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1. Inledning 
I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden och vår problemformulering för att vi som 
författare vill väcka intresse hos läsaren. Vidare ämnar vi att ge läsaren en överblick av 
uppsatsens syfte och dess upplägg. 

1.1Bakgrund 
I Karlstad sköts den lokala busstrafiken av det kommunala bolaget Karlstadbuss. Eftersom 
det är ett kommunalt bolag innebär det att lagarna som råder för offentlig upphandling måste 
följas (se Kap.2.). Nyligen ägde en upphandling rum där det skulle avgöras vilken operatör 
som skulle få driftansvaret för stadstrafiken de nästkommande åtta åren. Efter en lång process 
var det slutligen bussbolaget Swebus som vann upphandlingen, vilket också var den operatör 
som drev stadstrafiken under den föregående avtalsperioden. Det aktuella avtalet trädde i 
kraft den första Juli 2005 och kommer att sträcka sig åtta år framöver.   

En omständighet som är värd att omnämnas är att det nya avtalet först tillföll bussoperatören 
Orusttrafiken. Swebus var av uppfattningen att Karlstadbuss frångått anbudskriterierna vid 
sitt val av operatör och överklagade därför anbudsförfarandet till rätten. Det medförde att 
upphandlingen drog ut på tiden och inget nytt avtal kunde tecknas förrän ett rättsligt beslut 
fattats. Rätten gav Swebus bifall vilket medförde att hela anbudsprocessen fick göras om. 
Under den andra anbudsprocessen vann Swebus det nya kontraktet då Karlstadbuss fann att 
Swebus hade det billigaste och mest fördelaktiga erbjudandet.   

Det var i slutet av den föregående avtalsperioden och under det senaste 
upphandlingsförfarandet som Karlstadbuss och Swebus kom på kant med varandra. Då lagen 
om offentlig upphandling reglerar Karlstadbuss valmöjligheter när det gäller valet av 
bussoperatör skapar det en situation där organisationerna är bundna till varandra för en lång 
tid framöver. Efter en lång och hård upphandlingsprocess som inneburit ett slitage på 
affärsrelationen återstår det att se vilka relationsfrämjande åtgärder som vidtas för att stärka 
det nuvarande förhållandet. 

1.2 Problemformulering 
Eftersom lagen offentlig upphandling ligger till grund för avtalet mellan Karlstadbuss och 
Swebus medför det att en intressant form av affärsrelation skapats. Oavsett vad som händer 
under avtalets löptid upphör affärsrelationen när avtalet avslutats. Efter att avtalet förfallit 
kommer en ny upphandlingsprocess att äga rum. Effekten blir att oavsett hur en bussoperatör 
skött sina åtaganden gentemot Karlstadbuss och bussresenärerna kommer det inte att kunna 
påverka Karlstadbuss beslut vid nästa upphandlingsprocess. Den offentliga upphandlingen 
bidrar då till att operatören får en stor frihet att sköta verksamheten efter eget behag så länge 
de uppfyller de enligt avtalet angivna arbetsuppgifterna. En fråga som då uppstår är om 
operatören är beredd att engagera sig i användandet av några relationsfrämjande åtgärder som 
skulle kunna förbättra samarbetet under avtalets löptid. Eftersom Swebus redan har fått 
kontraktet och inte löper någon risk att förlora det i annat fall än vid grovt åsidosättande av 
sina åtaganden, är de beredda att engagera sig?  
De intressanta problemområden som nämns ovan har bidragit till att vi som författare funnit 
flera intressanta aspekter vi vill undersöka. De områden vi valt att avgränsa oss till är; att se 
om någon av organisationerna använder några relationsfrämjande åtgärder samt undersöka 
hur den offentliga upphandlingen och avtalet påverkar affärsrelationen. Avgränsningarna 
leder oss fram till vår frågeställning.   
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1.3 Undersökningsfrågor 

 
Påverkar avtalet som baserats på lagen om offentlig upphandling på något sätt 
affärsrelationen mellan Karlstadbuss och Swebus, i sådana fall hur? 

 
Använder Swebus eller Karlstadbuss några relationsfrämjande åtgärder för att 
stärka relationen? 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att klarlägga huruvida några relationsfrämjande åtgärder används för 
att stärka relationen mellan Karlstadbuss och Swebus. Vidare ämnar vi undersöka hur avtalet 
som baserats på lagen om offentlig upphandling påverkar relationen. 

1.5 Disposition  
Kapitel 1; Här presenteras uppsatsens problembakgrund samt uppsatsens syfte.   

Kapitel 2; I det här kapitlet presenterar vi på ett övergripande sätt lagen om offentlig 
upphandlingen vilken utgör en grundsten i uppsatsen.  

Kapitel 3; I det här kapitlet för vi vår metoddiskussion där vi redogör för hur vi gått tillväga 
med insamlingen och sammanställningen av teori och empiri.   

Kapitel 4; Här redogör vi för den sammanställda teorin, vilken ska hjälpa oss att besvara 
syftet med uppsatsen.  

Kapitel 5; I det här kapitlet presenterar vi den primärdata som sammanställts.  

Kapitel 6; I det här kapitlet analyserar vi den sammanställda teorin och empirin.   

Kapitel 7; Här drar vi våra slutsatser utifrån analysen vilken vi presenterade i det föregående 
kapitlet.  

Kapitel 8; I det här kapitlet för vi en trovärdighetsdiskussion.  

Kapitel 9; I det avslutande kapitlet presenterar vi våra egna reflektioner och ger förslag på 
vidare forskning.  
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2. Offentlig upphandling  
Statliga och kommunala inköp regleras av Lag (1992: 1582) om offentlig upphandling 
(LOU)1. Marknaden för offentlig upphandling är den största marknaden för handel med varor 
och tjänster, en marknad där skattepengar utgör betalningsmedlet. Den offentliga 
upphandlingen i Sverige omsätter ca 500 miljarder kronor per år. Besparingsbehoven inom 
den offentliga sektorn ställer krav på att inköp sker i konkurrens vilket ämnar effektivisera 
upphandlingen i så stor utsträckning som möjligt. Regelverket sätter upp stränga krav i syfte 
att upphandlingen skall vara så rättvis som möjligt. Stor vikt har lagts på att behandla 
anbudets utformning, vilket har lett till att det ges betydligt mindre utrymme för informella 
diskussioner och förhandlingar om pris eller leveransvillkor. De stränga kraven och 
fokuseringen kring anbudets utformning har uppstått för att principerna om affärsmässighet, 
objektivitet och konkurrens på lika villkor ska efterlevas. Det har i dagsläget inneburit att 
processerna för företagen blivit både kostsamma och prövande. Att sälja till stat eller 
kommun uppfattas idag av många företag som svårare än att sälja till det privata näringslivet, 
men området offentlig upphandling är under ständig förändring.2  

Märta-Lena Schwaiger jurist och VD i Svenska Lokaltrafikföreningen riktar kritik mot hur 
lagen om offentlig upphandling är uppbyggd. I dagsläget får kontrakten inte omarbetas under 
dess giltighetstid trots att det skulle innebära förbättringar. Schwaiger menar att LOU har 
blivit ett hinder för att en sund affärsrelation ska kunna uppstå mellan parterna. Dessa hinder 
fördyrar i sin tur anbuden som ges till den upphandlande enheten eftersom anbudsgivarna 
försäkrar sig mot eventuella risker som kan uppstå under kontraktets löptid.3 

2.1 Upphandlingsformer 
Det finns sex former av offentlig upphandling; öppen-, selektiv-, förhandlad-, direkt-, 
förenklad- och urvalsupphandling. Öppen upphandling innebär att alla intresserade 
leverantörer har rätt att lämna anbud. Selektiv upphandling innebär att upphandlaren bjuder 
in ett urval av leverantörer som får möjligheten att lämna ett anbud. Förhandlad upphandling, 
betyder att upphandlaren bjuder in ett antal leverantörer som får möjligheten att lämna anbud 
och upphandlaren får i denna upphandlingsform förhandla med anbudsgivarna. Vid direkt 
upphandling väljs en enskild leverantör ut av stat, kommun eller myndighet. Förenklad 
upphandling fungerar som en kombination av öppen- och förhandlad upphandling. Slutligen 
kommer urvalsupphandling vilken innebär att alla leverantörer som är intresserade har rätt att 
ansöka om att få lämna anbud. Därefter väljer den upphandlande enheten ut vissa leverantörer 
som har rätt att få lämna anbud, förhandling får även förekomma under denna 
upphandlingsform.4 

2.2 Förfrågningsunderlag 
Först och främst ska stat, kommun eller annan myndighet utforma ett förfrågningsunderlag.  
Det ska innehålla en kravspecifikation på den aktuella produkten eller tjänsten och 
utvärderingskriterier. Kriterierna beskriver vilka faktorer som upphandlaren kommer att ta 
hänsyn till vid bedömning av vilken leverantör som är ekonomiskt fördelaktig. Kriterierna 
består av faktorer som pris, leveranstid, driftkostnader, kvalitet etc. 

                                                

 

1 Lag (1992:1528) om offentlig upphandling, (2005), Sveriges Rikes Lag 
2 www.offentligupphandling.se 2005-12-20 
3 Affärer, nr 3, 2004, sid4, Märta-Lena Schwaiger 
4 LOU 1kap §5 

http://www.offentligupphandling.se
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Faktorerna tilldelas olika procentsatser som avgör deras vikt i utvärderingen. De kriterier som 
inte nämns i förfrågningsunderlaget kommer inte att vägas in vid en prövning av anbuden. 
Upphandlaren är sedan bunden till de kriterier som angivits och kan varken dra ifrån eller 
lägga till nya element vid något senare skede av upphandlingsprocessen. Den dokumentation 
som upphandlaren vill ha om leverantörernas ekonomi och kapacitet ska anges i annonsen om 
upphandling eller vid inbjudan till anbudsgivning. De leverantörer som vill delta i prövningen 
av anbud måste kunna visa att de uppfyller de krav som upphandlaren ställer. Leverantörerna 
är skyldiga att efter begäran från den upphandlande enheten kunna presentera dokument som 
rör deras ekonomiska ställning, tekniska förmåga, kapacitet etc. Upphandlaren har möjlighet 
att avvisa en leverantör som befinner sig i ekonomiskt eller juridiskt trångmål. De kan även 
utesluta leverantörer som låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktig 
information. 5 

2.3 Utvärderingsprocessen 
För all upphandling gäller regeln om affärsmässighet vilket innebär att upphandlingar ska 
genomföras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns. Principerna om 
affärsmässighet och jämlik behandling måste tillämpas under hela förfaringsprocessen. För 
att anbuden ska kunna jämföras, krävs att anbuden såväl som förfrågningsunderlaget har en 
tydlig uppläggning. Anbud som är otydliga eller saknar relevant information omöjliggör en 
rättvis prövning vilket kan leda till att de avvisas.6   

Första steget i anbudsprövningen innebär att upphandlaren undersöker vilka leverantörer som 
uppfyller de kvalificeringskrav som stadgats i annonsen och förfrågningsunderlaget. När 
kvalificeringsprocessen är avklarad ska urvalet av leverantörer vara fastställt. Därefter prövas 
det om leverantörernas anbud klarar av att uppfylla de minimikrav som 
förfrågningsunderlaget innehåller. Klarar de inte av att göra det, gallras de ut redan i detta 
skede.7 De leverantörer som uppfyller kvalificeringskraven går vidare i 
utvärderingsprocessen. Därefter ska upphandlaren anta det anbud som är ekonomiskt 
fördelaktigt med hänsyn till de faktorer som angetts i annonsen och förfrågningsunderlaget. 
När upphandlingsenheten valt den mest fördelaktiga leverantören i enlighet med 
urvalskriterierna, ska de fatta ett tilldelningsbeslut.8 För att de leverantörer som varit 
delaktiga i upphandlingen ska kunna bedöma om det finns anledning att ansöka om 
överprövning innan upphandlingen avslutas, måste den upphandlande enheten lämna 
upplysningar till samtliga leverantörer gällande tilldelningsbeslutet. Överprövning av 
tilldelningsbeslutet är möjligt fram till dess att upphandlingen är avslutad.9 Den avslutas 
genom att upphandlingsenheten och den konkurrenskraftigaste leverantören skriver på 
kontraktet. När kontraktet är underskrivet är båda parter civilrättsligt bundna att följa det.10 

                                                

 

5 LOU kap1 
6 LOU kap1, §4 
7 LOU kap1, §21 
8 LOU kap1, §22-23,23b 
9 LOU kap1, §27-28 
10 www.offentligupphandling.se , 2005-12-20 

http://www.offentligupphandling.se
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3 Metod 
I följande kapitel presenterar vi hur vi gått tillväga i vår undersökning samt hur vi samlat in 
och analyserat vårt material. 

3.1 Metodval 

3.1.1 Beskrivande och förklarande ansats 
I den här uppsatsen har vi studerat affärsrelationen mellan det kommunala bolaget 
Karlstadbuss och bussoperatören Swebus. Först och främst har undersökningen inriktats på 
att identifiera bruket av relationsfrämjande åtgärder. För det andra har vi valt att undersöka 
om och hur avtalet som baserats på LOU påverkat själva affärsrelationen. Jacobsen11 skriver 
om att det finns olika avsikter med vad kunskap kan användas till och att dessa kan delas upp 
i två huvudgrupper. För det första kan en undersökning ämna beskriva ett 
undersökningsområde och för det andra kan undersökningen inriktas på att förklara ett 
fenomen. I vår undersökning har vi använt oss av både den beskrivande ansatsen och den 
förklarande ansatsen. Att vi använt oss av båda ansatserna är inget unikum då Jacobsen12 

förklarar att det i de flesta fall är svårt att se en tydlig skiljelinje mellan de båda. Det 
vanligaste är att båda former förekommer i de flesta undersökningar vilket är fallet även i vår 
undersökning.  

3.1.2 Den kvalitativa undersökningsmetoden 
I undersökningen var vi tvungna att gå in relativt djupt på individnivå för att möjliggöra en 
klarläggning av respondenternas verkliga åsikter. Undersökningens syfte krävde att vi var 
tvungna att ställa relativt komplexa frågor som skulle besvaras på ett uttömmande, ärligt och 
djupgående sätt. Det innebar att vi behövde möjligheten att ställa lämpliga följd- och 
utvecklingsfrågor. För att kunna genomföra en sådan undersökning krävdes det en 
undersökningsmetod vilken gav oss möjligheten att interagera med respondenterna.   

Enligt Trost13 är det uppsatsens syfte som styr undersökarens val av kvalitativ eller 
kvantitativ undersökningsmetod. Beroende på hur man väljer att tolka Trosts14 uttalande, kan 
vi enligt vår egen tolkning inte vara helt benägna att hålla med då även området vi ämnade 
undersöka, starkt bidrog till valet av undersökningsmetod. Underlaget som låg till grund för 
vårt beslut stämmer bättre överens med vad Darmer & Freytag15 skriver om att problemet och 
den specifika situationen är avgörande för valet av metod. Då både syftet med vår 
undersökning och den ram vilket undersökningsområdet gav oss styrde i en tydlig riktning 
föreföll sig valet av undersökningsmetod relativt enkelt.  

Det innebär att vi använt ett kvalitativt undersökningsupplägg som enligt Jacobsen16 

definieras som en undersökning vars fokus ligger på många variabler och få enheter. 
Eftersom vår studie ämnade skapa en uppfattning om respondenternas känslor, inställning 
och djupare liggande åsikter lämpade det sig bäst för oss att använda en kvalitativ 
undersökningsmetod.  

                                                

 

11 Jacobsen  (2002) 
12 Jabobsen (2002) 
13 Trost (2001) 
14 Trost (2001) 
15 Dramer & Freytag (1995) 
16 Jacobsen, (2002) 
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Genom att vi använt den kvalitativa metoden har vi kunnat ställa relativt komplexa frågor, 
följa upp med följdfrågor och klara upp eventuella otydligheter. Resultatet har blivit att vi 
framställt en empiri som vi tror ligger nära verkligheten. Avsikten med kvalitativa 
undersökningar är vanligtvis att klarlägga ett fenomen. Det stämmer väl överens med vår 
undersökning som ämnar beskriva relationen mellan Swebus och Karlstadbuss.  

Enligt Kvale17 är den kvalitativa undersökningsmetoden ett sätt att förnya, bredda och berika 
rådande föreställningar och kunskap. Han skriver vidare att den kvalitativa forskningens 
förståelseform är förenad med en alternativ syn på social kunskap, mening, verklighet och 
sanning. För oss handlar det med andra ord inte om att kvantifiera objektiv data, utan om att 
tolka meningsfulla relationer som förhållandet mellan Karlstadbuss och Swebus. I vårt fall 
handlar det om en lite högre grad av tolkning och tänkande. Vi kommer inte att presentera 
någon statistik som matematiskt kommer att analyseras. Vi får gå steget längre för att på en 
mindre påtaglig nivå försöka hitta indirekta svar på de frågor som vi ställer till 
respondenterna.  

Avslutningsvis valde vi bort den kvantitativa undersökningsmetoden då antalet intressanta 
respondenter på Karlstadbuss eller Swebus inte tillräckligt stort för att kunna bära en 
kvantitativ undersökning. Enligt Jacobsen18 handlar den kvantitativa metoden främst om att 
registrera siffror och lägger stor vikt vid antalet respondenter och kvantifierbara variabler 
som ska analyseras statistiskt. Även om en kvantitativ undersökning skulle vara praktiskt 
genomförbar på vårt undersökningsområde skulle vi genom denna metod inte kunna 
framställa en empiri vilken skulle vara relevant eller användbar för vår uppsats.  

3.1.3 Den abduktiva ansatsen 
Innan vi påbörjade uppsatsen var våra kunskaper gällande ämnet relationsmarknadsföring 
begränsade. Vi visste vad som skulle undersökas men inte hur vi skulle ställa våra frågor eller 
vad de skulle innehålla. Det var den främsta anledningen till varför vi valt att utgå från 
teoretiska förstudier innan vi gav oss in på uppgiften med att samla in det empiriska 
materialet. Vi upplevde det svårt att framställa ett sakligt empiriskt underlag utan att först ha 
någon insikt i ämnet som skulle undersökas. Enligt Jacobsens19 definition kännetecknas den 
deduktiva undersökningsansatsen av att teorin samlas in först, för att sedan ligga till grund för 
insamlingen av empiri. Det var den utgångspunkt vi hade till en början men sedan visade det 
sig att vi blev tvungna att genomföra ytterliggare teoretiska studier för att komplettera den 
befintliga teorin efter det att den insamlade empirin skapat hål i teoriavsnittet. Det innebar att 
vi gått från teori till empiri tillbaka till teori. Enligt Sköldberg20 kallas den här 
undersökningsansatsen för abduktion. Han fortsätter med att beskriva hur abduktion är den 
modell vilket används flitigast i fallstudiebaserade undersökningar, något som stämmer 
överens även med vår undersökning.  
Vi är av uppfattningen att en av de mest fördelaktiga egenskaperna med den abduktiva 
ansatsen, är att vi under arbetets gång kunde omtolka och vidareutveckla både teori och 
empiri i skenet av varandra. För vår del har bruket av den abduktiva ansatsen inneburit att vi 
kunnat lyfta fram både en teoretisk- och en empirisk del vilka var av verklig relevans i 
förhållande till uppsatsens syfte.  

                                                

 

17 Kvale, (1997) 
18 Jacobsen, (2002) 
19 Ibid. 
20 Alvesson & Sköldberg, (1998) 



 

9

 
3.2 Datainsamling 
Här kommer en redovisning av hur data samlades in till undersökningen. 

3.2.1 Sammanställning av den teoretiska referensramen 
För att genomföra undersökningen krävdes det att vi samlade in omfattande information och 
data från olika områden. Som tidigare nämnts var våra kunskaper inom ämnet 
relationsmarknadsföring relativt begränsade innan undersökningen påbörjades. Vi kunde inte 
riktigt förhålla oss till ämnet och kände oss därför tvungna att förbättra våra teoretiska 
kunskaper innan primärdata samlades in.  

Teorin vi studerat och använt i arbetet har samlats in och sammanställts med hjälp av 
vetenskapliga artiklar samt vedertagna ämnesrelaterade böcker. Enligt Darmer & Freytag21 

kallas denna datainsamlingsmetod för ”desk research”. Enligt Churchill & Iacobucci22 är en 
av nackdelarna med att använda någon annans teori att den kan vara svår att anpassa till den 
egna uppsatsen. När vi påbörjade vår litterära undersökning uppdagades precis det problem 
som Churchill & Iacobucci23 beskrev. Inga tidigare studier hade behandlat det område vi 
ämnade undersöka, vilket bidrog till att sammanfogningen mellan teori och uppsatsens 
huvudämnen på vissa områden blev relativt svårt. Det positiva med teorisammanställningen 
var att det funnits gott om teori att tillgå, även om den på många håll var relativt tunn. Vidare 
beskriver Churchill & Iacobucci24 ytterliggare ett problem med användandet av någon annans 
teori, vilket är svårigheten med att avgöra källans kvalitet. I vårt fall har det inte varit några 
problem då teorin vi använt hämtats från vetenskapliga artiklar vilka representerar de senaste 
forskningsrönen inom området, samt från vedertagen kurslitteratur skriven av betydelsefulla 
forskare inom området relationsmarknadsföring. 

3.2.2 Urval 
I enighet med Christensen25 har vi i vår empiriska undersökning först ringat in de tänkbart 
intressanta respondenterna. De utgörs av samtliga anställda inom Karlstadbuss och Swebus 
lokala enheter, men bara de som aktivt medverkat i samarbetet. Vi valde sedan att utesluta 
slutkonsumenternas påverkan på relationen då de inte berör samarbetet mellan Swebus och 
Karlstadbuss i någon direkt mening i förhållande till uppsatsens syfte. Vidare skriver 
Christensen26 att optimalfallet skulle vara att undersöka samtliga intressanta individer inom 
organisationerna, men det är en metod som vanligtvis är för kostnadskrävande och för 
tidsödande för att vara praktiskt genomförbar.   

I vårt fall skulle det i praktiken vara genomförbart då de organisatoriska enheterna är 
tämligen små. Tyvärr infaller den tidsmässiga aspekten, intervjuobjektens tillgänglighet och 
villighet att medverka i undersökning. Före den empiriska undersökningen genomfördes hade 
vi ingen direkt kännedom om vilka personer inom respektive organisation som satt på 
nyckelinformation. Eftersom att vi på förhand inte kunde avgöra vilka som skulle tacka ja 
eller nej till att medverka i undersökningen, kunde vi inte heller avgöra om det fanns någon 
skillnad mellan de två grupperna.  

                                                

 

21 Dramer & Freytag (1995) 
22 Churchill & Iacobucci, (2004) 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Christensen, (2001) 
26 Ibid. 
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Det här kan enligt Andersson27 leda till det så kallade bortfallsfelet vilket innebär att 
respondenterna som medverkar i undersökningen kanske inte är representativa för hela 
organisationen vilken studeras. Bortfallet skulle följaktligen kunna innebära att vårt 
undersökningsresultat blivit missvisande men då undersökningens resultat gav en enhetlig 
bild från båda Swebus och Karlstadbuss, tvivlar vi starkt på att vårt resultat skulle vara 
felaktigt eller missvisande. Vi tror därför att vår empiriska undersökning ligger nära 
verkligheten och ger en rättvisande bild av affärsförhållandet.  

Eftersom de två organisatoriska enheterna i vår undersökning är av sådan ringa storlek, tror vi 
att vår undersökning på något plan kan ses som representativ för urvalet. Då 
affärsförhållandet vi studerat berörde lite mer än ett dussin arbetskollegor som jobbade nära 
varandra har det oundvikligen förekommit någon form av social sammansmältning. Vi tror 
att samspelet som skett i arbetsgruppen och den kommunikation som förekommit ligger till 
grund för formandet av en gemensam företagskultur. Något som påverkar individernas 
åsikter och inställning samtidigt som de tillsammans bildar en gemensam syn på 
affärsrelationen. Precis som det fungerar i andra sociala grupper där individer interagerar, 
formar den sociala gruppen likartade åsikter. 

3.2.3 Personlig intervju 
Efter att vi valt att genomföra en kvalitativ insamling av empirin, ställde vi först upp vad som 
behövdes för att sedan resonera fram hur vi skulle komma åt den information uppsatsen 
krävde. Först av allt ville vi komma nära respondenterna för att kunna skapa en bättre kontakt 
och förståelse. Den personliga intervjuformen gav oss möjligheten att ställa komplexa frågor 
vilka kunde utvecklas med hjälp av följdfrågor. Vi tror att denna möjlighet var nödvändig för 
att få fram den information vi behövde av respondenterna. Sedan kom vi fram till att vi som 
intervjuare fick ut mer av de intervjuer vilka genomfördes ansikte mot ansikte med 
respondenterna. Vi märkte en stor skillnad på graden av kontakt då vi jämför 
telefonintervjun.  

Sedan började vi undersöka vilken form av personlig kontakt som skulle lämpa sig bäst för 
undersökningen. Vi fann ett flertal författare som styrkte våra funderingar på valet av den 
personliga intervjun som datainsamlingsmetod. Först och främst skriver Holme & Solvang28 

att personliga intervjuer skapar en närhet mellan intervjuaren och respondenterna. Sedan 
skriver Andersson29 att den muntliga datainsamlingsmetoden ger undersökaren tillfälle att 
knyta en bra kontakt med respondenten.  Den typen av närheten var precis vad vi sökte för att 
kunna nå våra respondenter på djupet. Andersson30 fortsätter med att den muntliga intervjun 
ger undersökaren möjligheten att ställa lämpliga följd- och utvecklingsfrågor, samt att 
eliminera eventuella otydligheter.  
Att undersökningen skulle kräva komplexa frågor var något vi räknat med efter att vi studerat 
böckerna om intervjuteknik och reflekterat över vad vi ville ha besvarat. Vi fick vid ett flertal 
tillfällen förtydliga vad som menades då vi använt oss av lite för vetenskaplig terminologi. 
Utan den möjligheten hade frågorna troligtvis förblivit obesvarade. Intervjuerna uppnådde en 
samtalston vilket innebar att vi kunde anpassa våra frågor utefter de svar som framkom. Det 
innebar att vi under intervjuerna fick tillfälle att upptäcka nya intressanta områden och 
frågeställningar vilka kunde undersökas djupare.  

                                                

 

27 Andersson, (1994) 
28 Holme & Solvang (1997) 
29 Andersson, (1994) 
30 Ibid.  
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Vi anser att det är något som gett vår uppsats nya intressanta inslag utöver sådant som var 
planerat från första början och med andra ord en fylligare empiri.  

Att vi använt den personliga intervjun som undersökningsmetod blev för oss en väldigt 
krävande process då personliga intervjuer fodrar omfattande kunskap från undersökarens 
sida. Det krävdes att vi som intervjuare hade en god kunskapsbas för att möjliggöra en 
flytande diskussion som skulle kunna bidra till att besvara syftet med undersökningen. Vidare 
krävdes det att dialogen med respondenterna på Karlstadbuss och Swebus uppnådde ett 
sådant tillstånd att de kunde svara ärligt och spontant istället för att ge oss diplomatiskt 
genomtänkta svar. Vi tror att resultatet kan ha blivit framgångsrikt då vi lyckades formulera 
väl genomtänkta frågor vilka till synes genererade fullständiga svar och värdefull information 
i förhållande till uppsatsens syfte. 

3.2.4 Intervjuguidens design 
För oss gällde det att framställa en beskrivande bild av hur respondenterna uppfattade 
förhållandet och hur det påverkades av avtalet som ligger till grund för affärsrelationen. 
Vidare tror vi inte att syftet med uppsatsen skulle uppnås om vi följt en stel frågemall. Vi gav 
istället respondenterna stort utrymme så de fick möjligheten att uttrycka sig fritt och själva 
utveckla sina svar istället för att behöva svara inom ramarna på särskilda frågor. För oss 
gällde det att få intervjuobjekten att berätta ur sina egna perspektiv. Det underlättades då vi 
använde oss av den halvstrukturerade intervjuformen. Istället för att ställa direkta frågor, 
innehöll vår intervjuguide ett antal områden som var intressanta i förhållande till uppsatsen. 
Varje område inleddes med några öppna och övergripande frågor vars huvudsakliga syfte var 
att få igång respondenterna varefter vi uppmuntrade dem till att vidareutveckla eller gå 
djupare in på de delar vilka var intressanta för vår studie.    

Det finns enligt Kvale31 ett antal olika sätt att lägga upp intervjuer, det tillvägagångssätt vi 
valt och det som är intressant i det här sammanhanget kallas den kvalitativa 
forskningsintervjun. Syftet med intervjun är att förstå ämnen från respondentens livsvärld 
beskrivet ur dennes perspektiv. Intervjumetodens struktur kan jämföras med ett vardagligt 
samtal. Den genomförs i halvstrukturerad form och innefattar en intervjuguide som behandlar 
vissa områden och innehåller förslag till frågor. 

3.2.5 Intervjufasen 
Vi studerade en del litteratur som behandlade ämnet intervjumetodik. Det material vi 
slutligen fick fram var till stor hjälp, främst när det kom till det själva praktiska 
genomförandet av intervjuerna. När det kom till själva genomförandet av intervjuerna valde 
vi att använda Mp3-spelare för att spela in samtalen. Det som fick oss att överväga 
användningen av en Mp3-spelare var frågan gällande dess påverkan på respondenterna. I och 
med att allt respondenten säger kommer att lagras på en ljudfil kan det leda till att 
intervjuobjektens villighet att svara ärligt och uttömmande hämmas.  
De kan uppleva att de måste vara extra försiktiga i sitt sätt att uttrycka sig för att inte skada 
några relationer eller kliva någon på tårna. Trots denna risk valde vi att använda Mp3-
spelaren, främst för att kunna lyssna på intervjun i ett senare skede. Innebörden av det blir då 
att utifall vi missat något kan vi enkelt gå tillbaka och spela upp ljudfilen igen, vilket leder till 
att ingen relevant information tappas bort.   

                                                

 

31 Kvale,  (1997) 
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Faktum att Mp3-spelare används leder också till att det empiriska material som vi samlat in 
blir exakt och under själva intervjutillfället kan vi koncentrera oss på att lyssna på 
respondenterna och ställa relevanta, utvecklande frågor istället för att koncentrera oss på att 
anteckna och memorera information.   

Alla respondenter informerades om uppsatsens syfte samt tillfrågades om de ville delta med 
sina namn i uppsatsen. Samtliga respondenter var villiga att delta med sitt namn.Vi började 
med att intervjua verksamhetschefen på Karlstadbuss, Sören Bergeland. Han visade sig vara 
oerhört pratsam och hjälpsam. Det slutade med att intervjun sträckte sig strax över 95 
minuter. Han besvarade på ett uttömmande sätt alla våra frågor. Det innebar att vi lyckats 
täcka samtliga relevanta områden redan efter första intervjun.   

Därefter fortsatte vi med att intervjua Gunnel Björklund, ekonomiansvarig och Matthias 
Berg, trafikplanerare vid ett senare tillfälle. Dessa intervjuer tog mellan 40-45 minuter och då 
våra frågor var i stort sett desamma, fick vi relativt likartade svar. Dessa intervjuer gav ett 
resultat som stärkte vad Sören tidigare hade sagt. Förutom vissa meningsskiljaktigheter var 
de i stora drag överens vilket gav ett enhetligt intryck och vi förstod att ytterliggare intervjuer 
på Karlstadbuss skulle vara av marginell nytta.  

På Karlstadbuss fick vi information om vilka vi borde prata med på Swebus. Först av allt 
försökte vi nå den lokala verksamhetschefen men han kunde inte finna tid för att delta i 
undersökningen. Sedan fick vi numret till Henrik Dagnäs vilken var affärschef på Swebus. 
Intervjun genomfördes till skillnad från de tidigare intervjuerna via högtalartelefon. Även 
under denna intervju använde vi oss av Mp3-spelaren men vi fick ingen ögonkontakt med 
respondenten, vilket bidrog till att vi inte kunde ta intryck av respondentens kroppsspråk. 
Intervjun tog ca 30 minuter att genomföra och vi tycker att Henrik Dagnäs gav relativt 
uttömmande svar. Även han styrkte vad som kommit fram av den första intervjun med Sören 
Bergerland. Det innebar att samtliga respondenter hade i stort sett samma uppfattning av 
situationen.  

3.3 Analys 
När allt material var insamlat började vi med att sammanfatta intervjuerna i textformat. Det 
innebär att vi omvandlade ljudfilerna till skrift. Därefter gick vi igenom materialet och 
sållade bort allt sådant som var irrelevant i förhållande till uppsatsens syfte. Vi genomförde 
sedan en djupgående läsning av både teori och empiri för att finna kopplingar däremellan. 
Vid det här stadiet framkom det att vi var tvungna att lägga till och ta bort delar av teorin som 
inte längre var relevanta för uppsatsen. Sådant som inte berörts av respondenterna och sådant 
som helt enkelt tappat sin relevans i ljuset av den empiri vi sammanställt. När omarbetningen 
av teorin var färdigställd fortskred analysprocessen. Vi skrev ut exemplar av teorin och 
empirin varefter vi satt med en markeringspenna och kopplade samman de olika områdena 
genom färgmarkeringar, en metod som helt klart förenklade arbetet med analysen. När 
analysen var klar använde vi den som grund för de slutsatser vi dragit.      
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4. Teoretisk referensram 
I följande kapitel kommer vi att beskriva ämnet relationsmarknadsföring, varpå vi kommer 
att belysa olika relationsfrämjande åtgärder.   

4.1 Affärsrelationers beståndsdelar 
För att kunna gå till botten med vilka åtgärder som främjar långvariga relationer krävs det en 
grundläggande förståelse för företagsförhållandens uppbyggnad och funktion. I åtskilliga 
studier har det identifierats tre typer av länkar som tillsammans utgör själva relationen mellan 
företag, de tre länkarna utgörs av aktörer, aktiviteter och resurser.32 Tillsammans bildar de ett 
nätverk som kallas ”The Industrial Network Model” och utgör själva affärsrelationens 
beståndsdelar.33    

Fig. 1 ”The Industrial Network Model”34  

Vi anser att modellen bidrar till att vi på ett överskådligt sätt kan redovisa  affärsrelationens 
beståndsdelar i vårt specifika fall.  

4.1.1 Aktörer 
Aktörerna i ett affärsförhållande kan definieras som de som utför aktiviteterna och 
kontrollerar resurserna. En aktör kan med andra ord vara allt från en enskild individ till en hel 
företagskoncern. Aktörerna bestämmer själva eller tillsammans med andra vilka aktiviteter 
som ska utföras. Utförs dessa aktiviteter i samverkan med andra aktörer, bidrar det till att 
relationer bildas och de blir invävda i ett nätverk av andra aktörer. Det kan i sin tur ge 
tillgång till andra aktörers resurser. Samtidigt är det under denna interaktionsprocess som 
relationer bildas, utvecklas och avvecklas.   

Alla aktörer värnar för sina egna intressen, samtidigt finns det ett mål som samtliga aktörer 
har gemensamt. Målet är att öka sin kontroll över nätverket i vilket de är invävda. En ökad 
kontroll innebär att aktören har större möjligheter att uppfylla sina egna mål. Genom en ökad 
direkt eller indirekt kontroll kan de mobilisera fler resurser och koordinera fler aktiviteter. Då 
en aktör uppnår ökad kontroll av nätverket sker det på bekostnad av andra aktörer. 35  

                                                

 

32 Håkansson &  Snehota,  (1995)  
33 Håkansson & Johansson, (1992) s.145 
34 Ibid. 
35 Håkansson & Johansson, (1992) 
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4.1.2 Aktiviteter  
En aktivitet uppstår då en eller flera aktörer utbyter, kombinerar eller utvecklar resurser 
genom att dra nytta av andra resurser. Exempelvis när mänskliga resurser används för att 
framställa något vilket i sin tur kan säljas och inbringa resurser i form av pengar.36 

Affärsaktiviteter handlar vanligtvis om de processer som berör framställningen av produkter 
eller tjänster. Det förekommer vanligtvis tusentals olika aktiviteter inom ett företag, vilket 
medför att de utgör något som måste koordineras och hanteras.37   

Aktiviteter kan delas upp i två huvudgrupper vilka består av transaktionsaktiviteter och 
transformationsaktiviteter. Transaktionsaktiviteternas syfte är att fungera som länkar vilka för 
samman olika aktörers transformationsaktivteter. De kontrolleras aldrig av en ensam aktör 
samt påverkar och påverkas av relationen mellan aktörerna vilka de kopplar samman. 
Transformationsaktiviteter å andra sidan, kontrolleras alltid av en ensam aktör och det är 
under dessa som resurser förvandlas. En komplett aktivitetscykel innehåller alltid både 
transformationsaktiveter och transaktionsaktiviteter. Det uppstår en sammanlänkningsprocess 
där delar av aktörernas aktiviteter binds samman, vilket i sin tur leder till att ett ömsesidigt 
beroende skapas.38  

Förekommer en aktivitet upprepade gånger över en viss tid, kallas det för en 
transaktionskedja. Dessa återkommande aktiviteter skapar rutiniserade och informella regler 
vilket ger aktiviteterna en stabiliserad form.39 Det transaktionella synsättet koncentrerar sig 
på en aktivitet och hur den utformas istället för att se hur förhållandet mellan parterna stärks 
då fler gemensamma aktiviteter äger rum. Relationen mellan parterna är oftast inte viktig då 
det transaktionella synsättet förutsätter att relationen kommer att ta slut efter en enskild 
transaktion..40 

4.1.3 Resurser 
För att kunna genomföra transformations- eller transaktionsaktiviteter behövs resurser. En 
resurs kan exempelvis bestå av information eller finansiella medel. Det är aktörerna som 
kontrollerar resurserna och med hjälp av dessa genomförs olika aktiviteter. Upprepas en viss 
aktivitet mellan samma aktörer kan det medföra ökad kunskap och erfarenhet av de resurser 
som används.41 Som helhet är det tillgängligheten på resurser som bestämmer vilka 
möjligheter som finns och som begränsar vilka aktiviteter ett företag kan utföra. Det är också 
den begränsade tillgängligheten på resurser som är den vanligaste anledningen till att företag 
söker etablera relationer med varandra. De organisationer som ingår i en relation med andra 
försöker vanligtvis komma åt någon form av resurs de inte kan införskaffa eller nyttja på 
egen hand. En vanlig konstellation är att de olika företagen tillhandahåller resurser som 
motparten vill ha, vilket innebär att de komplimenterar varandra genom att ingå i ett 
förhållande.42  

                                                

 

36 Håkansson & Johansson,  (1992) 
37 Hollensen, (2003) 
38 Håkansson &  Snehota, (1995) 
39 Håkansson & Johansson, (1992) 
40 Hennig-Thurah & Hansen, (2000) 
41 Håkansson & Johansson, (1992) 
42 Ibid. 
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4.2 Interaktionsmodellen    

Fig. 2 ”Interaktionsmodellen”43  

Vi har valt att ta med interaktionsmodellen i teorin för att den på ett bra sätt belyser hur två 
eller fler parter interagerar med varandra. Modellen visar hur miljön och atmosfären i 
interaktionsprocessen påverkar relationen mellan parterna. I och med att vi har gjort en 
undersökning på två organisationer som interagerar med varandra ansåg vi att modellen kan 
hjälpa oss att analysera vissa delar av undersökningen. Modellen berör miljön, atmosfären 
och aktörerna inom interaktionsprocessen.44    

4.2.1 Interaktionsprocessen 
Teorin om interaktioner behandlar oftast långsiktiga relationsutbyten mellan ekonomiska 
aktörer.45 Under interaktionsprocessen förekommer s.k. episoder, en episod kan bestå av ett 
handelstillfälle, en order, en leverans etc. Varje episod påverkar direkt eller indirekt, ett 
förhållandes varaktighet. Positiva episoder bidrar vanligtvis till att förlänga relationerna 
medan negativa episoder har den motsatta effekten. Episoderna uppstår när någon form av 
utbyte äger rum. Det finns fyra olika typer av utbyte; produkt/tjänst-, informations-, 
finansiellt- och socialt utbyte.46 Produkter och tjänster är den vanligaste anledningen till att 
ett utbyte äger rum. Kan en organisation intressera en annan affärspart med sitt erbjudande 
uppstår den grundläggande förutsättningen för ett affärsförhållande ska uppstå. En annan 
form av utbyte är informationsutbytet vilket kan komma att präglas av relationens 
formalitetsgrad. Råder ett informellt förhållande skapas vanligtvis bättre underlag för 
upprätthållandet av en varaktig relation, då starkare sociala band bildas. Det finansiella 
utbytet påverkar också interaktionsprocessen, främst är det kvantiteten på det finansiella 
utbytet och dess betydelse för de olika deltagarna som avgör hur stor inverkan en episod har 
på relationen.47  

                                                

 

43 IMP Group, (1982) s. 23 
44 IMP Group, (1982) 
45 Hammarkvist et al. (1982) 
46 IMP Group, (1982) 
47 Ibid. 
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Avslutningsvis berörs det sociala utbytet, vilket vanligtvis reducerar osäkerheten som kan 
förekomma mellan två eller fler företag.48 Episoder av socialt utbyte kan ha stor betydelse för 
relationen då parternas erfarenhet av varandra är begränsad. Det sociala utbytet kan på kort 
sikt eliminera problem och minska osäkerhet och på lång sikt kan det stärka de sociala 
banden mellan organisationerna.49 Kommunikationen under episoderna bidrar till att bygga 
upp ett kontaktnät mellan företagen. Dessa kontaktnät består av olika grupper av människor 
inom olika delar av företagen. De kan komma att ha stor betydelse när företag utvärderar 
varandra. Starka, personliga kontaktnät har med andra ord en stark dragningskraft vilket kan 
bidra till att hålla ihop en relation.50    

Det transaktionella synsättet lägger relativt liten vikt på att företagen ska interagera med 
varandra. Det relationsmässiga synsättet å andra sidan förespråkar interaktion. 
Transaktionssynsättet är mer produktorienterat och inriktar sig på de fyra P:na vilka är 
produkt, plats, påverkan och pris, för att kommunicera mellan företaget och kund.51 Tidigare 
diskuterades det att långsiktiga relationer utgör en viktig del av interaktionsprocessen mellan 
två eller fler företag. En sådan syn återfinns inte i det transaktionella synsättet, där det istället 
inriktas på ett kortsiktigt perspektiv. Synsättet innebär att ett företag skall försöka hitta nya 
kunder istället för att skapa långsiktiga relationer med en enskild kund.52  

4.2.2 Interaktionens parter 
Interaktionsprocessens inblandade parter spelar en viktig roll. De involverade parternas 
egenskaper har stor betydelse för hur interaktionsprocessen kommer att utvecklas. Det finns 
fyra egenskaper som påverkar hur relationen kommer att se ut. Den första egenskapen berör 
huruvida parterna har likartad teknologi, har de likartad teknologi kan det resultera i positiva 
effekter. Den andra tar upp hur organisationens storlek och struktur kan påverka 
interaktionen. Har en organisation mer resurser än motparten innebär det vanligtvis att de kan 
dominera motparten. Den tredje egenskapen berör parternas tidigare erfarenheter. 
Organisationer som tidigare haft relationer har vanligtvis mer kunskap om hur en relation ska 
skötas effektivt. Slutligen berörs individer och hur de är involverade i en relation. Individer 
från endera parten kan ha olika personligheter, erfarenheter och motivation. Det kan resultera 
i att individerna bidrar på olika sätt till interaktionsprocessen.53     

4.2.3 Interaktionens miljö 
Interaktionsprocessen påverkas av den miljö i vilken den befinner sig. Det finns olika 
aspekter som påverkar miljön för interaktionen mellan organisationer. Dessa är exempelvis 
marknadsstruktur, dynamik och det sociala systemet. Marknadsstrukturen beror på 
koncentrationen av säljare och köpare, och graden av stabilitet på marknaden. Graden av en 
dynamisk miljö kan påverka relationen positivt eller negativt. Om dynamiken på marknaden 
och förändringen av aktörerna är låg, leder det till att de bättre kan prognostisera framtiden på 
marknaden.   

                                                

 

48 Håkansson & Östberg, (1975) 
49 Wilkinson & Young, (1994) 
50 Ibid. 
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Det sociala systemet påverkar relationen då parternas olika kulturer kan medföra svårigheter. 
Är en aktör ny på marknaden kan det ta tid att anpassa sig utefter den generella kulturen som 
finns bland de organisationer som verkar inom marknaden.54   

4.2.4 Interaktionens atmosfär     
Atmosfären som omger parterna i interaktionsprocessen kan påverkas av ett flertal faktorer. 
Dessa är aktörernas grad av beroende för varandra, organisationernas strävan för närhet eller 
distans till varandra, deras konflikt- eller samarbetstillstånd och organisationernas 
gemensamma förväntningar. Faktorerna kan påverka interaktionsatmosfären både negativt 
och positivt. Atmosfären kan analyseras utifrån en ekonomisk- eller en kontrolldimension. I 
den ekonomiska dimensionen kan organisationer reducera sina transaktionskostnader genom 
en nära interaktion med en annan organisation. Genom en närmare interaktion kan 
organisationerna hantera distribution, förhandlingar och administration mer effektivt. 
Organisationer kan också öka sina vinster genom att de på ett bättre sätt använda sig av 
varandras kompetens. Organisationerna kan också ge varandra värdefull teknologisk 
information.55 Genom en kontrollerad dimension kan en nära interaktion mellan 
organisationer medföra minskad osäkerhet, eftersom kontrollen ökar.. Makten kan också 
påverka organisationernas beroende av varandra, används makten för egen vinning av någon 
av parterna kan det medföra att relationen hämmas. Använder parterna istället makten till att 
belöna varandra kommer relationen att främjas.56        

                                                

 

54 IMP Group, (1982) 
55 Ibid 
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4.3 Relationsfrämjande åtgärder 
För att stärka eller förbättra en affärsrelation kan organisationer använda sig av ett antal 
olika relationsfrämjande åtgärder. I modellen nedan, går det att urskilja nio olika åtgärder 
vilka kan användas för att främja ett affärsförhållande. Modellen visar på ett överskådligt 
sätt hur de olika åtgärderna relaterar till främjandet av en varaktig och ömsesidigt lönsam 
affärsrelation.     

Fig.3 ”Relationsfrämjande åtgärder” (omarbetad av författarna 2005)57  

Vår modell baseras på modellen ”A Model for Relationship Termination”, vi har valt att 
omarbeta modellen för att den på ett bättre sätt ska hjälpa oss att besvara vårt syfte. Den 
visar ursprungligen ”triggers” som leder till en affärsrelations olika utgångar. Vi har istället 
valt att belysa vilka åtgärder som är relationsfrämjande. Vi har också valt att följa denna 
modell och använda den som en mall för uppbyggnaden av vårt teoriavsnitt och vår analys. 

                                                

 

57 Hollensen, (2003) s. 206 
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4.3.1 Förtroende 
Förtroendet i ett affärsförhållande karaktäriseras av den tillit företagen känner för att 
motparten skall agera pålitligt. Misslyckas någon av organisationerna att inrätta förtroende 
hos sin motpart leder det vanligtvis till uppkomsten av osäkerhet vilket i sin tur öppnar dörren 
som kan leda till konflikter och missnöje.58 Kan ett företag få sin motpart att känna sig trygg i 
relationen ökar sannolikheten att förhållandet kommer att utvecklas och stärkas.59 Etableras 
ett förtroende mellan parterna kan det medföra mindre spänningar i relationen och 
effektivisering av både arbete och problemlösning. Det i sin tur bidrar till en mer lönsam 
affärsrelation vilket stärker länken mellan de involverade företagen.60 Förtroende är dock 
inget som kan tvingas fram genom avtal eller på annat sätt forceras, det är något som måste 
förtjänas över tiden. Allt eftersom ett förhållande får fortskrida och utvecklas ökar gradvis 
förtroendet för motparten, så länge företagen sköter sig korrekt.61 

4.3.2 Samarbete 
Enligt det traditionella marknadsföringstänkandet är målet med samarbete att nå maximal 
avkastning för aktieägarna. Att inneha ett sådant kortsiktigt perspektiv kan vara direkt 
skadligt för den egna organisationen inklusive samtliga deltagare i relationen.62 

Relationsmarknadsföringstänkandet å andra sidan värdesätter samarbetet högt..63 Det är 
genom samarbete med andra som företagets resurser aktiveras och integreras. Företag 
samarbetar för få något i utbyte av motparten och själva samarbetsprocessen.64 Samarbete i 
den kontext i vilken den här benämns, innebär att företagen ser sina leverantörer och kunder 
som partners istället för konkurrenter. Partnerskapet skapar underlag för en ”win-win” 
situation där alla medverkande aktörer genom samarbete genererar ett mervärde. Det blir i sin 
tur ett incitament för att företagen ska fortsätta sitt samarbete och utgör då en faktor som 
vanligtvis stärker organisationernas vilja att fortsätta delta i den vinstgivande relationen.65 

4.3.3 Visa engagemang 
Bara för att en relation kommer till stånd betyder inte det att förhållandet blir varken varaktigt 
eller lönsamt. Alla relationer kräver engagemang för att fungera.66 Ett grundläggande 
kriterium för att affärsparterna ska engagera sig i relationen är att de måste ha minst ett motiv 
för att göra det. Det måste förekomma någon form av utbyte där de samverkande företagen 
kan tillföra något som motparten saknar eller inte kan utföra på egen hand.67 Det går att finna 
uttryck för företagens engagemang genom att titta på deras villighet att göra uppoffringar för 
motparten och ta ansvar för relationens varaktighet. Företagens engagemang speglar i sin tur 
till vilken grad som organisationerna vill att relationen ska fortskrida och utvecklas.68   

                                                

 

58 Zineldin, (2000) 
59 Fill & Fill, (2005)  
60 Wray, Palmer & Bejou, (1994) 
61 Zineldin, (2000) 
62 Reichheld, (1994) 
63 Fill & Fill, (2005) 
64 Cunningham, Ford & Turnbull, (1996)  
65 Gummesson, (2002) 
66 Gummesson, (2002) 
67 Zineldin, (2000) 
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4.3.4 Utveckling och Flexibilitet 
”Relationships between companies begin, grow, and develop – or fail – much like 
relationships between people....Like romances, alliances are built on hopes and dreams.” 
- Kanter (1994)  

Dynamik och evolution är några av de grundläggande förutsättningarna för att en relation ska 
fungera. Starka och hälsosamma förhållanden där deltagarna är nära sammanflätade måste få 
utrymme att utvecklas. Om förhållandets utveckling hindras genom strikta regleringar eller 
avtal, decimeras förhållandets möjligheter att nå sin fulla potential.69  

Det finns huvudsakligen två former av anpassning, dessa är formell- och informell 
anpassning. Formell anpassning inträffar vid upprättandet av ett kontrakt, då parterna 
tillsammans kommer överens om vilka justeringar respektive affärspart ska göra. Den 
informella anpassningen sker däremot kontinuerligt under relationens gång och kan fungera 
som en indikator på företagens engagemang, förutsatt att anpassningen sker frivilligt.70 

Anpassning som det benämns här, betyder att en eller flera parter i en affärsrelation förändrar 
sin del av själva utbytet eller process för att bättra kunna möta motpartens behov. Det kan 
gälla allt från modifierad prissättning, leverans, betalningsprocess, informationsrutiner till 
förändrat bemötande. Den här anpassningen är i de flesta fallen en nödvändighet för att två 
organisationer tillsammans ska kunna utveckla ett långvarigt och ömsesidigt lönsamt 
förhållande. Det blir därför vikigt att företagen har en flexibel struktur och en inställning som 
tillåter förändringar.71 Fungerar allting som det ska, kan företagens anpassning på lång sikt 
bli väldigt omfattande. Det medför att en brytning av förhållandet kan bli väldigt kostsam 
därför att de materiella och immateriella investeringarna är justerade att passa just motpartens 
behov och ingen annan. Har organisationerna investerat mycket i relationen betyder det att en 
brytning inte kan göras lättvindigt. Vilket resulterar i att den ömsesidiga anpassningen 
främjar relationers varaktighet.72 Eftersom omställningarna vanligtvis blir relativt 
resurskrävande innebär det att samtliga parter försätter sig i en potentiellt riskabel situation, 
då företagen till viss mån blir beroende av varandra. Det blir då oerhört viktigt att 
organisationerna litar på varandra till den grad att de kan binda sig i den utsträckning som 
förhållandet kräver.73 

4.3.5 Öppenhet och Informalitet 
När en relation mellan två eller fler företag är informell, innebär det t.ex. att problem snabbt 
kan lösas genom ett telefonsamtal istället för att sammankalla till ett tidsödande och 
kostnadsineffektivt styrelsemöte.74 Det innebär att möten, förhandlingar eller olika former av 
informationsutbyte kan äga rum under mer avslappnade omständigheter, något som i sin tur 
kan bidra till stärkta sociala band mellan företagen.75 Informalitet kan ses som ett viktigt 
komplement till de formella överenskommelserna.76     

                                                

 

69 Zineldin, ( 2000) 
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Upprättandet av en informell relation underlättas om förhållandet präglas av öppenhet. För att 
ett förhållande ska vara öppet krävs det att parterna har ett ömsesidigt förtroende. Det innebär 
att företag som vill engagera sig i att skapa ett informellt och öppet förhållande först måste 
upprätta en relation där affärsparterna känner sig trygga med varandra. Det kan även 
klassificeras som en relationsfrämjande åtgärd när företagen strävar efter att etablera en 
öppen företagskultur, då det kommer att påverka de externa relationerna i slutändan. Effekten 
av en öppen företagskultur blir att utrymme skapas för entreprenöriella- och innovativa 
inslag. En öppen företagskultur leder vanligtvis till att individer inom organisationen vågar ta 
mer ansvar och större initiativ. När det kommer till hanteringen av relationer av föränderlig 
natur, är ansvar och initiativ oerhört viktiga egenskaper. För att aktivt underhålla en relation 
krävs att personalen har utrymme att tänka och agera utefter det egna omdömet. Personalen 
måste få möjlighet att anpassa sig och agera utefter vad den enskilda situationen kräver. Det 
för att bättre kunna möta motpartens behov. Präglas däremot företaget av strikta rutiner kan 
resultatet bli att organisationen framstår som stel och byråkratiskt, något som inte gynnar 
organisationer vars målsättning är att upprätta öppna och informella relationer.77 

4.3.6 Tillfredställelse  
Ett företag måste få sina kunder att känna sig uppskattade och i viss mån involverade i 
företagets organisation. Företaget ska ta hand om sina kunder för att de i sin tur ska känna 
tillfredställelse med den relation som skapats.78 Med ett transaktionellt synsätt hamnar 
marknadsandelen i fokus istället för kundtillfredställelse. Då ett företag färgas av ett 
transaktionellt synsätt eftersträvar de vanligtvis att lägga beslag på en så stor marknadsandel 
som möjligt.79  

4.3.7 Rutiner 
Genom att standardisera och effektivisera samarbetet mellan organisationerna, kan 
kostnaderna sänkas och processerna förbättras. Sänkta kostnader och effektiviserade 
utbytesprocesser bildar tillsammans ett starkt motiv för att organisationerna ska stanna kvar i 
relationen. Det innebär att rutinisering fungerar som ett utomordentligt verktyg vilket kan 
användas för relationsfrämjande insatser. Standardisering kan uppnås genom att 
affärsparterna aktivt strävar efter att etablera rutiner eller att de får utvecklas av sig själva 
med tiden.80 Standardisering kan dessvärre även medföra negativa effekter i form av social 
stagnation. Sköts allting rutinmässigt uppstår risken för att de sociala relationerna stagnerar 
som följd av en alldaglig och opersonlig utbytesprocess. Det gäller för affärsparterna att finna 
en balans mellan den levande, flexibla relationen och den kostnadseffektiva och 
standardiserade utbytesprocessen.81  
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4.3.8  Makt 
När vi skriver om makt, syftas enbart på det maktförhållande som förekommer mellan två 
eller fler företag som idkar någon form av utbyte. Vi går inte in på personnivå utan håller 
oss på en organisatorisk nivå. Vi skiljer inte heller på formell eller informell makt utan 
förhåller oss till fenomenet på en ytlig och förenklad basis.  

Begreppet makt under de omständigheter som nämns här, syftar på en affärsparts förmåga att 
direkt eller indirekt tvinga sina motparter att göra något de vanligtvis inte skulle ha gjort. 
Maktfördelningen som uppstår grundas vanligtvis på de olika organisationernas beroende av 
varandra. Desto mer ett företag är beroende av ett annat, desto större makt har den 
sistnämnda. Då en relation skapas uppstår en naturlig maktbalans. Det är sällan som denna 
maktfördelning blir symmetrisk, maktfördelningen blir vanligtvis asymmetrisk vilket innebär 
att en av parterna får någon form av övertag.82 Den asymmetriska maktfördelningen leder till 
att ingen affärspart uppnår absolut makt, dock uppstår möjligheten för den starkare parten att 
exploatera den svagare motparten.83 Det kan dock vara farofyllt för en organisation att 
utnyttja sitt maktövertag i någon större utsträckning då maktbalansen i ett förhållande kan 
komma att skifta. Men att maktbalansen inte är jämnt fördelad betyder nödvändigtvis inte att 
det ska hindra en relation från att fungera harmoniskt. Det är då den svagare parten upplever 
maktfördelningen och själva relationen som orättvis då möjligheten för en långvarig relation 
decimeras. Makthavaren bör istället använda sin makt till att främja ett klimat som inte 
underminerar samarbetet och relationen.84   

Det finns huvudsakligen fyra maktkällor. Den vanligaste formen av makt, är makt genom 
belöning. Makt genom belöning innebär att makthavaren har makten att belöna sina 
motparter med något av värde. På den andra sidan av myntet finns makt genom tvång som 
innebär att makten baseras på makthavarens förmåga utmäta någon form av straff. En av 
nackdelarna med att utöva makt i form av bestraffning är att själva bestraffningen kan ses 
som en attack, vilket vanligtvis besvaras med en motattack. En organisations expertis leder 
till ett maktövertag i form av information och kunskap. Innebörden är att motparterna som 
ingår i relationen behöver maktinnehavarens expertis för att kunna utföra sina förpliktelser. 
Den fjärde källan till makt är makt genom legitimitet. Makthavaren kan med uppbackning av 
juridiska rättigheter utöva sin makt över motparterna. Om motparterna går emot makthavaren 
sker en lagöverträdelse som i sin tur medför någon form av bestraffning.85 

4.3.9 Vårda sovande relationer 
Efter det att ett projekt eller förhållande mellan två parter avslutats kommer det att finnas 
kvar, men i ett latent tillstånd.86 De kontraktsrelaterade aktiviteterna upphör men de sociala 
banden som skapats kvarstår. De slumrande relationerna bör fortfarande vårdas, speciellt de 
relationer som kan bli aktuella igen. Att vårda och bevara en sovande relation kan bli lönsamt 
utifall att förhållandet skulle komma att väckas ur sitt tillstånd. Det skulle kunna innebära 
både kostnadsmässiga- och tidsmässiga besparingar då organisationerna redan är bekanta 
med varandra.87 
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5 Sammanställning av empirin  
Kollektivtrafiken 
Ansvaret för länstrafiken och stadstrafiken är fördelad mellan flera instanser. Statens uppgift 
är att säkerställa möjligheter för grundtransporten i samhället. Det görs främst genom lagar 
och investeringar i infrastruktur. Själva driften av länstrafik och stadstrafik sköts av 
landstinget och kommunerna tillsammans. Länstrafiken och stadstrafiken ska bidra till 
samhällets välfärd och den regionala utvecklingen. Det uppnås genom att privatpersoner når 
sina arbetsplatser, skolor och andra destinationer på ett effektivt sätt88   

5.1 Karlstadbuss  
Intervjuerna genomfördes med Sören Bergerland (Verksamhetschef), Gunnel Björklund 
(Ekonomiansvarig) och Mattias Berg (Trafikplanerare).  

Vision för Karlstadbuss 
Karlstadsbuss har som vision att fortsätta förbättra tekniken och göra förbättringar som 
skapar en fungerande kollektivtrafik. De vill att deras service fungerar så bra som möjligt, 
vilket innebär att Karlstadsbuss ständigt måste förbättra sig.  

Verksamhet 
Karlstadsbuss är en kommunal organisation som består av cirka 10 personer. Karlstadbuss är 
förvaltare för kollektivtrafiksnämnden.  De ansvarar för kollektivtrafiken, färdtjänsten, 
sjukresor och kompletteringstrafiken på landsbygden. De medverkar också i 
stadsplaneringen. Det är cirka 5 personer som sköter samarbetet med Swebus vilket innebär 
att det är Swebus som är den viktigaste leverantören de arbetar med. Karlstadbuss ansvarar 
för stadstrafiken i Karlstad vilket inkluderar 60 bussar.    

Ägarförhållanden 
Karlstadbuss är en statlig organisation som styrs utav Karlstad kommun.  

5.1.1 Avtalet mellan Karlstadbuss och Swebus 
När den senaste upphandlingen skulle genomföras ville Karlstadbuss lägga större vikt på 
kvalité, något som inte värderats i tidigare upphandlingar. I den nya upphandlingsprocessen 
fördelades vikterna följande; pris utgör 50 % av bedömningen, medan kvalité utgör 35 % och 
de resterande 15 % består av övriga faktorer. Pris är ett underlag som är lätt att värdera och 
dominerar upphandlingen samtidigt som kvalitetsbegreppet kan vara relativt svårbedömt när 
det kommer till värderingsprocessen.  

Senaste upphandlingen medförde vissa problem för Karlstadbuss. När förhandlingen var 
avklarad och kontraktet hade vunnits av Orusttrafiken, överklagade Swebus beslutet. Swebus 
ansåg att de borde ha vunnit processen eftersom de erbjöd ett lägre pris än Orusttrafiken. 
Dock hade Orusttrafiken erbjudit att köpa in en helt ny busspark och föra en välutvecklad 
personalpolitik. Det bidrog till att Karlstadbuss valde Orusttrafiken trots att de var marginellt 
dyrare. Eftersom Karlstadbuss inte angivit dessa parametrar i förfrågningsunderlaget 
beslutade rätten att upphandlingen inte var korrekt.  
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Upphandlingen förklarades ogiltig och Karlstadbuss uppfattade det som att förlusten av 
kontraktet kom som en chock för Swebus, då de i sin tur uppfattade Karlstad som ett säkert 
kort. Det här kan vara anledningen till att Swebus har satsat stora resurser på det nya avtalet.   

Sören Bergerland verksamhetschef på Karlstadbuss är av åsikten att lagen om offentlig 
upphandling är utformad på ett sådant sätt att den inbjuder de förlorande parterna av 
anbudsförfarandet att överklaga då det är kostnadsfritt. För kommunen innebär det här en 
tidskrävande och kostsam process. Det avtal som råder i dagsläget tog två år att fastställa 
efter en lång överklagningsprocess.  

Karlstadbuss anser att under upphandlingsprocessen kommer operatörerna vanligtvis med 
flera goda och innovativa idéer gällande både avtal och verksamhet. Innovationer är i princip 
omöjliga att ta med i utvärderingsprocessen, de är ytterst svåra att få giltighetsförklarade som 
värderingsunderlag. Det här innebär att de inte skulle hålla utifall att någon skulle åberopa 
deras giltighet och överklaga. Det uppfattas av respondenterna att denna faktor påverkar den 
offentliga upphandlingen väldigt negativt. Det råder en enighet från Karlstadbuss att det 
hindrar branschen från att utvecklas. Lagstiftningen som ligger till grund för den offentliga 
upphandlingen har inte skapat något utrymme för att de privata företagen ska kunna komma 
med några idéer som kan leda till förbättring eller utveckling av branschen.  

Gunnel Björklund om LOU; ”Den ger inte utrymme för nya fräscha idéer.”  

Matthias Berg anser att dagens upphandlingsform påverkar leverantörernas organisationer på 
sådant sätt att den konstanta priskonkurrensen bidrar till nedskärningar av administrativ 
personal. Det kan i sin tur leda förlorad kompetens och försämrad kvalitet.    

Det finns en allmän inställning att den offentliga upphandlingen skulle behöva 
omstruktureras för att bättre passa tjänstesektorn. I dagsläget tar lagstiftningen inte hänsyn till 
kvalitet. Karlstadbuss får därför vid upphandlingsfasen även ta hänsyn till de muntliga löften 
som företagen ger eftersom de inte kan värderas i anbudsförfrågningen. När parametrarna för 
upphandlingen skall göras är det av yttersta vikt att alla områden täcks, det finns inget 
utrymme för kompletteringar efter det att avtalet är påskrivet säger både Sören Bergerland 
och Gunnel Björklund. Mattias Berg påpekar dock att finns utrymme för 
rationaliseringsvinster i det nya avtalet, rationaliseringsvinsterna fördelas mellan parterna där 
innovatören för en större del av vinsten. Det kan medföra att förbättringar kan ske under 
avtalsperioden.  

När de nya anbuden lämnades in efter överklagan till Karlstadbuss stod det klart att Swebus 
hade vunnit. Det innebar att de kunde fortsätta agera bussoperatör i Karlstadområdet. När nya 
avtal träder i kraft brukar buss- och förarflottan överlåtas till den nya leverantören,  
personalombytet sker främst på ledningsnivå och bland den administrativa personalen. 
Eftersom Swebus vann den senaste upphandlingen skedde ingen sådan överlåtning utan båda 
typerna av resurser stannade inom företaget. Det nya avtalet trädde i kraft den första juli 2005 
och kommer löpa över åtta år, dock kan avtalet avslutas efter fem år om Swebus finner 
anledning att göra detta. I det nya avtalet har Karlstadbuss större kontroll än vad de har haft i 
tidigare avtal. Avtalet har medvetet utformats för att ge ökad kontroll till den upphandlande 
enheten till följd av att de inte varit helt nöjda med situationen under den föregående 
avtalsperioden. Ett exempel är att Karlstadbuss har rätt att godkänna Swebus medarbetar 
inom vissa områden, d.v.s. en tredjepart.  
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Vidare ansåg sig Karlstadbuss behöva kontroll i större utsträckning. Vidare anser de att om 
de varit ett privat företag skulle det noga vara en tuffare miljö organisationerna emellan. Det 
skulle ställas större krav från deras sida gentemot Swebus.   

5.1.2 Kontaktnätet 
Karlstadbuss organisation består av cirka 10 personer vilka handhar färdtjänsten, sjukresor, 
kompletteringstrafiken på landsbygden utöver kollektivtrafiken. De är även involverade i 
stadsplaneringsprocessen. Karlstadbuss samarbetar även med Värmlandstrafik på områden 
som berör taxitrafiken, biljettsystem och övrigt informationssamarbete. Swebus är den 
leverantör som utgör Karlstadbuss största ansvarsområde d.v.s. kollektivtrafiken. Av 
Karlstadbuss personal arbetar cirka 5 personer gentemot Swebus. Från Swebus organisation 
sköts kontakten med Karlstadbuss av cirka 10 nyckelpersoner, dock är det fler som kommer i 
ytlig kontakt med Karlstadbuss.  

En kommunikationsplan har upprättats mellan de två organisationerna, där det är fastställt 
vilka som ska ha kontakt med vilka ur de båda organisationerna. Utöver de formellt 
schemalagda kontakterna förekommer även spontana samtal och informella möten. 
Kommunikationen som sker är i stor utsträckning godtyckligt då parterna har ett relativt 
öppet och nära samarbete. De formella möten som hålls sker frekvent vilket bidrar till ett 
kontinuerligt och bra informationsutbyte. De ger även intrycket av att de schemalagda 
mötena som förekommer alldeles för frekvent och de tar lite väl mycket av deras tid.   

Det finns också en uppfattning att det föreligger en speciell förståelse mellan de olika 
cheferna inom båda organisationerna. Den har uppstått till följd av att Sören Bergerland har 
agerat leverantör och chefen på Swebus har agerat upphandlare, d.v.s rollerna har varit 
utbytta vilket leder till att de har en grundläggande förståelse för varandras förpliktelser och 
problem.  

Karlstadbuss har full insyn i Swebus verksamhet, vilket följer det angivna avtalet. Det enda 
som inte Karlstadbuss har insyn till hos Swebus är deras ekonomi. Karlstadbuss anser att de 
får ta del av de nyckeltal och annan information som de anser relevant. Swebus kan inte 
offentliggöra sina kvalitetsprogram av konkurrensskäl, det är för lätt för andra att stjäla deras 
idéer. De vill inte dela med sig av allt för väsentliga framtidsplaner då de inte kan vara säkra 
på att de blir kvar under nästa avtalsperiod, vilket innebär att det finns sådan information som 
Swebus hellre håller för sig själva. Karlstadbuss å andra sidan är en offentlig myndighet 
vilket innebär att i princip allt material finns att tillgå, om Swebus vill ta reda på något.  

Mattias Berg: ”Jag har den insyn jag behöver”  

Eftersom Karlstadbuss ofta förknippas med Swebus ringer många kunder in och klagar till 
Karlstadbuss. Istället för att lösa problemet på ett sådant sätt att Karlstadbuss ringer och 
klagar på Swebus som de gjorde förut har de nu upprättat ett nytt system. Det här systemet 
hjälper till med att vidarebefordra klagomålen i en sådan form att konflikter kan undvikas. 
Karlstadbuss för över hela ansvaret på Swebus och konflikter kan undvikas.  

5.1.3 Samarbetet 
Det fanns ett missnöje hos Karlstadbuss efter förra avtalsperioden, de ville se en förändring 
hos ledningen på Swebus. Det här ledde till att stora delar av ledningsstyrkan blev utbytt hos 
Swebus och Karlstadbuss anser att de nu har fått upprättelse. 
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Samtliga respondenter ger intrycket av att de omstruktureringar som ägt rum på Swebus till 
viss grad blir krävande för Karlstadbuss när de ständigt måste bygga nya relationer. Det blir 
ansträngande och ganska ineffektivt då mycket måste göras om på nytt och förtroende för 
varandra måste utvecklas etc. Trots alla omstruktureringar och ny personal visar Swebus vilja 
och engagemang till att få allting att fungera. Swebus säger dock att de är klara med 
omstruktureringar vilket Karlstadbuss hoppas är sant. Karlstadbuss anser att Swebus ger 
intrycket av att vilja skapa ett bättre samarbete. Karlstadbuss kommer inte att förlita sig fullt 
ut på Swebus förrän rutinerna har blivit förbättrade. Mattias är av åsikten att de lever i en 
symbios med Swebus, går det dåligt för ena parten kommer den andra parten känna av det.  

Gällande Karlstadbuss syn på vad som är viktigast för att ett samarbete ska fungera bra, är att 
motparten håller vad de lovar. Swebus har lovat mycket inför den här upphandlingen och 
Karlstadbuss uttrycker en viss oro för att Swebus tagit sig vatten över huvudet. Tidigare har 
Swebus varit dåliga på att hålla sina löften. Sören får ofta ta ansvaret för Swebus misstag, 
men Karlstadbuss policy är att inte offentligt lägga ansvaret på Swebus. Sören anser att det är 
rimligt att konflikterna mellan organisationerna hade varit fler och värre om det inte hade 
varit för att han haft den insyn i Swebus verksamhet som han har idag. Sören Bergerland och 
Matthias Berg har båda jobbat på leverantörssidan och har därför fått en djup insyn i vad det 
innebär att jobba på leverantörssidan.    

Vidare har Karlstadbuss den inställningen att om samarbetet ska bli bra måste en 
välfungerande samverkan uppstå. De säger att det är oerhört viktigt att låta operatören 
medverka i planeringsprocessen. De får då förståelse för varandra och det annalkande 
samarbetet. Förtroende är viktigt för samarbetet och skapas genom öppenhet och delaktighet. 
De säger att det är viktigt med frekventa kontakter, det är trots allt under dessa som goda 
relationer skapas. Matthias Berg säger tyvärr att det finns en kultur bland trafikmännen där de 
tror sig veta bättre än operatörerna, vilket kan innebära att Karlstadbuss inte utnyttjar Swebus 
fulla potential och expertis. Gunnel Björklund vill förbättra samarbetet med Swebus. Hon 
lägger ett stort hopp till den nya driftchefen. Vidare anser Gunnel Björklund att den interna 
kommunikationen hos Swebus varit bristfällig, denna behöver förbättras.   

Genom ”nystart 2005” har Karlstadbuss och Swebus försökt upprätta ett närmare samarbete. 
Samarbetet berör allt från bussparken till de administrativa delarna. Gemensamt går de 
igenom hela verksamheten och planerar inför framtida aktiviteter. De har även implementerat 
ett nytt klagomålshanteringssystem som behandlar alla klagomål som kommer in till både 
Karlstadbuss och Swebus. Systemet är konstruerat för att på ett enkelt sätt kunna lösa de 
klagomål som inkommer, samt kunna få en översikt inom vilka områden de behöver förbättra 
sig. Just nu sker en uppdatering av informationssystemet, där Swebus och Karlstadbuss 
samarbetar vilket skall leda till ett förbättrat samarbete.   

Samarbetet mellan de två organisationerna påverkas av det avtal som ligger till grund för 
relationen. Swebus kan endast påverka samarbetet och verksamheten inom de ramar som 
avtalet tillåter. De samarbetar även när det kommer till linjeutvärderingen, förslag från 
Swebus välkomnas och beaktas i utvärderingsprocessen.  

Karlstadbuss är inte Swebus enda kund i området, Swebus sköter även länstrafiken åt 
Värmlandsbuss. Det medför att Karlstadbuss känner en viss oro för att bli förbisedda av 
Swebus, eftersom avtalet med länstrafiken omfattar dubbelt så mycket pengar. Dock anser 
Karlstadbuss att det inte har inträffat ännu, men de är ändå medvetna om problematiken som 
kan uppstå.  
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Scenariot är aktuellt eftersom driftledaren på Swebus delar sitt ansvar mellan Värmlandsbuss 
och Karlstadbuss. Enligt avtalet mellan Karlstadbuss och Swebus skall Swebus ha en 
driftledare som endast koncentrerar sig på Karlstadbuss. Att driftledaren har två 
ansvarsområden idag är en följd av omstruktureringar inom Swebus och Karlstadbuss tillåter 
det på prov.  Kommer det att leda till problem kommer Karlstadbuss att kräva att Swebus 
uppfyller sina åtaganden enligt avtal vilket innebär att Swebus ska ha en driftledare som bara 
handhar lokaltrafiken d.v.s. Karlstadbuss.   

I och med att avtalet kommer fram genom offentlig upphandling leder det till att beställaren, 
d.v.s. Karlstadbuss har större makt i förhållandet än motparten. Det är en enhällig inställning 
hos Karlstadbuss att eftersom de innehar kundrollen är det de som fattar besluten. Det är 
Karlstadbuss som har den slutgiltiga beslutanderätten, men de föredrar hellre att lösa 
eventuella problem genom en gemensam diskussion där de tillsammans med Swebus kan 
komma fram till nya lösningar. Skulle ett beslut krävas, har Karlstadbuss makten att säga till 
hur saker och ting ska skötas.  

När det kommer till olika former av maktmedel kan Karlstadbuss använda vissa 
påtryckningsmedel om Swebus inte uppfyller sin del av avtalet. Exempelvis får Swebus 
betala 10 gånger ett förutbestämt belopp om de missar att köra en bussträcka, 20 gånger 
beloppet om de försöker mörka händelsen. Den här formen av påtryckningsmedel är inget 
som leder till konflikt mellan parterna utan det är fastställt i grunden för avtalet vilket innebär 
att det är en accepterad företeelse, i alla fall enligt Karlstadbuss. Det förekommer även andra 
typer av böter som kan uppstå för Swebus om de inte sköter sina åtaganden. När Karlstadbuss 
tillfrågas om Swebus påtryckningsmedel lyder det gemensamma svaret att det är 
Karlstadbuss som är kunden i det här förhållandet. Det finns en form av maktutnyttjande som 
Swebus kan idka, de har möjligheten att dra sig ur förhållandet efter 5 år. Skulle det vara så 
att Karlstadbuss inte spelar ett rättvist spel eller på annat sätt inte sköter sin del av avtalet, 
kan Swebus dra sig ur utan att i något rättsligt hänseende motivera varför. För att 
Karlstadbuss ska kunna avsluta förhållandet i förtid krävs det däremot att Swebus har 
åsidosatt sina förpliktelser in i det grövsta.  

Sören Bergerland har uppfattningen att om förhållandet med Swebus tar slut efter nästa 
upphandling, kommer det inte att finnas tid eller utrymme för någon kontakt. Samtidigt tror 
både Gunnel Björklund och Matthias Berg att det är fullt möjligt med sociala relationer även 
efter det att affärsrelationen är avslutad, men de påpekar dock att det är viktigt att kunna 
skilja på privatliv och affärer. 

5.1.4 Kvalité  
Enligt Karlstadbuss har Swebus inte lyckats vidare bra med sitt kvalitetsarbete under det 
föregående avtalet. I slutet på förra avtalsperioden var inte Swebus villiga att göra några 
investeringar pga. att de inte visste om de skulle få nästa kontraktsperiod. Det var inte bara 
investeringsvilja som saknades, de visade även lågt engagemang i olika frågor, ett exempel 
var att kvalitén på bussparken försämrades. Agerandet var en överraskning för Karlstadbuss 
eftersom Swebus borde ha visat framfötterna för att förbättra sina chanser inför nästa 
upphandling. Dock berättar Gunnel Björklund att hon medvetet drog sig undan i slutet av 
förra avtalsperioden, vilket var en följd av att inte avslöja de nya kriterierna i upphandlingen. 
Karlstadbuss vill lägga ner energi på relationen även om de vet att den tar slut. Det är 
kunderna som är viktigast.   
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Som en följd av Swebus bristande engagemang i slutet på förra avtalsperioden har 
Karlstadbuss en mer kontrollerande roll i det nya avtalet.   

Kvalité är ett viktigt ledmotiv för Karlstadbuss i det nya avtalet, de vill inrätta ett 
kvalitetstänkande i hela organisationen. För att uppnå bra kvalité är Karlstadbuss av åsikten 
att bra rutiner och bra utbildning är ett måste. De vill även att Swebus skall ha ett högt 
kvalitetstänkande i sin organisation. För att Swebus skall uppnå det har Karlstadbuss vissa 
maktmedel till hjälp, i form av bonussystem. Bonussystemet är framtaget på så vis att om 
resenärerna är nöjda utfaller en förutbestämd bonus till Swebus. Bonusen kan uppgå till ett 
betydande belopp, anledningen till det beror på att Karlstadbuss vill intressera ledningen i 
Stockholm. Karlstadbuss vill öka deras intresse för att satsa på Swebus lokala enheten i 
Karlstad. Bonussystemet har fungerat enligt plan och kvalitén blir bättre och bättre. Samtidigt 
ökar även kraven för bonusnivåerna vilket leder till att en ständig förbättring sker. För att 
uppnå de utsatta bonusnivåerna har Swebus förbättrat sina bussar och utbildat sin personal för 
att öka kvalitén på servicen.  

Hos Karlstadbuss finns det en blandad framtidstro. Generellt sett är de ganska positiva men 
en viss tveksamhet färgar deras syn på det framtida arbetet. Swebus har ännu inte uppfyllt 
alla de krav som Karlstadbuss ställt, och som utlovades i anbudsunderlaget. När alla inom 
Swebus vet att det är resenären som är kunden och inte Karlstadbuss anser Gunnel Björklund 
att de kommit en bra bit på vägen i sitt kvalitetsarbete.  

5.2 Swebus 
Intervjun skedde med Henrik Dagnäs som är affärschef på Swebus, han har det yttersta 
ansvaret för avtalet med Karlstadbuss.  

Vision   
Swebus vision är att bli ett tjänsteföretag i världsklass. För att nå dit måste samtliga anställda 
på Swebus sträva åt samma håll, trivas och vara stolta över sin yrkesroll. Därför har Swebus 
en klar uttalad personalfilosofi som ska genomsyra hela företaget.  

Verksamhet  
Swebus AB är Sveriges ledande bussbolag med drygt 7000 medarbetare, 2700 bussar och en 
omsättning på drygt 3 miljarder kronor per år. Verksamheten består i att tillhandahålla 
reguljär kontraktsreglerad busstrafik till trafikhuvudmän i Sverige. Swebus utvecklar, säljer 
och producerar kollektivtrafik på entreprenad åt drygt 20 av Sveriges länstrafikbolag. Swebus 
har depåer, garage, verkstäder och kontor på över 100 orter runt om i landet från Malmberget 
i norr till Trelleborg i söder. Swebus står i dagsläget för cirka 30 % av de offentliga 
busstransporterna i landet.  

Ägarförhållanden  
Swebus är sedan januari 2000 helägt av Concordia Bus BV som är Europas åttonde största 
bussoperatör med verksamhet även i Norge och Finland.  

Swebus i Värmland 
Karlstad är en viktig knutpunkt för Swebus Express AB. Därifrån går linjer bl.a till 
Stockholm, Oslo, Göteborg, Jönköping och Borlänge. I dagsläget har Swebus cirka 65 % av 
bussmarknaden i länet. I Värmland är Värmlandstrafik AB som ansvarar för trafiken inom 
Värmland och avtalet med Swebus omfattar 120 bussar.  
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Den näst största kunden inom länet är Karlstad kommun som ansvarar för stadstrafiken i 
Karlstad som omsätter ett 60-tal bussar. 

5.2.1 Avtalet mellan Swebus och Karlstadbuss 
Karlstadbuss var i förra avtalsperioden missnöjda med Swebus och hur de skötte sina 
åtaganden i avtalet. Henrik Dagnäs berättade att han var medveten om att Karlstadbuss inte 
ansåg att Swebus uppfyllde avtalsramarna. Karlstadbuss var missnöjda med Swebus kvalité, 
de ansåg även att Swebus inte var en kreativ samarbetspartner. Dessa problem ansåg Henrik 
Dagnäs bottna i att den interna kommunikationen mellan Swebus huvudkontor och 
Karlstadkontoret var bristfällig. Huvudkontoret hade endast koll på de ekonomiska resultaten 
från Karlstadkontoret, de var inte medvetna om att Karlstadbuss var missnöjda med Swebus. 
För att lösa det här problemet anser Henrik Dagnäs han har en viktig roll. Till att börja med 
har stora omstruktureringar skett på Swebus Karlstadkontor där stora delar av ledningen har 
omplacerats, vilket var ett måste för att lösa problemen. Henrik Dagnäs är av åsikten att det 
är han som skall vara länken mellan huvudkontoret och Karlstadkontoret. Henrik Dagnäs 
arbetar på huvudkontoret, men han har ändå ett operativt arbete med Karlstadkontoret. 
Genom att förbättra den interna kommunikationen hoppas Henrik Dagnäs att Swebus skall 
kunna leva upp till Karlstadbuss förväntningar i det nya avtalet.      

Henrik Dagnäs är av åsikten att avtalet som finns fungerar som ett påtryckningsmedel mellan 
organisationerna. Det kan liknas vid spelregler vilka båda parter måste hålla sig till. Avtalet 
kan användas som påtryckningsmedel av båda parter om de anser att motparten frångår 
avtalet. Vidare säger Henrik Dagnäs att det inte förekommit några problem under det nya 
avtalet. Henrik Dagnäs tror att båda parterna är väl medvetna om vad som gäller, d.v.s. ingen 
kommer att bryta mot avtalet.  

5.2.2 Kontaktnätet 
Swebus organisation består av ett huvudkontor i Stockholm med lokala avdelningar som har 
hand om de olika kontrakt Swebus har runt om i landet. Huvudkontoret förser de olika lokala 
trafikområdena med stödfunktioner, ekonomi, personalfrågor, teknisk support osv.   

Henrik Dagnäs bekräftar att det finns en kommunikationsplan framtagen för hur 
organisationerna ska kommunicera med varandra. Henrik Dagnäs beskriver själv sin roll i 
kommunikationsplanen, där han främst har ett samröre med Sören Bergeland och Mattias 
berg på Karlstadbuss. Henrik Dagnäs beskriver vidare hur kommunikationen sker på 
ledningsnivå mellan organisationerna.   

I början av det nya avtalet förekom regelbundna möten mellan Swebus och Karlstadbuss där 
avstämningar gjordes gällande huruvida det nya avtalet utvecklades. Nu när organisationerna 
kommit en bit in på det nya avtalet och rutiner börjat skapas sker inga regelbundna möten, 
utan dessa äger rum efter behov.   

Alla betydande beslut som fattas av Swebus rörande avtalet till Karlstadbuss, sker i samspråk 
mellan Henrik Dagnäs och Jonas Lilja. Henrik Dagnäs anser att det är värt att påpeka att 
Swebus har riktlinjer från huvudkontoret som måste följas av alla de olika trafikområdena. 
Skulle det visa sig att vissa åtgärder som inte stöds av riktlinjerna är en lönsam lösning, måste 
de godkännas på regional nivå för att sedan gälla som nya riktlinjer för alla trafikområden.     
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När den nuvarande avtalsperioden är slut och en ny upphandling ska ske, finns en chans att 
någon annan tar över efter Swebus. Skulle det inträffa tror dock Henrik Dagnäs att en dialog 
med Karlstadbuss kommer äga rum, den kommer främst bestå i att Swebus håller 
Karlstadbuss uppdaterade om hur deras organisation utvecklas.  

5.2.3 Samarbetet 
För att ett bra samarbete skall kunna upprättas organisationerna emellan anser Henrik Dagnäs 
att förståelse för parternas olika roller är av yttersta vikt. Inom en snar framtid kommer en 
utomstående konsult anlitas. Konsultens uppgift är att hjälpa parterna ta fram ett gemensamt 
önskat läge och mål. Henrik Dagnäs beskriver vidare att arbetet med informationsutbytet 
fungerar bra, dock skulle dialogen behöva systematiseras. Det finns förbättringspotential 
inom det angivna området för de båda organisationerna. På utvecklingssidan har samarbetet 
kommit långt och ser i nuläget positivt ut. Ser man till den dagliga verksamheten finns det 
stort utrymme för förbättring. Det sociala samspelet mellan organisationerna är bra, då det 
finns en god dialog med Karlstadbuss. Henrik Dagnäs säger att han har fullt förtroende för att 
Karlstadbuss kommer att sköta sina åtagande i avtalet.  

Henrik Dagnäs säger att han har en god insyn i Karlstadbuss verksamhet, han har fått den 
insyn han har behövt. Han känner i nuläget inget behov av mer insyn i Karlstadbuss 
verksamhet. Vidare säger Henrik Dagnäs att Karlstadbuss ska ha full insyn i Swebus 
verksamhet, det gäller både det bra och de dåliga områdena. Swebus skall inte dölja något för 
Karlstadbuss, det enda som Karlstadbuss inte har insyn i är Swebus ekonomi.  

Enligt Henrik Dagnäs får Swebus vara delaktiga i beslut som Karlstadbuss fattar inom olika 
områden. De får delta i dialogen och vara en del av beslutsprocessen. Att samarbeta med en 
offentlig organisation medför vissa svårigheter för Swebus. Det går inte att göra affärer utan 
avtal vilket medför att det är svårt att ta fram kreativa lösningar på nya problem. Eftersom 
Karlstadbuss är en offentlig organisation medför det att utvecklingen inte är lika snabb som 
om de skulle vara ett privat företag anser Henrik Dagnäs. Swebus jobbar i stor utsträckning 
med effektivitetsfrågor i nuläget, om de lyckas få det att fungera bra tillsammans med att en 
hög kvalité uppehålls har de uppnått sitt mål.   

Swebus anpassar sig gärna om Karlstadbuss vill ändra på vissa förhållanden i avtalet, dock 
påpekar Henrik Dagnäs att de inte kan gå utanför avtalet utan måste ha Lagen om offentlig 
upphandling i åtanke. Att Karlstadbuss är en offentlig organisation anser Henrik Dagnäs inte 
påverka relationen mellan organisationerna. Vidare säger han att överklagan från Swebus 
som skedde i senaste upphandlingen inte har påverkat relationen på något sätt, den ligger inte 
till last för den nuvarande relationen.  

5.2.4 Kvalité  
För att uppnå kvalité i sin organisation har Swebus gjort stora omstruktureringar av personal 
på Karlstadkontoret. Det var ett måste för att få en förändring. Hade inte dessa 
omstruktureringar genomförts, tror Henrik Dagnäs att de stått och trampat på samma ställe 
som i förra avtalet. Swebus är klara med sina omstruktureringar och de tror inte att de 
behöver göra nya inom den närmaste framtiden på Karlstadkontoret. Med det nya avtalet 
startade ett projekt som heter ”Nystart 2005”. Swebus granskade sin interna verksamhet för 
att göra förbättringar.    
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I det nya avtalet finns det en effektiviseringsklausul som ger utrymme för förbättringar under 
avtalsperioden. Henrik Dagnäs tror att klausulen kommer att komma till användning i 
framtiden. Från Swebus sida kommer det troligtvis röra sig om effektivisering av planering, 
dock saknar Swebus den kompetens som krävs för att göra dessa effektiviseringar i nuläget.  

Swebus mål med det nya avtalet är att det ska leda till gemensamma mål för 
organisationerna. Starten av det nya avtalet ser Henrik Dagnäs som positiv. Vidare säger han 
att relationen till Karlstadbuss är mycket bra i nuläget. De stora omstruktureringar som 
genomförts medför att det finns en möjlighet till förbättring mellan organisationerna på lokal 
nivå.   

Henrik Dagnäs hoppas att det nya avtalet ska leda till gemensamma mål, då de arbetar 
tillsammans. Han anser vidare att det varit en bra start på det nya förhållandet. I februari 2006 
kommer utvecklingssamtal äga rum för att se hur parterna skött sina åtaganden. Henrik 
Dagnäs hoppas dessa utvecklingssamtal ska ta relationen till nästa nivå. Han anser att 
relationen till Karlstadbuss är mycket bra, det finns dock förbättringspotential på lokal nivå. 
Det är ett resultat av att det är många nya på Swebus Karlstadkontor.     
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6 Analys  
I analysen kommer vi att klarlägga om någon av parterna använt sig av några 
relationsfrämjande åtgärder. Vi kommer även att belysa huruvida offentlig upphandling har 
påverkat relationen mellan Karlstadbuss och Swebus. Analysen är strukturerad utifrån vår 
teoretiska uppställning, för att underlätta läsandet och få en tydligare röd tråd genom 
avsnitten.  

6.1 Affärsförhållandets beståndsdelar   

Fig. 1 ”The Industrial Network Model”89  

6.1.1 Aktörer 
Aktörer definieras i teoriavsnittet som de vilka utför aktiviteter och kontrollerar resurser, en 
aktör kan vara allt från en enskild individ till en företagskoncern. I vårt fall utgörs aktörerna 
av det kommunala bolaget Karlstadbuss och det privatägda bussbolaget Swebus. Under 
föregående avtalsperiod var Karlstadbuss inte nöjd med Swebus engagemang och deras sätt 
att utföra sina åtaganden. Karlstadbuss var av åsikten att de behövde stärka sin kontroll i det 
nya avtalet för att säkra kvalitetsgraden för resenärerna. Enligt teoriavsnittet aktörer innebär 
en ökad kontroll att aktören har en större möjlighet att uppfylla sina mål. Som en följd av det 
kan de även mobilisera resurser och koordinera fler aktiviteter. Utifrån teorin i avsnittet 
aktörer nämns det att aktörerna är de som bestämmer aktiviteterna i relationen. I och med att 
Karlstadbuss utformat kontraktet innebär det att stommen av de gemensamma aktiviteterna 
utgår från Karlstadbuss önskemål.   

6.1.2 Aktiviteter 
Enligt teoriavsnittet aktiviteter uppstår en aktivitet då en eller fler aktörer utbyter, kombinerar 
eller utvecklar resurser genom att dra nytta av andra resurser. Aktiviteter delas upp i två olika 
kategorier, transaktionsaktiviteter och transformationsaktiviteter. Det förekommer ett flertal 
aktiviteter mellan Karlstadbuss och Swebus. Den mest grundläggande aktiviteten mellan 
parterna består av att Karlstadbuss köper en tjänst av Swebus. Tjänsten består av att Swebus 
sköter den kommunala busstrafiken. De båda parterna har gemensamma aktiviteter som 
exempelvis planering av busstrafiken och effektiviseringsåtgärder. De har även utformat ett 
gemensamt informationssystem vilket ska underlätta kommunikationen. Vidare i 
teoriavsnittet aktiviteter nämns det att när en aktivitet sker upprepade gånger under en viss tid 
uppstår en rutinisering.  
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Swebus genomförde omstruktureringar vid starten av det nya avtalet vilket enligt 
respondenterna på Karlstadbuss gjorde att rutinerna försämrades. Karlstadbuss och Swebus 
har i nuläget kontinuerliga möten, respondenterna på Karlstadbuss hoppas att dessa ska leda 
till att rutinerna förbättras.  

6.1.3 Resurser  
Enligt teoriavsnittet resurser kan en resurs exempelvis bestå av information och finansiella 
medel. Resurser krävs för att genomföra transaktions- och transformationsaktiviteter. 
Karlstadbuss anser att deras främsta resurser är kompetent personal och likvida medel. 
Utifrån intervjuerna ser vi att Swebus främsta resurser är deras personal och materiella 
tillgångar i form av bussar. Enligt teoriavsnittet resurser framgår det att en vanlig 
konstellation är att det olika företagen tillhandahåller resurser som motparten vill ha, vilket 
innebär att de komplimenterar varandra genom att ingå i ett förhållande. Karlstadbuss vill ha 
en välskött och fungerande busstrafik i Karlstad, medan Swebus vill ha likvida medel i utbyte 
mot sina tjänster. 

6.2 Interaktionsmodellen    

Fig. 2 “Interaktionsmodellen”90   

6.2.1 Interaktionsprocessen 
I teoriavsnittet interaktionsprocessen kan vi läsa om olika utbyten och att ett bra utbyte leder 
till en bättre interaktion. En form av utbyte som de förbättrat under det nuvarande avtalet är 
informationsutbytet. Karlstadbuss och Swebus har förbättrat kommunikation med varandra 
vilket i sin tur leder till en effektivare relation enligt teoriavsnittet interaktionsprocessen. I 
den nuvarande relationen har båda parterna försökt att tillfredställa den andre partens krav. 
Swebus har försökt att tillgodose kraven genom att strukturera sin egen organisation och 
förbättra den interna kommunikationen. Det kan enligt teoriavsnittet interaktionsprocessen 
minska osäkerhet på kort sikt men också stärka de sociala banden mellan organisationerna på 
lång sikt.  
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Karlstadbuss eftersträvar i det nya avtalet att alla större beslut ska fattas utifrån en sund 
diskussion med Swebus. De vill att båda parternas kompetens ska få komma till användning. 
I teoriavsnittet anges det att starka personliga band kan medföra en överlag bättre relation 
mellan organisationerna. Respondenterna på Karlstadbuss anser att det är något som 
försvårats då Swebus haft relativt hög personalomsättning på ledningsnivå vilket hämmat de 
personliga kontakterna vilket i sin tur försvårat samarbetet och minskat förtroendet. 

6.2.2 Interaktionens parter  
Enligt teoriavsnittet interaktionens parter spelar parterna en viktig roll för att en relation ska 
främjas. De kan ha fyra olika karaktärsdrag som påverkar interaktionsprocessen, dessa är 
graden av teknologiskt kunnande, organisationernas storlek och struktur, organisationernas 
erfarenheter samt individernas involvering i relationen. I intervjuerna framgick det att 
Karlstadbuss är en relativt liten kommunal organisation samtidigt som Swebus är en 
rikstäckande organisation som täcker 30 % av de offentliga busstransporterna i landet. 
Karlstadbuss och Swebus har tidigare erfarenheter av varandra. Karlstadbuss har använt sina 
tidigare erfarenheter till att stärka sin position i det nya avtalet, eftersom de ansåg att Swebus 
inte skötte sina uppgifter tidigare.     

6.2.3 Interaktionens miljö 
Enligt teoriavsnittet interaktionens miljö är det marknadens struktur, dynamik och det sociala 
systemet som påverkar miljön. Som det framgår i intervjuerna var det ett fåtal operatörer som 
deltog i anbudsgivningen för kontraktet med Karlstadbuss. Det fanns endast ett fåtal aktörer 
på marknaden som var utrustade för att kunna delta i anbudsgivningen. Både Karlstadbuss 
och Swebus anser att i den nya avtalsperioden har samarbetet flutit relativt friktionsfritt. De 
är nöjda med det sociala samspelet då de flesta beslut kan diskuteras fram utan att konflikter 
uppstår.      

6.2.4 Interaktionens atmosfär 
I teoriavsnittet interaktionens atmosfär är aktörernas grad av beroende för varandra, 
organisationernas strävan för närhet eller distans till varandra, deras konflikt- eller 
samarbetstillstånd och organisationernas gemensamma förväntningar som påverkar 
atmosfären. I och med att avtalet sträcker sig minst fem år framåt i tiden anser Karlstadbuss 
och Swebus att de är beroende av varandra under avtalstiden. Vidare säger de båda parterna 
att de eftersträvar ett närmare samarbete, de anser att samarbetet fungerar bra i nuläget men 
det finns förbättringspotential. Karlstadbuss och Swebus eftersträvar att sätta upp 
gemensamma mål för deras affärsverksamhet. Med de gemensamma målen hoppas de uppnå 
en ökad effektivitet.     



 

35

 
6.3 Relationsfrämjande åtgärder   

Fig. 3 ”Interaktionsmodellen” 91 

6.3.1 Förtroende 
Enligt teoriavsnittet förtroende karaktäriseras förtroendet i ett affärsförhållande av den tillit 
som företagen känner för att motparterna ska agera pålitlig. Dessutom utgör förtroende något 
som skapas över tiden och helt enkelt måste förtjänas. Respondenterna på Karlstadbuss 
uttrycker blandade känslor gällande Swebus förmåga att uppfylla allt de åtagit sig under det 
nuvarande avtalet. Ur ett historiskt perspektiv har det förekommit en del problem under 
föregående kontraktsperiod. Det är något som verkar ha satt sina spår hos respondenterna på 
Karlstadbuss. Även om inte alla intervjuobjekt arbetade på Karlstadbuss under den 
föregående kontraktsperioden har denna inställning i varierande grad rotat sig fast bland 
respondenterna. Trots den kvarlevande osäkerheten ger respondenterna intrycket av att det 
håller på att förbättras. Det finns en homogen inställning bland intervjuobjekten på 
Karlstadbuss, och det är att Swebus i mycket högre utsträckning än tidigare, visat 
engagemang för både Karlstadbuss och resenärerna. Något som uppenbarligen har en 
betryggande effekt för respondenterna på Karlstadbuss. De ger uttryck för att det finns en 
vilja och en kraft som verkar för en uppryckning av Swebus samarbetsförmåga och för 
kvalitetsförbättringar av kollektivtrafiken.  
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I teoriavsnittet förtroende förklaras det att om någon av parterna inte lyckas med att införliva 
förtroende hos motparten, kommer det med stor sannolikhet leda till osäkerhet. Det i sin tur 
utgör en bidragande orsak till problem som konflikter och missnöje. Som tidigare nämnts, 
utlovades relativt mycket från Swebus sida under den avtalsprocess som ligger till grund för 
det nu rådande förhållandet. Respondenterna på Karlstadbuss uttrycker en viss oro inför 
Swebus förmåga att infria dessa löften och att de ska ha tagit sig vatten över huvudet. Även 
om Karlstadbuss upplever det som att Swebus visar ett större intresse och att de lägger ner 
mer vikt vid arbetet med Karlstad kollektivtrafik, kvarstår en del arbete med att etablera ett 
förtroende hos personalen på Karlstadbuss.  

Som en följd av de konflikter som uppstod under föregående avtalsperiod beslutade Swebus 
huvudkontor att ledningen på Karlstadkontoret skulle ersättas. Följden blev en 
omstrukturering av ledningen på Swebus Karlstadkontor, en åtgärd som vidtogs för att främja 
relationen mellan de två organisationerna. Enligt respondenterna på Karlstadbuss gav 
resultatet både negativa och positiva effekter. Det som främjade relationen var att personalen 
på Karlstadbuss i framtiden slipper göra affärer med en ledningsbesättning vilka de är oense 
och obekväma med. De negativa effekter som uppstod var de frekventa omställningarna som 
personalen på Karlstadbuss tvingades genomgå för att anpassa sig till de nya 
kontaktpersonerna på Swebus varje gång någon byttes ut. De säger att nytt förtroende måste 
byggas upp från grunden varje gång någon ur personalen byts ut, sådant tar tid och påverkar 
det övriga arbetet när de ständigt måste lära känna nya personer. I teoriavsnitt förtroende står 
det att allteftersom ett förhållande får fortskrida och utvecklas, ökar gradvis förtroendet för 
motparten. Swebus har goda avsikter men håller enligt intervjuobjekten på Karlstadbuss 
tydligen på att underminera samarbetet mellan de två organisationerna genom att upprepade 
gånger byta ut nyckelpersonal. Det försenar den förtroendeskapande processen då nya 
bekantskaper måste skapas. 

6.3.2 Samarbete 
Enligt teoriavsnittet samarbete framgår det att organisationer främst samarbetar för att få 
något i utbyte av motparten. Samarbete på en optimal nivå innebär att kunder och 
leverantörer agerar som partners istället för konkurrenter och tillsammans skapar ett 
mervärde. Riktigt så långt har inte förhållandet kommit idag, men organisationerna har ett 
omfattande samarbete på ett flertal områden anser respondenterna. När det nya avtalet trädde 
i kraft startade de tillsammans upp ett nytt samarbetsprojekt som kallas ”Nystart 2005”. 
Syftet bakom projektet är att förbättra samarbetet mellan organisationerna och berör allting 
från kommunikation till busspark. Enligt respondenterna har projektet än så länge fyllt sin 
roll och fungerat som en åtgärd vilket främjat samarbetet och indirekt hela affärsrelationen.   

Henrik Dagnäs säger att båda organisationerna lever i en form av symbios där faktorer som 
påverkar den ena parten också ger känningar hos den andra. Vidare säger han sig vilja dra 
större nytta av Karlstadbuss och involvera dem på ett sådant sätt att Swebus kan dra större 
nytta av deras expertkunskaper. Även respondenterna på Karlstadbuss uttrycker vikten av ett 
väl fungerande samarbete och lägger tyngd på operatörens medverkan i samarbetsprocessen. 
Enligt teoriavsnittet samarbete är det genom samarbete som ett företags resurser aktiveras 
och integreras, och att företagen samarbetar för att få något i utbyte av motparten och själva 
samarbetsprocessen. Om samarbetet bidrar till att skapa ett mervärde leder det till att 
samverkan blir någonting eftersträvansvärt och relationsfrämjande. Kopplat till Henrik 
Dagnäs tidigare utlåtande visar det att ledningen hos Swebus uppvisat en grundläggande 
förståelse för samarbetets inverkan och innebörd på samtliga involverade affärsparter. 
Swebus samarbetsvilja fungerar som en åtgärd vilket främjar affärsrelationen. 
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Enligt respondenterna från båda sidor fungerar samarbete som förekommer mellan 
organisationerna för tillfället bra och ingendera av aktörerna har någonting emot vidare eller 
mer djupgående samarbete. Dessvärre beskriver både Henrik Dagnäs och respondenterna från 
Karlstadbuss att samarbetet försvåras av de ramar som lagarna för offentlig upphandling 
utgör. Det går inte att göra affärer på områden utanför avtalets ramar, vilket leder till att det 
blir svårt att genom samverkan ta fram kreativa lösningar på nya problemområden. Det kan i 
sin tur hämma förhållandets utveckling.   

Karlstadbuss anser att den interna kommunikationen på Swebus fungerar dåligt och det 
påverkar samarbetet mellan organisationerna negativt. Dock har en viss förbättring 
uppmärksammats under den nya avtalsperioden. Den bristfälliga interna kommunikationen 
har enligt intervjuobjekten på Karlstadbuss försämrat affärsparternas möjlighet att uppnå ett 
effektivt samarbete. Henrik Dagnäs var även han medveten om den bristfälliga interna 
kommunikationen, men angav att problemen är åtgärdade och att ytterliggare förbättringar 
kommer att ske på den fronten. Något som indirekt kan komma att förbättra 
kommunikationen med Karlstadbuss. 

6.3.3 Visa engagemang 
I teoriavsnittet engagemang förklaras det att alla relationer kräver engagemang för att 
fungera. Inför den senaste upphandlingen upplevde Karlstadbuss att intresset från Swebus 
sida var lågt. Karlstadbuss upplevde inget stöd eller intresse från Swebus. Respondenterna på 
Karlstadbuss berättar att det var inte förrän Swebus höll på att förlora den senaste 
upphandlingen som ledningen visade något intresse för Karlstad. Henrik Dagnäs var av 
åsikten att det berodde på att Swebus ledning trodde att allting fungerade som det skulle, när 
det i själva verket var ett stort missnöje från Karlstadbuss sida. Vidare säger han att deras 
nära förlust av kontraktet fungerade som en väckarklocka för ledningen på Swebus. Kopplat 
till teoriavsnittet engagemang visar det att engagemang är en essentiell beståndsdel av en 
affärsrelation och att det krävs för att kunna främja en långvarig, ömsesidigt lönsam relation.   

Ett inslag av det nya avtalet var att Swebus skulle upprätta en enskild enhet som skulle 
handha lokaltrafiken och en annan enhet som skulle ta hand om länstrafiken. Kontraktet med 
Värmlandstrafik är nämligen dubbelt så stort som det Swebus har med Karlstadbuss. Det här 
har inneburit att respondenterna på Karlstadbuss känner sig lite oroliga för att Swebus 
engagemang i övervägande del kan komma att riktas mot Värmlandstrafiken. Vilket i sådana 
fall skulle innebära att Karlstadbuss skulle kunna komma att försummas. Skulle det sluta så, 
säger respondenterna på Karlstadbuss att de troligtvis kommer att åberopa klausulen i avtalet 
som säger att Karlstadbuss ska ha sin egen driftchef på Swebus. I dagsläget delar driftchefen 
på Swebus sitt ansvarsområde mellan både Karlstadbuss och Värmlandstrafiken. 
Anledningen till att han har ett delat ansvarsområde är att Karlstadbuss har gått med på 
upplägget under en prövotid.   

Teoriavsnittet engagemang beskriver hur viktigt det är för ett affärsförhållande att båda parter 
kan finna något motiv för att engagera sig i relationen. Starka incitament fungerar som 
faktorer vilket kan stärka och främja en relations varaktighet. I Swebus fall handlar det om ett 
omfattande kontrakt och utifall avtalet med Karlstadbuss skulle utebli, skulle resultatet vara 
uteblivna intäkter. För Karlstadbuss handlar det om att hyra in den bästa och billigaste 
operatören så att slutkunderna och kommunen blir nöjda. Oavsett vilken av organisationerna 
man tittar på, föreligger ett starkt bakomliggande motiv till samarbete. 
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6.3.4 Utveckling och flexibilitet 
I teoriavsnittet utveckling och flexibilitet framgår det att dynamik och evolution är viktiga 
grundläggande förutsättningar för att relationer ska fungera. Relationer måste ge utrymme för 
utveckling och flexibilitet. Hindras utvecklingen mellan två organisationer av strikta 
regleringar och avtal minskar sannolikheten för att relationen ska nå sin fulla potential. 
Respondenterna på Karlstadbuss säger att avtalet begränsar utvecklingen och flexibiliteten 
mellan företagen. De uttrycker vidare att de känner sig delvis hämmade av avtalet som 
baserats på lagen om offentlig upphandling. Henrik Dagnäs stödjer denna åsikt och fortsätter 
med att säga hur det strikta regelverket hämmar utvecklingen och alternativt förbättringar 
inom vissa områden. I det angivna teoristycket beskrivs anpassning och hur den sker på två 
nivåer, formell och informell. Den formella upprättas vid tecknandet av avtalet, medan den 
informella berör den löpande flexibiliteten och anpassningen organisationerna emellan. Det 
är den informella flexibilitet som blir lidande mellan Karlstadbuss och Swebus. Flexibilitet är 
enligt teoriavsnittet en nödvändighet för att relationer ska kunna vara långvariga och 
ömsesidigt lönsamma. För tillfället utvecklas en uppdatering av informationssystemet, 
parterna hoppas att det i sin tur ska underlätta samarbetet. Vidare säger Swebus att de gärna 
anpassar sig efter Karlstadbuss önskemål, men de måste dock ha avtalet och LOU i åtanke.  

6.3.5 Öppenhet och Informalitet 
I teoriavsnitt öppenhet och informalitet återges hur informella relationer kan vara lönsamma 
för organisationer då de spar tid och gör organisationen effektivare. Genom att slippa vissa 
formella kontakter såsom att kalla till ett möte kan frågan lösas genom ett snabbt 
telefonsamtal eller liknande. Informalitet kan ses som ett viktigt komplement till de formella 
kontakterna. För att åstadkomma en informell relation mellan organisationer krävs det att 
förtroende för motparten upprättas. Karlstadbuss förtroende för Swebus är i nuläget relativt 
lågt som en följd av icke uppfyllda åtaganden under den föregående avtalsperioden. Vissa 
respondenter på Karlstadbuss oroar sig för att Swebus kan ha tagit sig vatten över huvudet 
och lovat mer än vad de kan uppfylla i det nya avtalet. En kommunikationsplan har upprättats 
i det nya avtalet. Där styrs hur kontakterna mellan organisationerna ska ske, alltså vem som 
ska prata med vem. Karlstadbuss berättar även att informella kontakter äger rum vid behov.   

Under de formella möten som inträffar, sker ett frekvent utbyte av informationen. Enligt vissa 
respondenter hos Karlstadbuss är det en väldigt formell möteskultur i offentliga 
organisationer om man jämför med det privata. Det kan i sin tur leda till att mötena tar för 
mycket av respondenternas arbetstid.   

Öppenheten mellan parterna regleras inom avtalets ramar. Karlstadbuss har enligt avtal full 
insyn i Swebus organisation, bortsett från de ekonomiska resultaten. Respondenterna på 
Karlstadbuss var överens om att de gott och väl hade den insyn som krävdes för att de skulle 
kunna göra sina jobb.   

Mattias Berg: ”Jag har den insyn jag behöver.”  

Swebus bekräftar att även de har god insyn i Karlstadbuss organisation, trots att det inte ingår 
i avtalet. Swebus är nöjd med den insyn de har och kräver inget mer. Karlstadbuss säger att 
eftersom de är en offentlig organisation döljer de inte något om sin verksamhet utan de ger 
Swebus den insyn de behöver. Dock undanhålls vissa detaljer som exempelvis kriterier i 
upphandlingar och eventuella nyheter, det för att de måste följa LOU. Henrik Dagnäs säger 
att Karlstadbuss ska ha full insyn i Swebus, likaväl de bra som de dåliga sidorna inom 
organisationen.    
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6.3.6 Makt 
Enligt teoriavsnittet makt uppstår vanligtvis maktfördelningen mellan organisationer som en 
följd av parternas beroende för varandra. Desto mer en affärspart är beroende av sin motpart 
ju lägre blir graden av deras makt i förhållandet. Det är väldigt sällan som makten fördelas 
jämt mellan parterna, utan maktfördelning brukar allt som oftast bli ojämn. Inför det nya 
avtalet bestämde sig Karlstadbuss för att ta på sig en mer polisiär roll eftersom de inte var 
nöjda med Swebus tidigare prestationer. Det var därför som de bestämde sig för att de ville 
ha mer kontroll i det nya avtalet. I avtalet finns även diverse påtryckningsmedel som 
Karlstadbuss kan använda utifall de finner det nödvändigt, dessa innefattar både belöningar 
och bestraffningar. Det finns kvalitetskrav som Swebus ska uppfylla om de vill erhålla sin 
bonus. Uppfylls dessa krav utgår en bonus till Swebus, vilket ska fungera som en morot. 
Karlstadbuss kan även om Swebus missköter sig inom vissa områden utkräva förutbestämda 
bötesbelopp. Karlstadbuss är av uppfattningen att de förhoppningsvis inte ska behöva 
använda sina påtryckningsmedel för att utöva sin makt genom bestraffningar. Karlstadbuss 
delar gärna ut de bonusar som finns, det är då ett tecken på att Swebus uppfyller det högt 
ställda kvalitetskraven.   

Karlstadbuss ser gärna att det förs en diskussion om de beslut som ska fattas organisationerna 
emellan. Skulle det uppstå en situation där Karlstadbuss måste sätta ner foten skulle de inte 
tveka, det är trots allt Karlstadbuss som är beställaren och Swebus som är leverantören. 
Karlstadbuss anser att de har den slutgiltiga beslutanderätten. Det enda påtryckningsmedel 
Karlstadbuss kan identifiera hos Swebus är att de har rätten att dra sig ur förhållandet redan 
efter fem år. Swebus å andra sidan anser att avtalet är ett påtryckningsmedel, allt är redan 
givet i avtalet. Än så länge har det inte varit några problem med det nya avtalet anser Swebus, 
så påtryckningsmedlen har inte behövt användas. Swebus har en lite annorlunda syn på 
maktförhållandet parterna emellan, de anser att parterna har lika mycket makt. De ser gärna 
liksom Karlstadbuss att alla beslut diskuteras fram, parterna ska nå en gemensam lösning.       

6.3.7 Rutiner 
I teoristycket rutiner ser vi att samarbetet mellan organisationerna standardiseras och 
effektiviseras vilket medför att kostnader kan sänkas och processer förbättras. Rutiner kan 
dock medföra nackdelar i form av social stagnation, det sker ingen utveckling utan allt sker 
på rutin. Det är viktigt för organisationerna att visa att de kan hitta ett optimalt läge mellan 
det levande sociala och den standardiserade utbytesprocessen.  De stora omstruktureringar 
som ägde rum i Swebus var inte bra för rutinerna enligt Karlstadbuss. Det blev ansträngande 
för personalen som hela tiden fick upprätta nya relationer till sina motparter på Swebus. 
Personalen blev ineffektiv och det dröjde även lång tid innan förtroende för motparten 
uppstod. Trots personalens skeptiska inställning till omstruktureringarna vet de att de gjorts 
med ett gott syfte. De anser att det visar engagemang och vilja till förbättring från Swebus 
sida. Swebus ansåg att dessa omstruktureringar var ett måste för att bryta tidigare rutiner 
inom Swebus och få en effektivare organisation så de kunde leva upp till Karlstadbuss krav. 
Swebus säger att de är klara med omstruktureringar för tillfället och hoppas att den nya 
strukturen ska göra samarbetet med Karlstadbuss effektivare.  

6.3.8 Tillfredställelse  
För att en kund ska bli tillfredställd krävs det enligt teoriavsnittet att kunden ska få känna sig 
delaktigt i säljarens organisation. Swebus har i det nya avtalet gjort stora omstruktureringar 
av personal för att kunna möta de krav Karlstadbuss ställer på Swebus. Swebus ansåg att det 
var ett måste för att kunna tillfredställa Karlstadbuss.  
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Karlstadbuss respondenter ger intrycket av att Swebus ansträngningar har gett resultat. De 
anser att deras tillfredställelse med hur Swebus sköter sina åtaganden är bättre än i 
föregående avtal.  

6.3.9 Vårda sovande relationer 
Enligt teoriavsnittet vårda sovande relationer kan en relation finnas kvar efter att avtalet har 
avslutats. De avtalsenliga aktiviteterna upphör, men de sociala banden finns kvar. Genom att 
vårda en sovande relation kan både kostnadsmässiga- och tidsmässiga besparingar göras då 
relationen skulle väckas ur sitt tillstånd. Karlstadbuss anser att det kan vara svårt att ha en 
relation efter att den har avslutats. Det skulle bli för tidskrävande att ha en relation med en 
gammal part då all tid skulle läggas på att vårda nuvarande relation med en part. Karlstadbuss 
anser dock att det ibland kan vara bra att ha kontakt med en part som de har haft en relation 
med. Henrik Dagnäs på Swebus anser att det kan vara bra att ha en viss kontakt då det kan 
underlätta framtida arbeten med varandra.      
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7. Slutsatser och rekommendationer  
Här kommer vi att presentera de slutsatser som undersökning resulterat i. Vi presenterar 
även de rekommendationer vi anser vara betydelsefulla. Vi kommer att börja med en styckvis 
redovisning av de slutsatser vi dragit för att sedan övergå till de slutgiltiga slutsatserna vilka 
ämnar besvara uppsatsens syfte.  

7.1 Affärsförhållandets beståndsdelar  
Utifrån undersökningen framgår det att åtgärderna som Karlstadbuss genomfört för att stärka 
sin kontroll över relationen kan vara berättigade. Genom den ökade kontrollen kan de 
försäkra sig om att Swebus uppfyller sin del av avtalet och kan då även säkerställa kvalitén 
för resenärerna.    

I nuläget är den övergripande aktiviteten mellan Karlstadbuss och Swebus att Karlstadbuss 
köper en tjänst av Swebus, vilken består av driften av den kommunala busstrafiken. Denna 
aktivitet kan kategoriseras som en transaktionsaktivitet, vilket innebär att relationen mellan 
Karlstadbuss och Swebus bygger på en transaktionsaktivitet. Det förekommer även vissa 
gemensamma transformationsaktiviteter vilka länkar dem samman.   

Transformationsaktiviteter utgörs av bland annat informationsutbyte, den gemensamma 
planeringen och effektivitetsåtgärder. Vid ett relationsorienterat synsätt eftersträvas det att 
relationen ska byggas på gemensamma transformationsaktiviteter, inte transaktionsaktiviteter 
som i det här fallet. Resultatet av undersökningen visar på att lagen om offentlig upphandling 
delvis hindrar Karlstadbuss och Swebus från att fullt ut interagera med varandra och skapa 
övergripande gemensamma transformationsaktiviteter. Vidare går det att urskilja att 
Karlstadbuss använt sina resurser i form av likvida medel för att belöna Swebus 
kvalitetsförbättringar. Förbättringarna har skett i form av vidareutbildad personal vilket leder 
till en bättre service och förbättringar en högre standard av bussflottan.    

7.2 Interaktionsmodellen 
Efter problemen som uppstod vid den senaste upphandlingen fanns det en påtaglig spänning 
mellan Karlstadbuss och ledningen på Swebus Karlstadkontor. Efter alla omständigheter fick 
till slut Swebus kontraktet. För att underlätta relationen i det nya avtalet skedde en 
omstrukturering av personalen på Swebus kontor. Det öppnade för en nystart mellan 
organisationerna där gamla meningsskiljaktigheter kunde glömmas bort. De fick en fräsch 
start och det positiva resultatet har redan börjat visa sig för både Karlstadbuss och 
resenärerna.  

Eftersom Swebus är en större organisation än Karlstadbuss kan det enligt teoriavsnittet makt 
innebära att Swebus får en dominerande roll. Utifrån resultatet av undersökningen kan man 
dra slutsatsen att eftersom Karlstadbuss utformar kontraktet, kan de redan på ett tidigt 
stadium ställa de krav som kommer att prägla maktförhållandet.  

Undersökningen visar också på att parternas strävan efter ett närmare samarbete har gett 
resultat under den nya avtalsperioden. Orsaken till denna utveckling kan bottna i att Swebus 
centrala ledning beslutat om omstruktureringar av ledningen på Karlstadkontoret.        
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7.3 Relationsfrämjande åtgärder 
Som det framgår i analysen är förtroendet mellan parterna inte det bästa. Det kan vara så att 
det grundar sig på att Swebus inte fullt ut skötte sin del av avtalet under den föregående 
avtalsperioden. Det fanns en spänning mellan parterna under förra avtalsperioden men i den 
nya går det att se tecken på en tydlig förbättring. Swebus försöker nu stärka förtroendet hos 
Karlstadbuss genom en rad åtgärder men de har en lång väg att gå innan de får Karlstadbuss 
fulla förtroende. Vår rekommendation är att Swebus ska fortsätta på den inslagna vägen för 
att skapa förtroende hos Karlstadbuss. En förutsättning är att de håller vad de lovar under den 
nuvarande avtalsperioden. Vi anser att Swebus bör undvika ytterligare omstruktureringar av 
personal, då det försvårar processen att etablera ett personligt förtroende.   

Baserat på undersökningen har det framgått att samarbetet mellan organisationerna har stärkts 
genom projektet ”Nystart 2005”. Projektet som berör flera områden har bland annat lett till en 
förbättrad kommunikation. Deras gemensamma strävan om att beslut ska fattas i samrådan 
mellan parterna är en relationsfrämjande åtgärd som stärker samarbetet och relationen.  

Resultatet av undersökningen har visat att det kan vara sunt för relationen att Karlstadbuss 
ger Swebus möjlighet att delta i beslutsprocessen och därav möjlighet att påverka situationen. 
Eftersom relationen regleras av LOU kan det vara något som kan komma att hämma 
samarbetet då utrymme för nytänkande och innovation begränsas av avtalet.   

Undersökningen har visat att en förklaring till varför samarbetet har varit bristfälligt och 
fortfarande inte fungerar på en optimal nivå kan vara orsakat av att den interna 
kommunikationen inom Swebus organisation inte fungerat. Vi skulle rekommendera att 
Swebus fortsätter med att se över den interna kommunikationen för att indirekt förbättra 
kommunikationen med Karlstadbuss och på så vis underlätta samarbetet.  

Utifrån undersökningen har det framkommit att den nära förlusten av det nuvarande avtalet 
fungerade som en väckarklocka för Swebus. Deras huvudkontor var inte medvetet om att 
Karlstadbuss inte var nöjda med relationen i det tidigare avtalet. De åtgärder som togs av 
huvudkontoret för att tillfredställa Karlstadbuss kan ha varit nödvändiga, om inte ett måste 
för att kunna etablera ett väl fungerande samarbete. Swebus visar starkt engagemang för 
tillfället och det verkar som om de är beredda att anstränga sig för att effektivisera relationen. 
Däremot kan samarbetet i viss utsträckning komma att hämmas av att driftchefen på Swebus 
har delat ansvar mellan både Karlstadbuss och Värmlandstrafik. Eftersom driftchefens 
ansvarsområde är delat, innebär det i sin tur att han inte kan engagera sig för Karlstadbuss i 
den utsträckning de skulle föredra. Det innebär att Karlstadbuss rädsla för att ytterliggare en 
gång bli försummade, inte är helt obefogat. Vi skulle rekommendera Karlstadbuss att de 
utnyttjar sin klausul i avtalet som säger att de har rätt till en driftchef som enbart fokuserar på 
samarbetet med Karlstadbuss.  

Vidare har det framkommit att bonussystemet som finns i avtalet har bidragit till en gynnsam 
kvalitetsutveckling hos Swebus. Avtalet är utformat på ett sådant sätt att kraven på kvalité 
successivt ökar vilket gör att Swebus måste sträva efter ständiga förbättringar för att bonusen 
skall utfalla. Det går att urskilja att kvaliteten på Swebus tjänster har ökat markant och det 
bekräftas även av de undersökningar som Karlstadbuss genomfört med resenärerna.  

I undersökningen framgår det att avtalet som uppkommit genom offentlig upphandling 
begränsar utvecklingen och flexibiliteten i relationen mellan parterna. Undersökningen har 
visat att den offentliga upphandlingen inte är optimal för den här typen av relation, utan 
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kunde omarbetas för att gynna utveckling och flexibilitet. Då den offentliga upphandlingen i 
viss mån förhindrar parterna från att anpassa sina processer och rutiner utefter varandra kan 
den alltså fungera som en relationshämmande faktor. 
     
Affärsparternas goda kontakt med varandra är en förutsättning för att relationen ska kunna 
förbättras. De hör av sig när behov finns vilket medför att relationen speglas av en viss 
informalitet. Utifrån undersökningens resultat framgår det att parterna bör upprätthålla den 
informella kontakten för att ytterliggare främja samarbetet. Kommunikationsplanen där de 
olika cheferna har sina givna motparter att prata med kan också medföra en effektivisering av 
beslutsfattandet. Då de olika cheferna har specifika förutbestämda kontaktpersoner medför 
det en tätare kontakt, vilket i sin tur kan leda till starkare personliga relationer som främjar 
affärsförhållandet.   

Under den nya avtalsperioden har Karlstadbuss valt att ta större ansvar för kollektivtrafiken, 
vilket innebär att de har en mer omfattande kontroll över Swebus agerande. Med tanke på hur 
relationen utvecklades under den föregående avtalsperioden var det troligtvis ett klokt beslut 
av Karlstadbuss. I och med att de inte exploaterar sin maktposition och inkräktar på Swebus 
verksamhet framgår det att Karlstadbuss hanterar sin makt på ett förståndigt sätt som inte 
underminerar affärsförhållandet.  

Vidare går det att urskilja att Swebus omstruktureringar medfört försämrade rutiner, men på 
lång sikt är det nog ett nödvändigt agerande från Swebus sida. Däremot räcker det nog med 
de omstruktureringar som genomförts och några vidare omstruktureringar skulle vara 
överflödiga. Vår rekommendation är istället att de borde försöka främja långsiktiga och 
bestående rutiner vilket kan effektivisera samarbetet.  

7.4 Övergripande slutsatser 
Baserat på resultatet av undersökningen går det att dra slutsatsen att organisationerna 
använder sig av ett flertal relationsfrämjande åtgärder. De tillämpar flera av de 
relationsfrämjande åtgärderna på ett sätt som gynnar båda parterna. Det visar tydligt att de 
relationsfrämjande åtgärderna som redovisas i teoriavsnitten är någonting som regelbundet 
förekommer i den affärsrelation som undersökts. Under det rådande förhållandet finns det 
utrymme för förbättringar på båda sidor. Däremot pekar resultatet på att Swebus är den 
affärspart vilket är i störst behov av förbättringar. Dock har de redan visat stort engagemang 
för att relationen med Karlstadbuss ska uppnå bästa möjliga resultatet.  

Som det framgår av undersökningen går det inte att dra några djupgående slutsatser gällande 
huruvida den offentliga upphandlingen påverkat affärsrelationen mellan Karlstadbuss och 
Swebus. Det enda som kan konstateras är att avtalet som skrivits med LOU som grund, 
begränsar affärsparternas handlingsfrihet i den rådande relationen.  

Utifrån undersökningen går det att identifiera åtta relationsfrämjande åtgärder som 
Karlstadbuss och Swebus använt sig av.  Som det framgår i underlaget finns idag inga 
genomarbetade planer för hur parterna ska vårda en sovande relation. Efter det nuvarande 
avtalet kommer ett nytt avtal att upprättas med Swebus eller en annan operatör. Skulle det 
vara så att Swebus förlorar upphandlingen kommer det vara svårt för både Swebus och 
Karlstadbuss att vårda en sovande relation som sträcker sig över cirka åtta år. Utifrån dessa 
förutsättningar kan det vara så att vård av sovande relationer inte bidrar något i det här 
specifika fallet och vi har av den anledningen valt att inte ge den utrymme i vår modell. 
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Vidare framgår det att lagen om offentlig upphandling hämmar relationens utveckling och 
parternas möjlighet att anpassa sig utefter varandras behov. Trots att utvecklingen och 
flexibiliteten hämmas förekommer dessa relationsfrämjande åtgärder mellan Karlstadbuss 
och Swebus. Vi har av den här anledningen valt att utveckling och flexibilitet ska få utrymme 
i modellen då de är av stor betydelse för en gynnsam relation. De övriga sju områdena 
fungerar som relationsfrämjande åtgärder för Karlstadbuss och Swebus.  Alla dessa är viktiga 
för att parterna ska få en väl fungerande och givande relation.     

Fig. 4 ”Förekomsten av relationsfrämjande åtgärder mellan Karlstadbuss och Swebus”  

Eftersom lagen om offentlig upphandling är utformad på ett sådant sätt att alla relationer tar 
slut när avtalsperioden upphör kan vi med säkerhet säga att ett avslut kommer att ske. Dock 
finns möjligheten att Swebus vinner även nästa upphandling vilket medför att relationen 
fortsätter men under nya avtalsförhållanden. Avslutningsvis har vi valt att plocka bort 
”Sovande Relation” från modellen eftersom det redan konstaterats att ingen vård av sovande 
relation kommer att ske.    
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8. Trovärdighetsdiskussion  
För att en undersökning ska få hög trovärdighet är det viktigt att undersökarna gör allt för 
att minimera felkällor. Vi kommer nedan att föra en trovärdighetsdiskussion om uppsatsens 
genomförande och slutsatser.   

Vi har efter bästa förmåga försökt anpassa teorin så att den berör de områden vi vill besvara i 
vårt syfte. Teorin som används i uppsatsen har vi hämtat från vedertagen litteratur eller från 
välkända ekonomiska tidskrifter. Teorin ligger till grund för de intervjufrågor vi använde oss 
av under intervjuerna. Vi eftersträvade att med hjälp av intervjufrågorna få fram väsentlig 
information från respondenterna, som kunde hjälpa oss besvara syftet. Vi inser att det har 
skett en viss intervjuareffekt under våra intervjuer med respondenterna, dock är vi av åsikten 
att den inte påverkat resultatet i någon betydande utsträckning. Det finns även en risk att vi 
missuppfattat respondenternas svar, denna felkälla har vi reducerat genom att alla intervjuer 
spelades in via Mp3-spelare för att sedan sammanfattas i text. För att minska risken vid 
empirisammanställningen har vi använt oss av ljudfilerna och de sammanfattade 
textexemplaren av intervjusvaren. Värt att påpeka är att svaren i intervjuerna är tolkade 
utifrån vårt perspektiv och möjligheten finns att andra undersökare kan tolka dessa svar ur ett 
annat perspektiv.   

Eventuella felkällor i uppsatsen kan vara att slutsatserna vi dragit baserar sig på svaren 
utifrån tre respondenter på Karlstadbuss och en respondent på Swebus. Vi tror att tre 
intervjuer med Karlstadbuss räcker för att få fram en representativ åsikt för Karlstadbuss. Det 
grundar vi på att Karlstadbuss är en liten organisation med cirka 10 anställda. Att bara en 
intervju skedde med Swebus kan ses som britsfälligt, vilket vi är fulltmedvetna om. En 
intervju utgör alldeles för liten del av populationen för att få fram trovärdig informationen om 
Swebus åsikter. Orsaken till varför endast en respondent från Swebus intervjuades var att 
inga andra respondenter på Swebus hade tid att delta i vår undersökning. Samtliga 
respondenters svar kan vara personliga åsikter och behöver inte vara representativa för 
Karlstadbuss eller Swebus organisationer. Trots att dessa brister tror vi att vi fått relativt 
representativt information från båda parter, då de olika respondenternas svar stöder varandra 
och även de olika parternas svar stöder varandra.       

För att ytterligare minska felkällorna kunde undersökningen ha gjorts djupare inom 
organisationerna, det för att få en bättre översikt och djupare förståelse. Dock har vi fått 
avgränsa oss från det eftersom uppsatsens omfattning inte tillåter det. Åtgärderna som vi har 
tagit, gör att vi anser att uppsatsens trovärdighet är god.     
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 9. Reflektioner och förslag till vidare forskning  
Under uppsatsen gång har vi hittat flera områden vi ansett vara värda att reflektera kring, de 
kommer att belysas i följande kapitel. Vi kommer även att ge förslag på vidare forskning.   

Det har endast gått 6 månader sedan det nya avtalet trädde i kraft. Vi anser att det är för tidigt 
för att göra en fullständig utvärdering på huruvida det nya avtalet varit framgångsrikt. Vi har 
tidigare klargjort att en förbättring har skett och kvalitén har ökat. Kan det vara så att Swebus 
bara anstränger sig i början av relationen för att sedan återgå till hur det var under slutet på 
föregående avtalsperiod då Karlstadbuss inte var nöjda med Swebus insatser. Det skulle vara 
intressant att undersöka relationen längre fram i tiden för att se om Swebus nyvunna 
engagemang håller i sig.   

I intervjuerna framgick det att trafikhuvudmännen inom branschen ibland kan övervärdera 
sina egna kunskaper. Det kan leda till att trafikhuvudmännen inte utnyttjar den expertis som 
finns i operatörens organisation. Karlstadbuss är medvetna om risken med scenariot och 
försöker därmed enligt vår uppfattning inkludera Swebus i så stor utsträckning som möjligt i 
beslutsprocesserna. Vår förhoppning är att andra trafikhuvudmän delar Karlstadbuss synsätt, 
vilket kan vara bra för branschens utveckling.    

Karlstadbuss har medvetet valt att ha en större kontroll i det nya avtalet och frågan vi ställer 
oss då, är om det är positivt eller negativt. Vi är av uppfattningen att i den här situationen var 
Karlstadbuss initiativ berättigat. Vi anser att det skulle vara intressant med en undersökning 
som utreder om de förbättringar vi sett beror på Karlstadbuss ökade kontroll eller på andra 
omständigheter.      

Som det har framgått i undersökningen, har det visat sig att Swebus haft vissa problem när 
det har kommit till uppfyllandet av de angivna målen. Frågan vi ställer oss är huruvida 
operatörernas prestationer står i förhållande till betalningen. Kan det vara så att Karlstadbuss 
ställer för höga krav på operatörerna i förhållande till vad de ger tillbaka.  

Vi funderar kring möjligheten att Swebus försummar relationen till Karlstadbuss då 
kontraktet med Värmlandstrafik berör ett belopp vilket är cirka dubbelt så stort som det 
kontrakt Karlstadbuss har med Swebus. Vi tror att i det nuvarande avtalet kommer 
Karlstadbuss kontrollera Swebus så att de inte försummar dem.    

Vi har i vår undersökning sett att Karlstadbuss och Swebus inte är helt nöjda med hur LOU är 
utformat. Ett önskemål parterna uttryckt är att mer utrymme för förändringar borde ges under 
avtalsperioden. Vi anser att det skulle vara intressant att se hur LOU kunde omarbetas för att 
bättre passa liknande relationer, såsom den mellan Karlstadbuss och Swebus.   

Som systemet är utformat idag är det kostnadsfritt för de förlorande parterna i en 
upphandlingsprocess att överklaga, det anser vi kunna missgynna de upphandlande 
organisationerna. Regelverket borde ses över då ständiga överklaganden kan leda till långa 
och utdragna processer. I det här fallet har utvecklingen blivit lidande då relationen mellan 
Karlstadbuss och Swebus låg på is i under överklagningsprocessen.    
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Bilaga 1: Intervjumall Karlstadbuss  

Namn? 

Position inom företaget? 

Hur skulle du vilja beskriva din roll i företaget?  

- dina arbetsuppgifter? 

Hur länge har du jobbat inom företaget?  

Hur länge har du suttit på din nuvarande position? 

Hur ser er organisationsstruktur ut idag? 
- Vilka ansvarar för vad, etc? 
- Vilka inom er organisation kommer i mest kontakt med Swebus? 
- Vilka delar av Swebus kommer ni i kontakt med? 
- Finns det något strikt ramverk som styr hur saker och ting ska skötas eller är det upp till er 
som enhet? 
- Har ni några möjligheter att vara tillmötesgående om Swebus skulle vilja tänja på några 
gränser?  

Kommer du någonsin i kontakt med någon från Swebus?  
- Under vilka former brukar ni träffas? 
- Vad diskuteras vid dessa tillfällen? 
- Har utbytet blivit rutinmässigt eller skiljer sig det åt från gång till gång?  

Hur skulle du vilja beskriva samarbetet med Swebus?  
- Vad anser du som viktigt för att kunna etablera ett bra samarbete? 
- Finns det något du skulle vilja ändra på eller förbättra? 
- Gör ni eller Swebus något speciellt för att förenkla samarbetet? 
- Hur skulle du beskriva samarbetet i förhållande till tidigare relationer?  

Kan du beskriva ett fall då det förekommit ett problem med Swebus? 
- Vad, varför, togs några åtgärder för att lösa detta eller löstes det av sig själv?  
- Om nej, Hur har problem hanterats i tidigare relationer? 
- Har det förekommit några andra meningsskiljaktigheter?  
- Togs några åtgärder (av er eller Swebus) för att lösa dessa? 
- Vad för något? Hur gick det?  

Hur anser du att förtroende skapas mellan två organisationer?  

Hur skulle du beskriva informationsutbytet er emellan? 
- Har ni någon insyn i deras verksamhet? Ekonomi, aktiviteter etc? 
-Om nej! Skulle ni vilja ha mer insyn.? 
- Har de någon insyn i er verksamhet?  
- Förekommer det några former av information som ni helst undanhåller eller är allt öppet? 
- Har ni någon möjlighet att påverka några större beslut när det handlar om Swebus affärer, 
men som kan beröra er? I vilken utsträckning? 
- Kan de påverka några större beslut som ni fattar, då det berör dem?  



 

51

 
Hur är det att göra affärer med ett företag stort som Swebus? 
- Är det någon skillnad jämfört med mindre operatörer? 
- Har de någonsin använt någon form av påtryckningsmedel för att få sin vilja igenom? 
- Tror du att det faktum att ni är ett statligt organ har någon inverkan vid förhandlingar etc? 
- Har ni någon form av ”påtryckningsmedel”?  

Tror du att ni kommer ha någon kontakt med någon från Swebus efter att kontraktet 
har gått till ända?   

Hur förhåller ni er till offentlig upphandling?   

Tror du att det har någon påverkan på förhållandet att relationen mellan er och 
Swebus uppstått till följd av offentlig upphandling? 
- Finns det något som skulle se annorlunda ut om det bara gällde affärer mellan två privata 
företag? 
- Anser du att det är värt att lägga ner energi på ett samarbete när du vet den upphör vid 
kontraktstiden slut. 
- Hur tror du att en längre kontraktsperiod skulle kunna påverka samarbetet? 
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Bilaga 2: Intervjumall Swebus  

Namn? 

Position inom företaget? 

Hur skulle du vilja beskriva din roll i företaget?  

- dina arbetsuppgifter? 

Hur länge har du jobbat inom företaget?  

Hur länge har du suttit på din nuvarande position? 

Hur ser er organisationsstruktur ut idag? 
- Vilka ansvarar för vad, etc? 
- Vilka inom er organisation kommer i mest kontakt med Karlstadbuss? 
- Under vilka former brukar ni träffas? 
- Vilka områden behandlas vid dessa tillfällen? 
- Vilka på Karlstadbuss kommer ni mest i kontakt med? 
- Hur fattas viktiga beslut gällande regionala angelägenheter? (lokalt eller centralt)  
- Om Karlstadbuss skulle vilja ändra på något utöver sådant som behandlas i kontraktet, hur 
förhåller du dig till det ?  

Hur skulle du vilja beskriva samarbetet med Karlstadbuss?  
- Vad anser du som viktigt för att kunna etablera ett bra samarbete? 
- Finns det något du skulle vilja ändra på eller förbättra? 
- Gör ni eller Karlstadbuss något speciellt för att förenkla samarbetet? 
- Hur skulle du beskriva samarbetet i förhållande till tidigare relationer?  

Hur anser du att förtroende skapas mellan två organisationer?  

Har det framkommit några problem under den senaste kontraktsperioden? 
- Vad, varför, togs några åtgärder för att lösa detta eller löstes det av sig själv?  
- Om nej, Hur har problem hanterats i tidigare relationer? 
- Har det förekommit några andra meningsskiljaktigheter?  
- Vad för något? Hur gick det?   

Hur skulle du beskriva informationsutbytet er emellan? 
- Förekommer det några former av information som ni helst undanhåller eller är allt öppet? 
- Har ni någon insyn i deras verksamhet? Ekonomi, aktiviteter etc? 
- Har de någon insyn i er verksamhet?  
-Om nej! Skulle ni vilja ha mer insyn.? 
- Har ni någon möjlighet att påverka några större beslut när det handlar om Karlstadsbuss 
affärer, men som kan beröra er? I vilken utsträckning? 
- Kan de påverka några större beslut som ni fattar, då det berör dem? 
- Skulle du vilja beskriva relationen som öppen eller relativt tillsluten?  

Hur förhåller ni er till offentlig upphandling?    
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Hur är det att göra affärer med en offentlig organisation? 
- Har de någonsin använt någon form av påtryckningsmedel för att få sin vilja igenom? 
- Tror du att det faktum att de är ett statligt organ har någon inverkan vid förhandlingar? 
- Har ni någon form av ”påtryckningsmedel”?  

Hur skulle du beskriva de sociala samspelet mellan er och Karlstadbuss?  

Tror du att ni kommer ha någon kontakt Karlstadbuss efter att kontraktet har gått till 
ända?  
- Finns det utrymme för någon form av uppföljning efter att kontraktet tagit slut? 
- Hur tror du att en längre kontraktsperiod skulle kunna påverka samarbetet?  

Tror du att det har någon påverkan på förhållandet att relationen mellan er och 
Karlstadbuss uppstått till följd av offentlig upphandling? 
- Finns det något som skulle se annorlunda ut om det bara gällde affärer mellan två privata 
företag?       


