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Sammanfattning 
 
Vi vill genom vår uppsatts beskriva hur en kund väljer mellan de olika alternativen av 
byggvaruhandlare. Samt på vilka grunder de baserar sitt beslut. Fokus läggs på kunder som vi 
benämner som små och medelstora byggföretag. Kunder av den typen som vi valt att 
undersöka är avgörande för byggvaruhandlarnas överlevnad. Det är de företag som genererar 
en stor del av den årliga omsättningen. Det är därför det är av intresse att undersöka dem både 
för oss såväl som för byggvaruhandlare. Undersökningen är begränsad till Kungsbacka 
området. 
 
Genom att kartlägga vilka faktorer som spelar in vid valet av byggvaruhandel kan de använda 
sig av informationen för att på så vis arbeta för att göra sina kunder nöjdare.  
 
Undersökningen har visat att de viktigaste och avgörande faktorerna när byggföretag ska 
välja inköpsställe är, sortiment, lagerhållning, service och relationer. I uppsatsen kommer vi 
att gå in djupare på vad, hur och varför de olika faktorerna spelar in och vilka som är 
viktigare och mindre viktiga.



 3 

 

1. INLEDNING ........................................................................................................... 5 

1.1 Bakgrund......................................................................................................................................................... 5 

1.2 Problemdiskussion.......................................................................................................................................... 6 

1.3 Förstudie.......................................................................................................................................................... 7 

1.4 Problemformulering ....................................................................................................................................... 8 

1.5 Definitioner ..................................................................................................................................................... 8 

1.6 Syfte ................................................................................................................................................................. 8 

1.7 Målgrupp......................................................................................................................................................... 8 

2. Teori................................................................................................................................................................... 9 

2.1 Industriella köpbeslutsprocessen................................................................................................................... 9 

2.2 Relationer i marknadsföringsperspektiv ...................................................................................................... 9 

2.3 Service............................................................................................................................................................ 11 

2.4 Transporter ................................................................................................................................................... 12 

2.5 Pris ................................................................................................................................................................. 13 

2.6 Plats................................................................................................................................................................ 14 

2.7 Produkt.......................................................................................................................................................... 14 

2.8 Kvalitet .......................................................................................................................................................... 15 

2.9 Sammanfattning av teori..............................................................................................................................17 

3. METOD ................................................................................................................ 18 

3.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder.......................................................................................................... 18 

3.2 Fallstudie ....................................................................................................................................................... 18 

3.3 Uppdragsgivare............................................................................................................................................. 18 

3.4 Intervjupersoner........................................................................................................................................... 19 

3.5 Avgränsningar .............................................................................................................................................. 19 

3.6 Presentation av respondenter ...................................................................................................................... 19 

3.7 Datainsamling ............................................................................................................................................... 20 
3.7.1 Primär data.............................................................................................................................................. 20 
3.7.2 Sekundärdata........................................................................................................................................... 20 
3.7.3 Källhänvisningsmetod............................................................................................................................. 21 

3.8 Metod för analys ........................................................................................................................................... 21 



 4 

3.9 Kritik mot val av respondenter ................................................................................................................... 21 

4. EMPIRI................................................................................................................. 22 

4.1 Bröderna Bräder Bygg AB .......................................................................................................................... 22 

4.2 Sammanställning av intervju....................................................................................................................... 22 
4.2.1 Relation................................................................................................................................................... 22 
4.2.2 Pris .......................................................................................................................................................... 22 
4.2.3 Service & personal.................................................................................................................................. 23 
4.2.4 Plats......................................................................................................................................................... 23 
4.2.5 Sortiment/Lagerhållning ......................................................................................................................... 23 
4.2.6 Kvalitet & Miljö...................................................................................................................................... 24 

4.3 0300 Bygg ...................................................................................................................................................... 24 

4.4 Sammanställning av intervju....................................................................................................................... 24 
4.4.1 Relation................................................................................................................................................... 24 
4.4.2 Pris .......................................................................................................................................................... 25 
4.4.3 Service & personal.................................................................................................................................. 25 
4.4.4 Plats......................................................................................................................................................... 26 
4.4.5 Sortiment & Lagerhållning ..................................................................................................................... 26 
4.4.6 Kvalitet & Miljö...................................................................................................................................... 26 

4.5 Tum Bygg AB................................................................................................................................................ 27 

4.6 Sammanställning av intervju....................................................................................................................... 27 
4.6.1 Relation................................................................................................................................................... 27 
4.6.2 Pris .......................................................................................................................................................... 27 
4.6.3 Service & Personal.................................................................................................................................. 28 
4.6.4 Plats......................................................................................................................................................... 28 
4.6.5 Sortiment/Lagerhållning ......................................................................................................................... 29 
4.6.6 Kvalitet & Miljö...................................................................................................................................... 29 

4.7 TGW Byggtekniska ...................................................................................................................................... 29 

4.8 Sammanställning av intervju....................................................................................................................... 30 
4.8.1 Relation................................................................................................................................................... 30 
4.8.2 Pris .......................................................................................................................................................... 30 
4.8.3 Service & personal.................................................................................................................................. 30 
4.8.4 Plats......................................................................................................................................................... 30 
4.8.5 Sortiment & Lagerhållning ..................................................................................................................... 31 
4.8.6 Kvalitet & Miljö...................................................................................................................................... 31 

4.9 Sammanfattning av Empiri ......................................................................................................................... 32 
4.9.1 Sammanställning av analys per företag & faktorer baserad på citat ....................................................... 33 

 

 

 

 



 5 

6. SLUTSATS OCH DISKUSSION ......................... ................................................. 40 

6.1 Slutsats........................................................................................................................................................... 40 

6.2 Egna reflektioner .......................................................................................................................................... 41 

6.3 Förslag på vidare studier ............................................................................................................................. 41 

7 KÄLLFÖRTECKNING .................................. ........................................................ 42 

7.1 Publicerade källor......................................................................................................................................... 42 

7.2 Elektroniska källor:...................................................................................................................................... 42 

7.3 Muntliga källor ............................................................................................................................................. 43 

BILAGOR............................................ ..................................................................... 44 

Förundersökning ................................................................................................................................................ 44 

Intervjufrågor ..................................................................................................................................................... 45 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Inledning  
 

I kapitlet redogörs för uppsatsens bakgrund och dess problemområde diskuteras. Ur denna 
diskussion formas sedan frågeställningen och uppsatsens övergripande syfte.  

 
 

 

1.1 Bakgrund 
 

Beijer byggmaterial i Kungsbacka har tagit ett stort investeringsbeslut. En ny bygghall med 
tillhörande butik ska byggas för ca 50miljoner kr. I dagsläget är Beijer byggmaterial i 
Kungsbacka en medelstor aktör med koncernens mått mätt, i och med investeringen av den 
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nya bygghallen hoppas Beijer byggmaterial i Kungsbacka på att kunna ta steget till att bli en 
större och viktigare aktör för koncernen. Investeringen kommer att öka kraven från 
koncernen. Beijer byggmaterial i Kungsbacka kommer att få högre mål att leva upp till 
angående omsättning och vinst. För att nå dessa mål kommer företaget behöva en ökning av 
sin omsättning dvs. fler kunder alternativt en volymökning.  
 
En ökad konkurrens från nya aktörer på marknaden gör att det finns mer alternativ för 
kunderna att välja mellan vilket gör att aktörerna på marknaden nu måste vässa sina 
verksamheter för att behålla sina gamla kunder, samt för att vinna nya (Kotler et al 2002). 
 
Marknadsförare hävdar att marknadsföringssituationen förändras på marknaden. Marknaden har 
blivit mer komplex och konkurrensen är allt mer aggressiv i och med att det etablerar sig nya 
aktörer på marknaden. Globaliseringen har givit kunden möjligheter som tidigare inte fanns, 
världen har krympt medan kunders referensramar blivit allt vidare (Gummesson, 1999).  
 
Företag hittar även nya leverantörer som tillhandahåller dem sina varor. Nya möjligheter har helt 
enkelt dykt upp. Som både pressar priser och ökar tjänsterna till kunden. Särskilt gäller detta de 
Nordiska länderna som länge varit isolerade öar. Detaljhandeln har utvecklats från att tidigt varit 
ett utbudsorienterad så har marknaden blivit efterfrågeorienterad. Vilket påverkar företagen och 
hur de bör agera. Samtidigt som gränserna mellan branscherna suddas ut, idag så finns det butiker 
som säljer allt från mat, trädgårdsmaskiner, kläder och virke (ex Ica Maxi). Detaljhandeln 
kännetecknas idag av ökad konkurrens vilket gör det väldigt viktigt för företagen att behålla sina 
nuvarande kunder (Ohlsson et al, 2005). 
 
Det stora urvalet för kunden vid val av affärer och produkter, gör att kunderna/konsumenterna har 
större krav än de tidigare hade. De kräver högre kvalitet, större utbud, bättre service och även 
lättillgänglighet vid inköpstillfällen.   
Därför gäller det idag att urskilja sig från sina konkurrenter och erbjuda kunderna ett mervärde av 
något slag som gör att kunden förblir hos företaget (Ohlsson et. al, 2005).  
 
Något som även numera beaktas är det samarbetet mellan kunden och leverantören. Ett bra 
samarbete är grunden för en lång relation där båda parter ska bli vinnare. Det vill säga går det 
bra för företagets kund kommer det gå bra för företaget. Det är därför idag viktigt att se sin 
kund som en partner. En förståelse för kunden och dennes kunder kommer göra att företaget 
kan anpassa sig bättre för att tillfredställa sina kunder (Gummesson, 2002).  
 
Så hur ska företag idag inom byggvaruhandeln agera för att öka sin omsättning?   
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Problemet som vi ska undersöka i uppsatsen är vilka olika faktorer som inverkar och vägs in 
när små och medelstora byggföretag ska välja var de inhandlar sitt byggmaterial. Eftersom 
många nya aktörer etablerar sig på marknaden som t.ex. Coop och Ica Maxi som har 
byggavdelningar. Med tanke på att det finns fler valmöjligheter för dem som inhandlar 
byggmaterial så känns det intressant att veta vad man som byggvaruhandel ska satsa på. Vad 
är det som gör att man går till en viss byggvaruhandel. Hur ska byggvaruhandeln gå tillväga 
när de ska utveckla sina butiker och lager. Det viktigaste som vi inriktar oss på är att lyssna 
till dem som inhandlar material och har det som vardag att göra det. De ger oss inblick i vad 
de anser är viktigt istället för att byggvaruhandlarnas personal ska gissa vad som genererar en 
bra upplevelse med besöken.  
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1.3 Förstudie 
 
I inledningsskedet av arbetet med denna uppsats var vi intresserade av att ta reda på vilka 
faktorer kunderna värderade. För att få fram vilka dessa faktorer är, och senare mer 
djupgående undersöka dess inverkan på köpbeslut, genomfördes en förstudie i form av 
telefonintervjuer. Via en kundlista över byggföretag i Kungsbackaområdet valdes det ut åtta 
olika byggföretag att delta vid förstudien. Dessa fick redogöra för vilka faktorer de tyckte var 
viktigast. Av de faktorer som nämndes som de som spelade in vid köpbeslut förekom följande 
frekvent: 
 

• Relationer  
• Service 
• Pris 
• Plats 
• Sortiment 
• Transport 

 
Genom att vi nu fått fram vilka faktorer som kunderna själva ansåg var av vikt, kunde vi 
avgöra vad som var viktigt att presentera i den teoretiska referensramen. Det är även via 
förstudien som vi kom fram till vilken vikt vi skulle lägga vid presentationen av de olika 
teman som vi valt att bygga uppsatsen kring. 
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1.4 Problemformulering 
 
Denna uppsats kommer att grunda sig på följande problemformulering. Vad avgör vid valet 
av byggvaruhandel för små och medelstora byggföretag i Kungsbacka området. 
 

1.5 Definitioner 
 
I fortsättningen uppsatsen kommer vi använda oss av vissa begrepp som vi använder följande 
definition av. 
 
”Små & medelstora byggföretag”, det är företag som ägnar sig åt mindre omfattande projekt 
som kan vara allt ifrån nybyggnation, reparation, tillbyggnad, service mm. Bedömningen av 
företagets storlek har gjorts utifrån antalet anställda. Med ”små byggföretag” menar vi 2-6 
anställda. ”Medelstora byggföretag” avser 7-20 anställda. 
 

1.6 Syfte 
 
Vi vill genom vår uppsatts beskriva hur en kund väljer mellan de olika alternativen av 
byggvaruhandlare. Samt på vilka grunder de baserar sitt beslut. I förlängning kommer detta 
att mynna ut i att vår uppdragsgivare, Beijer byggmaterial i Kungsbacka, kommer att kunna 
anpassa sin verksamhet efter de premisser som kunderna grundar sina inköp på. Genom 
denna kartläggning kommer förståelsen för vad valet av byggvaruhandel grundar sig på att 
öka. Därigenom kan de även utveckla sin marknadsföring. 
 

1.7 Målgrupp 
 
Denna uppsats riktar sig till vår uppdragsgivare, Beijer byggmaterial i Kungsbacka.  
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2. Teori 
 

I det här kapitlet presenterar vi den litteratur som vi har använt oss av i studien. Urvalet av 
använd litteratur baseras på förstudien. 

 
 

2.1 Industriella köpbeslutsprocessen  
 
Kotler et. al (2002) beskriver att i alla branscher när man handlar mellan företag så finns det 
en hel del beslut som ska fattas samt vissa steg som samtliga brukar gå igenom. Kotler 
beskriver tre olika sorters inköp.  
 

• Återköp – rutinmässiga köp som görs kontinuerligt utan ändringar. 
• Modifierade köp – här vill köparen ändra på någon av faktorerna t.ex. pris, produkt 

eller något annat. 
• Ny uppgift – här köper man en produkt för första gången.  

 
När man som företag gör inköp av material eller liknande finns det mycket att reflektera över, 
dessa stegen brukar vara bra att tänka på vid inköp. 
 

1. Allmän behovs beskrivning - Beskrivning av vad som behövs, kvalitet och kvantitet. 
2. Produktspecifikationer – Specificerar vilka tekniska egenskaper produkten skall ha.  
3. Leverantörsökning – Söker den bästa leverantören. 
4. Inbjudan till anbud – Skickar ut orderförslag för att få förslag/anbud.  
5. Val av leverantör – Granskar de anbud man har fått och väljer den som passar in bäst 

på de krav som man ställer.  
6. Specifikation över orderrutiner – Slutgiltiga order, här skrivs allting in, vald 

leverantör, vald produkt, mäng och leveranstid osv. 
7. Efteranalys av orderbehandlingen – Här analyserar man hela sin process och ser om 

allting gått bra och om man ska fortsätta att använda sig av samma leverantör i 
fortsättningen. 

 

2.2 Relationer i marknadsföringsperspektiv 
 
Vad relationsmarknadsföring (RM) är skiljer sig lite beroende på vem som definierar svaret.  
Gummesson (2002) väljer att använda sig av en definition som bygger på de tre 
nyckelvariablerna relationer, nätverk och interaktion. De tre variablerna utgör grunden för det 
som ska bli en "vinn-vinn" situation mellan företaget och kunden. Grundläggande för 
definitioner av RM är betydelsen av att skapa och underhålla relationer (Gummesson, 2002). 
 
Gummesson (2002) påpekar att det alltid måste finnas en viss mån av påverkan i 
marknadsföring. Många gånger använder sig företag av 4P som de viktigaste beståndsdelarna 
i marknadsföring. Betydelsen av relationer har inte uppmärksammast förrän på senare år. Det 
är först nu företag har börjat inse att relationer utgör grunden för all marknadsföring. Medan 
4P (produkt, pris, påverkan och plats) är massmarknadsföring av standardiserade 
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konsumtionsvaror, så handlar RM främst om den personliga relationen till kunder. 
(Gummesson, 2002) 
 
Sedan 1970 har de flesta företagen skiljt mellan marknads- och försäljningsavdelningen. 
Syftet har varit att betona att marknadsföring och försäljning är mer specialiserad. Det är dock 
något som är väldigt svårt att applicera i verkligheten. Gummesson (2002) använder sig av 
två begrepp vilka är marknadsförare på heltid, de som arbetar på en marknadsavdelning eller 
försäljningsavdelning, och marknadsförare på deltid, alla anställda oavsett arbetsuppgifter. 
Samt att han delar upp de som egna och externa. Marknadsförare på heltid inom företaget kan 
vara marknadsavdelning och försäljningsavdelning. Externa marknadsförarna på heltid kan 
vara reklambyrå, distributör mm. Marknadsförare på deltid inom företaget kan vara VD, 
ekonomiavdelning, serviceavdelning mm. Externa marknadsförarna på deltid kan vara 
kunder, investerare, media mm. Marknadsförare på heltid är de som är anställda eller på annat 
sätt engagerar sig för att arbeta med företagets marknadsföring och försäljning. Säljare är 
professionella kontaktpersoner som bygger kundrelationer, med andra ord är de 
marknadsförare på heltid. Deras bemötande och agerande ger kunden ett intryck av företaget. 
Kunderna till företaget kan vara en av deras viktigaste marknadsförare. De kan påverka 
företagets image genom att antingen rekommendera eller tala illa om produkterna och 
tjänsterna. Externa marknadsförarna såsom kunder kan dock inte styras rörande vilket 
budskap de skall kommunicera till marknaden. Det visar att varje medarbetare påverkar 
företagets kundrelation (Gummesson, 2002).  
 
Framgångsrika relationer skapar en kår av marknadsförare på deltid som ger referenser och 
sprider ett positivt rykte genom ”mouth to mouth” metoden det utan att belasta företagets 
marknads eller försäljningsbudget. Lojala kunder är mindre priskänsliga till viss mån 
eftersom de värderar pålitlighet, engagemang, bekvämlighet, varumärkes relationer och andra 
egenskaper. Dock är det lätt att glömma bort att även lojala kunder måste uppmuntras, de ska 
aldrig tas förgivna (Gummesson, 2002). 
 
Tidigare användes allt för stora resurser för att skaffa nya kunder och allt för små resurser till 
att vårda existerande kunder. Gummesson (2002) betonar vikten att vårda kundrelationen, att 
se leverantörer och kunder som medparter snarare än motparter. RM ska vara en win-win 
relation som resulterar i att går det bra för kunderna går det bra för företaget. Ett skäl till att 
satsa på redan existerande kunder är bristen på kunder. Att skaffa nya kunder är bara första 
stadiet i marknadsföringsprocessen. Därefter inträder den tunga insatsen att etablera 
långsiktiga och stabila affärsrelationer (Gummesson, 2002). 
 
Vikten ligger i att vinna kundens förtroende, det görs inte genom traditionellt säljtänkande. 
Relationskvaliteten och långsiktiga relationer är något som byggs upp av aktuella och tidigare 
prestationer. En myt inom marknadsföringen är att företagen är den aktiva och pådrivande 
parten och att kunden är passiv, motsträvig och okunnig. I B2B är det ofta kunden som står 
för företagets förändringar och utveckling (Gummesson, 2002). 
 
Vid B2B köper ofta kunden varor för att leverera till sina kunder, det kan vara varor som säljs 
vidare eller som ska användas till en produkt. Som leverantör har man med andra ord en 
indirekt relation till kundens kund. Som leverantör förutsätter det att man ser kundens 
kundbehov och har förståelse för om tex leveranser inte kommer fram så medför det problem 
för kunden. Det kan göra så att kundens operatörer blir sysslolösa, maskiner står still och både 
leverantören och kunden drabbas negativt (Gummesson, 2002). 
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Gummesson (2002) förklarar även vikten av den sociala relationen till kunden. Det kan vara 
det avgörande för företaget om de ska nå framgång. Där gränserna mellan sociala och 
professionella relationerna i många fall delvis suddas ut. Arbetet blir mer en livsstil även på 
fritiden. Vänskapen karaktäriseras av att man talar med varandra, hjälper varandra och ger 
varandra förtroende. Även om en konkurrent kan erbjuda ett bättre erbjudande stannar kunden 
kvar som kund pga relationen till företaget, tillit är mycket viktigt för kunden. På det sättet 
skapas ett partnerskap mer än en leverantör - kundrelation. Kunden måste kunna lita på att 
leverantören kan leverera när det är tänkt för att kunna säkerställa sin egen produktion. 
Köbildning och väntetider är inget som medför något mervärde för kunden, utan snarare ett 
mindre värde ur kundens synvinkel (Gummesson, 2002). 
 
 
Även om företag växer och blir stora så har de möjlighet till en nära kontakt med kunden, 
vilket är viktigt för företaget för att kunna bevara sin relation till kunden. Ansvaret ligger på 
frontlinjen vilket är personalen som jobbar direkt mot kunden. Personalen som arbetar i 
frontlinjen har även en annan viktigt uppgift vilken är att ta del av kunders klagomål och 
åtgärda dem om det finns möjlighet. Även om fel har uppstått kan företaget tillfredställa 
kunden genom att åtgärda felen och få en kund som ändå är nöjd med företaget (Gummesson, 
2002). 
 
Intellektuellt kapital delas upp i humankapital (individkapital) och strukturkapital. Med 
humankapital avses medarbetarna och deras kunskap, uppträdande och motivation och inte 
minst deras kundrelationer, relationer som arbetats fram under en längre tid.  
Individkapitalet är inbyggt i en person det har med förmågan att snabbt kunna vinna en kunds 
förtroende, en ytterst viktig egenskap hos en säljare. Personalens relationer till kunden kan 
därmed vara avgörande för företagets kunder. Tex om en medarbetare lämnar företaget 
försvinner då dennes humankapital och det förtroendekapital som den medarbetaren är bärare 
av. Medarbetare utgör därmed en väldigt stor betydelse för företaget (Gummesson, 2002). 
 
Nya kunder är ofta låganvändare eftersom de ofta också köper varor från andra leverantörer. 
Om relationen mellan kunden och företaget utvecklas kommer de slutligen favorisera 
företaget och på så vis kommer senare kundandelen stiga. En välutvecklad relation mellan 
företaget och kunden ökar chansen för kvalitet, produktivitet och ökad lönsamhet. Genom att 
kunden och leverantören då befinner sig i löpande interaktion. Genom att skapa stabila och 
långsiktiga relationer stängs konkurrenter ute från marknaden. Priset kan vara en faktor för att 
få en ny kund att göra affärer med företaget medan servicekvalitet, trygghet och smidighet 
skapar långsiktiga relationer. Den första ordern ställd av en ny kund är ofta olönsam men en 
förutsättning för att ska lönsamhet i framtiden (Gummesson, 2002). 
 
Ett sätt att få sina kunder att stanna är genom att använda sig av nollfelstrategi. Vilket går ut 
på att företaget skall arbeta upp sin kvalitet till 100 procent rörande korrekta varor och 
tjänster, dvs närma sig noll fel och minimera avhoppande kunder (Gummesson, 2002).  
 

2.3 Service 
 
Kotler har beskrivit hur företag kan vinna kunder utifrån andra faktorer än de traditionella 4P: 
na. Det görs genom att erbjuda fler fördelar till kunden än vad konkurrenterna gör. Företagen 
kan idag underlätta för kunderna att göra sina inköp, vilket gör att kunden smidigt kan göra 
sina beställningar. Helt enkelt göra det bekvämt för kunden, tex så erbjuder BMW sina 
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kunder att enkelt utforma och beställa sin egen bil via deras hemsida. Service är ännu en 
faktor som påverkar kunderna, det är ett sätt att vinna kunder genom ”snabb” service. 
Företaget erbjuder sina tjänster och service snabbare än sina konkurrenter och på så vis 
skapar mervärde. Företag kan även erbjuda bättre service än sina konkurrenter. Det genom att 
företaget har kunskap om kunderna och deras situation. Utformningen av butiken kan även ha 
en inverkan, att utforma butiken så att kunden uppskattar miljön som den befinner sig i skapar 
ett värde i sig för kunden. Att personal är alerta och hjälper kunden effektivt efter behov är 
även en faktor som skapar kundtillfredställelse. Smarta företag hjälper även sina kunder att få 
ut mesta användarvärde av sina varor, det kan ske via kunskap. De försöker förstå kundernas 
affärsverksamhet och i vissa fall kan även företaget branschen bättre än kunden. Företaget 
kan även visa kunden hur varorna skall användas samt hur de kan använda dem effektivare 
(Kotler, 1999). 
 
Upplevelser när en kund handlar är av största betydelse, att känna sig välkommen och att få 
bra hjälp är mycket viktigt. Det är trots allt så att servicen i slutändan handlar om att företaget 
ska överleva på de intäkter som kunden genererar. I företagsekonomisk forskning betonas 
kunden ofta starkt, men ses inte som en deltagare i samspelet utan som en faktor som kan 
manipuleras. Kunden kan genom bl.a. reklam och olika försäljningsknep påverkas (Abiala, 
2000). Relationen mellan försäljare och kund kan därför aldrig underskattas. Tonndorf (1996) 
beskriver hur kunder ofta värderar vänlighet framför fackkunskap. Vänlighet kostar inte mer 
för företaget än ovänlighet, men däremot beskriver Tonndorf att företag inte kan bortse att 
vissa produkter kräver kvalificerad personal vid försäljning. Spetskompetens kan alltså inte 
helt ersättas med ”vänlig personal”, men de kan få företaget att verka mer tilltalande. 
Kombinationen av spetskunskap och ett vänligt bemötande vid kontakt mellan säljare och 
kund syftar till att ge kunden en känsla av att det är kunden som köper, och inte säljare som 
säljer (Tonndorf, 1996).  
 

2.4 Transporter 
 
I det här avsnittet kommer vi att begränsa oss till den delen av transporter som rör logistiken 
mellan företag och kund. Alltså kommer vi inte att beröra den delen som rör hur material mm 
kommer till butiken. Det gör vi pga att det är vid logistik mellan kund och företag som Beijer 
kan skaffa sig konkurrensfördelar. 
 
Ett av de viktigaste sätten för ett företag att skaffa sig konkurrensfördelar gentemot sina 
konkurrenter är tiden. En stor skillnad mellan om ett företag eller organisation är 
framgångsrikt eller inte ligger i hur de hanterar tiden. Det är oavsett om företaget arbetar med 
produktion, distribution, produktutveckling, produktlansering, konstruktion eller försäljning 
(Persson et. al, 1996).  
 
Persson et. al. (1996) beskriver hur ett företag kan skaffa sig tiden som en konkurrensfördel 
genom att: 
 
• kunna leverera produkter och tjänster snabbare än konkurrenterna 
• kunna utveckla och lansera nya produkter och tjänster snabbare än konkurrenterna 
• företagets interna genomloppstider har reducerats i högre grad än konkurrenternas 
 
Den tidsbesparing som en snabb leverans kan medföra gör att ett högre pris delvis kan 
motiveras.  
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2.5 Pris 
 
Priser är ett enkelt sätt för ett företag att visa konkurrenskraft. Men ett företag har även 
kostnader att rätta sig efter vid prissättning. Kortfattat kan sägas att har du låga kostnader kan 
du sätta ett lågt pris alternativt nå en högre vinst, men i slutändan är det ändå kostnaderna 
som bestämmer din lägsta prisnivå (Kotler et. al. 2002). 
 
En stor avgörande faktor vid prissättning är konkurrenternas prisnivå. En kund kommer med 
största sannolikhet att undersöka vad det skulle kosta om den aktuella varan skulle inhandlas 
hos ett konkurrerande företag (Kotler et al, 2002).   
 
Det är viktigt för företag att skilja på verkliga priset och listpriset. Listpriset är det pris som är 
tänkt att ta för varan medan det verkliga priset är det som betalas av kunden. Det verkliga 
priset blir ofta lägre än listpriset då det ofta ges rabatter och andra förmåner till kunder 
(Kotler, 1999).  
 
Mängdrabatter är något som används av flera företag idag. Genom att handla i större 
kvantiteter finns det möjligheter att förhandla om bättre pris eller eventuellt få en bättre 
servicegrad genom att man blir en större och viktigare kund. I slutändan är det trots allt 
köparen, oavsett om den är privat eller industriell, som balanserar värdet av slutprodukten 
med samtliga komponenter som hänger samman med köpet (Kotler et al, 2002). 
 
En vanlig metod vid prissättning är inköpspris plus påslag för vinst, administration samt 
övriga omkostnader. Genom att använda detta tillvägagångssätt låser sig företag till sina 
kostnader istället för till efterfrågan. Denna metod för prissättning ses allmänt som en ärlig 
metod gentemot kunden i och med att säljare får en stadig återbetalning utan att utnyttja 
eventuella efterfrågeökningar från marknaden. En sådan ökning skulle kunna innebära att 
säljaren kan höja priset under en period för att maximera intäkterna (Kotler et al, 2002).   
 
Däremot har nya aktörer på marknaden gett sig in med filosofin att använda sig av ”market-
penetration pricing”, vilket handlar om att gå in på marknaden med ett lägre pris än redan 
existerande aktörer. Målet är att överta marknadsandelar (Kotler et al, 2002). Priset som 
företaget väljer att ta för sina produkter ska bl. a. grunda sig på den differentiering som 
företaget valt (Kotler, 1999).      
 
Som företag kan det vara svårt att beställa mer än vad som behövs, men då kan man istället 
köpa ett system och beställa alla delar till ett projekt för att på så sätt pressa ned priserna 
(Kotler et al, 2002).  
 
Säsongsbaserad rabatt är varor som säljs reas under vissa perioder av året. För att förtydliga 
begreppet är det varor som inte har säsong för tillfället. Som säljs billigare för att de inte är 
användbara under t ex vintersäsong (Kotler, 1999).     .  
 
Schäder (2006) skriver att i handeln mellan företag blir hela köpprocessen mycket längre och 
mer omfattande än mellan privatkonsumenter och näringsidkare. Erbjudanden blir mer 
omfattande i B2B och köparna är mer medvetna och har bättre kunskap på området de 
handlar inom. Schäder skriver även att det är viktigt att ha ett bra relativpris. Med det relativa 
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priset menas hur kunderna ställer det faktiska priset mot tidigare erfarenheter som tex service, 
bemötande osv och i sin tur ställer det mot det upplevda priset på marknaden.  
 

2.6 Plats  
 
Ett sätt att få folk att handla i sin butik har att göra med utformningen. Det kan vara en 
anledning som gör att kunden föredrar att komma till det specifika företaget. På grund av tex 
bekvämlighetsfaktorer eller att det är lättorienterat. Det går även att stimulera kunden att 
handla mer genom att bla uppmuntra till impulsköp. Ett exempel Gummesson tar upp är bla 
Superquinns butiker där de införde lekstugor för barnen så att mödrarna skulle kunna handla i 
lugn och ro. Om barnen trivs så stannar mödrarna längre och handlar mer och kommer gärna 
tillbaka (Gummesson, 2002). 
 
Vid valet av inköpsplats kommer dels den geografiska platsen i fokus samt hur organisationen 
är uppbyggd med butiks och lagerutformning. Gummesson (1998) talar om interaktion mellan 
leverantörs produkter och fysiska miljö. Med detta begrepp menas vikten av att ha ett 
fungerande system. Det kan tex vara utformningen av butiken, lätt att komma åt i lagret och 
att ha parkeringsplatser för att kunna lasta sina inköpta varor i lugn och ro. Alla olika aspekter 
bidrar till ett positivt eller negativt helhetsintryck som skapas när kunden ska inhandla sina 
varor.  
  

2.7 Produkt 
 
Kotler et al. (2002) skriver att en produkt består av tre olika dimensioner som kan beskrivas 
enligt följande: 
 

• Grundprodukten - är mest grundläggande och är det som konsumenten egentligen 
köper.  

• Faktiskaprodukten - saker som är omkring kärnprodukten såsom produktens delar, 
kvalitetsnivå, design eller egenskaper. 

• Utökadeprodukten – produktens totalnytta, t ex garantier, fri transport eller 
kunskapshjälp.  

 
Alla dimensioner är viktiga när en produkt ska säljas. Företag ska först se till vad kunden 
köper och ge den kvalitet som eftersöks. För att sedan utmärka sig på en marknad är det 
viktigt att utöka produktens totalnytta för att skapa intresse.  
 
Allt eftersom konkurrensen ökar har konsumenterna blivit mer medvetna och sofistikerade i 
sina inköp. Beroende på vad de köper och i vilka mängder så finns det olika faktorer som 
påverkar val av inköpsställe. Priset är inte längre en av de huvudsakliga faktorerna utan det 
kan säga att kunden köper ett totalvärde. Ekvationen kan uttryckas, ”värde = produkt + övriga 
fördelar/priset + övriga uppoffringar” (Tonndorf, 1996 sid. 28).  
 
För att kunna överleva på dagens marknad är det viktigt att placera kunden i första rummet 
och se till vad den vill i första hand. Företag ska försöka vara kundorienterade istället för 
produktorienterade. Företagen ska enligt Kotler et al. (2002) alltid sträva åt samma håll för att 
nå företagets kundmål. Man uppnår sina kundmål genom att ta hänsyn till ”customer 
delivered value” vilket är skillnaden mellan totala kundvärdet och totala kundkostnaden. 
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• Totala kundvärdet – är totalvärdet av produkten, servicen, personalen och märket som 

en köpare får genom ett visst marknadserbjudande. 
• Totala kundkostnaden – är kostnaden av ansträngningar, tid, pengar och energi som är 

sammanlänkat med ett marknadserbjudande. 
 
 
Idag är det viktigt för företag att på något sätt få sin produkt att framstå bättre/annorlunda 
gentemot andra varor på marknaden. Varor kan differentieras i verkliga eller psykologiska 
termer. Verkliga termer är när en produkt innehar en egenskap som verkligen skiljer sig från 
övriga produkters, t.ex. motorstyrka hos bilar. Med psykologiska termer menas att en skillnad 
skapas genom att differentiera produkten så det skapas ett mervärde för köparen. Det kan ske 
genom långvarig annonsering som gör att produkter förknippas med något särskilt, t.ex. 
Marlboro och dess cowboy kampanjer. Men i själva skiljer sig inte produkten från liknande 
varor (Kotler, 1999).       
 

2.8 Kvalitet 
 
Kvalitet kan uttryckas på många olika sätt men i slutändan handlar det om att ge kunden det 
som denne vill ha. Dessutom ska företag sträva efter att ge kunden mer än vad den 
efterfrågar. Kundens förväntningar på mötet med företaget ska överträffas, vilket syftar till att 
göra kunden förtjust och hänförd (Bergman et. al, 2001).  
 
Avsikten med att arbeta med kvalitet är att  
 
”uppnå största möjliga kundvärde i alla led till lägsta kostnad” (Sörqvist, 2000, sid. 13). 
 
Om ett företag lyckas kommer kunden såväl som den anställda finna tillfredställelse. För den 
anställda kan detta yttra sig genom motivation och arbetsglädje. För kunden kan ett lyckat 
kvalitetsarbete medföra att denne kan acceptera ett högre pris än vad konkurrenter erbjuder 
samt vid framtida köp återigen väljer verksamhetens varor och tjänster (Sörqvist, 2000).  
 
Bergman et. al. (2001) tar i sin bok upp olika kvalitetsdimensioner som måste uppfyllas för 
att kunden ska vara nöjd med en vara vilka är: 
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Figur 1. Kvalitetsdimensioner på en vara (Bergman et. al, 2001) 
 
Att identifiera om en vara innehar de egenskaper, dimensioner, som avses är enkelt då de är 
lättidentifierade på många punkter. Svårare blir det när det gäller identifikation av en tjänsts 
kvalitets nivå. Tjänster avser tex den kontakt och hjälp som en säljare ger en kund vid 
kontakten i butik. De kvalitetsdimensioner Bergman et. al. (2001) tar upp i sin bok är: 

 
Figur 2. Kvalitetsdimensioner på en tjänst (Bergman et. al. 2001) 
 
Grunden för att en kund ska uppleva kvalitet är en subjektiv upplevelse hos kunden. Mycket 
av denna upplevelse grundar sig i att kunden ska känna tillfredställelse. Kvalitet kan alltså ses 
som en fysisk egenskap hos såväl en vara, tjänst eller process. Kvalitetsbegreppet kan 
konkretiseras genom att det bryts ner i element tills man når ett antal oberoende egenskaper 
som tillsammans ger produktens kvalitet (Sörqvist, 2000). Alltså blir kvaliteten den 
upplevelse en kund får med sig från mötet med företaget. Vilken grundar sig i både 
upplevelsen av tjänsten och varan.   

 

• Pålitlighet, som avser tjänstens jämnhet i resultat, till exempel punktlighet och 
precision vad avser information och faktureringsrutiner och att det som utlovats 
faktiskt blir utfört. 

• Trovärdighet, som syftar på om man kan lita på leverantören. 
• Tillgänglighet, dvs. hur lätt det är att få kontakt med leverantören. Hit hör läge, 

öppethållande och möjligheter att nå leverantören via telefon och andra tekniska 
hjälpmedel. 

• Kommunikationsförmåga, som är förmågan att kommunicera med kunden på ett 
sätt som är naturligt för kunden och som kunden förstår. 

• Tjänstevillighet, dvs. viljan att hjälpa kunden. 
• Artighet, som hänförs till leverantörens uppförande i form av hövlighet, omtanke 

och vänlighet. 
• Inlevelseförmåga, som avser förmågan att leva sig in i kundens situation. 
• Omgivning, som är den fysiska miljön i vilken tjänsten utförs, dvs utrustning 

och lokalers utseende. 

• Driftsäkerhet, Som handlar om hur ofta det inträffar fel och hur allvarliga dessa är. 
• Prestanda, av betydelse för kunderna på det avsedda marknadssegmentet, såsom 

hastighet, effekt, livslängd eller storlek 
• Underhållsmässighet, som hur lätt det är att upptäcka, lokalisera och avhjälpa fel. 
• Miljövänlighet, som är produktens inverkan på miljön, exempelvis i form av 

avgaser eller återvinningsbarhet och hur miljöaspekter beaktas under produktion. 
• Utseende, som är en estetisk parameter som skapas genom exempelvis design och 

färgval. 
• Felfrihet, dvs. att varan inte är behäftad med fel eller brister när vi köper den.  
• Säkerhet, dvs. att varan inte orsakar skada på person eller egendom eller att varan, 

i vissa fall, ger fullgott skydd mot skada. 
• Hållbarhet, dvs. att produkten kan användas, lagras och transporteras utan att den 

försämras eller kommer till skada. 
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2.9 Sammanfattning av teori 
 
Länge har man haft 4P: na som kärnan för marknadsföring men på senare tid har förståelsen 
för hur stor inverkan relationsmarknadsföringen har. Där RM borde sättas i kärnan i 
marknadsföring och de 4P: na som yttre faktorer. Företag har tidigare fäst stora resurser vid 
att skaffa nya kunder istället för att utveckla och vårda existerande kundrelationer. RM 
handlar om att vinna sina kunders förtroende via service och tidigare prestationer. En viktig 
del för företaget är att lyssna och ha förståelse för sina kunder, så att man vet konsekvenserna 
av sitt agerande. Man ska se kunden som en partner där båda ska gå med vinst. Personalens 
betydelse betonas även i RM då de är lika viktig som ledningen. Eftersom det är de som i 
många fall har kontakten med kunden. Det är även de som ska bistå kunden med god service.  
En framgångsrik relation skapar bara fördelar för företaget då kunder blir mindre priskänsliga 
och även kan bidra till att marknadsföra företaget (Gummesson, 2002). 
 
Relationen mellan kund och säljare ska ej heller underskattas. Ett bra vänligbemötande kan ge 
kunde så mycket mer utan att det kostar företaget något. Välutbildad personal bidrar även till 
att säljaren kan hjälpa kunden bättre (Tonndorf, 1996). Service är idag ett effektivt sätt hur 
företag kan skapa mervärde till sina kunder. Det handlar om att ge mer än bara en vara. Där 
smidighet, snabbhet, kunskap och bra service är några av de vanligaste. En bra service eller 
en bra utformad butik kan vara avgörande för kunder när de väljer var de ska göra sina inköp 
(Kotler, 1999). Tiden är även ett starkt konkurrensmedel där vikten ligger i hur företaget 
handskas med tiden. Företag kan skaffa sig en fördel gentemot konkurrenter genom att kunna 
leverera produkter snabbare och det kan motivera ett högre pris (Persson et. al. 1996).  
 
Priset i sig är ett enkelt sätt för företag att visa konkurrenskraft. Prissättningen påverkas av 
konkurrenternas prisnivå. Många företag använder sig idag av mängdrabatter till kunder som 
handlar mycket. Där kunder får ett bättre pris som gör stora inköp. Ett annat sätt att locka 
företagskunder är att använda sig av ett högre listpris än det verkliga priset. Vilket gör att 
företagskunden i sin tur kan redovisa ett högre pris till sina kunder (Kotler, 2002).  
 
Platsen för verksamheten kan vara en konkurrensfördel. Smarta företag anpassar sin 
utformning efter kunden genom att göra det bekvämt för kunden. Vilket gör att de gärna 
kommer tillbaka. Samtidigt kan butiken utformas så att kunden handlar mer via impulsköp 
(Gummesson, 2002). Butiken och lagrets uppbyggnad är även faktorer som skall beaktas. Det 
ska vara lätt för kunden att handla i sin helhet, alltifrån lager, parkeringar och lugn och ro mm 
(Gummesson, 1998). 
 
Produkten (varan) består i tre olika dimensioner, grundprodukt, faktiskaprodukten och den 
utökandeprodukten där alla delar är viktiga för att sälja en produkt och ge kunden den kvalitet 
den efterfrågar. Idag är inte priset den huvudsakliga faktorn konsumenten går efter, kunden 
köper totalvärdet. Där produkten och övriga fördelar värderas (Tonndorf, 1996). Där det 
totala kundvärdet är värdet av produkten, service, personal och märket kunden får.  
 
Det talas även ofta om kvalitet vilket handlar om att ge kunden det den vill ha eller mer än 
vad den efterfrågar (Bergman et. al, 2001). För kunden kan ett lyckat kvalitets arbete medföra 
att denne accepterar ett högre pris (Sörqvist, 2000). Bergman (et. al, 2001) har kartlagt olika 
dimensioner av kvalitet som bör uppfyllas. Där felfrihet, hållbarhet och säkerhet är några av 
faktorerna på varor. Tjänster däremot har andra kriterier där bla trovärdighet, tjänstevillighet, 
tillgänglighet och pålitlighet är viktiga.  
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3. Metod 

 
I detta kapitel beskriver vi hur vi har gått till väga. Vi har valt en kvalitativ ansats och använt 
oss av ett teoretiskt ramverk som grund till arbetet. I vår kvalitativa ansats har vi arbetat med 

semistruktureradeintervjuer. 
 
 

3.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder 
 
Normalt skiljer man mellan två olika angreppssätt inom samhällsvetenskapliga studier. Dessa 
metoder är kvalitativa eller kvantitativa. De kan användas var för sig eller tillsammans. 
Skillnaden mellan de två ligger i att vid kvalitativ metod använder sig av analys av det 
verbala. Datan som kommer fram är produkten av en tolkningsprocess, det blir inte 
användbart förrän man har tolkat och analyserat det.  
 
Kvantitativa metoder bygger på siffror som redovisas i t.ex. diagram eller tabeller. Det som 
studeras görs mätbart genom att undersökningsresultaten presenteras numeriskt. Det finns 
fördelar med att kunna kvantifiera data. Resultaten som framkommer kan beskrivas exakt och 
det blir möjligt att jämföra olika resultat på olika objekt. Förutsättningen för det kvantitativa 
angreppssättet är att samma metod används för alla undersökta variabler. 
 
Då denna uppsats fokuserar på ord snarare än siffror baseras den huvudsakligen på den 
kvalitativa metoden. Den lämpar sig bäst då empirin grundas på intervjuer och samtal. 
 

3.2 Fallstudie 
 
En fallstudie används ofta vid samhällsforskning och i synnerhet vid småskaliga 
undersökningar. Den kännetecknas av att man undersöker något specifikt på djupet. Man 
koncentrerar sig endast på en eller endast ett fåtal undersökningsenheter för att därmed kunna 
få en djupare förståelse. Man brukar särskilja en fallstudie från andra studier genom vissa 
karaktäristiska drag: 
 

• Fokus ligger på en eller få enheter 
• Man går på djupet 
• Man fokuserar på relationer och processer i den naturliga miljön 

 
Denna studie bedrivs genom en fallstudie pga att det är viktigt att få fram vad varje undersökt 
enhet verkligen värderar och hur den undersökta enheten kommer fram till sitt beslut. 
 

 

 

3.3 Uppdragsgivare 
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Beijer Byggmaterial AB 
 
Beijer Byggmaterial AB är en av Sveriges största rikstäckande bygghandelskedjor. De finns 
på ett 60-tal platser i landet från Luleå i norr till Malmö i söder.  
Deras kundgrupp är stora och små byggföretag och även privatpersoner. Företaget omsätter 
ca 3,5 miljarder SEK och är ca 1200 anställda.  
Beijer Byggmaterial ingår som en del i koncernen DT Group som bedriver verksamhet i 
Danmark, Norge, Finland och Sverige.  
 
Beijers affärsidé: 
Beijer ska till fordrande kunder tillhandahålla en överlägsen lösning kring byggprodukter i ett 
systemperspektiv. Detta ska resultera i ett effektivt och tryggt byggande. 
   

3.4 Intervjupersoner 
 
Vid urvalet av enheter som har deltagit i undersökningen har vi använt oss av ett kundregister 
över vilka aktörer som finns i Kungsbacka området. Utifrån det har vi valt företag att göra 
intervju med. Det tillvägagångssättet har sedan upprepats med ytterliggare ett nytt företag 
ända tills det intervjuade företaget inte längre bidrar med ny information. Den metod som vi 
har valt att använda oss av kallas ”konvergensprincipen” (Sörqvist, 2000) Vi har undersökt 
såväl de som är och inte är kunder hos Beijer Byggmaterial. 
 

3.5 Avgränsningar 
 
Efter samtal med Per Jönsson, företagsledare på Beijer byggmaterial i Kungsbacka, framgick 
det att den kundgrupp som var den mest intressanta var små och medelstora byggföretag. Det 
är den kundgruppen som står för den delen av omsättningen som generar störst vinst.  
 
Den första avgränsningen blir således att vi inriktar oss på små och medelstora byggföretag. 
 
Den andra avgränsningen blir att vi riktar in oss på de aktörer, enheter, som är aktiva i 
Kungsbackaområdet. 
 

3.6 Presentation av respondenter 
 
Bröderna Bräder Bygg AB 
 
Jonas Karlsson är anställd snickare på Bröderna Bräder Bygg AB. Genom denna position 
kommer Karlsson ofta i kontakt med byggvaruhandlare i och med att det är han som hämtar 
och tar emot material.  
 
Bygg 0300 
 
Hans Kindströmmer är en av delägarna och är även byggmästare. Det är Kindströmmer som 
beslutar var de handlar samt förhandlar om priser.  
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Tum Bygg AB 
 
Staffan Fritiofsson är delägare i Tum Bygg AB och tillsammans med sin kompanjon ansvarar 
han och bestämmer var de ska inhandla det byggmaterialet som de köper.   
 
TGW Byggtekniska 
 
Thomas Wall är utbildad skadeinspektör och har mer än 25 års erfarenhet av arbete i 
byggbranschen. Det är han som beslutar var de inhandlar material och ansvarar för att utfärda 
offerter till byggprojekten. 
 

3.7 Datainsamling  
 

3.7.1 Primär data 
 
Man skiljer mellan data som samlats in för första gången, primärdata, samt de data som redan 
finns, sekundärdata. De vanligaste sätten att samla in primärdata är genom direkta 
observationer, intervjuer och enkäter. 
 
Vid genomförandet av denna studie har personliga intervjuer används. De har genomförts på 
ett sådant sätt att de ska uppfattas mer som ett öppet samtal, men för att få struktur på 
intervjuerna har vi använt oss av ett semistrukturerat upplägg. Genom att göra så får den 
intervjuade frihet att själv föra resonemang kring de öppna och övergripande frågor som 
ställts, men samtidigt styrs intervjun av intervjuaren (Kvale 1997). Vid tillfälle har den 
intervjuade fått kompletterande frågor för att täcka in alla de parametrar som vi ville 
undersöka (Sörqvist 2000). Intervjuerna gjordes i deras miljö, på arbetsplats eller deras kontor 
för att skapa trygghet för respondenten (Sörqvist 2000). Vi tänkte även på att en av oss 
genomförde intervjun för att skapa en mer avslappnad känsla så det inte blev ett förhör.  
 

• Karlsson intervjuades på sin arbetsplats den 1 mars, kl: 11.15 
• Kindströmmer intervjuades i Beijers lokaler den 27 februari, kl: 13.00 
• Fritiofsson intervjuades via telefon den 11 april kl: 16.00 
• Wall intervjuades i sitt hem den 2 mars, kl: 09.15 

 

3.7.2 Sekundärdata 
 
Med sekundärdata menas data som redan har samlats in. Exempel på sekundärdata är böcker, 
tidskrifter, artiklar och elektroniska källor mm. Data av denna typ är enkel att få tag på och 
enkel att kontrollera eftersom den finns tillgänglig för alla. Dock måste denna typ av data 
inhämtas med ett kritiskt tänkande då författaren bakom publikationen kan ha skrivit för ett 
särskilt syfte. Informationen kan vara vinklad till någons fördel. 
 
Vår studie kommer att baseras på sekundärdata inhämtad från information publicerad i 
bokform. De för vår studie viktigaste böckerna har varit ”Relationsmarknadsförinq Från 4 P 
till 30 R” av Evert Gummesson, samt ”Kundtillfredställelse och kundmätningar” av Lars 
Sörqvist.  
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Vi har även använt oss av databaserna  
 
http://www.libris.kb.se/index.jsp 
http://www.uppsatser.se/ 
 
Sökord: service, b2b, detaljhandel, byggvaruhandel, relation. 
 

3.7.3 Källhänvisningsmetod 
 
Vid källhänvisningar har vi valt att använda oss av det så kallade Harvardsystemet. 
Harvardsystemet innebär att man sätter in källangivelser i en parentes i löptexten. 
Källhänvisningar uttrycks som författarens efternamn samt tryckår.       
 

3.8 Metod för analys 
 
Analys av kvalitativ data kan ibland uppfattas som godtycklig. Många människor refererar till 
analys som kvantitativt arbete där statistik behandlas. Att försöka göra kvalitativ data till 
kvantitativ kan i många fall leda till felaktig analys av den insamlade datan då den ej varit 
avsedd för sådan analys (Sörqvist, 2000).  
 
Vi har valt att använda oss av en trestegsmodell som innefattar Reduktion, Strukturering och 
Visualisering. Reduktionsdelen går ut på att den insamlade datan reduceras ner för att bli mer 
överblickbar. Detta sker genom att ovidkommande data tas bort. Struktureringsdelen innebär 
att man söker samband mellan olika data och utifrån detta låter naturliga grupper växa fram. 
Den tredje delen blir visualiseringsdelen som syftar till att visa de samband som framträtt och 
de relationer som existerar i den insamlade datan (Sörqvist, 2000).  
 

3.9 Kritik mot val av respondenter 
 
Vid valet av intervjupersoner strävade vi efter att undersöka vad personer i direkt 
beslutsfattande ställning hade att säga. Vid tre av de fyra intervjuer som genomfördes befann 
sig respondenten i en sådan ställning. Men vid den fjärde intervjun, Jonas Karlsson, nådde vi 
inte den önskade nivån hos respondenten.   
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4. Empiri 

 
I detta kapital kommer vår empiriska undersökning presenteras. Fallföretagens svar 
presenteras var för sig tillsammans med en kort presentation av företaget. 

 
 

4.1 Bröderna Bräder Bygg AB 
 
Företaget startade 1996 av bröderna Mats och Ulf Wetterlundh. De hade då ett gediget 
kunnande från branschen. Med ett brett kontaktnät av både kunder och leverantörer som ville 
arbeta med dem. Man kan lugnt säga att de fick en flygande start, då tidigare kunder valde att 
följa med dem. Dem fick omgående anställa personal för att möta efterfrågan. De tar 
totalansvar och anlitar samarbetspartner där deras kompetens sviker eller då de behöver 
förstärkning. Företaget har hela tiden vuxit med egna medel och idag har man byggt ett eget 
hus för sin verksamhet i Lindome. Bröderna Bräder Bygg AB åtar sig mest arbeten inom 
nybyggnation, renovering och service.  
Idag är man omkring 20 personer. 
 
(källa: http://www.brodernabrader.se/Foretaget.asp) 
 

4.2 Sammanställning av intervju 
 

4.2.1 Relation 
 
Bröderna Bräder Bygg (BBB) och Karlsson handlar det mesta av sitt byggmaterial av 
Kungälvs Trä, det beror till stor del på att inköparen på BBB har en god relation till Kungälvs 
Trä, de har handlat genom dem under många år. När Karlsson ska inhandla material lägger 
han vikt vid att bli bra bemött. Karlsson har upplevt en förbättring och anser att om man 
skapar en bra relation mot personalen går inköpen smidigare. Karlsson sammanfattar varför 
de handlar på Kungälvs Trä enligt följande: 
 

 ”Främst tror jag att det beror på att vi har en bra relation med Kungälvs Trä”.  
 

4.2.2 Pris 
 
Karlsson lägger ingen större vikt vid vad materialet kostar, det är upp till inköparen på BBB 
att förhandla fram bra priser.  

 
”Det skulle ta för mycket tid om vi skulle förhandla om varje sak vi köper”.  

 
Vid större projekt som husbyggen och liknande lämnar de in större beställningar och 
använder kvantiteten som en faktor när de förhandlar om priset. 
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4.2.3 Service & personal 
 
Transport och leveranser är en viktig del i BBB och Karlssons vardag. Om inte leveranserna 
fungerar felfritt påverkar det i stor omfattning.  
 

”Viktigast är väl att transporterna sköts på ett bra sätt, vi måste ju få materialet i tid så 
vi inte står sysslolösa och kostar pengar”.  

 
Transporterna idag kommer främst från Kungälvs Trä och fungerar bra.  
 

”Det är sällan några sura miner när han som kör lastbilen kommer och är det något 
problem så löser dem det”.  

 
Andra tjänster som kapningar, hyvleri eller sågade skivor används också till viss del.  
 

”Ska man ha många skivor i ett visst mått är det smidigare att få dem kapade istället 
för att stå och göra det på plats”. 

 
Som yrkesman tycker Karlsson att öppettiderna som råder är bra, han gillar bäst att handla på 
morgonen om det är möjligt. Då är det lugnast och man slipper oftast vänta på att få hjälp 
eller liknade. Rent kunskapsmässigt anser inte Karlsson att byggvaruhandlarna har speciellt 
bra kunskap om byggnadstekniska detaljer. Kravet som han ställer är att de ska veta mycket 
om materialet de säljer men rent byggnadstekniskt så frågar han på andra håll om det behövs 
eftersom han inte tycker de är speciellt kompetenta på den biten. 
 

4.2.4 Plats 
 
BBB använder sig i stor utsträckning av transporter när de handlar sitt material. Vid de 
tillfällen när de ägnar sig åt mindre arbeten vänder de sig till den närmaste byggvaruhandeln. 
Om det inte krävs specialbeställning.  
 

4.2.5 Sortiment/Lagerhållning 
 
Karlsson lägger stor vikt vid ett brett sortiment. 
 

”Sortimentet är mycket viktigt, där vi handlar idag är ett bra sortiment och det mesta 
finns och finns det inte så tillverkar dem de på plats”.  

 
Ytterliggare en aspekt som Karlsson tar upp är tillgänglighet i butik och lager. Påfyllda hyllor 
och vid behov hjälp av personal med t ex lyft och uppskrivning av inhämtat material ska ske 
smidigt. Det är något som Karlsson anser att en byggvaruhandlare ska vara bra på. 
  

”Det man skulle kunna förbättra är väl snabbheten, det försvinner mycket tid när man 
ska stå och vänta på att t ex skriva upp vad man har tagit eller om man vill ha hjälp på 
lagret att lyfta fram något”.  

 
Något som Karlsson saknar är möjligheten att kunna köra in i lokalerna och lasta materialet 
direkt på fordonet, Karlsson motiverar sitt önskemål med,  
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”det skulle spara mycket tid och jobb att bara lyfta en gång, slippa lasta på vagnar 
med”.    

 

4.2.6 Kvalitet & Miljö 
 
Kvalitet är en faktor som Karlsson lägger mycket stor vikt vid, priset får i detta fall komma i 
andra hand.  
 
 ”Jag ser hellre till att vi får bra kvalitet på det material som vi köper” 
 
En övrig faktor som spelar in vid köpbeslut för BBB är att de är miljöcertifierad via ISO.   
 

4.3 0300 Bygg 
 
Företaget startade i sin nuvarande form 2003, tidigare så fanns företaget under Pråmbyggen 
KB. Delägarna har varit etablerade i byggbranschen under de senaste sex åren. Företaget är 
beläget i Vallda utanför Kungsbacka. Företaget består totalt av fyra personer varav två 
anställda och delägarna. Under högsäsong hyr de in från två till sex personer allt efter behov.  
O300 bygg arbetar mestadels med tillbyggnationer, reparationer av byggnader, markarbeten, 
dränering och betongarbeten. I framtiden kommer även badrum och våtutrymmen vara en 
arbetsuppgift så snart de skaffat sig våtrumsbehörighet. 
 
(källa: intervju Hans Kindströmmer) 
 

4.4 Sammanställning av intervju 
 

4.4.1 Relation 
 
Kindströmmer handlade tidigare det mesta av sitt material av Onsala Villan men när Magnus 
Schyum, hans tidigare arbetskollega, gick över till konkurrenten Beijer valde Kindströmmer 
efter en tid att följa efter. Idag så känner han de flesta på företaget och är medveten om att 
Beijer är lite dyrare än konkurrenterna, men genom hög servicegrad och bra relation 
överväger det vid valet av byggvaruhandel. Kindströmmer anser även att relationen är viktig 
att sköta om, en bra relation är mer värd än många andra faktorer. Kindströmmer har skapat 
sig en personlig kontakt med de anställda på lagret vilket underlättar när han kommer in och 
handlar material. Kindströmmer tycker att han känner personalen, ”grabbarna”, nu och de 
hjälper honom mer än gärna.  
 

”Man vill vara trogen och sköta om sina relationer som man skapar sig” 
 
Tilliten till de anställda på Beijer och till Per Jönsson som är företagsledare för Beijer 
Kungsbacka och Beijer som företag är en av grunderna till den väl fungerande relationen. 
Han anser att relation är grunden för den goda servicen han får. Ett system som han använder 
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sig av när han köper sina varor är att Kindströmmer säger vad han plockat på sig. Vilket 
sedan noteras för att faktureras.  
 

4.4.2 Pris 
 
Prissättning är en mycket viktig del när man beslutar om var man ska köpa sitt material. När 
Kindströmmer lämnar pris till sina kunder ska han kunna redovisa precis vad han har betalat 
och det påslag han gör på 15 %. För att visa kunden vad han betalar. Det gör han för att 
kunden ska kunna jämföra med butikspriset.  
 

”Priserna är naturligtvis jätteviktiga, annars kan vi inte konkurrera om vi inte har rätt 
priser” 

 
Vid större projekt då material ska inhandlas lämnar Kindströmmer offerter till flera 
byggvaruhandlare. Offerterna han får tillbaka har ingen inverkan på valet av 
byggvaruhandlare då Kindströmmer redan har bestämt sig för att handla sitt material på 
Beijer. Offerterna används i syfte att jämföra priser och för att kunna förhandla med en säljare 
på Beijer. Priset på materialet är väldigt viktigt då det i stort sätt betalar deras löner. De får in 
en till två miljoner kronor på arbete medan de får in tre till fyra miljoner kronor på materialet 
per år. Rabatter har mindre betydelse då det viktiga är vad Kindströmmer får betala för sitt 
material. Kvantiteten som inhandlas per år har även en viktig betydelse då det är enklare att 
förhandla bra priser när man köper stora volymer. Handlar han mer på Beijer istället för att 
exempelvis dela upp sina varuinköp på flera bygghandlare, kan han lättare förhandla om 
priset. T.ex. säger Kindströmmer att priset på material blir lättare att förhandla om han 
handlar för fem miljoner kr per år än 300 000kr.  
 

4.4.3 Service & personal 
 
Kindströmmer säger att servicen är en av de stora avgörande faktorerna till att han handlar på 
Beijer.  
 

”Jag får ett personligtbemötande av säljare och personal när jag handlar”.  
 
Servicen är en av de faktorerna som byggvaruhandlare kan skapa betydande 
konkurrensfördelar med enligt Kindströmmer. En av anledningarna till att Bygg 0300 bytte 
byggvaruhandel från Onsala Villan till Beijer var för att servicen var sämre på Onsala Villan. 
Beijer fungerar mer problemfritt enligt Kindströmmer, deras leveranser kommer fram i tid 
och vill man ha något utkört i sista minuten så kan man lita på att få sina varor, det är inte 
många byggvaruhandlare som kan lösa det. Kunskap hos personalen är viktigt.  
 

”Spetskunskap är det jag vill ha som yrkesman själv, klart jag känner till mycket men 
när jag behöver jag fråga måste jag kunna göra det.” 

 
Det är viktigt att det går fort när de ska köpa sina varor, man ska inte behöva stå och vänta för 
att få hjälp. Deras väntetider på att få hjälp med material gör att det stjäl arbetstid ifrån 
pågående arbete. Kindströmmer tycker att transporterna är den viktigaste av de tjänster som 
erbjuds. Transporter ska komma när det är bestämt. De övriga tjänster som erbjuds används 
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ibland men inte i lika stor utsträckning. Kindströmmer sammanfattar bra service med att ha 
bra personal på alla platser och effektiviteten när han handlar.  
 

4.4.4 Plats 
 
Kindströmmer anser att platsen inte är en av de viktigare faktorerna när han väljer var han ska 
handla. Det går alltid att lösa genom transporter. Servicen kan vara mycket bättre på en 
byggvaruhandlare längre bort, vilket kan motivera Kindströmmer att åka dit istället för det 
närmaste alternativet. Tillgängligheten har en viss betydelse men andra faktorer väger tyngre 
vid valet. Kindströmmer berättade under intervjun att han har gjort jobb i Smögen ca 10 mil 
från där han brukar inhandla sitt material men köpte ändå det mesta av sitt material på Beijer 
istället för på plats. Det var bara kompletterande material som inhandlades på plats. Något 
som Hans saknar idag där han handlar är möjligheten att kunna köra in med bilen i hallen och 
packa varorna direkt på släpkärran. 
 

4.4.5 Sortiment & Lagerhållning 
 
Kindströmmer anser att alla byggvaruhandlare överlag har ett bra och brett sortiment. Han har 
handlat en del utomlands i Polen och Ryssland och det går inte att jämföra berättar han. Det 
han efterfrågar bör och finns oftast inne annars brukar han få hjälp att beställa eller så får han 
söka sig någon annanstans.  
 

”det man söker efter det finns oftast, och finns det ej kan man snabbt få det efter en 
beställning”. 

 
Det som Kindströmmer saknar där han handlar idag är lite fler standardmodeller av t ex 
dörrar och fönster. Återigen poängterar Kindströmmer vikten av lagerarbetarnas betydelse 
genom att det alltid måste/ska vara påfyllt i lagret så det inte är tomt när man behöver något.  
 

4.4.6 Kvalitet & Miljö 
  
Kvaliteten är enligt Kindströmmer mycket viktigt, även om priset är en stor och avgörande 
faktor får det inte inverka på kvaliteten i materialet man köper.  
 
 ”Det får inte vara skit man köper till lågt pris, det är meningslöst”. 
 
Använder man bättre material blir det lättare att arbeta med det. Huruvida materialet är sett ur 
miljösynpunkt säger Kindströmmer, 
 

”bygghandlarna har idag blivit ganska duktiga på vad de säljer och inte säljer av 
miljöskäl”.  

 
Däremot använder de sig inte av någon miljöpolicy eller liknande.   
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4.5 Tum Bygg AB 
 
De som driver Tum Bygg AB heter Anders Engelbrektsson och Staffan Fritiofsson. Företaget 
startade 1995 och arbetar första hand i Kungsbacka och Göteborg med omnejd.  
De har tillsammans lång erfarenhet av branschen och gedigen kunskap och har i sina 
totalentreprenader ett bra samarbete med duktiga hantverkare inom olika områden. 
Under de tio åren de nu har varit verksamma med sitt företag har de utfört arbeten åt många 
nöjda kunder, både privatpersoner och företag.  
Tum Bygg AB utför alla typer av byggarbeten åt både privatpersoner och företag såsom 
nybyggnation, om/tillbyggnation, renovering samt mureri- och putsarbeten m.m. 
 
(Källa: http://www.tumbygg.se/default.asp?HeadPage=210) 
 

4.6 Sammanställning av intervju 
 

4.6.1 Relation 
 
Tum Bygg AB köper helst in sitt material från ett och samma företag, de anser att det blir 
säkrare och tryggare för dem. En av anledningarna till att de är kund på sin nuvarande 
byggvaruhandel är relationen till Per som är företagsledare och de övriga anställda. 
Fritiofsson säger,  
 

”Jag tycker det är väldigt viktigt att ha bra relation, man litar på varandra och 
samarbetet blir tryggare”.  

 
Fritiofsson berättar vidare att grunden för ett bra samarbete är tillit och ärlighet, med målet att 
allt ska fungera problemfritt.  
 

4.6.2 Pris 
 
Priset är inget som påverkar Tum Bygg AB vid valet av bygghandel.  
 

”Priset mellan olika bygg varuhandelsföretag bryr vi oss inte om. Det är helt o-relevant 
vid vilken byggvaruhandel vi väljer”.  

 
Fritiofsson säger att priserna ändå inte varierar så mycket mellan olika byggvaruhandlare. 
Istället talar han om att det viktiga med priset är vilka marginaler de har mellan inköp av 
material och priset till sin kund.  
 

”Det viktiga är att vi har en god marginal/rabatt ifrån kunden. Så att vi kan göra våra 
påslag på materialet”.  

 
Det är även en av anledningarna till att Fritiofsson hellre har bra rabatter på sitt materialinköp 
än låga priser.  
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”Rabatter är helt klart att föredra före låga pris på grund av vårt påslag. För att då 
kan jag visa kunden vad materialet kostar i butiken och vad vi tar betalt”. 

 
Tum Bygg AB får regelbundet reklam och utskick till företaget men det är inget som de 
kollar igenom och nyttjar. Detta för att de inte har någon möjlighet att använda sig av 
erbjudanden, utan de måste köpa det material som de behöver till projekten. 
 

4.6.3 Service & Personal 
 
Servicen är en del i varför Tum Bygg AB har valt att inhandla sitt material av Beijer, de 
tycker det fungerar bra och problemfritt. Fritiofsson ser värde i att personalen på 
byggvaruhandeln både ska ha bred kunskap och spetskunskap.  
 

”Spetskunskap är väldigt viktigt på grund av att regler och lagar ändras. Kan behöva 
hjälp med exempel vilket material som är tillåtet att använda och vilket som inte är 
det”.  

 
Han nämner även att byggvaruhandlare är duktiga på att informera om lagändringar. 
Byggvaruhandlare har oftast vetskap om dessa innan byggföretagen. Bredden på kunskap är 
viktigt för man inte alltid besitter alla kunskaper själv eftersom projekten kan variera mellan 
jobben. Han berättar också att det skulle kunna vara en faktor om de skulle leta ny 
byggvaruhandel. 
 

”Personalens bemötande är viktigt så att man trivs och känner sig välkommen”. 
 
Av dagens utbud av mertjänster som erbjuds använder sig Tum Bygg framför allt av 
transporter och anser att det är den som är av störst betydande.  
 

”Den viktigaste är helt klart transporter. En sådan tjänst är till och med avgörande för 
vilket företag vi väljer, det är viktigt att vi får våra varor när vi behöver dem. 
Transporterna skall ske effektivt och problemfritt det ska komma när det behövs”. 

 
Eftersom det mesta av sitt inköpta material blir utkört av byggvaruhandel så slipper de 
väntetider eller köer. Fritiofsson värderar kunskap högt och anser att det kan vara en aspekt 
som inverkar vid valet av byggvaruhandel.  
 

”Onsala villan har något angående arkitekt ritningar, vilket inga andra har. Deras 
kunskap är mer komplett och det skulle kunna vara en anledning till att byta till dem 
istället. De har möjlighet att hjälpa en med saker som de andra bygghandlarna inte 
har”. 

 

4.6.4 Plats 
 
Byggvaruhandelns geografiska plats har ingen större inverkan vid valet av byggvaruhandel 
säger Fritiofsson.  
 



 29 

” Platsen har ingen betydelse tack vare att transporterna som fungerar så bra på Beijer. 
Det skulle spela roll om inte transporter fanns. Men då hade vi valt ett annat företag 
som hade bra fungerande transporter, transporter är viktiga”. 

 
Dock får byggvaruhandeln inte ligga allt för långt bort om de behöver åka dit för att 
komplettera något mindre. 
 

4.6.5 Sortiment/Lagerhållning 
 
Fritiofsson betonar att lagerhållningen ska skötas på ett sådant sätt att det blir enkelt att få tag 
i vad man behöver. Det är viktigt att företaget har ett bra sortiment och att varorna finns inne. 
 

”Om det skulle vara så att sortimentet och lagerhållningen var dåligt på företaget och 
något annat företag hade ett bättre sortiment skulle det kunna vara en anledning till att 
byta leverantör om de andra faktorerna stämde”. 

 
Förutom att det är viktigt med sortiment och lagerhållning talar Fritiofsson om vikten av att 
smidigt genomföra sina inköp på plats, 
 

”Butiken skall vara utformad så att det är enkelt och snabbt att ta sig in och därifrån. 
K-rauta har ju exempelvis så att man kan köra in med bilen i lagerhallen vilket är 
smidigt, men sen har de så mycket privat person som trängs där inne”. 

 

4.6.6 Kvalitet & Miljö 
 
Fritiofsson betonar att kvaliteten på materialet är viktigt, det är en av anledningarna till att 
han handlar på sin nuvarande byggvaruhandel. Han skulle inte välja en byggvaruhandel med 
lägre priser för då anser han att kvaliteten är sämre.  
 

”K-Rauta eller andra liknande företag bryr vi oss inte om. De företagen känns oseriösa 
och som de har låg kvalitet”. 

 

4.7 TGW Byggtekniska 
 
TGW Byggtekniska är ett bygg- och snickeriföretag som utför om och tillbyggnader och 
nybyggnation med totalentreprenad. De är också specialister på vattenskador samt ventilerade 
undergolv. Dessutom utför de modifiering och montering av köksinredning, montering av 
fönster och dörrar samt parkettläggning. 
 
Företaget grundades 1984 av Tomas Wall. Han driver företaget tillsammans med fyra 
anställda byggnadssnickare. 
 
TGW Byggtekniska utgår ifrån Lindome i södra Göteborg och åtar sig uppdrag i hela stor 
Göteborg och norra Halland. TGW Byggtekniska riktar sig till såväl privatpersoner som 
företag samt små och stora fastighetsägare. 
(Källa: http://www.tgwbyggtekniska.com/) 
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4.8 Sammanställning av intervju 
 

4.8.1 Relation 
 
Wall använder sig av fem olika byggvaruhandlare för sina inköp,  
 

”alla är bra på sitt sätt det är väl därför jag använder mig av alla olika”.  
 
När Wall talar om de olika relationsförhållandena till dessa beskriver han relationen till en 
individ istället för till en byggvaruhandlare,  
 

”det är ju mer en person som man vänder sig till då, inte ett helt företag”. 
 

4.8.2 Pris 
 
Beroende på vilken sorts arbete de utför använder Wall sig av olika tillvägagångssätt.  
 

”Det beror lite på, är det prisjobb (fastpris) går vi ut med förfrågningar till tre olika 
ställen”.  
 
Det gör Wall för att priset kan skilja rejält mellan olika byggvaruhandlare.  
 

”Jag har varit med om att det skiljt upp till 20 % mellan olika bygghandlare och det 
blir mycket om man gör ett jobb för ett par hundratusen”. 

 
När Wall räknar på jobb är priset en viktig faktor för att göra någon vinst. 
 

4.8.3 Service & personal 
 
Service är en del som Wall värdesätter men det får inte kosta hur mycket som helst. Han ser 
skillnader mellan de traditionella byggvaruhandlarna där han kan få svar på frågor och de 
nyare där man bara handlar när man vet vad man ska ha.  
 

”Det är ingen idé att gå in och fråga om några tekniska saker utan då är det bättre att 
vända sig till de gamla”.  

 
Wall tycker att bygghandlarna är bra på att informera om nya byggnadsregler eller om nya 
produkter som kan tänkas användas. De mertjänster som Wall vanligtvis använder och är nöjd 
med är just möjlighet att kunna fråga om nytillkomna regler och produkter. Utöver det är 
transporter i den mån de fungerar bra och viktigt samt möjligheten att kunna beställa kapning.   
 

4.8.4 Plats 
 
När Wall gör jobb på löpande räkning spelar tidsaspekten in. Har de fått tidspress från kunden 
väljs den närmaste bygghandeln vid inköp av byggmaterial. Men annars menar Wall att 
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avståndet till byggvaruhandeln inte är avgörande då de gör sina inköp mycket med utkörning. 
Vilket gör att priset spelar en större roll än platsen.  
 

”Vi handlar ju mycket med utkörning och då är det väl mest priset som avgör”.  
 
Skillnaden blir när det handlar om servicejobb, då blir platsen av större betydelse. Det p.g.a. 
att det då ofta är bråttom. Medan det lönar sig bättre med transporter via byggvaruhandlaren 
om det rör sig om stora kvantiteter.  
 

”Jobb där man ska ha större volymer så lönar det sig att beställa material med 
transport för det är nästan lika billigt var man än skickar det i hela staden”.      

 

4.8.5 Sortiment & Lagerhållning 
 
Wall beskriver att de olika byggvaruhandlarna alla saknar något i sina sortiment, det medför 
att de ibland behöver åka långt för att hitta det material de behöver. Wall skulle vilja se att 
byggvaruhandlarna hade ett bredare sortiment men ser problemet med lageryta.  
 

”Ofta är sortimentet ganska lika mellan de större byggvaruhandlarna de har det som 
man behöver och det brukar vara påfyllt. Så oftast blir det närhet och pris som avgör 
valet”. 

 
Rörande utformningen av lokal och butik tar Wall även upp företaget K-Rauta, där finns 
möjlighet att köra in med fordon och lasta inomhus utan extra lyft. 
 

”Det kan vara skönt när det är lite sämre väder eller kallt ute”. 
 
Även om Wall tycker om utformningen som K-Rauta har ser han nackdelar i framkomlighet, 
vilket leder till inte inkomstbringande tid. Enligt Wall försvinner även mycket tid innan man 
blir ”inkörd” på en byggvaruhandel och hittar i butik och lager. En viktig aspekt är att det ska 
vara smidigt och man snabbt ska hitta, plocka med sig, skriva upp och åka därifrån. Detta gör 
att Wall undviker inköp från ställen där personalen inte är tillräckligt effektiva.   
 

4.8.6 Kvalitet & Miljö 
 

”En förutsättning för att vi ska göra någon vinst är att vi hittar billigt material men då 
får ju ändå inte kvaliteten vara sämre”.  

 
TGW byggnadstekniska har idag inget miljöcertifikat utan litar istället på att 
byggvaruhandlarna ser till att de material som de tillhandahåller uppfyller kraven. 
 

”miljövänligt material är ju inget vi jagar om man säger så, klart om en kund 
efterfrågar så letar man ju, men bygghandlare är relativt duktiga på att sälja material 
som är miljövänliga”. 
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4.9 Sammanfattning av Empiri 
 
Genomgående för nästan alla respondenter är att bemötande från och relationen till den 
byggvaruhandel som de använder är viktig. Att känna sig välkommen samt att få den service 
som dem anser sig förtjäna. Att vårda sina kontakter ses som en viktig del för att skapa en 
win-win situation för båda parter. En av respondenterna sticker dock ut genom att inte 
värdesätta relationen lika högt som de övriga genom att använda sig av flera olika 
byggvaruhandlare.  
 
Däremot är priset av största betydelse för samtliga som deltagit i undersökningen. Vinsten 
beror på vilket pris de tar ut. Det är med priset som de har chansen att förhandla med såväl 
sina kunder som med byggvaruhandlaren. Att gå ut med offerter, förhandla priset i förväg 
samt använda sig av rabatter istället listpriset är några av de prisstrategier som används. Men 
priset är inte det som avgör i slutändan, istället spelar andra faktorer in. Dock letar ett av 
företagen aktivt efter lägsta pris på det som ska inhandlas. 
 
Istället för priset värderar företagen andra saker som t.ex. möjligheten att få materialet utkört 
till arbetsplatsen eller att få information om ändringar i byggregler. Transporterna spelar en 
väldigt viktig roll enligt flera då en service av detta slag gör att företagen slipper stå 
sysslolösa på arbetsplatsen. Om materialet kan bli utkört till arbetsplatsen är det en tydlig 
fördel. Men för att materialet ska kunna köras ut till arbetsplatsen krävs det att 
byggvaruhandeln har det som kunden efterfrågar. Att erbjuda ett brett sortiment av hög 
kvalitet är avgörande för var byggföretagen väljer att göra sina inköp. Även möjligheten att 
kunna göra specialbeställningar eller t.ex. kunna få kapning vägs in vid valet av 
byggvaruhandel.  
 
Något som byggarna dock berättar att de saknar är möjligheten att kunna köra in i 
byggvaruhandeln för att lasta det inköpta materialet direkt i bilen. Istället får de ofta göra 
flera lyft för att få materialet från hyllorna till fordonet. När de väl fått in materialet i bilen är 
frågan som kvarstår om det är av rätt kvalitet. Att materialet ska hålla hög kvalitet är något 
som framstår som självklart för byggarna. Det är något som de anser att det inte får påverkas 
av för att få billigare pris.     
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4.9.1 Sammanställning av empiri per företag & fakto rer baserad på citat 
 

 
 

Faktorer:  
Bröderna Bräder 
Bygg Bygg 0300 Tum Bygg AB 

TGW 
Byggtekniska Sammanställt 

Relation "Främst tror jag det 
beror på att vi har 
en bra relation 
med Kungälvs 
Trä". 

"Man vill vara 
trogen och sköta 
om sina relationer 
man skapar sig". 

"Jag tycker det är 
viktigt att ha bra 
relation, man litar 
på varandra och 
samarbetet blir 
tryggare". 

"alla är bra på sitt 
sätt därför 
använder jag mig 
av olika", "det är ju 
mer en person 
man vänder sig till, 
inte ett helt 
företag" 

Tre av fyra 
byggföretag tycker 
relationerna är viktiga 
och är en del som ska 
skötas och 
respekteras. Det 
fjärde företaget ser 
byggvaruhandlarnas 
olika egenskaper & 
nyttjar alla. 

Pris "Det skulle ta för 
mycket tid om vi 
skulle förhandla 
om varje sak vi 
köper". 

"Priserna är 
naturligtvis 
jätteviktiga, annars 
kan vi inte 
konkurrera om vi 
inte har rätt priser". 

"Rabatter är helt 
klart att föredra 
före låga pris på 
grund av vårt 
påslag. För då kan 
jag visa kunden 
vad materialet 
kostar i butiken 
och vad vi tar 
betalt". 

"Det beror lite på 
är det prisjobb vi 
gör går vi ut med 
förfrågningar till tre 
olika ställen". 

Priserna är en del som 
är viktig för alla 
byggföretagen pga. 
vinstsyften. Däremot 
är det bara ett att de 
fyra byggföretagen 
som letar aktivt efter 
de bästa priserna på 
markanden. 

Service & 
Personal 

" Viktigast är att 
transporterna sköts 
på ett bra sätt, vi 
måste ju få 
materialet i tid så vi 
inte står sysslolösa 
och kostar 
pengar". 

"Jag får ett 
personligt 
bemötande av 
säljare och 
personal när jag 
handlar". 

"Den viktigaste är 
helst klart 
transporter. En 
sådan tjänst är 
avgörande för 
vilket företag vi 
väljer, det är viktigt 
att vi får varor när 
vi behöver dem". 

"Det är ingen idé 
att gå in och fråga 
om några tekniska 
saker utan då är 
det bättre att 
vända sig till de 
gamla". 

Transporterna är den 
viktigaste delen för två 
av företagen men 
även bemötande och 
kunskap är saker som 
spelar in när de väljer 
var de ska handla sitt 
material. 

Plats, Sortiment 
& Lagerhållning 

"Sortimentet är 
mycket viktigt, där 
vi handlar idag är 
ett bra sortiment 
och det mesta 
finns och finns det 
inte så tillverkar de 
det på plats". 

"Det man söker 
efter finns oftast 
och finns det ej 
kan man snabbt få 
det efter 
beställning". 

"Om det skulle 
vara så att 
sortimentet och 
lagerhållningen var 
dåligt på företaget 
och något annat 
företag hade ett 
bättre sortiment 
skulle det kunna 
vara en anledning 
till att byta 
leverantör". 

"Ofta är 
sortimentet ganska 
lika mellan de 
större 
byggvaruhandlarna 
de har det som 
man behöver och 
det brukar vara 
påfyllt. Så ofta blir 
det pris och närhet 
som avgör valet". 

Sortimentet är en 
aspekt som 
byggföretagen är 
nöjda med i nuläget. 
Finns inte det material 
som de efterfrågar så 
spelar det ingen roll 
hur bra de andra 
faktorerna är". 

Kvalitet "Jag ser hellre till 
att vi får bra 
kvalitet på det 
material som vi 
köper". 

"Det får inte vara 
skit man köper till 
lågt pris, det är 
meningslöst". 

"K-Rauta eller 
andra liknande 
företag bryr vi oss 
inte om. De 
företagen känns 
oseriösa och som 
de har låg kvalitet". 

"En förutsättning 
för att vi ska göra 
någon vinst är att 
vi hittar billigt 
material men då 
får ändå inte 
kvaliteten vara 
sämre". 

Kvalitet är något som 
byggföretagen är noga 
med. Kvalitet är inget 
som de tog upp 
speciellt när vi 
intervjuade dem men 
det finns en förväntan 
att den ska vara bra. 
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5 Analys 

 
I detta kapitel analyserar vi de empiriska resultaten med hjälp av de teoretiska redskap som 
tidigare redovisas. För att läsaren enkelt ska kunna följa med använder vi samma struktur 

som i Empiri avsnittet. 
 
 
 

5.1 Relation 
 
De intervjuade respondenterna är eniga om att relationen till företaget är viktig vid valet av 
byggvaruhandel. De anser att när relationen utvecklas till företaget och dess anställda så 
skapar det mervärde.  
 
Relationen är en viktig del enligt Karlsson och ser den som avgörande vid valet av 
byggvaruhandel. Han anser att man blir bättre bemött allt eftersom man lär känna personalen 
och relationen till dem utvecklas. Kindströmmer håller med om att servicen och bemötande 
blir bättre med en utvecklad personlig kontakt. Personalen ger honom mer än gärna den hjälp 
han behöver. Han har fått en tillit till de anställda på Bejer. Det anser han är en av grunderna 
till en välfungerande relation och till den goda servicen som han får av dem. Fritiofsson och 
hans kollega köper sitt byggmaterial i stort sett ifrån samma byggvaruhandel. Det skapar en 
trygghet och en säker känsla för dem. Relationen är en avgörande faktor vid valet av 
byggvaruhandel i kombination med bra service. Det motiverar till valet av en byggvaruhandel 
även om den har ett högre pris än konkurrenterna. Fritiofsson säger att en faktor till att han är 
kund på Beijer är för att han känner personalen som jobbar där och att han har en bra relation 
till dem.  
 
Som Gummesson (2002) påtalar är det viktigt att man ser relationen som en av grunderna i 
marknadsföring. Den relation som respondenterna beskriver tar även Gummesson (2002) upp. 
Tidigare och aktuella prestationer är det som ligger till grund för relationsutvecklingen. För 
att kunna hålla relationer av det slaget vid liv anser Gummesson (2002) att ansvaret ligger på 
personalen i frontlinjen. Vikten av den sociala relationen blir avgörande för företagets 
framgång när gränserna mellan de sociala och professionella relationerna helt eller delvis 
suddas ut. Tillit är enligt Gummesson (2002) en väldigt viktig grund för en relation. 
Personalens relation till kunden kan vara avgörande för företagets kunder, det är ofta de som 
har kontakten med kunden. Frontpersonalens betydelse är därför väldigt viktig, det är de som 
medverkar till att skapa relationen. Det är företagets humankapital, de anställda, som har en 
direkt inverkan på kunden samt hur kunden uppfattar företaget och är därigenom en del i 
relationen mellan kunden och företaget (Gummesson, 2002). Enligt Gummesson (2002) är 
priset en viktig faktor om man ska skaffa sig nya kunder medan relationer och service har en 
större betydelse om man ska behålla de kunder man har. Gummesson (2002) talar även om 
hur den personliga kontakten mellan två parter kan vara avgörande för ett fortsatt samarbete.  
 
Kindströmmer var tidigare kund på byggvaruhandeln Onsala Villan, där han hade en 
personlig kontakt med säljaren Magnus Schyum. I och med att Magnus Schyum senare valde 
att ta anställning på byggvaruhandeln Beijer Byggmaterial i Kungsbacka valde 0300 Bygg att 
byta byggvaruhandel. Gummesson (2002) talar om hur den personliga kontakten mellan två 



 35 

parter kan vara avgörande för ett fortsatt samarbete. I Kindströmmers fall så valde de att följa 
sin personliga kontakt till ett nytt företag. Humankapital är företagets anställda och det 
omfattar den anställdas kunskap, uppträdande, motivation och deras kundrelationer. När 
Schyum valde att lämna företaget Onsala Villan försvann dennes humankapital till Beijer.  
 
Den respondent som skiljer sig lite från de andra är Wall han använder sig av totalt fem olika 
byggvaruhandlare. Han anser att alla är bra på sitt sätt och det är därför han är kund på flera 
olika byggvaruhandlare. Han anser heller inte att det finns någon relation till företagen utan 
att relationen är till en anställd på byggvaruhandeln.  
 
Enligt Gummesson (2002) så kan Walls agerande att använda sig av flera leverantörer ha att 
göra med att han inte har någon utvecklad relation till någon byggvaruhandlare. Om en 
relation utvecklas brukar det leda till att kunden favoriserar en leverantör.  
 

5.2 Service & Personal  
 
Samtliga av de intervjuade respondenterna berör ämnet service och personal på något sätt. 
Dock har de behov som skiljer sig fårn varandra vilket gör att byggvaruhandeln måste 
anpassa sig efter kundens individuella behov. Gummesson (2002) tar upp detta faktum när 
han beskriver B2B genom att förklara vikten av att se kundens behov och att ha förståelse för 
kundens situation. Det kan yttra sig t.ex. genom hur en sen leverans skulle kunna drabba 
kunden.  
 
Karlsson, Kindströmmer och Fritiofsson anser samtliga att transporter är den viktigaste 
servicen som de erbjuds. För dem innebär smidiga transporter att de slipper stå sysslolösa och 
kan planera sitt arbete bättre, vilket är värdeskapande och bidrar vid valet av inköpsföretag. 
Kotler (1999) belyser även hur köer och väntetider inte bidrar med något mervärde utan 
istället skapar ett mindre värde för kunden, vidare anser han att servicen är ett atarkt 
konkurrens medel. Gummesson beror också ämnet service genom att beskriva hur viktigt 
samspelet är mellan kund och företag. Genom att kunna leverera det kunden vill ha och 
därigenom skapa en win-win situation behåller företaget kunden som kund. Det som uppstår 
när transporterna fungerar väl är vad Kotler et al (2002) kallar den utökade produkten. 
Förutom själva kärnprodukten lyckas företaget erbjuda något mer som gör att kunden stannar. 
 
En annan del som berörs inom detta område är personalens spetskunskap. Här skiljer sig dock 
respondenterna ifrån varandra. Karlsson anser att personalen inte besitter de 
byggnadstekniska kunskaper som han förväntar av dem, däremot har de kunskaper om de 
material som de säljer. Kindströmmer efterfrågor spetskunskap eftersom han emellanåt kan 
behöva hjälp med vissa detaljer. Fritiofsson väljer att belysa vikten av att kunna fråga 
personalen vid behov. Han tycker att de har de kunskaper som kan förväntas av dem. Wall 
gör en mer generell bedömning av personalens kunskapsnivå genom att han väljer att vända 
sig till de mer traditionella byggvaruhandlarna när det är något han behöver fråga om, dvs han 
väljer då bort lågprishandlarna. Sammantaget kan sägas att, precis som Kotler et al (2002) 
beskriver, kunden köper inte bara produkten utan även den utökade produkten där service och 
personalens spetskunskap ingår som en av komponenterna. Tillsammans skapar alla dessa 
delar den slutgiltiga upplevelsen av produkten. 
 
Den tredje komponenten som berörs inom detta ämne är personalens bemötande. Tonndorf 
(1996) har beskrivit att vänlighet inte kostar mer än ovänlighet för företagen vilket gör att 
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vänlighet ej kan underskattas. Vidare har Abiala (2000) skrivit om hur viktigt där att få n 
kund att känna sig välkommen när denne kommer i kontakt med företaget. 
 
Samtliga respondenter tycker att ett trevligt bemötande är en viktig del av servicen. En så 
enkel sak som att känna sig välkommen när de kommer in och ska göra sina inköp eller får 
material utkört gör att hela upplevelsen av materialinköpen får ett positivt helhetsintryck.         
 

 

5.3 Plats, Sortiment & Lagerhållning 
 
Alla våra undersökningsföretag anser att platsen inte har någon större betydelse vid valet av 
byggvaruhandel. Alla använder sig mer och mer av utkörning som tillhandahålls av 
byggvaruhandeln, det motiveras med att det kostar lika mycket att få materialet utkört 
oberoende var i staden de arbetar. Dessutom kan servicen vara mycket bättre på en 
byggvaruhandlare längre bort, vilket kan motivera. 
Men de påpekar att den inte får ligga allt för långt bort om man skulle behöva åka in för att 
komplettera någonting mindre.   
När Wall arbetar med ”servicejobb” eller prisjobb då det är knappt om tid blir den 
geografiska platsen för byggvaruhandeln av stor betydelse. Då väljer han den som är närmast. 
Eftersom Fritiofsson och hans kollega använder sig mest av utkörning när de handlar 
byggmaterial så blir inte den geografiska belägenheten av byggvaruhandeln speciellt 
betydande för honom  
Gummesson (1998) beskriver inte bara vikten den geografiska belägringen av företaget utan 
även hur hela organisationen är uppbyggd. Det är viktigt att ha ett bra fungerande system när 
kunder kommer in och ska handla så allting fungerar. Tillgänglighet, utformning och andra 
faktorer påverkar helhetsintrycket. 
Wall tycker att K-Rauta har en bra utformning eftersom det är möjligt att köra in med bilen 
och lasta direkt där men samtidigt finns det nackdelar med det eftersom det kan bli köer och 
mycket tid kan gå åt till att vänta på att komma därifrån. Wall nämner även att det tar ett tag 
innan man är ”inkörd” på en byggvaruhandel. Gummesson, (2002) beskriver att 
utformningen, lättorienterat och andra bekvämlighetsfaktorer har inverkan på var man väljer 
att åka och handla. Lagerhållning och utformning ska skötas på ett sätt att det är påfyllt och 
allting ska vara enkelt att få tag på. Det gör att de enkelt kan klara sig själva när de är inne på 
byggvaruhandeln och handlar. 
Fritiofsson säger att sortimentet skulle kunna vara en faktor som avgjorde fall de skulle byta 
till en annan byggvaruhandel. Det spelar ingen roll hur bra service, plats eller någonting om 
inte sortimentet är bra och det man söker finns. 
 

5.4 Pris 
 
Priset är för samtliga respondenter väldigt viktigt. Det påverkar förtjänsten som byggföretaget 
får av sina projekt, det är en faktor som är grundläggande vid valet av byggvaruhandel. De 
flesta byggföretagen letar inte byggvaruhandel efter lägsta pris, dock använder de sig av de 
olika pris upgifterna från de olika byggvaruhandlarna för att kunna förhandla priset med sin 
egen byggvaruhandel. Pris nivån mellan de olika byggvaruhandlarna i regionen skiljer sig inte 
markant och där av så är det bara 1 av fyra respondenter som använder sig av den 
byggvaruhandel med lägst pris. När prisnivån är på en jämn nivå mellan de olika 
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byggvaruhandlarna så är den priserna inte lika viktiga vid valet av byggvaruhandel. För tre 
utav de fyra intervjuade respondenterna är priset värderat lägre än andra faktorer så som 
service, bekvämlighet och relation. Samtidigt som tre av fyra respondenter uppger att 
kvaliteten får inte offras av ett lågt pris.  
Här finns det paralleller mellan hur respondenterna och Gummesson (2002) tänker, som visar 
att relationer, bekvämlighet och andra faktorer värderas högre än lågt pris. När företaget 
lyckats utveckla en lyckad relation till kunden, blir han en lojal kund, som Gummesson 
(2002) nämner så har priset fått en mindre betydelse för kunden.  
BBB och 0300 Bygg lämnar in offerter när de handlar större volymer som till nybyggnationer 
osv. Genom att koncentrera all sin handel till en byggvaruhandel anser de sig ha en möjlighet 
att pressa ner priset genom förhandlingar. Även om priset är en viktig del i sammanhanget så 
väljer byggföretagen ändå att göra sina inköp på samma byggvaruhandel som de brukar 
använda. BB och 0300 säger att gör alla sina inköp på samma företag för att lättare kunna 
förhandla om priset på sina inköp. Om de köper varor för fem miljoner kr per år istället för 
300 000kr så hamnar de i en annan position när han ska förhandla. Detta berättar även 
Gummesson (2002) om. Genom att företag handlar i större kvantiteter finns det möjlighet att 
förhandla om bättre priser och eventuellt få en bättre servicegrad. Kotler et.al (2002) 
beskriver liknade händelse, eftersom dagens kunder är prismedvetna och enkelt kan jämföra 
priser mellan olika konkurrenter. Genom att handla större kvantiteter finns möjligheter till 
”quantity discount”, mängdrabatter. Förhandlingen kan vara om att pressa ned priser eller att 
få bättre service. Enligt Kotler är det i slutändan ändå köparen som balanserar värdet av 
slutprodukten med samtliga varor och tjänster som kan sammankopplas med köpet. 
Fritiofsson på Tum Bygg AB anser att när de väljer byggvaruhandel så är det kvalitet, service 
och relationer som går före priset. Om de ska köpa material av bra kvalitet så skiljer inte 
priset speciellt mycket mellan de olika byggvaruhandlarna. Det viktiga som infaller när 
Fritiofsson talar om priset är vilka marginaler han kan ta mellan inköpspris och ut till kund. 
Han ser helst att han får ett bra pris eller rabatt så han kan visa vad byggmaterialet kostar hos 
byggvaruhandeln och vilket pris som han ta. Enligt Gummesson (2002) faller Tumm Bygg 
AB, BBB och 0300 Bygg in under personligheten som en ”lojal kund”. Lojala kunder är 
mindre priskänsliga till viss mån eftersom de värderar andra faktorer högre, som t ex 
pålitlighet, engagemang, bekvämlighet, relationer och andra egenskaper. 
 
Wall skiljer sig från de andra respondenterna, han lägger stor vikt vid priset. Det är den faktor 
som prioriteras högst när han ska välja byggvaruhandel. Är det prisjobb (fastpris) han ska 
göra handlar nästan hela vinsten i hur bra och billigt material han får tag i. Wall brukar gå ut 
med förfrågningar till tre olika byggvaruhandlare när han ska göra ett prisjobb. Det gör han 
för att veta att han får bästa möjliga pris på det byggmaterial som han ska inhandla. 
Priser är ett enkelt sätt för ett företag att visa konkurrenskraft och här är även konkurrenternas 
prisnivå avgörande för konsumenten (Kotler et. al, 2002). En kund kommer med största 
sannolikhet att undersöka vad det skulle kosta om den aktuella varan skulle inhandlas hos ett 
konkurrerande företag (Kotler et al, 2002).  Wall tillhör ett annat kundsegment enligt Kotler 
(1999) där vissa företag valt att positionera sig annorlunda, med pris som största konkurrens 
medel. Eftersom han värderar priset oftast som den avgörande faktorn i valet av 
byggvaruhandel. 
 

5.5 Kvalitet och Miljö 
 
Åsikten om kvalitet går isär väldigt lite mellan de olika undersökta företagen. Karlsson och 
Fritiofsson anser att kvaliteten är mycket viktig. De betalar gärna ett högre pris om kvaliteten 
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på varorna är bra, precis som Sörqvist (2002) beskriver. Kindströmmer och Wall däremot 
tycker däremot att priserna är viktigare. Med det menar de inte att kvaliten får lida för mycket 
men i dagens läge ser de inte någon större skillnad mellan de olika fabrikaten så länge de är 
godkända att bygga med. Kvalitet kan vara svårt att mäta eftersom olika individer ser kvalitet 
på olika sätt. Det viktiga enligt Bergman et. al. (2001) är att ge kunden mer än de efterfrågar.  
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5.6 Sammanställning av analys indelat per företag &  faktorer 
 
 

Faktorer:  
Bröderna Bräder 
Bygg Bygg 0300 Tum Bygg AB 

TGW 
Byggtekniska Sammanställt 

Relation Relationen är 
avgörande vid valet 
av byggvaruhandel. 
Personal & 
bemötande anser 
de är viktigt. 

Relationen är 
avgörande vid valet 
av byggvaruhandel 
& även den 
personliga 
kontakten. 

Värderar 
tryggheten som en 
välutvecklad 
relation ger. Där 
den personliga 
kontakten är viktig 
för kunden. 

Har ingen 
välutvecklad 
relation till någon 
byggvaruhandlare. 
Inte högsta 
prioritering. 

Relation & personlig 
kontakt är väldigt 
viktiga faktorer för tre 
av fyra företag. 
Avgörande faktorer i 
valet av 
byggvaruhandel. 

Pris Prismedvetna men 
värderar andra 
faktorer. Prioriterar 
ej lägsta pris. 

Prismedveten men 
andra faktorer 
värderas högre än 
lågt pris. 
Förhandlar gärna 
om pris. 

Prismedveten men 
priset är inte 
avgörande vid valet 
av byggvaruhandel. 
Andra faktorer 
värderas högre. 

Priskänslig kund, 
som värderar priset 
som en av de 
främsta viktigaste 
faktorerna i valet av 
byggvaruhandel. 

För samtliga fyra 
företag är priset en 
viktig faktor. För en är 
den helt avgörande vid 
valet av 
byggvaruhandel medan 
tre anser priset kommer 
i andra hand. 

Service & 
Personal 

Efterfrågar bra 
service, där 
transporterna är 
viktigast. 
Personalens 
bemötande har 
även en betydelse. 

Service är en 
avgörande faktor i 
valet av 
byggvaruhandel. 
Efterfrågar bra 
personal & snabb 
service där 
transporter är 
viktigast. 

Kunskap & 
vänlighet hos 
personalen är en 
viktig faktor. 
Transporter är den 
viktigaste tjänsten 
som skall fungera 
problem fritt. 

Service och duktig 
personal är bra att 
få men priset går 
före vid valet av 
byggvaruhandel.  

Service och 
personalens betydelse 
har stor inverkan vid 
valet av 
byggvaruhandel för tre 
av fyra företag. 
Välfungerande, säkra 
leveranser är stor 
konkurrensfördel för 
byggvaruhandeln.  

Plats, Sortiment & 
Lagerhållning 

Lättillgänglighet & 
brett sortiment 
uppskattas.  

Lättillgänglighet & 
brett sortiment. 
 

Lättillgänglighet & 
påfyllda lager är 
viktigt. Där ett brett 
sortiment 
efterfrågas 

Lättillgänglighet är 
viktigt. 

Lättillgänglighet 
efterfrågas av samtliga 
företag. Sortiment och 
lagerhållning är även 
viktigt. 

Kvalitet Kvaliteten på 
varorna är viktig, 
går före priset vid 
valet av 
byggvaruhandel.  

Kvalitén på varorna 
går före priset. Får 
inte bli lidande av 
ett lågt pris. 

Kvaliteten på 
varorna går före 
priset.  

Kvaliteten får inte 
vara dålig men 
väljer ändå 
generellt sätt alltid 
det billigaste.  

Tre av fyra företag 
värderar kvalitet högre 
än lågt pris. Kvaliteten 
är således viktig för 
kunden. 

Sammanställt En kund som anses 
som trogen. Har en 
väl utvecklad 
relation till sin 
byggvaruhandel, 
värderar tryggheten 
och servicen som 
den skapar. Där 
pris på varorna är 
av mindre 
betydelse. Service, 
relation & kvalitet är 
avgörande. 

En 
relationsbenägen 
kund, som värderar 
trygghet. Relation 
och service är 
avgörande vid valet 
av byggvaruhandel. 
Priset är av mindre 
betydelse. Service, 
relation & kvalitet är 
viktigt. 

Kund som värderar 
tryggheten i en 
utvecklad relation, 
där den personliga 
kontakten är viktigt. 
Transporter & 
personalen är 
viktiga vid val av 
byggvaruhandel. 
Kvaliteten har stor 
betydelse & går 
före priset. 
Relation, service & 
kvalitet är viktiga 
faktorer. 

Skiljer sig från 
resterande 
respondenter. TGW 
Byggtekniska tillhör 
ett annat 
kundsegment som 
värderar priset mer 
än andra faktorer. 
Det viktigaste är 
priset, de andra 
faktorerna kommer 
i andrahand. 
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6. Slutsats och diskussion  
 
I detta avslutande kapitel presenteras våra slutsatser, där vi redogör för uppsatsens syfte och 
besvarar frågeställningar. Därefter redovisas de bidrag vi genom uppsatsens arbete kommit 

fram till. Slutligen ges en kortare reflektion. 
 
 
 

6.1 Slutsats 
 
Syftet med denna uppsats var att studera och undersöka hur en kund väljer, tänker och 
värderar vid valet mellan de olika alternativen av byggvaruhandlare. Samt på vilka grunder de 
baserar sitt beslut . Med hjälp av den huvudsakliga frågeställningen Vad avgör vid valet av 
varuhandel för små och medelstora byggföretag i Kungsbacka området, har vi kommit fram 
till följande slutsatser. 
 
Mötet mellan kund och företag är en av de avgörande faktorerna. Personalens agerande 
kommer vara avgörande för om kunden senare kommer stanna kvar hos företaget som kund. 
För de flesta kunder är det viktigt att få känslan av trygghet, att veta med sig att saker 
fungerar som det ska så de ej blir lidande av t.ex. produktionsstopp. Därav är de även villiga 
att betala lite mer för sina varor till ett företag med en bra och snabb service. Som anställd på 
en byggvaruhandel är det därför viktigt att ha förståelse för sina kunder. Sena leveranser och 
dylikt som skulle kunna innebära produktionsstopp eller väntetider är egentligen inget annat 
än kostnadspåslag på det material som inhandlas.  
 
Att ha serviceinriktad personal med nödvändig kunskap och kompetens är en fördel då 
servicen effektiviserar inköpen för kunden. En så enkel sak som vänlighet för att få kunden 
att känna sig välkommen gör att helhetsintrycket av inköpen blir positiva. Att få rätt material 
och även få det på plats snabbt är viktigt för att kundens bild av företaget ska förknippas med 
tjänstekvalitet och service. 
 
Transporternas betydelse för kunderna är en av de allra viktigaste faktorerna vid valet av 
byggvaruhandel. Transporterna bidrar även till att byggvaruhandlarnas geografiska plats inte 
blir avgörande för valet. När det finns möjligheter att få det inköpta materialet utkört så 
behöver inte byggföretagen besöka byggvaruhandeln lika ofta. Byggföretagen uppskattar att 
det finns möjlighet att få materialet levererat direkt till arbetsplatsen.   
 
Sortiment och lagerhållning är en av de grundläggande faktorerna för var byggföretagen 
väljer att handla sitt material. Finns inte det som efterfrågas går det många gånger att beställa, 
men i grunden förväntas ett brett basutbud. Förutom förväntningarna på basutbudet ses även 
kvalitetsfaktorn som given. Med det menar vi att kvaliteten på produkterna inte får bortses 
utan istället ska ses som något som kunden förväntar sig ska vara på hög nivå. Att erbjuda bra 
kvalitet på de varor som erbjuds är så pass grundläggande för konkurrenskraften att det aldrig 
kan minskas på den kvaliteten för att nå fördelar mot konkurrenterna.    
 
För att skapa konkurrensfördelar mot sina konkurrenter gäller det att kunna erbjuda det 
kunden vill ha och göra det bättre än sina konkurrenter. Vi har kommit fram till att de 
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viktigaste faktorerna att beakta som byggvaruhandlare är Sortimentet och lagerhållningen, 
servicen och slutligen en god relation. 
 
Sortiment och lagerhållning ses av kunderna som grundläggande, snabbt och smidigt ska det 
gå samtidigt som ett brett sortiment ska finnas att tillgå. När kunderna genomför sina inköp 
vill de mötas av god service vilket omfattar såväl hjälp med lyft som goda råd. Om 
Byggvaruhandlaren uppfyller kundens grundläggande krav kommer det leda till att en relation 
föds mellan företaget och kunden. Som får kunden att återvända om och om igen    
 

6.2 Egna reflektioner 
 
Vi anser att vi har uppnått uppsatsens syfte, samt besvarat vår frågeställning. Studien har gett 
oss en insikt i vad byggföretagen tycker är viktiga och mindre viktiga faktorer. Vi har fåt 
insikt och förstått att arbetet med service och kundrelationer är något mycket viktigt. Denna 
lärdom tror vi, att vi kommer att ha mycket nytta av i våra framtida yrkesroller.  
De faktorer vi har identifierat anser vi är relevanta inte enbart för våra fallföretag, utan även 
för andra liknande företag. Vidare är vi medvetna om att uppsatsen har vissa begränsningar 
gällande den empiriska insamlingen. Det hade varit av stort intresse att ha intervjuat ett antal 
fler byggföretag på andra orter än Kungsbacka. Det kunde ha gett oss en djupare insikt i om 
faktorerna är de samma över hela landet eller om de skiljer sig beroende på geografisk plats. 

 

6.3 Förslag på vidare studier 
 
Under arbetets gång har vi stött på ytterligare intressanta perspektiv att vidare undersöka. Vi 
har i uppsatsen nämnt hur viktig personalens betydelse är med bemötande och service.   
Det skulle därför vara intressant att vidare undersöka hur man skulle kunna utveckla deras 
roll och öka deras förståelse angående hur viktiga de är för köpprocessen. Här ser vi en 
möjlighet för företagen att skapa konkurrensfördelar genom att vidareutbilda personal och på 
så sätt urskilja sig ur mängden. 
 
Ett ytterliggare förslag skulle kunna vara att undersöka vad produktionsstopp/väntetider 
kostar för olika företag och hur de kan minimeras. En sådan studie skulle kunna ge inblick i 
om t.ex. ett högre pris skulle kunna motiveras vid valet av leverantör för i sin helhet minska 
kostnaden för företaget genom att väntetider och produktionsstopp minskar.  
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 Bilagor 
 

Förundersökning 
 
Förklara varför: 
 
1. Vad anser du är viktigt när du köper byggmaterial. 

 
 
2. Vad skulle kunna bli kunna bli bättre hos bygghandelsföretagen? 

 
 

3. Vad är Bygghandelsföretagen bra på? 
 
 
4. Vad är Bygghandelsföretagen sämre på? 
 
 
5. Är det något som Bygghandelsföretagen borde tänka på, lägga ner mer energi på som 

de ej gör idag? 
 
6. Var handlar du ditt byggmaterial idag? 

 
 
7. Hur skulle du vikta (värdera) dessa parametrar på skala 1-5? 

 
� Pris 

 
 

� Service: Bemötande, personals kunnande. 
 
 

� Relation/Tradition 
 
 

� Närhet, Tillgänglighet 
 
 

� Sortiment: utbud 
 
 

� Transport 
 
 

� Kunskap 
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� Kvalitet 
 
 

� Öppet tider 
 
 

� Service: 
 
 

� Organisationen i Butiken: vart saker ligger osv. 
 
 

� Möjlighet att ta sig in: ex med bil. 
 
 

 
 
 
Intervjufrågor  
 
Bakgrund 

1. Av vilket byggföretag är du anställd hos.   
2. Berätta om företaget:  

• antalet anställda  
• vilken sorts projekt byggprojekt företaget antar 
• ungefärlig storlek på omsättning, hur mycket lägger ni på byggmaterial. 
• Hur länge har företaget existerat 

 
 
 

Motiv 
3. Var handlar ni helst? 

• Varför just det specifika bygghandelsföretaget 
• Vem bestämmer var ni ska handla ert byggmaterial? 
• Vad lägger ni tonvikten på vid valet? 

 
4. Reklam 

• Får ni direktreklam till er av det bygghandelsföretaget ni handlar av idag? 
• Hur handskas ni med ”reklamen”? 
• Hur kan reklamen påverka valet utav bygghandelsföretag? 

 
5. Tid 

• Hur många timmar per vecka lägger ni ungefär på att handla byggmaterial? 
• Vid vilka tider och dagar föredrar ni att handla? Varför? 
• Vilka inköp sker i kombination med andra aktiviteter? 

 
6. Tillgänglighet 

• Har platsen för pågående arbete betydelse för ert val av inköpsställe? 
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• Vad är det längsta ni kan tänka er att färdas för att handla byggmaterial? 
• Har Bygghandelsföretagets geografiska plats någon betydelse? 

 
7. Utbud och miljö 

• Hur påverkar sortimentet vid valet utav bygghandelsföretag? Är sortimentet på  
det bygghandelsföretag ni handlar idag bra eller tycker ni det är något som 
saknas. 

• Hur fungerar lagerhållningen? Brukar saker finnas inne, något som brukar 
alltid vara slut, löser bygghandelsföretaget det fast det är slut för dem? 

• Hur påverkar utformningen utav butiken och varulagret in i valet utav 
bygghandelsföretag? 

• Handlar ni på olika bygghandelsföretag beroende på vad ni ska köpa, var och 
varför?  

 
 

8. Personalens betydelse vid val av bygghandelsföretag? 
• Spetskunskap 
• Bred kunskap 
• Bemötande 
• Effektivitet 

 
 

9. Hur fungerar effektiviteten där du handlar idag?  
• Går det snabbt, får du vänta, kö tider? 
• Hur kan man bygghandelsföretaget effektivisera era inköp? 

 
10. Prisets betydelse vid valet av bygghandelsföretag? 
• Pris 
• Rabatter 
• Skillnaden på priset på varor mellan er och privat konsument. 
• Är rabatter bra om kunder vill kolla upp ditt pris, varför? 
• Är rabatter eller låga priser det bästa alternativet och varför? 

 
 

11. Mertjänster 
• Vilka mertjänster anser du är viktiga? 
• Transporter 
• Hyvleri 
• Kapning 
• Målning 

 
• Finns det någon mer tjänst som du saknar idag?  
• Utav de som finns är det någon som skulle kunnas förbättras. 

 
 

12. Tradition/service 
• Har ni någon bra relation till något bygghandelsföretag? 
• Hur påverkar det era inköp? 
• Vilka förutsättningar ligger i grund för ett bra samarbete?  
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13. Övrigt 
• Vad är bygghandelsföretagen bra på? 
• Vad är de sämre på? 
• Hur skulle man kunna förbättra dem? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


