den eventuella snedvridningen av svaren vid en intervju som beror på 
intervjuarens närvaro. (Dahmström, 2005, sid. 94) Vi är medvetna om svårigheterna 
med personliga intervjuer och telefonintervjuer och har därför varit så neutrala som 
möjligt under intervjun. Studien har för avsikt att undersöka kundrelationer vilket 
kan upplevas som ett känsligt ämne. Därför är det viktigt att vi är uppmärksamma 
och visar ödmjukhet inför frågeställningen och gör vårt bästa för att försöka få 
intervjupersonen så bekväm som möjligt med frågorna. 
  
Vi ställer oss även kritiska till att intervjua kunder vi fått kontakt med via 
Husföretag A. Vi tror att det är störst sannolikt att företaget väljer att ge oss 
information om kunder de har en bra relation med. För att få ärliga svar från 
kunderna lät vi dem vara anonyma vilket vi hoppas bidragit till trovärdigheten i 
deras svar. 
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4	  Empiri	  
I följande avsnitt presenterar vi materialet från vår empiriska undersökning. 
Materialet kommer tillsammans med teorin (Kap 2) utgöra grunden för analys (Kap 
5) och avslutande diskussion (Kap 6). Först presenteras vårt fallföretag och hur 
kundrelationer som skapas under projekt normalt sett ser ut. Vidare redogörs för 
våra personliga intervjuer och våra telefonintervjuer.  
 

4.1	  Husföretag	  A	  
Husföretag A är ett privatägt globalt företag, som designar högkvalitativa 
arkitektritade hus med en tydlig ekologisk profil. Husföretag A grundades 1962 och 
har lyckats med att vara en av de mest framstående på den svenska husmarknaden. 
De är noga med att anamma trender, ny arkitektur och nya material. Eftersom att 
företaget vill anpassa sig till nya kunder med höga krav på kvalité och arkitektur. 
Företaget har valt att fokusera på framtida behov vad gäller miljö, design och 
kvalité. Dessa faktorer är även starkt förknippade med företagets varumärke, både i 
Sverige och internationellt. (Husföretag A, 2012) Husföretag A säljer hus direkt till 
kund. Försäljning sker när privatpersoner kontaktar Hustillverkare A för offerter 
av olika hustyper. (VD/delägare, 2012-11-30)  
 
Husföretag A arbetar i projekt och enligt VD/delägare, Majoritetsägaren och 
Säljaren är en god affärsrelation med kunden viktig eftersom det är ett stort projekt 
i kundens liv och många beslut som skall fattas. Enligt VD/delägaren är de 
anställda säljarnas uppgift i Husföretag A inte klara i och med att de lyckats sälja 
ett hus. I arbetsuppgifterna är det lika självklart att säljarna håller en god kontakt 
med kunden under hela projektet och att kunden har möjlighet att boka tid för 
möten och ställa frågor. (VD/delägare, 2012- 12-10) 
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4.2	  Kundrelationer	  i	  projekt	  	  	  
Husföretag A:s kundrelationer skapas under byggprojektets gång. I regel inleds en 
relation med att kunden tar kontakt med företaget med en förfrågan om att bygga 
hus. Efter det börjar en förhandling mellan Husföretag A och kunden som sätter 
grunden för hur, om och när byggprojektet skall börja. Om förhandlingarna leder till 
att avtal sluts mellan parterna inleds bygget vid avtalad tidpunkt. Parterna har en 
kommunikation under hela byggprojektets gång. När huset är färdigställt sker en 
första besiktning av huset, när den sista betalningen är gjord är byggprojektet 
avslutat. Man har enligt VD/delägare alltid en kontakt med kunden i samband med 
att tvåårsbesiktningen utförs. Under tiden mellan projektets avslut och 
tvåårsbesiktningen samt efter tvåårsbesiktningen har företaget endast kvar 
relationer med vissa kunder. (VD/delägare 2012- 12-10) 
 
Under ett pågående projekt och vid projektets start har parterna en regelbunden 
kontakt. Enligt VD/delägaren är det viktigt att skapa en bra relation till kunden där 
parterna litar på varandra och kan ha en öppen kommunikation. En öppen 
kommunikation till kunden nämner VD/delägaren som en avgörande faktor för att 
projektet skall uppnå ett bra resultat som gynnar både kunden och företaget: “Vi [på 
Husföretag A] försöker alltid att ha som mål att skapa en trygg och bra relation till 
kunden. Det är viktigt för oss att vi har det, då vi på så sätt direkt blir varse om 
kundens önskemål och förväntningar.” VD/delägaren poängterar även att det först 
är när Husföretag A verkligen vet vad kunden vill ha som de kan bygga ett hus som 
kunden blir nöjd med eftersom; “nöjda kunder är a och o för verksamheten”. 
(VD/delägaren, 2012- 12-10) 
 
De två intervjuade kunderna bekräftade att de haft en dialog med Husföretag A 
under hela byggets gång (Kund 1, 2012-12-19; Kund 2, 2012-12-21): “Jag och min 
sambo hade många möten och samtal med Husföretag A innan vi kom fram till vad 
vi ville ha. Dom gav oss mycket information om de olika husen. Även under bygget 
var vi alltid inkluderade i vad som hände.” (Kund 2, 2012- 12- 21) 
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Majoritetsägaren säger att tvåårsbesiktningen får kunderna att känna sig trygga. 
Det är viktigt för företaget att visa att de finns kvar för kunderna även efter att 
bygget är klart. Majoritetsägaren nämner att alla kundrelationer är av unik 
karaktär. Vidare menar han att beroende på kundrelationens karaktär har 
Husföretag A haft mer eller mindre kontakt med kunden efter avslutat projekt. 
(Majoritetsägare, 2012-12-10) 
  
Till exempel Kund 1 vars hus byggdes år 2005 i Norrland uppskattade 
tvåårsbesiktningen: “när huset var nybyggt kändes det bra att veta att det ingick en 
till besiktning. Jag kan inget om husbygge så det är skönt att få ytterligare ett bevis 
på att allt står rätt till även efter några år”. Kund 1 har dock inte haft någon vidare 
kontakt med företaget efter den sista tvåårsbesiktningen. Detta tycker inte Kund 1 
har varit något negativt då; “allt var bra med huset”.  (Kund 1, 2012-12-19) 
  
Säljaren anser att det är viktigt att ha en bra relation till kund under hela 
projektets gång. Dock anser Säljaren även att en vidare relation till kunden efter att 
huset är färdigt inte är något man bör fokusera på. Säljaren menar att Husföretag 
A:s mål är att bygga hus till kunder och efter att försäljningen är klar säger 
Säljaren att de har ett ansvar för produkten. Utöver det tycker Säljaren inte att 
någon ytterligare relation till kunden behövs: “När ett hus är klart letar jag direkt 
efter nya kunder och fokuserar på dom och deras önskemål. Nya kunder och ny 
försäljning är det som ökar vår omsättning”. (Säljare, 2012-12-19) 
  
Enligt Majoritetsägaren är en fortsatt relation till kunden efter projektets slut 
många gånger önskvärd. Husföretag A vill ofta kunna besöka huset igen efter att 
det är färdigställt och ta bilder till deras egen marknadsföring. Ibland vill de även 
använda husen som visningshus för nya potentiella kunder och då är det enligt 
majoritetsägaren viktigt att ha en god relation till kunden: “för att få tillgång till 
husen igen krävs det att vi haft kontakt med kunden efter det att vi byggt klart 
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deras hus”.  Det är även vanligt att tidigare kunder till företaget agerar som 
referenser: “Att kunna låta gamla kunder vara referenser för nya kunder är väldigt 
viktigt för oss då det bästa för vårt varumärke är nöjda kunder som berättar vidare 
till andra kunder så att ett positivt rykte sprids”. (Majoritetsägaren, 2012-12-10) 
  
VD/delägaren nämner också vikten av att ha nöjda kunder som talar om företaget 
och på så sätt bidrar till gott renommé samt god marknadsföring av företaget. 
Vidare säger VD/delägaren att jobb krävs för att tillfredsställa alla kunder och att 
en fortsatt relation efter att huset färdigställts eliminerar risken att vissa kunder 
blir missnöjda: “En fortsatt dialog efter det att vi byggt klart gör så att vi kan reda 
ut allt kring bygget och eventuella missförstånd”. (VD/delägare, 2012- 12-10) 
  

4.3	  Fokus	  på	  utvalda	  kundrelationer	  
Att bibehålla kundrelationer till alla kunder efter att husen är färdigställda är inte 
möjligt och är enligt majoritetsägaren alldeles för tidskrävande. Fokus måste därför 
läggas på vissa utvalda kundrelationer: “helt ärligt fokuserar vi på de kunder som 
byggt speciella hus som vi vill fota i framtiden eller använda som visningshus och 
dom som bor i områden där det finns mycket folk och potential för nya kunder” 
(Majoritetsägare, 2012-12-10). 
  
Hur kundrelationen kommer att se ut efter att huset färdigställts beror bland annat 
på husets läge: “Att bygga hus i exempelvis centrala delar av Stockholms förorter 
blir en slags marknadsföring för oss. Betydligt fler personer kommer att se ett hus 
vi byggt i Stockholm än ett hus vi byggt på Norrländska landsbygden” 
(Majoritetsägare, 2012-12-10). Majoritetsägaren fortsätter och säger att: “om jag ska 
vara helt ärlig så satsar vi väl mer på att bibehålla och investera i relationen till 
Stockholmskunden” (Majoritetsägare, 2012-12-10). 
  
Kund 2 är en kund som beställde ett av Husföretag A:s hus till en central närförort 
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till Stockholm och som haft kontakt med företaget efter att huset färdigställdes. De 
lånade ut huset som visningshus under en dag ett och ett halvt år efter att huset var 
färdigställt. Kund 2 upplever också Husföretag A som hjälpsamma. Då Kund 2 ett 
år efter att huset byggdes upptäckte några sprickor i panelen på huset och 
kontaktade Husföretag A om problemet bytte företaget ut och målade om de nya 
plankorna utan kostnad, vilket Kund 2 tyckte var: “över förväntan”. Kund 2 lägger 
även till att: “jag skulle definitivt rekommendera företaget till andra som vill bygga 
hus. När man investerar så mycket pengar i något känns det skönt att företaget är 
seriöst och tar sitt ansvar”. (Kund 2, 2012-12-21) 
  
VD/delägaren skötte kontakten med Kund 2 vid reklamationen av plankorna och 
påstår att efter något år så är det relativt vanligt att en liten spricka i någon planka 
uppstår. Husföretag A har inte som policy att byta ut sådant men gjorde ett 
undantag för Kund 2 då de önskade använda huset som visningshus samt att Kund 
2 upplevde det som ett stort problem att några enligt VD/delägaren: “fåtal knappt 
synliga sprickor uppstått”. Enligt VD/delägaren är det vid sådana tillfällen mest 
lönsamt för företaget att göra kunden nöjd och få en bra referens än att: “tjafsa om 
småsummor” för arbets- och material kostnader. (VD/delägare, 2012- 12-10) 
  

4.4	  Konfliktdrabbade	  kundrelationer	  
Som tidigare nämnts är det både enligt Husföretag A och kunderna viktigt att man 
har en god kommunikation. Trots ansträngningar om god kommunikation uppstår 
det ibland missnöje och konflikter mellan företaget och kunderna (Majoritetsägare, 
2012-12-10). Majoritetsägaren säger att det förekommer att kunder som köpt hus 
och fått dem färdigställda försöker pruta på priserna genom att säga att de inte 
förstod att exempelvis de extra fönstren skulle göra huset dyrare, trots tidigare 
kommunikation om det nya priset. Majoritetsägaren nämner även att 
konsumentköplagen ofta gör det möjligt för kunder att hålla inne med den sista 
delen av betalningen, vilket blir ett problem för företaget: “Vissa kunder vet 
verkligen hur de ska utnyttja konsumentköplagen och rent ut sagt spela dumma för 
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att pruta på det bestämda priset”. Majoritetsägaren säger även att under sådana 
situationer vill Husföretag A bara avsluta affären: “få den slutgiltiga betalningen 
och sen inte behöva kontakta kunden igen. Man har varken råd eller tid att lägga 
mer energi på sådana kunder”. (Majoritetsägare, 2012-12-10) 
  
Uppstår det konflikter i projektets slutfas har Husföretag A för vana att direkt ta 
upp problemet med kunden, enligt VD/delägaren, Majoritetsägaren och Säljaren är 
det alltid bäst att ta upp och diskutera saken på en gång: “Oftast uppstår konflikter 
av enkla missförstånd som lätt reds ut när vi tar upp problemen. Därför är det alltid 
viktigt för oss att säga till om något går fel, att kunden inte betalar eller har 
orimliga krav” (VD/delägare, 2012-12-10). VD/delägaren fortsätter och berättar om 
en situation då det uppstod en konflikt mellan Husföretag A och kund: “vissa 
kunder får för sig att de är byggledare och vill styra och ställa på arbetsplatsen, 
sådant går inte, de måste förstå att det är vi som är experter på området”. 
Husföretag A har haft fall då de var nära att avsluta ett bygge för att kunden var 
och byggde på huset själv på kvällarna, något som resulterade i att Husföretag A 
fick extrajobb. Fallet kunde dock lösas efter det att problemet diskuterats öppet: 
”Efter vi pratat med den vimsiga gubben löstes det sig så att hans fru blev vår 
kontaktperson istället, plus ett löfte om att han inte skulle bygga på huset medan vi 
höll på.”(VD/delägare, 2012- 12-10) 
  
Det händer att kundrelationen bryts helt efter projektets avslut då vissa kunder har 
ett behov av att ha en fortsatt kontakt och utnyttja tjänster från företaget utan att 
vara villiga att betala för dem: “När allt som sagts i avtalet mellan oss [Husföretag 
A] och kunden levererats händer det ibland att kunden börjar beställa extra 
tillbehör till huset” (VD/delägare, 2012-12-10). VD/delägaren säger att kunden då 
får en offert på vad det skulle kosta, för att förtydliga att de nya tjänsterna inte 
ingick i avtalet: “Vissa har svårt att förstå det och då får man gå tillbaka till avtalet 
och visa vad som var avtalat och vad de har betalat för”. Trots detta finns det även 
kunder som fortsätter att argumentera att de borde få vissa tjänster och 
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tilläggssaker inkluderat i huspriset: “Kunder som trots detta fortsätter argumentera 
att de borde få saker gratis säger vi till att det tyvärr inte går, men om de vill köpa 
något mer är det välkomna att höra av sig”. (VD/delägare, 2012-12-10) Efter det 
berättar VD/delägaren att kontakten antingen upphör eller så accepterar kunden 
den nya offerten vilket i så fall leder till att Husföretag A börjar bygga hos kunden 
igen (VD/delägaren, 2012-12-10). 
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5.	  Analys	  
I följande avsnitt kommer vår empiriska data att analyseras enligt den tidigare 
presenterade analysmodellen. Analysmodellen som empirin analyseras utifrån 
består av följande två faktorer, motiv till att bibehålla en kundrelation och strategi 
för upplösning av kundrelationer efter projektets avslut.  
 

5.1	  Motiv	  till	  att	  bibehålla	  en	  kundrelation	  
Företag kan ha olika motiv för att fortsätta investera i kundrelationer efter 
projektets avslut, i följande avsnitt presenterar vi de motiv vi fann som var 
avgörande för om ett företag valde att bibehålla en kundrelation. 
  

5.1.1	  Kundens	  potential	  att	  bidra	  till	  lönsamhet	  i	  företaget	  
Definitionen av projekt är att de är designade för att avslutas när den 
förutbestämda tidsramen för projektet gått ut, och då förväntas även de relationer 
som skapats under projektets gång avslutas. 
  
I motsats till den definition på projekt som handlar om att när tidsramen för 
projektet gått ut förväntas även relationerna att avslutas, kunde vi finna att det i 
vissa situationer fanns en vilja för företaget att bibehålla en relation med en kund 
som uppstått under projektet även efter det att tiden för projektet gått ut. Detta i 
likhet med det Bengtsson et al. (2001) fann i sin studie som dock handlade om 
företags relationer till andra företag som uppstått under projekt där de fann 
situationer då relationen överlevde projektavslutet. 
 
Tidigare forskning har argumenterat för att gott renommé kan bidra till lönsamhet 
för företag, det vill säga att etablerade kundrelationer kan hjälpa till att bygga upp 
ett företags renommé. Att använda lämpliga kunder som referenser kan hjälpa 
företaget att attrahera nya kunder. (Helm & Salminen, 2008) Vår studie visar att 
Husföretag A:s kundrelationer oftast överlever projektets slut då kunden kan bidra 
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till företagets renommé samt bistå som referenser till nya kunder. Gott renommé för 
Husföretag A var viktigt för lönsamheten och varumärkesuppbyggnaden. Till 
exempel framgår det under intervjun med Majoritetsägaren att kunder som kan 
bidra med gott renommé samt bistå som referenser till nya kunder har ett stort 
värde för företaget. Eftersom de bidar till företagets lönsamhet och ökade 
försäljning. Ett annat exempel är kunder som bygger speciella hus och kunder som 
bygger hus på centrala orter, vilka bidrar med marknadsföring för Husföretag A. 
Husföretag A anser att med dessa kunder är det viktigt att hålla en god relation 
även efter att byggprojektet är avslutat. Eftersom Husföretag A ofta vill använda 
husen för fotografering eller visningshus. För att kunna använda kunder som 
referenser samt utnyttja kunders hus i marknadsföringssyfte krävs det enligt 
Majoritetsägaren en fortsatt relation till kunden efter byggprojektets avslut. 
  
Att kundrelationer som bidrar till företagets renommé och vars hus kan användas i 
marknadsföringssyfte överlever bekräftar intervjuerna med Kund 1 och Kund 2. 
Exempel på detta är Kund 2 som byggt ett hus i en närförort till Stockholm och som 
Husföretag A valt att ha en fortsatt relation med eftersom de hade för avsikt att 
fotografera huset samt var benägna om att kunna använda Kund 2 som referens.   
 
Hocutt (1998) i Holmlund & Hobbs (2009) poängterar att anledningar till att en 
säljare väljer att upplösa en kundrelation kan bero på en till synes olösbar konflikt, 
missnöje med kunden eller att köparen inte längre anses som lönsam. I vår studie 
fann vi att i projekt där det uppstått konflikter i företagets och kundens relation var 
ovanligt med en vidare kontakt efter att projektet avslutats. Konflikter i 
kundrelationen skapar ett missnöje med kunden som gör att det inte blir lönsamt 
för företaget att ha en vidare kontakt med kunden. Till exempel berättade 
VD/delägaren under intervjun att de inte kan lägga ner resurser på sådana kunder. 
Fokus hamnar i dessa fall på att avsluta projektet och kundrelationen med det. 
  
För att uppnå en optimal resursallokering krävs det att man upplöser ofördelaktiga 
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kundrelationer för att på så sätt frigöra resurser som inte utnyttjas på bästa sätt 
(Alajoutsijärvi et al, 2000).  I linje med detta säger Majoritetsägaren att man inte 
kan lägga ner tid och pengar på avslutade projekts kundrelationer som inte kommer 
att kunna nyttjas efter projektets slut. Det bästa alternativet för företaget är att 
allokera resurserna till de kundrelationer som företaget kommer att kunna nyttja 
efter det att projektet avslutats. Enligt Säljaren i Husföretag A är det mest 
fördelaktigt att investera i nya kunder och deras projekt istället för att bibehålla 
kontakten med kunder vars projekt redan är avslutade. Hur resursallokeringen bör 
ske kan således uppfattas på olika sätt, beroende på vilken position man har på 
företaget. Utifrån VD/delägaren och Majoritetsägaren och enligt tidigare 
presenterade argument för att bibehålla relationer som anses lönsamma för 
företaget bör man inte följa Säljarens argument då en vidare relation till kunder 
efter avslutat projekt kan bidra till ökad lönsamhet. 
  

5.2	  Strategier	  för	  upplösning	  av	  kundrelationer	  
Företag kan ha olika strategier för hur de hanterar kundrelationer efter projektets 
avslut, antingen blir kundrelationen upplöst eller också så överlever den. 
  
Duck (1982) i Dwyer et al. (1987) argumenterar att upplösning börjar med att 
parterna väger in de missnöjen de känner mot varandra samt beräknar kostnaderna 
för fortsatt samarbete i kundrelation till potentiell ekonomisk lönsamhet vid fortsatt 
samarbete. I linje med detta fann vi att huruvida en kundrelation överlevde eller 
upplöstes efter projektets slut i Husföretag A var relaterat till den potentiella 
ekonomiska lönsamheten företaget trodde en vidare kundrelation kunde bidra med. 
 Kundrelationer är kostsamma och tidskrävande för Husföretag A, och därför är det 
av stor vikt att relationer till kunder som ej är lönsamma upplöses efter projektets 
avslut. Detta kan även kopplas ihop med Perrien et al.:s (1995) argument att bra 
kundrelationer bygger på att de inblandade parterna får ömsesidiga fördelar av 
relationen.  Utan dessa fördelar bör företaget upplösa kundrelationen efter 
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projektets avslut (Perrien et al., 1995).  
  
Under en intervju med VD/delägaren framgår det att Husföretag A inte väljer att 
fortsätta en kundrelation med kunder som försöker utnyttja företagets tjänster, 
genom att begära gratis material och arbete. Detta fenomen upplyser även 
Holmlund och Hobbs (2009) studie som argumenterade för att en anledning till att 
företaget upplöser en relation var att kunderna bröt mot kontraktet genom att till 
exempel utnyttja överenskomna tjänster.   
  
Upplösning kan som tidigare nämnts ske på olika sätt, det är dock viktigt att 
företaget vet vilken upplösningsstrategi de bör föra för att minska de eventuella 
skadorna som skulle kunna vara negativt för framtida relationer med kunden 
(Alajoutsijärvi et al, 2000). Husföretag A har som rutin att alltid framföra sin åsikt 
om en eventuell upplösning direkt till den berörda parten, då konflikter och 
missnöjen ligger till grunden för upplösningen. På så sätt kan de eventuellt lösa 
problemen och ha en fortsatt relation eller upplösa relationen. Den valda strategin 
är enligt den beskrivna teorin effektiv för att minska skador och missförstånd. 
Strategin som beskrivs av Husföretag A är en direkt strategi. (Dwyer et al., 1987) 
Vilket innebär att parten som ämnar lämna kundrelationen säger det klart och 
tydligt till den andra berörda parten.   
 
Halinen och Tähtinen (2002a) argumenterar att professionella serviceföretag ofta är 
beroende av ett mindre antal kunder som sätter standard för hur kundrelationen 
utvecklas, eftersom en enskild kund kan bidra med en avgörande del av företagets 
omsättning och vinst. Hur serviceföretaget sköter sina kundrelationer och 
upplösningen av dem är därför en viktig aspekt.  Utifrån vår studie ser vi att 
Husföretag A är beroende av sina kundrelationer i ett marknadsföringssyfte och 
som referenser. Husföretag A måste föra en strategi som resulterar i att 
kundrelationer som inte gynnar företaget upplöses vid projektets slut, samt att de 
kundrelationer som är gynnsamma för företaget överlever projektets slut. 
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Kundrelationens överlevnad är enligt vår studie avgörande för att Husföretag A 
skall kunna tillgodoräkna sig kundens hus i marknadsföringen.   
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6.	  Avslutande	  diskussion	  
I avsnitt 6.1 och 6.2 presenterar vi de slutsatser vi dragit utifrån vår analys vad 
gäller motiv och strategier för kundrelationers överlevnad efter att ett projekt 
avslutats i Husföretag A. Avslutningsvis för vi en diskussion kring de tidigare 
presenterade frågeställningarna och studiens syfte samt redogör förslag till vidare 
forskning. 
 

6.1	  Motiv	  för	  överlevnad	  av	  kundrelationer	  i	  Husföretag	  A	  
Syftet med vår uppsats är att undersöka varför vissa relationer som skapats mellan 
företag och kund under ett byggprojekt överlever efter att tiden för projektet tagit 
slut. 
  
Vi valde att söka efter motiv till varför Husföretag A i vissa fall valde att bibehålla 
en kundrelation efter att projektet tagit slut. I vår studie kan vi fastställa att 
kundrelationer som skapas i projekt i Husföretag A inte behöver avslutas i och med 
att projektet avslutas. Det finns en klar koppling i Husföretag A mellan kundens 
potential att bidra till företagets lönsamhet genom marknadsföring och gott 
renommé och kundrelationens förmåga att överleva projektavslutet. Vi kan 
konstatera att Husföretag A i större utsträckning väljer att bibehålla en 
kundrelation med en kund vars hus byggdes på en ort där huset blev exponerat för 
fler människor än med en kund vars hus byggdes på en ort utan grannar. 
Husföretag A var benägna om att hålla kontakt med kunder som passar bra som 
referens eller när kunden köpt ett hus som kunde användas i marknadsföringssyfte. 
Vid sådana tillfällen ville Husföretag A ha möjlighet att komma tillbaka när huset 
var färdigt och ta bilder till sina marknadsföringskampanjer. 
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6.2	  Strategier	  för	  hantering	  av	  kundrelationer	  efter	  projektavslut	  i	  Husföretag	  A	  
Vi ser att de kundrelationer som drabbats av någon sorts konflikt eller missnöje 
från någon av de inblandade parterna avslutades i samband med att projektet 
avslutades. Husföretag A:s strategier för att upplösa kundrelationen var vid sådana 
tillfällen att föra en öppen diskussion om konflikten. Om konflikten efter 
diskussionen ansågs olösbar var det inte lönsamt för Husföretag A att bibehålla 
kundrelationen. En kundrelation som föregåtts av en konflikt kan således inte anses 
vara bidragande för företagets kommande marknadsföring och varumärke, vilket 
resulterar till att Husföretag A upplöser relationen. 
  
Utifrån Husföretag A kan vi konstatera att vissa kundrelationer överlever 
projektets avslut. Utifrån Husföretag A:s perspektiv kan vi se att de främsta 
faktorerna för överlevnad av kundrelationer efter projektets avslut är när 
Husföretag A är beroende av att kunden bidrar med marknadsföring till företaget. 
Studien visar att trots att projektet och affären mellan företag och kund är avslutad 
finns det i vissa fall fortfarande relationer mellan parterna. Detta förklarar att 
kundrelationer inte alltid upplöses vid projektets avslut.   
 

6.3	  Diskussion	  om	  kundrelationers	  överlevnad	  i	  Husföretag	  A	  
I inledningen ställer vi frågan om det alltid är önskvärt att upplösa kundrelationer 
som skapats i projekt efter det att projektet avslutats? I föreliggande studie på 
Husföretag A ser vi att kundrelationer som skapats under byggprojekt inte alltid 
upplöstes efter projektavslutet.  I Husföretag A överlever de kundrelationer som 
Husföretag A ansåg kunna bidra med lönsamhet för företaget.  
 
I vår studie ser vi att Husföretag A kan ha olika motiv och strategier för att 
bibehålla vissa kundrelationer. En bibehållen kundrelation kan säkra att kunden 
blir nöjd, eftersom en fortsatt relation till kunden kan reda ut oklarheter som 



	   38	  

skapats under byggprojektet. Då eventuella oklarheter i byggprojektet elimineras 
ökar chansen till att kunden blir nöjd. Nöjda kunder beskriver Husföretag A som 
avgörande för företagets renommé. Renommé kan sedan bidra till Husföretag A:s 
lönsamhet, då nya byggprojekt kan initieras med hjälp av marknadsföring från de 
bibehållna kundrelationerna.  
 
Det är viktigt för Husföretag A att kunna värdera sina olika kundrelationer för att 
kunna bedöma vilka kundrelationer som är värda att bibehålla. Företaget har inte 
tid och resurser för att bibehålla relationen till alla kunder. Husföretag A bör 
strategiskt välja vilka relationer som ska överleva och vilka relationer som ska 
upplösas till exempel utefter läget på kundens hus. Eftersom kunder med centralt 
belägna hus kan fungera som marknadsföring för Husföretag A. 
  
Vi kan konstatera efter genomförd studie att kundrelationer som skapats genom ett 
projekt i Husföretag A inte alltid avslutas för att tiden för projektet tar slut. Detta 
går emot den tidigare presenterade projektdefinitionen. Kundrelationerna i 
Husföretag A överlever så länge kundrelationen kan bidra med något av värde. 
Ibland överlever en kundrelation trots att kunden kan upplevas som besvärlig av 
Husföretag A. En kund klagade till exempel över ett mindre fel i form av spruckna 
plankor, men eftersom det fanns ett interesse av att använda kundens hus i 
marknadsföringssyfte valde Husföretag A ändå att bibehålla den kundrelationen 
och återgälda de spruckna plankorna. Värdet av kundrelationen kan vara både i 
form av immateriella resurser som till exempel gott renommé, eller i form av 
materiella resurser som till exempel material till Husföretag A:s 
marknadsföringskampanjer.  
 
Utifrån vår slutsats är kundrelationers överlevnad relaterat till vad Husföretag A 
kan vinna på att bibehålla kundrelationen. Eftersom Husföretag A är beroende av 
sina kunder vad gäller marknadsföring och referenser är det viktigt att de 
investerar i vissa kundrelationer så att de överlever projektavslutet.  
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6.4	  Förslag	  till	  framtida	  forskning	  
Kundrelationers överlevnad efter ett projektavslut är ett hittills relativt outforskat 
ämne (Havila, et. al., 2013). Kundrelationers överlevnad efter ett projekts avslut var 
i denna studie begränsad till ett fallföretag i bygg- och husbranschen. För framtida 
forskning vore det intressant att även finna svar på hur det fungerar i andra 
branscher som arbetar i projekt.  
 
Vi fann i Husföretag A att företaget kunde dra nytta av att bibehålla vissa 
kundrelationer efter projektets slut. Fungerar det likadant i andra husföretag? Det 
hade varit intressant att utföra en liknande studie på ett husföretag som bygger hus 
i större kvantiteter och till lägre pris, för att se vad som påverkar kundrelationers 
överlevnad i dessa husföretag.   
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Bilaga	  1	  
Semistrukturerade intervjufrågor till Husföretag A 
-Hur ser kundrelationerna ut innan och under bygget? 
-Hur ser ett projekt ut? start, livstid, upplösning och överlevnad av 
kundrelationerna. 
-Har ni haft någon erfarenhet av någon relation som slutat dåligt, isf hur har de 
agerat på upplösning har ni själva gjort någon undersökning? 
- Hur ser kundrelationerna ut efter att husen färdigställts? 
- Brukar ni bibehålla kontakten efter huset är färdigt? 
-Har ni valt att avsluta en kundrelation, hur gjorde ni i så fall då? vilka var 
anledningarna till avslutet? 
- Händer det att det uppstår (konflikter) olika åsikter som kan göra så att ni som 
säljare väljer att avsluta kontakten till kunden? 
- Vilka faktorer kan bidra till ändrad uppfattning så att man väljer att reparera 
förhållandet istället. 
- Om ni vill avsluta en kundkontakt, har ni rutiner för hur ni hanterar avslut av 
kundrelationen. Är de direkta(rakt till dem) eller indirekta (fada).(förklara) 
- Hur hanterar nu relationer ni har för avsikt att bibehålla efter projektavsliutet? 
- När är “banden brutna” till kunden, när upphör kontakten? 
- Hur värderas relationen, vad är viktiga faktorer för att förhållandet ska klassas 
som “bra”. (lönsamhet, bra rykte, kunden bidrara till nätverket......) 
- Hur ofta väljer ni att bibehålla kundrelationer och på vilka grunder i så fall? 
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Bilaga	  2	  
Semistrukturerade frågor till Husföretag A:s kunder 
- Har Husföretag A kontaktat er efter det att huset färdigställts? 
- Har ni haft möjlighet att kontakta dem vid frågor eller problem? är det viktigt för 
er att det finns sådana möjligheter? 
- Har ni (skulle ni om ni fick möjlighet) rekommendera husföretag A till andra 
husspekulanter? 
- Har husföretag A uppmanat er att kontakta dem om ni skulle få framtida problem 
med huset? 
- Hur länge sen var det ert hus var färdigbyggt? 
- Hur många gånger har ni haft kontakt med företaget efter det? 
-Tycker ni att ni haft för lite/ mycket / lagom kontakt... 
- Har den kontakten påverkat er uppfattning om företaget och hur vida ni 
rekommenderar dem till andra eller ej? 
  
Om ej haft kontakt efter huset byggts: 
- Hade en vidare kontakt varit önskvärd? 
- Hade det kunnat bidra till er uppfattning om företaget? 
- Har ni (skulle ni om ni fick möjlighet) rekommendera husföretag A till andra 
husspekulanter? 
  
  
  
 


