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Sammanfattning 
Abstract 
Denna studie utreder vilka funktioner och roller som byggvaruhuskedjor efterfrågar att deras leverantörer från träindustrin bör ha i 
marknadskanalen. Vidare förklaras hur dessa leverantörer bör agera för att möta dessa krav och förväntningar. Sålunda skapas 
gynnsamma utvecklingsmöjligheter av nya produktlösningar för att svara upp till nya krav på teknik och produktutveckling för att 
öka försäljningen av trävaror till de viktiga GDS (Gör-Det-Själv)- och byggmaterialmarknaderna i både Sverige och Europa. 
Byggvaruhuskedjorna anser att träindustrin har ett alldeles för stort produktions- och volymfokus och inriktar sig för mycket på 
export av trävaror. Byggvaruhuskedjor efterfrågar alltmer en leverantör från träindustrin med en hög anpassningsförmåga som kan 
medverka i kedjans utvecklingsarbete och som samtidigt har stor lyhördhet gentemot marknadens behov och har möjlighet att göra 
anpassningar till lokala GDS- och byggmaterialmarknader. Leverantörer från träindustrin måste sålunda gå ifrån produktions- och 
volymfokusering till kundutveckling och kundfokus. Deras produktivitetsutveckling och samarbetsvillighet har en stor betydelse 
för att generera en välfungerande interaktion med sina kunder. Sålunda kan en koppling mellan deras egen produktion och deras 
kunders behov utvecklas. Det kommer sannolikt att bli mycket kostsamt och svårt för träindustrin att försöka bearbeta den svenska 
och europeiska marknaderna utan att använda byggvaruhuskedjorna som marknadskanal. Byggvaruhuskedjornas ökade 
konsumentfokus och riktade marknadsföring medför enligt dem själva en expansion av marknaden samtidigt som 
prismedvetenheten och kraven från GDS- och byggmaterialmarknaderna ökar. Byggvaruhuskedjorna verkar alltmer fungera som 
systemintegratör och anser själva att de känner av en större makt gentemot sina leverantörer. Byggvaruhuskedjorna förefaller dock 
svårare att definiera som antigen mega-retailers eller category-killers. Branschgränserna blir alltmer oklara och det blir sålunda 
svårare att avgöra vilka företag som specifikt kan klassificeras att tillhöra bygghandeln Den nationella bygghandeln blir samtidigt 
alltmer internationell och sammanfattningsvis verkar en marknadskanal med nya funktioner och strukturer att utvecklas. 
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SAMMANFATTNING 
Trä är en viktig råvarutillgång för Sverige och det finns idag en påtryckning från både 
riksdagen, regeringen och branschorganisationer att öka användningen av trä som 
byggmaterial. Trä skulle kunna bli ett mycket konkurrenskraftigt byggnationsmaterial och 
är samtidigt en viktig varugrupp för bygghandeln då den motsvarar ca 30 procent av deras 
omsättning. Vidare är byggvaruhuskedjorna en mycket betydelsefull marknadskanal för 
att leverantörer från träindustrin ska kunna nå de viktiga GDS (Gör-Det-Själv)- och 
byggmaterialmarknaderna i både Sverige och Europa. Inte desto mindre krävs det dock att 
leverantörer från träindustrin kan samarbeta för att utveckla produkter för att sålunda 
svara upp till nya krav på teknik och produktutveckling från byggmaterialhandeln och den 
växande GDS-marknaden. Leverantörer från träindustrin har emellertid ej haft några 
tydliga kravställare från bygghandeln och byggindustrin, och har ej i någon större 
utsträckning arbetat tillsammans med dessa branscher för att utveckla lämpliga 
produktlösningar för båda dessa marknader. Byggvaruhuskedjorna menar samtidigt att de 
inte själva kan utveckla optimala system och produktlösningar utan behöver ett större stöd 
från sina leverantörer från träindustrin.  

Denna studie utreder vilka funktioner och roller som byggvaruhuskedjor efterfrågar att 
deras leverantörer (med inriktning på träindustrin) bör ha i marknadskanalen. Vidare 
förklaras hur dessa leverantörer bör agera för att möta dessa krav och förväntningar. 
Sålunda kan gynnsamma utvecklingsmöjligheter av nya produkter skapas för att svara 
upp till krav på teknik och produktutveckling för att öka försäljningen av trävaror till de 
viktiga GDS- och byggmaterialmarknaderna i både Sverige och Europa. 

Byggvaruhuskedjorna anser att träindustrin har jämförelsevis ett alldeles för stort 
produktions- och volymfokus samt att de inriktar sig för mycket på export av träprodukter. 
Byggvaruhuskedjor efterfrågar alltmer en leverantör från träindustrin med en hög 
anpassningsförmåga som kan medverka i kedjans utvecklingsarbete. Samtidigt som de 
bör ha en stor lyhördhet gentemot marknadens behov såväl som möjlighet att anpassa sig 
till lokala GDS- och byggmaterialmarknader. Genom välutvecklade produktstrategier 
med en stor flexibilitet och anpassningsförmåga vill således byggvaruhuskedjorna att 
leverantörerna från träindustrin ska anta en produktutvecklarroll med ett stort kundfokus.  

Leverantörer från träindustrin måste sålunda gå ifrån produktions- och volymfokusering 
till kundutveckling och kundfokus. Deras produktivitetsutveckling och samarbetsvillighet 
har en stor betydelse för att generera en välfungerande interaktion med sina kunder. 
Sålunda kan bindningar mellan deras egen produktion och deras kunders behov utvecklas. 



 

 

Vidare kan leverantörer från träindustrin genom byggvaruhuskedjornas internationella 
inköpssamarbeten erhålla en marknadskanal till den viktiga europeiska GDS- och 
byggmaterialmarknaden. Det kommer sannolikt att bli mycket kostsamt och svårt för 
träindustrin att försöka bearbeta dessa marknader utan att använda byggvaruhuskedjorna 
som marknadskanal.  

Slutligen verkar det ske en konsolidering inom bygghandeln samtidigt som nya 
internationella byggvaruhuskedjor etablerar sig på marknaden. Byggvaruhuskedjornas 
ökade konsumentfokus och riktade marknadsföring medför enligt dem själva en 
expansion av marknaden samtidigt som prismedvetenheten och kraven från GDS- och 
byggmaterialmarknaderna ökar. Branschgränserna inom bygghandeln blir alltmer oklara 
och det blir svårare att uppskatta den faktiska omsättningen av byggmaterial som går 
genom bygghandeln. Byggvaruhuskedjorna verkar alltmer fungera som 
systemintegratörer och anser själva att de känner av en större makt gentemot sina 
leverantörer. Följaktligen finns möjligheten att de kan agera som grindvakter till 
marknaden och påverka den traditionella värdekedjan. Byggvaruhuskedjorna förefaller 
dock svårare att definiera som antigen mega-retailers eller category-killers. Den 
nationella bygghandeln blir samtidigt alltmer internationell och sammanfattningsvis 
verkar en marknadskanal med nya funktioner och strukturer att utvecklas. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
Wood is an important supply of raw material for Sweden and today there is a pressure 
from the government, the Swedish parliament, and trade associations to increase the use 
of wood as a building material. Wood could become a very competitive building material 
and are simultaneously an indispensable product for the building merchants. Furthermore 
are the DIY (Do It Yourself) and building material retailers a momentous market channel 
to the important DIY-market and building material market in both Sweden and Europe. 
Nevertheless this will stipulate that suppliers from the forest industry can collaborate to 
develop effective products and thus reply to new demand on technology and business 
development from the building material market and the increasing DIY-market. However 
suppliers from the forest industries has yet not had any obvious demand from the 
buildings merchants and building material market, and has not worked close to this line of 
businesses to develop suitable systems and solutions. Simultaneously DIY and building 
material retailers are determined that they cannot create optimal product solutions by 
them self and thus they need increased support from their suppliers from the forest 
industry.   

This study analyze which functions and roles the DIY and building material retailers 
request that their suppliers from the Swedish forest industry should have in the market 
channel.  Moreover how these suppliers should proceed to meet these demands and 
expectations. Thus develop advantageous possibilities of developments for new product 
solutions to respond to the demand on technology and business development to increase 
sales of wood products to the important DIY-market and building material market in both 
Sweden and Europe.  

DIY and building material retailers consider that the forest industry has comparatively too 
much focus on production and volume and has concentrated too much on the export of 
wood. DIY and building material retailers inquire a supplier from the forest industry with 
a high adaptability that can take part in the retailers own development process.  At the 
same time the supplier should have an understanding for the demand from the market and 
have the possibility to develop adaptations to local DIY-market and building material 
markets. DIY and building material retailers would like their suppliers from the forest 
industry through well developed product strategies with considerable flexibility and 
adaptability to adopt a product development role with an extensive customer focus.    

Thus suppliers from the forest industry must go from production focus and volume focus 
to customer development and customer focus. Their product development and willingness 



 

 

to collaborate has a significant influence on the generation of a well functioning 
interaction with their customers. As a result connections can be developed between their 
production and their customers demand. In addition the suppliers from the forest industry 
can through the DIY and building material retailers’ international European co-operation 
of independent building material dealers obtain a market channel to the important 
European DIY-market and the building material market. It will probably become very 
difficult and costly for the forest industry to influence these markets without using the 
DIY and building material retailers as a market channel.  

Finally the building merchants are consolidating and new international are establishing on 
the market. DIY and building material retailers increased customer focus and marketing 
seems to expand the market while customers’ price conscious and inquires increases. The 
boundary’s of the builders merchant line of business is becoming less distinct and the 
estimation of the actually turnover for building material that passes through the builders’ 
merchant becomes more difficult to estimate.  Furthermore there are indications that DIY 
and building material retailers can function as system integrators and increasingly can act 
as gatekeepers to the market and influence the traditional value chain. However DIY and 
building material retailers seem difficult to classify as either mega-retailers or category-
killers. The national market becomes increasingly more international and to sum up a 
market channel seems to be developed with new function and structure. 
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1 INLEDNING 
Detta kapitel inleds med en bakgrund och en problemdiskussion, vilket ligger till grund 

för syftet med studien, varefter kapitlet avslutas med en beskrivning av rapportens 

disposition.   

1.1 Bakgrund 

Wal-Mart är med en omsättning av 245 miljarder dollar år 2002 världens största företag 
och den dominerande återförsäljarkedjan i USA, Mexico och Canada (Bianco et al, 2003). 
Stora återförsäljarkedjor som Wal-Mart har med sin enorma köpkraft, breda sortiment och 
stora marknadsandel kapacitet att erhålla en dominant positionen på marknaden de verkar 
(Rosenbloom, 1999).  

1.1.1 Mega-retailers och category-killers 

Wal-Mart är ett exempel på en typ av återförsäljarkedjor, vilket Kotler et al (2001) 
benämner som mega-retailers och Rosenbloom (1999) samt Stern et al (2001; 1996) 
benämner som power-retailers. Stora återförsäljarkedjor som Wal-Mart växer sig allt 
större och har en stor konkurrenskraft gentemot övriga aktörer på marknaden. Kotler et al 
(2001) menar att mega-retailers är resultatet av handelsallianser, fusioner och nyförvärv 
samt vertikala marknadsföringssystem och uppkomsten av stormarknader med enorma 
produktsortiment.  

Med mega- och power-retailers avses fortsättningsvis stora återförsäljarkedjor som 
erbjuder breda produktsortiment1 till konkurrenskraftiga priser samt har en betydande 
påverkan på konkurrensen inom marknader och branscher där de verkar (Kotler et al, 
2001; Stern et al, 2001, 1996; Rosenbloom, 1999).  

Kotler et al (2001) och Stern et al (1996) samt Rosenbloom (1999) benämner vidare 
specialiserade stora återförsäljarkedjor som category-killers, kategoridödare, då de har ett 
sådant djup i produktsortimentet2, kunnig personal samt ett sådant övertag i prissättning 
att de kan decimera konkurrensen på marknaden.  

Det har under de senaste decennierna uppstått category-killers inom ett flertal branscher 
såsom leksaker, hemelektronik, böcker och sportprodukter (Rivkin, 1995). Exempel på 
                                              
1 Ett brett sortiment som kan inkludera allt ifrån kläder och sportartiklar till heminredning och elektronik. 

2 Således ett väldigt stort och djupt produktsortiment inom ett specifikt område, som t ex leksaker, hemelektronik 
eller byggmaterial. 
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category-killers är den amerikanska byggvaruhuskedjan Home Depot eller 
leksaksvaruhusjätten Toys ”R” Us som även återfinns i Sverige. Genom att specialisera 
sig på ett område3 och inom detta område erbjuda ett väldigt stort sortiment till låga priser 
blir category-killers en maktfaktor med en betydande påverkan på konkurrensen på 
marknaden de verkar inom (Rivkin, 1995). Catergory-killers har en sådan stark 
konkurrenskraft och köpkraft att de även betraktas som hot gentemot power-retailers, 
vilka har ett produktsortiment som är brett men inte lika djupt som category-killers (Stern 

et al, 2001).  

Dessa nya stora återförsäljarkedjor skapar genom sitt övertag i köpkraft och effektivitet en 
helt ny konkurrenssituation och försvårar därmed överlevnaden för många lokala 
konkurrenter (Bianco et al, 2003). Stora återförsäljarkedjor har också revolutionerat sin 
industri och skapat nya marknader med nya funktioner (Kumar et al, 2000). Även 
återförsäljarkedjor i Sverige har skapat nya konkurrenssituationer inom ett flertal 
branscher, vilket har resulterat i nya sätt som marknader fungerar.  

1.1.2 Återförsäljarkedjor och deras leverantörer 

Precis som stora återförsäljarkedjor tenderar att påverka marknadens funktion och 
konkurrensen inom de branscher de verkar, har de också en direkt och indirekt påverkan 
på sina leverantörer4. Ett allt större flöde av tillverkarnas produkter går också numera 
genom återförsäljarkedjorna. Under början av 1990 svarade de största 
återförsäljarkedjorna för 30 procent av tillverkarnas totala försäljning medan de i 
dagsläget svarar för mer än 80 procent (Kumar, 2003). Stora återförsäljarkedjor som 
Toys ”R” Us äger, integrerar och kontrollerar det logistiska flödet från tillverkare till kund 
och använder sällan grossister och andra mellanhänder (Rivkin, 1995).  

Rosenbloom (1999) menar att återförsäljarkedjor med stor köpkraft och inflytande i 
marknadskanalen bokstavligen bestämmer över sina leverantörer. Ett exempel på detta är 
återförsäljarkedjan Toys ”R” Us vilken hindrat sina leverantörer från att sälja produkter 
till konkurrerande återförsäljarkedjor (Bloom & Perry, 2001). Bianco et al (2003) 
framhåller att det näst sämsta en leverantör kan göra är att skriva under ett kontrakt med 
Wal-Mart och det sämsta att inte skriva under något kontrakt.  

                                              
3 Leksaker och hemelektronik etc. 

4 I denna studie betraktas tillverkare (alt producenter) som leverantörer till återförsäljarkedjor och således avses 
fortsättningsvis leverantörer och tillverkare som synonyma. 
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1.1.3 Återförsäljarkedjor i denna studie 

I Sverige återfinns stora återförsäljarkedjor inom de flesta branscher såsom bygghandeln5, 
vitvaru- och elektronikhandeln samt el- och möbelbranschen. Denna studie riktar sig 
gentemot bygghandeln och studerar byggvaruhuskedjor6 samt deras leverantörer. Med 
byggvaruhuskedjor avses fortsättningsvis stora bygg- och trävaruåterförsäljarkedjor med 
ett produktsortiment inom byggmaterial vilka har hemmabyggare, lokala och regionala 
byggare, hantverkare samt i förekommande fall riksbyggare som kundgrupper. Vidare är 
det skillnad mellan formen av kedjan beroende på om byggvaruhuskedjan är en 
byggvaruhuskedjeorganisation7 eller en kapitalägd byggvaruhuskedja8. Fortsättningsvis 
benämns emellertid båda dessa kedjeformer som byggvaruhuskedja, om inget annat anges.  

1.2 Problemdiskussion 

En byggvaruhuskedja och deras leverantörer ingår tillsammans med flertalet andra 
kanalmedlemmar9 i en marknadskanal och är delaktiga att göra produkter tillgängliga för 
konsumtion. Den struktur och de flöden vilka uppstår mellan säljare och köpare i en 
marknadskanal påverkar vilka roller och funktioner som uppstår mellan företagen (Stern 
et al, 2001, 1996, 1989; Rosenbloom, 1999; McCalley, 1992). 

1.2.1 Maktförhållande i marknadskanalen 

I en marknadskanal finns inte sällan ett företag som dominerar över andra 
kanalmedlemmar. Följden av detta blir att det dominerande företaget får större 
möjligheter att påverka roller och funktioner i marknadskanalen samt erhålla större makt 
över företag i marknadskanalen (Stern et al, 2001; Rosenbloom, 1999). Kotler et al 
(2001), Kumar (1996) och Stern et al (1996) menar att inom ett flertal branscher 

                                              
5  Ibland benämnd som bygg- & trävarubranschen, bygg & trädgårdshandeln och byggvaruhandeln dock 
fortsättningsvis benämnd som bygghandeln i denna studie. 

6 Ibland benämnd som byggvaruhus, bygghandlare, bygg & trädgårdsmarknadskedjor eller bygghandelskedjor dock 
fortsättningsvis benämnd som byggvaruhuskedjor i denna studie. 

7  Med kedjeorganisationer (eller byggvaruhuskedjeorganisationer) menas byggvaruhuskedjor där medlemmarna 
själva äger deras servicebolag som har till uppgift att företräda dess medlemmar vid t ex inköp och marknadsföring. 
Exempel på kedjeorganisationer inom bygghandeln är Byggtrygg och Interpares, se vidare kapitel 5. 

8 Med kapitalägda kedjor (eller kapitalägda byggvaruhuskedjor) menas kedjor där byggvaruhusen, till motsats från 
kedjeorganisationer, ägs av företaget eller koncernen. Exempel på kapitalägda byggvaruhuskedjor inom bygghandeln 
är Bauhaus, K-Rauta och Hornbach, se vidare kapitel 5. 

9 Till exempel transportföretag, finansiella institut och eventuella mellanhänder etc. 
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förskjuter stora återförsäljarkedjor denna makt och kontroll i marknadskanalen från 
tillverkare till återförsäljarkedjor.  

Vidare menar Stern et al (1996) och Rosenbloom (1999) att återförsäljarkedjor erhåller en 
funktion av att agera som grindvakter till marknaden. Följaktligen kontrollerar stora 
återförsäljarkedjor åtkomsten till marknadsplatsen och agerar mer som inköpsombud för 
deras kunder än säljrepresentanter åt deras leverantörer (Rosenbloom, 1999). 
Återförsäljarkedjor med stor köpkraft och makt har då goda möjligheter att kontrollera 
deras leverantörers prissättning av produkter, lagernivåer, leveranskvantiteter och 
leveranstider (Bianco et al, 2003).  

Detta resonemang styrks även av Hirshfield (1998) som också påpekar att många stora 
återförsäljarkedjor tvingar deras leverantörer att leverera produkter till minsta möjliga 
vinstmarginal. Kan inte leverantören möta återförsäljarkedjans krav väljs istället en 
konkurrerande leverantör.  

Följaktligen blir leverantören påverkad direkt och indirekt av återförsäljarkedjors position 
tillsammans med de arbetssätt och strategier återförsäljarkedjan väljer, vilket kan 
innefatta ett flertal områden såsom: hantering av den bakomliggande logistikkedjan, 
sortimentsammansättning samt inköps-, kostnads- och prisstrategier. Återförsäljarkedjor 
har således en betydande påverkan på leverantörer i en marknadskanal; vilket sätter 
begränsningar och ger möjligheter för hur leverantören kan agera. 

Bloom & Perry (2001), Ailawadi, Borin & Farris (1995) och Ailawadi (2001) framhåller 
dock att studier ej hittills funnit uteslutande belägg för att makten i marknadskanalen 
verkligen har förskjutits från tillverkare till återförsäljarkedjor. Vissa studier menar att 
makten ej har förskjutits i marknadskanalen (se t ex Messinger & Narasimhan, 1995; 
Farris & Ailawadi, 1992) medan andra studier har kunnat påvisa en förskjutning av 
makten till återförsäljarkedjor inom vissa specifika branscher (se t ex Bloom & Perry, 
2001; Kadiyali, Chintagunta & Vilcassim, 2000; Ailawadi, Borin & Farris, 1995). 
Oklarheten medför att det finns få studier i dagsläget som kan utreda maktförhållandet 
och relationen mellan återförsäljarkedjor och tillverkare. 
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1.2.2 Svensk träindustri 

Som tidigare nämnts avser denna studie att studera byggvaruhuskedjor samt deras 
leverantörer, studien kommer dock närmare fokusera på leverantörer från träindustrin10. 

Trä är en oerhörd viktig råvarutillgång för Sverige och det finns idag en påtryckning från 
både riksdagen, regeringen och branschorganisationer att i större utsträckning utnyttja och 
öka användningen av trä som byggmaterial inom byggsektorn både i Sverige och 
internationellt (Edholm, 2004). Genom att öka användningen av trä vid byggnationer 
skulle det kunna skapa ett flertal nya arbetstillfällen och vara fördelaktigt både 
kostnadsmässigt och i ett miljöperspektiv. Sålunda kan trä bli ett konkurrenskraftigt 
byggnationsmaterial men det krävs att svensk träindustri kan samarbeta för att skapa 
effektiva system, lösningar och svara upp till nya krav på teknik och produktutveckling. 
(Ibid.)  

Inom bygghandeln har leverantörer från träindustrin tidigare i stor utsträckning enbart 
agerat som materialleverantörer till bygghandeln. Vidare har leverantörer från träindustrin 
ej haft några tydliga kravställare från bygghandeln och byggindustrin och har ej i någon 
större utsträckning, jämfört med stål- och betongindustrin, arbetat tillsammans med 
byggindustrin för att utveckla lämpliga tekniska system och produktlösningar och sålunda 
svara upp till nya krav på teknik och produktutveckling. 

Vidare har leverantörer från träindustrin ett divergerande produktflöde som kräver en 
koordination av produktflödet för att kunna ta trä från sågverk och vidareförädla varorna 
för att slutligen kunna nå slutanvändare och konsumenter. Denna koordination kan 
sålunda utföras antingen av bygghandeln, alternativa mellanhänder eller leverantörerna 
själva. Det är dock alltjämt inte utrett vem byggvaruhuskedjor föredrar ska hantera denna 
koordinationsroll samt hur byggvaruhuskedjornas strategiska utveckling förefaller inom 
dessa områden.  

1.2.3 Marknad med nya funktioner 

Den industriella miljön i bygghandeln verkar dock alltmer förändrats från traditionella 
brädgårdar och mindre bygghandlare till större byggvaruhuskedjor. Ur denna strukturella 
förändring inom bygghandeln är det av intresse att studera om det medför 

                                              
10  Med leverantörer från träindustrin (eller träleverantörer) avses fortsättningsvis sågverk och andra liknande 
komponenttillverkare såsom leverantörer av listverk, paneler, tryckimpregnerat, skivor, takstolar etc. Även t ex 
prefab-tillverkare bör kunna betraktas som leverantörer från träindustrin.    
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rollförskjutningar, nya kravställningar och vilka roller och funktioner bygghandeln 
efterfrågar av deras leverantörer.  

Det är sannolikt att följden av en dylik strukturell förändring och uppkomsten av nya 
konkurrenssituationer har en tydlig påverkan på marknadens funktion (se t ex Kumar et al, 
2000). Om marknadens funktion har påverkats är det troligt att även träleverantörernas 
roller och funktioner påverkas av denna förändring. Sålunda att byggvaruhuskedjor i 
större utsträckning efterfrågar att leverantörer ska kunna hantera fler funktioner i en 
marknadskanal eller att de bör utveckla nya system och produktlösningar som medför nya 
och större krav på leverantörer.  

1.2.4 Teoretiskt gap 

Det finns i dagsläget ett flertal tidigare studier som utreder återförsäljarkedjors påverkan 
på konsumentintressen som t ex återförsäljarkedjors påverkan på stadskärnor och 
konsumenters köpbeteenden. Emellertid finns det få studier som fokuserar på 
återförsäljarkedjors påverkan på deras leverantörer, vilka krav återförsäljarkedjor ställer 
på deras leverantörer samt leverantörers förmåga att anpassa sig till återförsäljarens krav.  

Med utgångspunkt från ovanstående diskussion finns det idag ett teoretiskt gap då det 
saknas studier som kan beskriva och förklara byggvaruhuskedjors strategiska utveckling 
och maktförhållandet mellan byggvaruhuskedjor och deras leverantörer. Vidare vilken 
påverkan byggvaruhuskedjorna har på sina leverantörer och på värdekedjans funktion. 
Inte desto mindre är det av intresse att vidare studera vilka krav byggvaruhuskedjorna 
ställer på deras leverantörer på att kunna utveckla effektiva och flexibla produktlösningar 
för att svara upp till nya krav på teknik och produktutveckling från både gör-det-själv- 
och byggmaterialmarknaden. Genom detta kan gynnsamma utvecklingsmöjligheter av 
nya produkter skapas och sålunda torde försäljningen av trävaror i både Sverige och 
Europa kunna öka. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att utreda vilka funktioner och roller som byggvaruhuskedjor 

efterfrågar att deras leverantörer (med inriktning på träindustrin) bör ha i 

marknadskanalen samt förklara hur dessa leverantörer bör agera för att möta dessa krav 

och förväntningar. 
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1.4 Rapportens disposition 

 Inledning 

Kapitel 1 inleds med en bakgrund och en problemdiskussion, vilket ligger till grund 
för syftet med studien.   

 Teoretisk referensram 

Kapitel 2 syftar till att bygga upp en teoretisk grund för att kunna precisera 
undersökningsuppgiften. Kapitlet inleds med en överblick och motivering till vilka 
teorier som har studerats och tillämpats i den teoretiska referensramen.  I kapitlet 
diskuteras främst teorier vilka behandlar marknadskanaler, inköp samt relationer 
mellan företag på en industriell marknad. 

 Precisering av undersökningsuppgift 

Kapitel 3 inleds med en syntes av diskuterade teorier som mynnar ut till en 
analysmodell, som ligger till grund för det fortsatta analysarbetet. Med utgångspunkt 
från den teoretiska referensramen och analysmodellen bryts sedan syftet ned till 
studiens preciserade frågeställningar. Kapitlet avslutas med avgränsningar för studien. 

 Metod 

Kapitel 4 syftar till att ge läsaren en grund för att kritiskt granska studien. Kapitlet 
beskriver valet av metod och inleds med en diskussion kring studiens 
forskningsmetodik som behandlar studiens vetenskapliga förhållningssätt samt 
metodsynsätt. Följt av en diskussion om studiens inriktning, undersökningsansats, 
urval och möjliga felkällor. Avslutningsvis beskrivs undersökningsprocessen varefter 
metodkritik behandlas. 

 Empiri 

Kapitel 5 syftar till att presentera den datainsamling som har genomförts under 
fältarbetet. Kapitlet inleds med en beskrivning av den svenska bygghandeln, varefter 
varje byggvaruhuskedja framställs som en enskild fallbeskrivning. Slutligen 
sammanställs fallstudien i två tabeller. 

 Analys 

Kapitel 6 inleds med en sammanställning och analys av bygghandelns industriella 
miljö. Vidare följer en ingående analys av fallstudien och en kontinuerlig återkoppling 
görs till behandlad teori. Avslutningsvis behandlas och utvecklas analysmodellens 
tillämpbarhet, där även slutligen resultatet av analysen sammanställs och diskuterats.   



Byggvaruhuskedjors kravställningar på sina leverantörer 
 

 8 

 Slutsatser 

Kapitel 7 sammanfattar de slutsatser som har framkommit med utgångspunkt från 
studiens analys och avser att besvara studiens syfte. Kapitlet inleds med generella 
slutsatser om byggvaruhuskedjor och deras leverantörer varefter vilka roller och 
funktioner byggvaruhuskedjorna efterfrågar att deras leverantörer (med inriktning på 
träindustrin) bör ha i en marknadskanal utreds. Vidare följer rekommendationer hur 
leverantörer från träindustrin bör agera för att möta dessa krav och förväntningar. 
Avslutningsvis ges förslag till vidare studier. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
Detta kapitel syftar till att bygga upp en teoretisk grund för att kunna precisera 

undersökningsuppgiften. Kapitlet inleds med en överblick och motivering till vilka teorier 

som har studerats och tillämpats i den teoretiska referensramen. I kapitlet diskuteras 

främst teorier som behandlar marknadskanaler, inköp samt relationer mellan företag på 

en industriell marknad.   

2.1 Översikt av studerad litteratur 

Detta inledande avsnitt syftar till att överblicka och motivera vilken litteratur som har 
valts att ingå i den teoretiska referensramen och dess teoretiska bidrag. Den teoretiska 
referensramen avser att undersöka vad som tidigare är känt i litteraturen, vilket behandlar 
studiens problemområde, och förklara dessa teorier.  

Tidigare studier vilka behandlar liknande frågeställningar har även diskuterats. Med 
utgångspunkt från problemdiskussionen och litteraturstudier av befintlig litteratur kan 
problemområdet avgränsas och uppgiften kan preciseras (Patel & Davidson, 2003; 1994).    

2.1.1 Referensramens teoretiska inriktning 

Byggvaruhuskedjor och leverantörer är ömsesidigt delaktiga i en marknadskanal genom 
att göra en produkt tillgänglig för konsumenter, varför teorier om marknadskanaler har 
studerats för att bygga upp en förståelse för struktur, funktioner, flöden och 
maktförhållanden i en marknadskanal samt omvärldsfaktorer som påverkar en 
marknadskanal. Vidare har också funktioner och flöden i en marknadskanal kopplats till 
befintlig teori om företags värdekedjor och försörjningskedjor samt möjligheterna till 
vertikal integration i en marknadskanal.     

Förhållandet mellan två företag i en marknadskanal borde rimligtvis kunna betraktas som 
relationsskapande och som en del i ett större industriellt närverk av företag, varför 
befintlig teori om industriellt partnerskap, industriella bindningar, beroendet mellan det 
köpande och säljande företaget, industriella relationer samt industriella nätverk har 
studerats. Genom att studera dessa teorier erhölls en teoretisk förståelse för hur samarbete, 
partnerskap, bindningar och relationer kan uppstå mellan industriella företag.  

Teorier om inköp har studerats för att bygga upp en förståelse för företags 
inköpsprocesser, inköpsarbete samt vilka som är delaktiga i ett inköpsbeslut. Detta bidrar 
till att ge en ytterligare förståelse för köpande företags arbetssätt och dess påverkan på det 
säljande företaget.  
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Med utgångspunkt från detta inriktas således den teoretiska referensramen att behandla 
befintliga teorier om marknadskanaler, relationer mellan företag på industriella marknader 
samt industriella inköp.  

2.1.2 Motivering av studerad litteratur 

Det finns emellertid ett mycket stort urval av teori som behandlar ovanstående områden. 
Följande avsnitt syftar till att motivera val av studerad litteratur och överblicka vilka 
teorier om marknadskanaler, relationer mellan företag på industriella marknader samt 
inköp som har behandlats i denna studie: 

 Teorier om marknadskanaler 

Rosenbloom och Stern är ledande författare beträffande teorier behandlande 
marknadskanaler och har skrivit ett flertal artiklar och böcker. Bland annat kan 
nämnas böcker som Marketing Channels (Stern et al, 1989, 1996, 2001) och Markting 

Channels – a management view (Rosenbloom), vilka båda sedan 1982 respektive 1978 
har utgivits i sex nya upplagor. Vidare används Sterns tidigare studier och artiklar om 
marknadskanaler i stor utsträckning som utgångspunkter i senare artiklar (se t ex 
Kalwani, Narekesari, & Narayandas, 1995; Bloom & Perry, 2001).  

McCaley (1992) och Kotler et al (2001) är också i hög grad relevanta som 
komplement till ovanstående författare för att behandla teorier om flöden, struktur och 
funktioner samt omvärldsfaktorer i marknadskanaler. För att ytterligare belysa flödet i 
marknadskanaler kopplas Sterns och Rosenblooms synsätt till Lambert & Coopers 
(2000) syn på processer som måste hanteras i en försörjningskedja. Achrol & Stern 
(1988) utvecklar vidare hur osäkerheten i en marknadskanal påverkas av externa 
omvärldsfaktorer.  

Företags värdekedja och dess kopplingar till andra företag är ett intressant område för 
att förstå värdeskapande aktiviteter i en marknadskanal. Porters (1998a; 1998b) 
synsätt tillämpas inledningsvis för att skapa en förståelse för värdekedjans betydelse 
att skapa kostnadsfördelar gentemot konkurrenter på en marknad. Porters synsätt på 
värdekedjor kopplas till Sterns et al synsätt på värdekedjor i marknadskanaler. 
Slutligen diskuteras Normanns & Ramirez (1993) teorier om hur stora 
återförsäljarkedjor förändrar den traditionella värdekedjan. 

Möjligheterna till vertikal integration i marknadskanaler diskuteras utifrån Porters 
(1998a; 1998b), Rosenblooms (1999) och Sterns et al (2001; 1996) synsätt. Buzell & 
Ortemeyer, Kumar samt Johnston & Lawrence belyser problem med vertikal 
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integration i marknadskanaler och ger värdefulla alternativ, såsom value added 

partnership (se Johnston & Lawrence, 1988). 

Det finns ett flertal studier som behandlar makten i marknadskanalen. Stern et al och 
Rosenbloom menar att makten i marknadskanalen har förskjutits från tillverkare till 
återförsäljarkedjor vilket diskuteras gentemot ett flertal andra studier (Bloom & Perry, 
2001; Ailawadi, Borin & Farris, 1995; Ailawadi, 2001; Messinger & Narasimhan, 
1995; Farris & Ailawadi, 1992; Kadiyali, Chintagunta & Vilcassim, 2000), som menar 
att det delvis saknas uteslutande empiriska bevis för att en förskjutning av makten i 
marknadskanalen verkligen har skett. Slutligen diskuteras även De Wit & Meyers 
(1994) strategier för hur en köpare och säljare kan skapa makt över varandra. 

 Teorier om relationer mellan företag på en industriell marknad 

Flertalet författare menar att företag bör skapa långsiktiga relationer med deras 
leverantörer och kunder för att skapa konkurrensfördelar i stället för att betrakta 
förhållandet mellan köpare och säljare som enbart transaktioner. För att belysa 
utvecklingen av detta synsätt samt relationer mellan återförsäljarkedja och leverantör 
används främst artiklar av Farris & Ailawadi (1992), Kumar (1996), Kalwani & 
Narayandas (1995), Buzell & Ortemeyer (1995) samt Schellhase et al (2000).  

Schellhase et al (2000) kategoriserar väldigt intressant vilka faktorer som avgör hur 
nöjd en återförsäljarkedja är med sina leverantörer. Vidare berörs även teorier som 
behandlar interaktionen mellan företag inom ett industriellt nätverk (Ford, 1997, 1980; 
Gadde & Håkansson, 1998; Håkansson, 1976; Hammarkvist, Håkansson & Mattsson, 
1982; Easton, 1992; IMP-group, 1982). Slutligen diskuteras problematik med 
industriella relationer (se t ex Buzell & Ortmeyer, 1995; Kumar 1996; Bloom & Perry 
2001; Hammarkvist, Håkansson & Mattsson, 1982). 

 Teorier om industriella inköp 

För att förstå inköpsprocessen hos ett företag används Van Weeles synsätt, vilket är en 
välrenommerad författare som har skrivit ett flertal böcker och artiklar inom områden 
som inköp och supply chain management.  Som komplement till Van Weele används 
Kotler et al (2001) för att kategorisera vilka som är inblandade i inköpsprocessen samt 
beskriva inköpsprocessens olika steg. Axelsson & Håkansson (1984), Gadde & 
Håkansson (1998; 1994; 1993) används vidare för att erhålla en förståelse för 
inköpsstrategier, komplexiteten och rollen av inköp i industriella nätverk. Slutligen 
tillämpas Hammarkvist, Håkansson & Mattsson (1982) för att kategorisera 
leverantörers möjliga marknadsstrategier gentemot sina köpare. 
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2.1.3 Disposition av teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen inleds med teorier som behandlar marknadskanaler för att 
bygga upp en förståelse för: (1) flöden, (2) struktur, (3) funktion, (4) maktförhållande, (5) 
vertikal integration samt (6) värdekedjor mellan företag i en marknadskanal. Vidare 
behandlas omvärldsfaktorer som påverkar en marknadskanal och osäkerheten i 
beslutstagandet hos kanalmedlemmar.  

För att skapa en förståelse för förhållandet och interaktionen mellan byggvaruhuskedjor 
och leverantörer diskuteras teorier om industriellt partnerskap, industriella bindningar och 
relationer mellan företag. Vidare berörs också teorier som behandlar interaktionen mellan 
företag inom ett industriellt nätverk och deras ömsesidiga beroende. Slutligen behandlar 
den teoretiska referensramen teorier om inköpsfunktionens roller, vilka som deltar vid 
inköp, inköpsprocesser samt inköpsstrategier. 
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2.2 Teorier om marknadskanaler 

2.2.1 Koppling till den traditionella marketing mix - modellen 

McCaley (1992) menar att alla marknadsföringsfunktioner som hanterats genom en 
marknadskanal återfinns inom den traditionella marketing mix – modellen. Vanligtvis 
används den traditionella marketing mix – modellen med de fyra P:na: produkt,  
promotion1, pris och plats2 som konkurrensmedel och för att påverka samt få respons från 
kunder på en marknad (Kotler et al, 2001). Vidare definierar Kotler et al (2001) den 
sistnämnda av dessa, plats, som de aktiviteter ett företag använder för att göra en produkt 
eller tjänst tillgänglig för kunden. Stern et al (1989) definierar plats som flödet av gods 
genom en marknadskanal, alltså ett företags distributionskanaler. Rosenbloom (1999) 
bryter vidare ner det fjärde P:et, distribution, i två delar: kanalstrategier samt logistiskt 
ledning, se figur 2.1: 

 

Produktstrategier Promotionstrategier Prisstrategier 

Logistisk 
ledningskomponent 

Distributionsstrategier  

Kanalstrategikomponent 

Traditionella 
marketing mix – 

strategier 
 

 

Figur 2-1: Traditionella marketing mix – strategier (Rosenbloom, 1999, s 15, fritt översatt och bearbetad). 

Rosenbloom (1999) framhåller att marknadskanalstrategier alltför ofta har kommit i 
skymundan till förmån till de tre resterande P:na, pris, produkt och promotion, i den 
traditionella marketing mix – modellen. Strategier för marknadskanaler har dock under 

                                              
1 Ibland benämnd som påverkan i Sverige. 

2 Benämnd distribution av Rosenbloom (1999). 
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senare tid fått en allt större betydelse för att företag ska kunna erhålla konkurrensfördelar, 
eftersom det är svårare för konkurrenter att kopiera en välfungerande marknadskanal 
jämfört med produkt, pris och promotion (Ibid.).  

Vidare kan den ökade betydelsen av marknadskanaler enligt Rosenbloom (1999) härledas 
till fem faktorer: (1) företag har större svårigheter att erhålla bärkraftiga 
konkurrensfördelar genom att enbart tillämpa promotion-, produkt- och prisstrategier, (2) 
distributörer och speciellt återförsäljarkedjor har ökat sin kontroll och makt i 
marknadskanalen och har erhållit en funktion av grindvakter till marknaden, (3) företag 
måste minska sina distributionskostnader då dessa ofta är större än 
tillverkningskostnaderna, (4) företag har insett vikten att växa för att kunna erhålla större 
marknadsandel och intäkter samt (5) teknologi som Internet har gett företag helt nya 
möjligheter att nå sina slutanvändare och har påverkat distributionskanalerna.  

Ur ovanstående resonemang borde således effektiva och välfungerande marknadskanaler 
vara en nödvändighet för att företag ska kunna erhålla bärkraftiga konkurrensfördelar 
gentemot andra aktörer på marknaden. Enligt Rosenbloom (1999) erbjuder 
marknadskanalstrategier goda möjligheter att skapa konkurrensfördelar då: 

 marknadskanalstrategier är mer långsiktiga då det tar lång tid att bygga upp väl 
fungerande marknadskanaler för att effektivt nå företagets kunder, 

 marknadskanaler kräver en struktur av organisationer och anställda,  

 marknadskanaler är en samling av människor från olika organisationer vilka 
tillsammans skapar relationer.   

Som synes är de specifika marknadskanalstrategier svåra att efterlikna på kort sikt än 
promotion-, pris- och produktstrategier. Marknadskanalstrategier kräver i högre grad 
långsiktigt perspektiv, stora investeringar samt interaktion mellan ett flertal organisationer 
och individer, vilket ofta kräver stort åtagande och engagemang från företag och deras 
ledning (Rosenbloom, 1999). För att ytterligare belysa funktionen av en marknadskanal 
torde det vara av intresse att diskutera hur en marknadskanal definieras och från vilket 
synsätt den betraktas.  

2.2.2 Definition av begreppet marknadskanal 

Stern et al (2001; 1996), Kotler et al (2001) definierar likartat en marknadskanal som en 
uppsättning av ömsesidigt beroende organisationer som är delaktiga i processen att göra 
en produkt eller en tjänst tillgänglig för konsumtion eller användning.  

Detta är något annorlunda till den definition som Rosenbloom (1999) ger: 
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”The external contactual organization that management operates to achieve its 

distribution objectives” (Rosenbloom, 1999, s 9)  

Rosenbloom (1999) menar att en marknadskanal inte är en del av ett företags interna 
organisationsstruktur utan existerar utanför företaget, där marknadskanalen mellan företag 
finns för att uppnå tillverkarens mål med distributionen. Detta framgår också vid tolkning 
av Sterns et al (2001; 1996) och Kotlers et al (2001) definition av en marknadskanal, då 
de betraktar en marknadskanal mellan externt ömsesidigt beroende organisationer. En viss 
skillnad finns i Kotlers et al (2001) synsätt då den mer betraktar en marknadskanal som 
en renodlad distributionskanal till skillnad från Rosenbloom (1999) och Stern et al (2001; 
1996).  

McCalley (1992) definierar en marknadskanal som:  

”The marketing channel is a business structure, reaching from point of product origin to 

consumer, through which a manufacturer motivates, communicates, sells, ships, stores, 

delivers, and services both customer and products.” (McCalley, 1992, s 1) 

McCalleys (1992) definition får anses tämligen överensstämmande med Kotlers et al 
(2001), Sterns et al (2001; 1996) och Rosenblooms (1999) definitioner. Skillnaden i 
Rosenblooms (1999) och McCalleys (1992) definition ligger främst i att de betraktar en 
marknadskanal ur en tillverkares perspektiv. Vidare menar Stern et al (1996) att en 
marknadskanal kan betraktas som:  

”…orchestrated network that creates value for end-users by generating form, possession, 

time, and place utilities.” (Stern et al, 1996, s 2). 

Då återförsäljarkedjor ofta är betydligt större än sina leverantörer och en marknadskanal 
torde ha fler funktioner än som distributionskanal får Sterns et al (2001; 1996) synsätt ses 
som mer användbart i denna studie.   

2.2.3 Marknadskanalens funktion 

Det är också viktigt att inse att en marknadskanal har fler funktioner än som 
distributionskanal då en marknadskanal omfattar allt från distributionskanaler till 
marknadsföringsstruktur för att kunna nå och skapa värde för slutanvändare (McCalley, 
1992). Kotler et al (2001) beskriver liknande dock något mer kortfattat marknadskanalens 
funktion som att göra en produkt tillgänglig för slutanvändaren. 

McCalley (1992) menar vidare att en marknadskanal har till uppgift att: (1) kommunicera 
genom marknadsföring och kundkontakt, (2) förflytta äganderätten av en produkt från en 
marknadskanalmedlem till nästa medlem, (3) mottaga, lagra och skeppa produkter mellan 
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marknadskanalmedlemmar för att nå slutanvändare samt (4) erbjuda kundtjänster i form 
av finansiering, träning och information samt produktservice.  

En eliminering av en marknadskanalmedlem innebär ej att medlemmens funktion inte 
längre erfordras, situationen är den direkta motsatsen (McCalley, 1992; Stern et al, 2001, 
1996). Detta innebär således att en byggvaruhuskedja, vilken dominerar en 
marknadskanal och som eliminerar mellanled av leverantörer, själva måste överta det 
ansvar vilket föregående medlemmar i marknadskanalen ansvarade för eller 
vidarebefordra ansvaret till tidigare led i marknadskanalen. Stern et al (2001) och 
McCalley (1992) anser dock att det inte finns någon stor vinning i att eliminera ett 
mellanled i marknadskanalen om denna bidrar ekonomiskt genom att öka värdet och 
minska kostnaderna eller öka konkurrenskraften i en marknadskanal.  

2.2.4 Marknadskanalens medlemmar och struktur  

En marknadskanal består av ett flertal deltagare. Vissa deltagare är direkta medlemmar till 
en marknadskanal medan andra är indirekt kopplade till en marknadskanal (Rosenbloom, 
1999; McCalley 1992). Direkta medlemmar av en marknadskanal är de företag som har 
en funktion att förmedla en produkt eller en tjänst, alltså tillverkare och mellanhänder 
såsom grossister och återförsäljarkedjor (Stern et al, 2001; Rosenbloom, 1999; McCalley 
1992). En marknadskanal har också ofta en aktör som dominerar över resterande 
medlemmar, och agerar som den påverkande och kontrollerande medlemmen (Stern et al, 
2001). 

Vidare betraktar Rosenbloom (1999) och McCalley (1992) indirekta medlemmar som de 
deltagare vilka underlättar hanteringen och distributionen av en produkt eller tjänst, såsom 
transportföretag, finansiella institut, försäkringsbolag samt marknadsföringsföretag. Det 
är dock viktigt att ha i åtanke att även en deltagare som inte är en direkt medlem av 
marknadskanalen har en betydelsefull roll i en väl fungerande marknadskanal (McCalley, 
1992). 

Direkta medlemmar och indirekta medlemmar i en marknadskanal skapar tillsammans en 
struktur i marknadskanalen (Stern et al, 2001, 1996, 1989; Rosenbloom, 1999). 
Strukturen borde också se olika ut beroende på vilken aktör som är den dominanta 
medlemmen i marknadskanalen. Val av strukturen i en marknadskanal behandlar hur ett 
företag ska fördela, tilldela samt strukturera ett givet antal distributionsuppgifter för att 
företaget ska kunna nå sina slutanvändare (Rosenbloom, 1999). En tillverkare står ofta för 
problemet vilken struktur i en marknadskanal som är den mest lämpade för att effektivt nå 
kunder på marknaden (Stern et al, 2001). Stern et al (2001) menar att även om en 
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tillverkare har möjlighet att nå slutanvändare genom egna distributionskanaler kanske 
distributionen av en produkt kan genomföras till en lägre kostnad genom 
tredjepartlogistik eller mellanhänder. 

Valet av struktur i en marknadskanal är således av stor vikt för tillverkare som effektivt 
vill nå kunder på en marknad. Stern et al (2001) identifierar tre viktiga faktorer att beakta 
vid val av struktur i en marknadskanal:  

 marknadskanalstrukturen måste bidraga till att nå de kunder som efterfrågar de 
produkter eller tjänster som erbjuds,  

 marknadskanalstrukturen måste bidraga till att flöden i marknadskanalen sker med 
kostnadseffektivitet samt att kostnaden för hela marknadskanalen minimeras,  

 kanalmedlemmars belöning inbördes måste vara likvärdig.  

Vidare måste en tillverkare välja vilka mellanhänder 3  som är lämpliga att använda. 
Leverantören måste således vara medveten om vilken distributionskanal som är mest 
lämpad för att tillfredställa efterfrågan på marknaden och hitta kanalmedlemmar som 
reducerar kostnader för hela marknadskanalen (Stern et al, 2001).  

Problematiken med detta synsätt ligger i att valet av marknadskanalstrukturen betraktas i 
tillverkarens perspektiv. Återförsäljarkedjor är ofta mångdubbelt större än sina 
leverantörer och riskerar att ta kontrollen över marknadskanalen och således kontrollera 
åtkomsten till marknaden (Rosenbloom, 1999). Om inte tillverkaren är av betydande 
storlek borde återförsäljarkedjors ökade kontroll i marknadskanaler försvåra 
möjligheterna för en tillverkare att välja lämplig marknadskanalstruktur. En 
återförsäljarkedja som dominerar en marknadskanal behöver inte heller ha som 
målsättning att minimera en marknadskanals totala kostnad utan mer fokusera på att 
minska sina egna kostnader vilket skulle få till följd att belöningen inte är likvärdig 
mellan kanalmedlemmarna. Ett intressant perspektiv är möjligheterna för ett företag att ha 
multipla marknadskanaler för att nå en marknad.  

Stern et al (2001) menar att multipla marknadskanaler är en lämplig strategi när ett 
företag vill nå ett flertal segment på en marknad som efterfrågar olika behov av tjänster. 
Ett exempel på detta skulle kunna vara en bygg- och trävarutillverkare som vill ha 
möjligheten att sälja direkt till större byggföretag men samtidigt nå flertalet kunder genom 
en återförsäljarkedja. En tillverkare kan då vinna på att ha multipla marknadskanaler för 

                                              
3 Exempel på mellanhänder kan vara grossister och återförsäljare. 
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att inte missa viktiga segment på en marknad (Stern et al, 2001). Problematiken ligger i 
att multipla marknadskanaler kan konkurrera med varandra om samma kunder och 
segment på en marknad (Stern et al 2001). En återförsäljarkedja som också agerar som 
grossist för mindre företag kan då överta kunder som tillverkare annars hade möjlighet att 
nå direkt.  

2.2.5 Omvärldsfaktorers påverkan på marknadskanalen 

Marknadskanalens direkta medlemmar och indirekta medlemmar har ur ovanstående 
resonemang en betydande påverkan på hur väl en marknadskanal fungerar. Dock påverkas 
också en marknadskanal av den omvärld de verkar. Omvärldsfaktorer påverkar inte enbart 
marknadskanalstrategier utan också naturligtvis produkt-, promotion- och prisstrategier 
(Rosenbloom, 1999). Vidare torde också de enskilda marknadskanalmedlemmarna av 
faktorer såsom Porters femkraftsmodell; som utgörs av leverantörer, potentiella 
konkurrenter, kunder, substitut samt befintlig konkurrensintensitet på marknaden 
(Bengtsson & Skärvad, 2001).  

Stern et al (1989) påpekar att en marknadskanal påverkas av omvärldsfaktorer som sällan 
kan kontrolleras av kanalmedlemmarna. Rosenbloom (1999) menar vidare att 
marknadskanaler utvecklas och verkar i en sammansatt och ständigt föränderlig miljö och 
det är av stor vikt att utveckla marknadskanalstrategier som kan hantera förändringar i 
miljön och omvärlden, som påverkar en marknadskanal. Stern et al (1996) påpekar på 
samma sätt att marknadskanaler och deras medlemmar verkar i en dynamisk miljö vilket 
påverkar strukturen och funktionen av marknadskanalen.  

Rosenbloom (1999) och Stern et al (1989) kategoriserar den miljö som en marknadskanal 
påverkas av i ett makroperspektiv enligt liknande sätt som Kotler et al (2001). Skillnaden 
ligger i att Rosenbloom (1999) betraktar konkurrensmiljön i ett makroperspektiv vilket 
Kotler et al (2001) inkluderar i mikromiljön samt att Rosenbloom (1999) inkluderar 
demografisk miljön med sociokulturell miljö (se t ex Kotler et al, 2001, s 94 eller 
Rosenbloom, 1999, s 78). Rosenbloom (1999) kategoriserar de olika faktorer vilka 
påverkar en marknadskanal som: (1) ekonomisk miljö, (2) Konkurrensmiljö, (4) 
sociokulturell miljö, (4) teknisk miljö samt (5) rättslig miljö.  

Eftersom ekonomiska världsläget har stor påverkan på enskilda organisationer torde också 
en marknadskanal påverkas av den ekonomiska miljön. Den ekonomiska miljön är de 
faktorer som påverkar en marknadskanal ur ett ekonomiskt perspektiv såsom prisstegring, 
deflation och förändringar i konjunkturen (Rosenbloom, 1999).  
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Utveckling av nya tekniska system påverkar en marknadskanal och deras medlemmar 
(Rosenbloom, 1999). Ny teknik kan också leda till nya marknadsmöjligheter för företag 
(Kotler et al, 2001). Ett påtagligt exempel på detta är t ex Internet som har skapat nya 
stora aktörer på befintliga marknader, som Amazon.com eller Dell. Sociokulturella samt 
rättsliga miljön har en påverkan på marknadskanaler och deras medlemmar men 
diskuteras inte ytterligare, se t ex Rosenbloom, 1999 eller Stern et al, 1989.  

Rosenbloom (1999) och Stern et al (1989) påpekar på samma sätt att det finns olika typer 
av konkurrensmiljöer i en marknadskanal:  

 mellan liknande marknadskanalmedlemmar men som är på samma nivå i kanalen,  

 mellan medlemmar i olika kanaler men som är på motsvarande nivåer i respektive 
marknadskanal, 

 mellan kanalmedlemmar men som är på olika nivåer i marknadskanalen,  

 fullständiga marknadskanaler som konkurrerar med andra marknadskanaler. 

Sett ur Rosenblooms (1999) och Sterns et al (1989) synsätt kan det vara av intresse att 
återspegla dessa konkurrenssituationer inom bygghandeln.  

Byggvaruhus inom samma kedja som konkurrerar med varandra om samma marknad är 
exempel på konkurrenssituationer mellan liknade marknadskanalsmedlemmar på samma 
nivå i en kanal, t ex två närliggande Bauhausvaruhus som konkurrerar om samma kunder 
på en marknad.  

En specialiserad byggåterförsäljare som konkurrerar med en byggvaruhuskedja med ett 
bredare men med mindre specialiserat sortiment får betraktas som en konkurrenssituation 
mellan olika marknadskanalmedlemmar, vilka är på samma nivå i respektive 
marknadskanal.  

Bygg- och trävarutillverkare som konkurrerar med byggvaruhus och grossister inom 
samma marknadskanal om kunder på en marknad, kan ses som en konkurrentsituation 
mellan marknadskanalmedlemmar vilka är på olika nivåer i en kedja. Denna situation är 
av intresse att studera då en tillverkare som är leverantör till stora byggvaruhuskedjor 
borde ha önskemål om att genom en fungerande direktmarknadskanal nå kunder på en 
marknad utan att riskera att styras av stora återförsäljarkedjor som kontrollerar en 
nuvarande marknadskanal. Stern et al (2001) diskuterar även denna konkurrenssituation 
som en av de mest kritiska situationer som skapar konflikter i marknadskanalen och 
således förstör en välfungerande marknadskanal. Stern et al (1989) menar vidare att 
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medlemmar i en marknadskanal måste samarbeta för att tillgodose slutanvändares 
efterfrågan och sålunda försäkra marknadskanalens långsiktiga överlevnad.  

Slutligen är de konkurrenssituationer där fullständiga marknadskanaler konkurrerar med 
varandra de situationer när stora byggvaruhuskedjor som Bauhaus, Interpares, K-rauta 
eller Beijers byggmaterial konkurrerar med varandra. Denna konkurrenssituation uppstår 
mellan företag som äger en hel kedja (se avsnitt 2.2.10), eller mellan företag som är den 
marknadskanalmedlem som har den dominanta positionen i kanalen och således kan 
kontrollerar kanalen (Rosenbloom, 1999).  

2.2.6 Osäkerheten i beslutsfattandet hos kanalmedlemmar 

Vidare behöver en marknadskanal en viss koordination och samförstånd i beslutsfattandet 
mellan kanalmedlemmar för att den effektivt ska kunna fungera (Achrol & Stern, 1988). 
Achrol & Stern (1988) visar att osäkerheten i beslutfattandet i en marknadskanal påverkas 
av ett antal externa omvärldsfaktorer: (1) skillnader och mångfald mellan kunder, t ex 
behov, bakgrund och preferenser, ökar osäkerheten vid strategiska beslut, (2) miljön ett 
företag är verksam i är ständigt i förändring som ökar osäkerheten vid t ex långsiktig 
planering, lagerhantering och produktutveckling, (3) den industriella miljön i form av 
starka konkurrenter som påverkar marknaden kan både öka och minska osäkerheten i 
beslutsfattandet samt (4) tillgången av resurser i en marknadskanal påverkar osäkerheten 
vid beslutsfattande i en marknadskanal. 

2.2.7 Flöden och kanalmedlemmars funktion 

I en marknadskanal uppstår ett flöde mellan ömsesidigt oberoende organisationer. Dessa 
flöden skapar genom distribution av gods, länkar som binder samman direkta medlemmar 
och indirekta medlemmar i en marknadskanal (Rosenbloom, 1999).  

Stern et al (2001) definierar ett flöde i en marknadskanal som:  

”… activities and processes that marketing channel members engage in that both are 

costly and at the same time add value to the channel.” (Stern et al, 2001, s 99) 

Ur Sterns et al (2001) definition ses att ett flöde inte enbart bidrar med värdeskapande 
aktiviteter utan att flöden också är förknippade med en kostnad för marknadskanalen och 
dess medlemmar. Rosenbloom (1999) identifierar de viktigaste flöden i en marknadskanal 
som:  

 flöde av en produkt, alltså den fysiska besittningen av en produkt förflyttas i en 
marknadskanal,  
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 flöde som uppstår när två medlemmar i en marknadskanal förhandlar med varandra,  

 ägandeskap av produkt förflyttas i en marknadskanal,  

 informationsflöde mellan direkta medlemmar och indirekta medlemmar i en 
marknadskanal i form av t ex produktions- eller leveransscheman samt  

 flöden i form av påverkan mellan kanalmedlemmar, t ex marknadsföring och 
företagets säljstyrka.  

Stern et al (2001) identifierar på samma sätt de flöden som uppstår i en marknadskanal. 
Skillnaden ligger främst i att Stern et al (2001) också diskuterar flödet av risktagande, 
finansiering, beställning samt betalning. Kotler et al (2001) identifierar också liknade 
flöden i en marknadskanal men betraktar flöden mer som funktioner som 
marknadskanalsmedlemmen utför. Stern et al (1996) menar att informationsflödet i en 
marknadskanal är det viktigaste flödet för att en marknadskanal ska kunna fungerar 
effektivt. Eftersom flöden länkar samman ömsesidigt beroende organisationer och är en 
viktig del av en välfungerande marknadskanal är det således av intresse för denna studie 
att vidare studera vilka flöden mellan återförsäljarkedja och leverantör som bidrar med 
kostnads- och värdeskapande aktiviteter i en marknadskanal. 

Emellertid kan en bättre förståelse för vilka flöden som måste hanteras av företag i en 
marknadskanal erhållas genom att betrakta flöden i en marknadskanal som processer i en 
supply chain4. Lambert & Cooper (2000) definierar supply chain management som: 

”…the integration of key business processes from end user through original suppliers that 

provides products, services, and information that add value for customers and other 

stakeholders” (s 66) 

Tanken bakom en supply chain är att alla i ett företag ska ha kundfokus för att på bästa 
sätt kunna tillfredställa kundens behov genom att integrera och hantera nyckelprocesser i 
ett företags försörjningskedja (Lambert & Cooper, 2000).  

Lambert & Cooper (2000) menar att förutom produktionsflödet mellan leverantörer, 
tillverkare, återförsäljare och kunder samt konsumenter i en försörjningskedja måste 
också ytterligare ett flertal processer kunna hanteras: (1) informationsflöde mellan företag 
i försörjningskedjan, (2) kundrelationer måste genomgående hanteras av alla företag i hela 
försörjningskedjan, alltså även råvaruleverantörer bör ha fokus på slutkunder och 
konsumenter, (3) hantering av efterfrågan från slutkunder till råvaruleverantörer, (4) 

                                              
4 Ett företags supply chain benämns ibland i Sverige som ett företags försörjningskedja. 
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utveckling av produkter, anskaffning och hantering av tillverkning görs genomgående av 
alla företag i försörjningskedjan. 

Processer som måste hanteras och integreras mellan företag får således betraktas som 
liknande Rosenblooms (1999) och Sterns et al (2001) definition av flöden mellan 
marknadskanalsmedlemmar. Lambert & Cooper (2000) menar att marknadskanalsynsättet 
överser nödvändigheten att integrera och hantera multipla processer inom och mellan 
företag. Dock ligger nackdelen i ett supply chain synsätt att alla medlemmar antas vara 
kända (Lambert & Cooper, 2000). Lambert & Cooper (2000) definierar liknande 
medlemmar av en försörjningskedja och deras funktion som Rosenbloom (1999) och 
McCalley (1992), se avsnitt 2.3.1.  

2.2.8 Marknadskanalens värdekedja  

Porter (1998a) menar att konkurrensfördelar skapas genom att analysera ett företags 
enskilda primäraktiviteter (logistik, produktion, marknadsföring samt service) 
tillsammans med företagets stödaktiviteter (företagets infrastruktur, human resource 

management5, utveckling av teknologi samt inköp), inte genom att betrakta företaget som 
en helhet. Genom att en aktivitet påverkar andra aktiveter kan en sammankoppling av 
aktiviteter betraktas som ett nätverk av primär- och sekundäraktiviteter (Porter, 1998b). 
Företagets värdekedja är ett metodiskt sätt att analysera och identifiera ett företags 
enskilda aktiviteter och kopplingar för att kunna skapa konkurrensfördelar (Porter, 1998a). 
Användningen av värdekedjan för att analysera företagsaktiviteter ger stora fördelar för 
att få en uppfattning hur konkurrensfördelar kan uppnås och var kostnader uppstår i ett 
företag (Bengtsson & Skärvad, 1988; Porter, 1998b). Tillsammans bidrar 
primäraktiviteter och stödtjänster genom samordning i värdekedjan till kostnadsfördelar 
och differentiering vilket skapar konkurrensfördelar för företaget gentemot andra aktörer 
på en marknad (Porter, 1998a).  

Värdekedjor kan sammankopplas mellan företag och deras leverantörer (vertikala 
kopplingar) och liknar de kopplingar som återfinns i den traditionella värdekedjan (Porter, 
1998a). Porter (1998b) betraktar sammankopplingen mellan flera värdekedjor som ett 
värdesystem, value system, vilket inkluderar hela försörjningskedjan av företag. Sett ur ett 
marknadskanalperspektiv skapas en marknadskanals värdekedja liknande Porter (1998b) 
genom att sammankoppla de enskilda kanalmedlemmars värdekedjor (Stern et al, 1996). 
Stern et al (1996) och Porter (1998a; 1998b) menar att välfungerande och koordinerade 

                                              
5 Jmf personaladministratör eller alternativt personalutveckling. 
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värdekedjor mellan företag skapar konkurrensfördelar för enskilda kanalmedlemmar samt 
för hela marknadskanalen. Vidare menar Porter (1998a) att både företag och deras 
leverantörer gynnas av att koppla samman sina respektive värdekedjor vilket också får 
betraktas som en relationsskapande aktivitet mellan företagen.  

2.2.9 Förändring av den traditionella sekventiella värdekedjan 

Normann & Ramirez (1993) menar dock att stora återförsäljarkedjor 6  förändrar den 
traditionella sekventiella värdekedjan (se t ex Porter, 1998a) till en konstellation av 
företag där målet är att få kunder att själva skapa värde. Dessa företag skapar genom sitt 
nytänkande ett överlägset värde för kunden genom att erbjuda stora fördelar till kunden i 
form av låga priser, men samtidigt inte nämnvärt ökar de uppoffringar kunden måste göra 
för att erhålla fördelarna (Kumar et al, 2000; Normann & Ramirez, 1993). 

Nyckeln ligger i att kunder inte ska konsumera värdet som i den traditionella värdekedjan 
utan de ska själva skapa värdet genom arbetsfördelning där kunder är leverantör av tid, 
arbete samt transport, t ex kunder som inhandlar produkter på IKEA och själva 
transporterar och monterar produkten (Normann & Ramirez, 1993).  

Enligt detta synsätt ska även leverantörer betraktas som kunder till företaget (Normann & 
Ramirez, 1993). Följaktligen blir den traditionella sekventiella värdekedjan istället en 
konstellation av företag som är ömsesidigt beroende av relationerna med varandra vilket 
medför företagens strategiska målsättning borde vara att hantera relationer med sina 
kunder inklusive deras leverantörer (Normann & Ramirez, 1993).  

Slutligen menar Normann & Ramirez (1993) att företag skapar värde när de kontinuerligt 
omvärderar och förbättrar sin kompetens och relation till sina kunder och leverantörer. 
Konkurrensfördelar gentemot andra aktörer uppstår först genom att förstå den komplexa 
konstellationen av företag som bildar den nya värdekedjan samt genom att få den att 
fungera (Normann & Ramirez, 1993).  

2.2.10 Vertikal integration av marknadskanalen 

Vertikal integration uppstår när en organisation äger och leder andra organisationer och 
företag i marknadskanal (Rosenbloom, 1999), t ex en byggvaruhuskedja som också äger 
tillverkare i distributionskanalen. Vertikala integrerande företag har under en längre tid 
kunnat växa gentemot konkurrenter och erhållit fördelar genom att bli allt större (Johnston 
& Lawrence, 1988). Porter (1983) menar att vertikalt integrerade företag utnyttjar interna 

                                              
6 Normann & Ramirez (1993) använder IKEA som ett exempel. 
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transaktioner i stället för traditionella marknadstransaktioner7. Detta då flertalet av de 
processer som vanligtvis sker med hjälp av en marknad8 nu sker inom företags egna 
gränser. Vertikal integrering har ett flertal fördelar för företag men medför samtidigt ofta 
kostnader och problem för företaget vilket kräver viss försiktighet (se t ex Porter, 1983).  

2.2.11 Problem med vertikal integration 

Ett sätt att koordinera flödet av produkter i en marknadskanal är alltså vertikal integrering 
genom att en organisation kontrollerar och äger de flesta medlemmar. Vertikal integrering 
genom fusioner och sammanslagningar mellan organisationer har betydande påverkan på 
konkurrensen på en marknad (Rosenbloom, 1999). Återförsäljarkedjor behöver dock 
flertalet leverantörer för att uppnå en tillräcklig flexibilitet och erhålla konkurrensfördelar, 
som medför problem om en återförsäljarkedja måste skapa vertikal integration med ett 
flertal leverantörer (Buzell & Ortmeyer, 1995). Kumar (1996) menar att vertikalt 
integrerade återförsäljarkedjor och tillverkare inte är tillräckligt flexibla för att effektivt 
reducera transaktionskostnader och kunna anpassa sig till förändringar på en marknad för 
att tillfredställa den slutliga kundens behov.  

Problematiken ligger vidare i att det är svårt att uppskatta hur effektivitet, transaktions- 
och produktionskostnader påverkas vid vertikal integrering av en marknadskanal (Stern et 

al, 2001). Stern et al (2001) menar att det inte finns någon stor vinning i vertikal 
integration om kanalmedlemmen bidrar ekonomiskt genom att öka värdet eller minskar 
kostnader. Alltså det går inte att anta att ett företag i en marknadskanal kan utföra en 
annan medlems funktioner till lägre kostnad.  

Tillverkare och återförsäljarkedja vinner mer på att bygga upp ett förtroende för varandra 
och skapa någon form av partnerskap än att satsa på vertikal integrering i 
marknadskanalen (Kumar, 1996; Buzell & Ortmeyer, 1995).  

2.2.12 Value adding partnership i marknadskanalen istället för vertikal 
integration 

Johnston & Lawrence (1988) föreslår istället för vertikal integration att använda VAP, 
value adding partnership, vilket skapas genom att oberoende företag i en form av 
partnerskap arbetar nära tillsammans inom en marknadskanal. Genom VAP kan företagen 
effektivt hantera flöden av produkter och tjänster. VAP och dagens informationsteknik 

                                              
7 Följaktligen transaktioner som sker genom den marknad där företagen är verksamma. 

8 Jmf marknadskanaler. 
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möjliggör att flera mindre företag effektivt kan kommunicera och koordinera en 
värdekedja och tillsammans skapa konkurrensfördelar gentemot stora aktörer på en 
marknad. Nyckel till framgång med VAP är förståelsen att varje kanalmedlems framgång 
beror på andra medlemmars prestation i den värdeskapande kedjan. (Johnston & 
Lawrence, 1988) 

2.2.13 Makt och position i marknadskanalen 

Strategier för marknadskanaler har under senare tid fått en allt större betydelse för att 
företag ska kunna erhålla konkurrensfördelar på en marknad, detta då det är svårare och 
kräver längre tid för konkurrenter att kopiera en välfungerande marknadskanal 
(Rosenbloom, 1999). Problematiken ligger i att en marknadskanal ofta har en aktör som 
dominerar över resterande medlemmar, och agerar som den påverkande och 
kontrollerande medlemmen (Stern, 2001). Den dominerade kanalmedlemmen ökar sin 
kontroll och makt i marknadskanalen vid minskad och instabil efterfrågan samt stark 
intern konkurrens i marknadskanalen (Achrol & Stern, 1988). En maktposition ger ett 
företag goda möjligheter att kunna styra omgivande företag (Hammarkvist, Håkansson & 
Mattsson, 1982).  

Det är betydligt viktigare för leverantörer att skapa välfungerande relationer med 
återförsäljarkedjorna jämfört med återförsäljarkedjor och grossister då de ofta har många 
leverantörer och inte kan upprätthålla en kontinuerlig relation med samtliga (Hultman, 
1993). När en leverantör inte kan hävda sig gentemot stora återförsäljarkedjor är då risken 
stor att leverantörens mål kommer i andra hand (Rosenbloom, 1999). Då bygg- och 
trävarutillverkare riskerar att styras av byggvaruhuskedjor borde dessa tillverkare ha 
önskemål att kunna nå kunder på en marknad genom att själva kontrollera 
marknadskanalen. Ett sätt en tillverkare kan öka kontrollen och makten i en 
marknadskanal är genom att äga och kontrollerar stora delar av marknads- och 
distributionskanalen genom vertikal integration (Hultén, 1989), se avsnitt 2.2.10.  

Denna strategi borde dock försvåras då stora återförsäljarkedjor ofta är mångdubbelt 
större än sina leverantörer av produkter och således har erhåller en mer dominant ställning 
i marknadskanalen. För att tillverkare då ska kunna hantera stora återförsäljarkedjor med 
en dominerade ställning i marknadskanalen är det av oerhörd vikt för leverantörer att 
utveckla effektiva marknadskanalstrategier (Rosenbloom, 1999).  

Stora återförsäljarkedjor kan genom sin stora köpkraft, övertag i storlek och teknik samt 
kundorienterande marknadsföring alltmer dominera marknadskanaler (Rosenbloom, 
1999). Kotler et al (2001) och Stern et al (1996) menar att stora återförsäljarkedjor 
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förskjuter makten och kontrollen i marknadskanalen från tillverkare till 
återförsäljarkedjorna. Genom sin kontroll av marknadskanalen kan återförsäljarkedjor 
kontrollera marknadskanalstrukturer samt flöden av produkter till en marknad 
återförsäljarkedjorna erhåller således en funktion av att kunna agera som grindvakter till 
marknaden (Stern et al, 1996; Rosenbloom, 1999).  

2.2.14 Det köpande företagets maktposition 

De Wit & Meyer (1994) menar att en köpare9 har stor makt över sina leverantörer om: (1) 
köparen har möjlighet att köpa gods från leverantören i stora volymer, (2) karakteristiken 
av godset gör att köparen utan besvär har möjlighet att hitta alternativa leverantörer, (3) 
om den inhandlade produkten från leverantören utgör en del i en färdig produkt och den 
inhandlade produkten utgör en betydande del av den totala produktkostnaden skapar det 
en större priskänslighet hos köparen och alternativa leverantörer kan efterfrågas, (4) 
köparen har en liten vinstmarginal som gör att köparen kommer att eftersträva att 
reducera sina inköpskostnader som skulle öka priskänsligheten, (5) kvaliteten av 
leverantören produkt har en relativt liten påverkan på köparen, (6) köparen kan inte 
avsätta extra kapital genom att välja leverantörens produkt samt (7) köparen har 
möjligheten att själv tillverka produkten. Byggvaruhuskedjor borde således ha ett visst 
inflytande på sina leverantörer då de har möjlighet att inköpa in gods i stora volymer och 
välja alternativa leverantörer för att minska sina inköpskostnader samt köper in relativt 
odifferentierade produkter, som kan utföras av flertalet leverantörer. 

2.2.15 Det säljande företagets maktposition 

Vidare menar De Wit & Meyer (1994) att en tillverkare10 kan erhålla makt gentemot en 
köpare inom en marknad genom att: (1) marknaden domineras av ett fåtal aktörer som 
inte är fallet på den marknad de säljer till, (2) produkten leverantören erbjuder är 
konkurrenskraftigt och differentierad, (3) leverantören behöver inte konkurrera med ett 
flertal andra produkter för att nå kunder på en marknad, (4) leverantören har möjlighet att 
nå slutkunder på en marknad och utgör således ett hot gentemot befintliga återförsäljare 
och grossister samt (5) leverantören har möjlighet att sälja till flertalet industrier och 
marknader, som gör att framgången för leverantören inte är strikt kopplad till en enda 
industri eller köpare. Hammarkvist, Håkansson & Mattsson (1982) menar vidare att 
grunden för att kunna erhålla en maktposition är beroende på företagets storlek och om 
                                              
9 Byggvaruhuskedjor i denna studie. 

10 Leverantör till byggvaruhuskedja i denna studie. 
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företaget har möjlighet att kontrollera en kritisk resurs gentemot andra företag i ett 
industriellt nätverk, t ex deras leverantörer. 

2.2.16 Tidigare studier av återförsäljarkedjors makt i marknadskanalen 

Bloom & Perry (2001), Ailawadi, Borin & Farris (1995) och Ailawadi (2001) framhåller 
dock att studier ej hittills funnit uteslutande belägg för att makten i marknadskanalen 
verkligen har förskjutits från tillverkare till återförsäljarkedjor. Nedan behandlas ett flertal 
studier som berör makt och position mellan tillverkare och återförsäljarkedja. 

Farris & Ailawadi (1992) studerade maktförhållandet mellan återförsäljarkedjor och 
tillverkare inom livsmedelbranschen och fann inga tydliga bevis för att makten verkligen 
förskjutits från tillverkare till återförsäljarkedjor. Farris & Ailwadis (1992) grundar sin 
studie på att om makten verkligen har förskjutits till återförsäljarkedjorna bör också den 
relativa vinsten vara större för återförsäljarkedjan i förhållande till deras leverantörer. 
Antagandet grundar sig alltså på att återförsäljarkedjor som erhåller en maktposition i en 
marknadskanal använder sin makt för att erhålla högre vinster i förhållande till sina 
leverantörer (Farris & Ailawadi, 1992).  

Återförsäljarkedjor bör alltså kunna använda sin ökade makt över tillverkare för att 
förhandla till sig lägre priser, reducera sina inventariekostnader och administrativa 
resurser och sålunda föra över en större börda till leverantören och sålunda erhålla större 
vinstpotential (Ailawadi, Borin & Farris, 1995).  

Data från Farris & Ailawadi (1995) studie visar att det inte finns några belägg för att 
återförsäljarkedjor i livsmedelbranschen skulle ha erhållit en ökad vinst jämfört med 
tillverkare i branschen. Farris & Ailwadis (1992) menar att resultatet från studien kan 
tolkas som:  

 ingen förskjutning av makten till återförsäljarkedjan har uppstått,  

 makten kan ha förskjutits men återförsäljarkedjor har inte lyckats överföra den 
ökade makten i marknadskanalen till förbättring av deras vinst,  

 mätförfarandet för att mäta den relativa makten mellan återförsäljarkedja och 
tillverkare kanske måste övervägas och förändras.  

Att tillverkare skulle ha drivit ner sina driftskostnader och således blivit mer effektivare 
och följaktligen ökat sin vinst trots den minskade makten i marknadskanalen, som får till 
följd att återförsäljarkedjor framstår som mindre vinstskapande är ett felaktigt antagande 
(Ailawadi, Borin & Farris, 1995). Ailawadi, Borin & Farris (1995) menar att en 
kanalmedlem som har ett erhållit en högre effektivitet och följaktligen större 
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vinstpotential kommer att förlora övertaget till fördel till andra medlemmar i 
marknadskanalen som är mer kraftfulla. 

Ailawadi, Borin & Farris (1995) studerade fjorton konsumentproduktindustrier och visar 
att endast i ett fåtal av fallen hade makten förskjutits från tillverkare till återförsäljarkedja. 
Återförsäljarkedjor är mer fokuserade på att konkurrera gentemot andra 
återförsäljarkedjor genom att reducera bruttomarginaler vilket medför att de har större 
fokus på att reducera driftskostnader och kostnader för inventerat kapital (Ailawadi, Borin 
& Farris, 1995).  Framgången för ett antal återförsäljarkedjor beror alltså inte främst på en 
maktförskjutning från tillverkare till återförsäljarkedjor utan att ett fåtal 
återförsäljarkedjor har lyckats uppnå en hög konkurrenskraft gentemot andra 
återförsäljarkedjor på en marknad (Ailawadi, Borin & Farris, 1995). 

Vidare menar Ailawadi, Borin & Farris (1995) att tidigare studier har fokuserat för 
mycket på att maktförskjutningen mellan återförsäljarkedja och tillverkare skulle vara 
direkt kopplad till ökad vinst.  

Detta antagande bortser från den viktiga aspekten att investerat kapital ses som en kostnad 
för företagen och återförsäljarkedjor fokuserar på långsiktigt konkurrenskraft istället för 
kortsiktiga vinster (Ailawadi, Borin & Farris, 1995). Denna aspekt får anses vara väldigt 
intressant då många byggvaruhuskedjor borde vara orienterade att återinvestera mycket 
kapital för att långsiktigt växa och erhålla större marknadsandelar gentemot konkurrenter.  

Slutligen menar Ailawadi, Borin & Farris (1995) att en maktförskjutning från tillverkare 
till återförsäljarkedja borde ha lett till hög konkurrens mellan tillverkare och låga vinster 
för leverantörer samt låg konkurrens mellan återförsäljarkedjor och som följd höga vinster 
för återförsäljarkedjor.  

Studien har dock i de flesta fall visat den direkta motsatsen till ovanstående antagande 
(Ailawadi, Borin & Farris, 1995). Messinger & Narasimhan (1995) visar att 
återförsäljarkedjor ej har erhållit mer makt över tillverkare men påpekar att lönsamheten 
har minskats för både tillverkare och återförsäljarkedjor. Den troliga orsaken är att 
återförsäljarkedjor genom priskonkurrens skjuter över vinster och kostnadsreduceringar 
till förmån för slutkunder för att kunna erhålla konkurrensfördelar gentemot andra aktörer 
på marknaden (Messinger & Narasimhan, 1995).  

Vrinda, Chintagunta & Vilcassim (2000) analyserade lokala marknader för två 
produktkategorier och visar att återförsäljarkedjor har en betydande makt gentemot 
tillverkare i marknadskanalen, specifikt inom prissättning. Studien är dock genomförd 
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inom en specifik bransch vilket borde medföra att generaliserbarheten av resultatet kan 
diskuteras.  

Bloom & Perry (2001) studerade förhållandet mellan Wal-Mart och deras leverantörer 
och jämför finansiella resultaten för de leverantörers som identifierar Wal-Mart som deras 
primära kund jämfört med leverantörer som inte har identifierat Wal-Mart som sin 
primära kund. Deras studie visar att de leverantörer med små marknadsandelar vilka 
likställer Wal-Mart som sin primära kund inte presterar lika bra finansiellt som de 
leverantörer som inte identifierar Wal-Mart som sin primära kund. Detta betyder dock 
inte att dessa leverantörer bör undvika att ha Wal-Mart som leverantör. Bloom & Perry 
(2001) menar att tillverkare med relativt liten marknadsandel och med ett viss 
medgivande kan dra nytta av relationen med Wal-Mart för att öka deras marknadsandel. 
Leverantörer med relativt stor marknadsandel som identifierar Wal-Mart som primär kund 
presterar dock bättre finansiellt än liknande leverantörer som inte identifierar Wal-Mart 
som primär kund, vilket visar att dessa leverantörer kan dra nytta av Wal-Mart stora 
marknad för att stärka sin egen marknadsposition (Bloom & Perry, 2001).        

2.3 Teorier om relationer mellan företag på industriella marknader 

2.3.1 Industriella relationer i perspektiv till maktposition i marknadskanalen 

Återförsäljarkedjor som utnyttjar sin maktposition för att kontrollera sina leverantörer kan 
vara fördelaktigt för återförsäljarkedjorna på kort sikt men ej i ett långsiktigt perspektiv 
(Kumar, 1996). Istället bör återförsäljarkedjor koncentrera sig på att skapa en relation som 
baseras på ett ömsesidigt förtroende till sina leverantörer (Kumar, 1996). Det är mer 
fördelaktigt för både återförsäljarkedjor och leverantörer att betrakta varandra som 
partners med ett gemensamt mål istället för konkurrenter som tävlar om största andel av 
vinst, makt och kontroll i marknadskanalen (Farris & Ailawadi, 1992).  

Flertalet studier visar även att leverantörer som har välfungerande partnerskap med stora 
dominerade återförsäljarkedjor kan vara lönsamma för båda parterna (se t ex Bloom & 
Perry, 2001; Kalwani & Narayandas, 1995). Normann och Ramirez (1993) menar att 
företag genom arbetsfördelning och samproduktion också bör betrakta sina leverantörer 
som kunder. Buzell & Ortmeyer (1995) definierar en relation mellan en återförsäljarkedja 
och en leverantör enligt:  

” … an ongoing relationship between a retailer and an independent supplier in which the 

parties agree on objectives, policies, and procedures for ordering and physical 

distribution of the supplier’s products” (Buzell & Ortmeyer, 1995, s 86) 
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Enligt Stern et al (1996) uppstår relationer i en marknadskanal mellan alla företag som 
bedriver affärer med varandra. Kalwani & Narayandas (1995) menar att leverantörer kan 
dra stor nytta genom att bygga upp långsiktiga relationer med sina kunder och framhåller 
att relationer är en oerhört viktig marknadsföringsstrategi för dagens företag.  

Schellhase et al (2000) menar att då återförsäljarkedjor erhåller ökad makt i 
marknadskanalen är det ej längre tillräckligt för leverantörer att enbart basera strategiska 
beslut i avseende att tillfredställa den slutliga kundens behov utan också medlemmars i 
marknadskanalen behov måste också beaktas. Stern et al (2001) menar att en relation är 
mer trolig att fungera och hålla samman om en part har särskilda behov vilket den andra 
parten har möjlighet att tillfredställa om parterna inte enkelt kan lämna en existerande 
relation. 

Genom att leverantörer skapar långsiktiga relationer med sina kunder förbättras 
samarbetet mellan företagen och sålunda erhålls ökad förståelse för kundens efterfrågan, 
vilket medför förbättrad lönsamhet och ökad konkurrenskraft (Kalwani & Narayandas, 
1995). Detta resonemang styrks även av Buzell & Ortmeyer (1995), som menar att 
återförsäljarkedjor och leverantörer genom samarbete kan reducera de totala kostnaderna i 
marknadskanalen, förbättra flödet av produkter i marknadskanalen och ge slutkunden ökat 
värde och service.  

Stern et al (2001) menar att makt i en marknadskanal ger möjligheten att förändra och 
påverka andra medlemmars beteende. Kumar (1996) påpekar dock att återförsäljarkedjor, 
vilka utnyttjar sin maktposition kan vara fördelaktigt på kort sikt men på längre sikt 
motverkar de endast sig själva då: (1) utnyttjande av maktpositionen för att tvinga 
tillverkare till eftergifter vilket enbart gynnar återförsäljarkedjan, förföljer företaget vid 
ett senare maktskifte och ger bristfälligt rykte bland kunder, (2) tillverkare som utsätts för 
påverkan försöker ofta hitta sätt att motstå dominansen vilket skapar sämre förutsättningar 
för långsiktiga relationer och samarbete, (3) samarbete mellan återförsäljarkedjan och 
tillverkare utvecklar goda relationer och synergieffekter som skapar möjligheter att ge 
kunder  högre värde till lägre kostnader. Återförsäljarkedjor bör i stället för att använda 
sitt maktutövande i negativ mening gentemot sina leverantörer koncentrera sig på att 
använda varandras kunskaper och utveckla ett förtroende och en relation till sina 
leverantörer.  
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2.3.2 Faktorer som påverkar nöjdheten med en leverantör 

Ju mer ett företag är beroende av sin leverantör ju mer ökar relationen ömsesidigt och 
skapar en konkurrenskraft gentemot andra leverantörer som försöker bli kund till 
företaget (Van Weele, 2002). Schellhase et al (2000) visar genom faktoranalys med 
efterföljande regressionsanalys att en återförsäljarkedja tillfredställelse med leverantören 
inom livsmedelsbranschen beror på: 

1. marknads- och produktkompetensen hos leverantörens kontaktpersoner samt om de 
kan levererar vad de lovar,  

2. hög samarbetsvillighet och problemfri hantering av order,  

3. priser och villkor erbjudna av leverantören,  

4. kvalitén och flexibiliteten hos leverantören.  

Intressant att anmärka är att priset som en leverantör kan erbjuda har en underordnad 
betydelse för hur nöjd en återförsäljarkedja är med sin leverantör. Istället är den 
personliga relationen viktigare. Dessa faktorers generaliserbarhet till bygghandeln kan 
dock diskuteras. 

2.3.3 Interaktion mellan företag i industriella nätverk 

En stor skillnad mellan en konsumentmarknad och en industriell marknad är interaktionen 
mellan köpare och säljare. Detta då industriella marknader ofta är karaktäriserade av 
långsiktiga relationer bör företag betrakta den industriella marknaden som ett nätverk av 
relationer mellan företag (Van Weele, 2002). Enligt Stern et al (1996) uppstår relationer i 
en marknadskanal mellan alla företag som ömsesidigt gör affärer. En sammanföring av 
flertal relationer skapar alltså ett nätverk av företag (Hammarkvist, Håkansson & 
Mattsson, 1982). En analys av ett nätverk mellan företag bör således inte åtskiljas från 
analysen av företagets relationer då de är nära beroende (Easton, 1992; Ford, 1997, 
Hammerkvist, Håkansson & Mattsson, 1982). Lambert & Cooper (2000) menar att en 
försörjningskedja ska betraktas som ett nätverk och relationer samt att strukturen av ett 
företags nätverk bestäms av: (1) primära och sekundära medlemmar i försörjningskedjan 
(se avsnitt 2.2.4), (2) vilken struktur försörjningskedjan har samt (3) olika typer av 
processer som sammankopplar försörjningskedjan (se avsnitt 2.2.7). En struktur i en 
försörjningskedja har en horisontell och vertikal dimension, där den horisontella 
dimensionen beror på antal led i försörjningskedjan (t ex antal led av underleverantörer 
eller antal led kunder före slutkunden nås) och den vertikala dimensionen är antal företag 
som är inblandade i varje led av försörjningskedjan (Lambert & Cooper, 2000). 
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IMP-Group (1982) och Van Weele (2002) påpekar att den relativa makten mellan 
köpande och säljande företag har en betydande påverkan på relationerna mellan företagen. 
Ford (1997) menar vidare att kraftfulla återförsäljarkedjor eftersträvar att påverka och 
styra sina leverantörers verksamhet och sålunda förändra sin position i det nätverk av 
företag som de agerar.  

2.3.4 Interaktionssynsättet 

Ett sätt att åskådliggöra relationerna mellan företag på industriella marknader är 
interaktionssynsättet, eller the interaction approach, vilket betraktar industriella 
marknader som ett nätverk av relationer mellan företag (Ford, 1997). Enligt Ford (1980) 
och IMP-Group (1982) bygger interaktionssynsättet på att både köpande och säljande 
företag är aktiva på en industriell marknad samt att relationen mellan köpare och säljare är 
komplex och ofta långsiktig. 

Interaktionssynsättet tar till skillnad från det traditionella marketing mix – synsättet 
hänsyn till att företag som är kunder på en industriell marknad inte är oberoende och 
passiva (Ford, 1997). Vidare beaktas processer mellan företag som kontinuerliga 
interaktioner och inte som engångsföreteelser samt att produkter sällan är standardiserade 
med samma prissättning (Ford, 1997).  

IMP-Group (1982) och Ford (1980) menar att industriell marknadsföring och inköp ska 
betraktas som en interaktionsprocess som skapar relationer mellan köpare och säljare, och 
använder ett interaktionssynsätt för att identifiera vilka faktorer som influerar 
interaktionen och relationen mellan säljare och köpare på en industriell marknad. 

Interaktionsprocesser är de relationer som uppstår mellan köpare och säljare och kan 
indelas i kortsiktiga enskilda händelser och mera långsiktiga relationer (IMP-Group, 
1982). Kortsiktiga enskilda händelser kan grovt indelas i produkt-, tjänste-, socialt-, 
finansiellt- samt informationsutbyte mellan köpare och säljare (IMP-Group, 1982). De 
kortsiktiga enskilda händelser kan enligt detta synsätt betraktas som när 
byggvaruhuskedjor beställer eller mottager enskilda order av sina leverantörer, utbyter 
information om efterfrågan och lagerkvantiteter, erlägger betalning för beställda och 
mottagna order.  

Det sociala utbytet är det kritiska momentet för att minska osäkerheten mellan köpare och 
säljare som tillsammans med interaktionen av tidigare nämnda kortsiktiga utbyten skapar 
en välfungerade långsiktig relation och ett ömsesidig förtroende mellan köpare och säljare 
(IMP-Group, 1982), vilket också på samma sätt påpekas av Van Weele (2002).  
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2.3.5 Interaktionssynsättet i relation till det traditionella marketing mix - 
synsättet 

Ford (1997) och Håkansson et al (1976) med flera ifrågasätter om det traditionella 
marketing mix – synsättet är tillräcklig för att kunna beskriva det mer komplexa 
marknadsrelationen mellan företag. De menar på att marknadsföringsböcker alltför ofta 
har behandlat industriell marknadsföring som ett specialfall av traditionell 
marknadsföring. Håkansson et al (1976) menar att det traditionella marketing mix – 
synsättet är mer tillämpligt när ett företag har många mindre kunder vilket sällan är fallet 
på flertalet industriella marknader.  Vidare ligger begränsningen i den traditionella 
marketing mix – synsättet i att åtskillnad sker i analys av marknadsförings- och 
inköpsprocessen och att inköpsprocessen ses som en enskild händelse av nästan 
standardiserade produkter samt att företag som är kunder betraktas som obetydliga och 
som tämligen lika (Ford, 1997).  

2.3.6 Bindningar mellan företag i ett industriellt nätverk 

Interaktionen mellan två företag är således mer än enbart ett flöde av produkter. Vid en 
interaktionsprocess sker ett utbyte av information och socialt utbyte i form av: kunskap, 
önskemål och krav (Axelsson & Håkansson, 1984). Interaktionen mellan köpare och 
säljare får anses överstämman med definitionen av flöden i en marknadskanal mellan två 
medlemmar, se avsnitt 2.2.7.  

Relationer i ett industriellt nätverk kan fungera som bindningar mellan företag. Enligt 
Hammarkvist, Håkansson & Mattsson (1982) finns det olika typer av bindningar:  

 Tekniska bindningar – köpare och säljare anpassar sig till varandra i teknisk 
mening, leverantörer anpassar produktionsutrustning till byggvaruhuskedjans krav.   

 Tidsmässiga bindningar – köpare och säljare samordnar flöden och lagerhantering i 
en produktionskedja för att reducera gemensamma kostnader.   

 Kunskapsmässiga bindningar – köpare och säljare erhåller kunskap om varandras 
styrkor och svagheter som skapar en ömsesidig förståelse för hur företagen på 
bästa sätt kan anpassa sig för att komplettera varandra.  

 Sociala bindningar – köpare och säljare skapar genom ett långsiktigt personligt 
samarbete och kontakter en social bidning, vilket bygger på ömsesidigt förtroende 
för varandra.  

 Ekonomiska och juridiska bindningar – en traditionell bindning mellan köpare och 
säljare i form av ett avtal eller kontrakt. 
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2.3.7 Det köpande företagets beroende av det säljande företaget 

Gadde & Håkansson (1998) menar dock att ett alltför stort beroende och närhet till 
leverantören inte alltid är fördelaktigt för det köpande företaget, se figur 2.2. 

 

Varför 
undvika 

beroende till 
en enskild 
leverantör 

Trygghet i försörjningen 
Genom att det köpande företaget 
undviker för starka låsningar till 
en specifik motpart kan företaget 
arbeta med alternativa 
leverantörer och således skapa en 
ökad säkerhet i 
materialförsörjningen 
 

Större prispress mot 
leverantörer 
Genom att växla leverantörer från 
ett köptillfälle till det andra kan 
en större prispress erhållas 
gentemot leverantörerna.  
 

Bibehållen handlingsfrihet 
Genom att det köpande företaget 
undviker för starka låsningar till 
en viss motpart kan företaget 
erhålla en högre grad av 
flexibilitet vid val av leverantörer 

 

Figur 2-2: Varför det köpande företaget bör undvika att ett alltför stort beroende till sina leverantörer (Gadde & 

Håkansson,1998, s 53, fritt bearbetad). 

Interaktionen påverkas vidare av köpare och säljare pga. (1) företagens relativa storlek, 
(2) ömsesidig erfarenhet och val av strategi, (3) vilka individer som representerar 
respektive företag vilka tillsammans har en väsentlig inverkan på relationen och 
interaktionen mellan företagen (IMP-Group, 1982). IMP- Group (1982) menar vidare att 
interaktionen mellan köpare och säljare också påverkas av omvärldsfaktorer liknande 
tidigare definition av omvärldsfaktorer av bland annat Rosenbloom (1999), se avsnitt 
2.2.5. 

2.3.8 Problematik med industriella relationer 

Buzell & Ortmeyer (1995) påpekar dock att återförsäljarkedjor som skapar långsiktiga 
relationer och marknadskanalpartnerskap med flera konkurrerande leverantörer kan 
försvåra möjligheterna till ett effektivt samarbete samt att leverantörer tappar förtroendet 
för återförsäljarkedjan. Vidare kan inte en återförsäljarkedja utnyttja sin makt i en 
marknadskanal för att pressa sina leverantörer och samtidigt förvänta sig att kunna skapa 
ett ömsesidigt förtroende mellan företagen (Kumar, 1996).  

Partnerskap mellan återförsäljarkedja och leverantör har också en påverkan på 
konkurrensen mellan flera tillverkare då starka relationer kan hindra andra tillverkare att 
bli leverantörer (Bloom & Perry, 2001; Hammarkvist, Håkansson & Mattsson, 1982). En 
dylik situation skulle rimligtvis kunna gynna byggvaruhuskedjor då de genom hög 



Teoretisk referensram 
 

 35 

konkurrens mellan tillverkare kan pressa sina leverantörer till beslut som inte gynnar båda 
parterna.  

2.4 Teorier om industriella inköp 

2.4.1 Inköpsfunktionens roll 

Inköpsfunktionen har erhållit en viktig roll för företags strategiska beslut och planering 
(Gadde & Håkansson, 1994). Axelsson & Håkansson (1984) indelar inköpsfunktionen 
övergripande strategi i tre olika roller: 

 Utvecklingsroll  

En utvecklingsroll förbättrar företaget kunskap om leverantörers utveckling och 
genom detta kan företaget matcha företagets egen utveckling med sina leverantörer 
och skapa en interaktion däremellan. Det kritiska momentet för inköpsfunktionen är 
att uppnå en välfungerande interaktion mellan företagets resurser och leverantörers 
resurser. Genom att företaget antar en aktiv utvecklingsroll kan företag kontrollera och 
styra leverantörers utvecklingsprocess och skapa långsiktiga relationer med sina 
leverantörer.  

 Rationaliseringsroll  

Då inköp utgör en stor del av de totala kostnaderna för ett företag är det av stor vikt att 
inköpsfunktionen kan arbeta aktivt för att reducera kostnader. Rationalisering handlar 
om att inköpsfunktionen kan hantera och organisera företagets köpkraft och reducera 
kapitalbindningen i företaget. Genom en rationaliseringsroll kan inköpsfunktionen 
reducera lager- och produktionskostnader och således höja effektiviteten i 
materialflöden i det industriella nätverket. Ett exempel på rationalisering är att förmå 
leverantörer att anpassa sig till företagets krav genom att ta sig an nya funktioner.  

 Strukturroll  

Den strukturella rollen behandlar hur inköpsfunktionen på bästa sätt kan använda och 
utnyttja leverantörer som resurser för företaget. Beroende på antalet möjliga 
leverantörer samt karaktären av relationen till leverantören kan inköpsfunktionen 
påverka och styra leverantörer i ett industriellt nätverk och således undvika att 
företaget i alltför stor utsträckning hamnar i en beroendesituation gentemot sina 
leverantörer. En strukturroll är relaterad till möjligheten att utveckla relationer och 
samarbete med leverantörer.  
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2.4.2 Deltagare i inköpsprocessen 

Gadde & Håkansson (1993) illustrerar komplexiteten mellan köpare och säljare och 
menar att inköp kräver stor koordinering av företagets verksamhet, se figur 2.3. 

 Säljare Köpare 

Planering Planering 

Produktion 
Design 

R & D 
R & D 

Kvalitetskontroll 

Kvalitetskontroll 

Försäljning Inköp 

 

Figur 2-3: Inköpsfunktionens centrala roll i relationen mellan köpare och säljare (Gadde & Håkansson, 1993, s 64, 

fritt översatt och bearbetad). 

Kotler et al (2001) påpekar att vid industriella inköpsprocesser är besluten ofta mer 
komplexa och köpare och säljare är beroende av varandra samt ett flertal individer i 
organisationen är inblandade och kan identifieras i inköpsbeslutprocessen:  

 användare som efterfrågar produkten eller tjänster,  

 individer som har ett inflytande på inköpsbesluten samt kan bidraga till att 
utvärdera olika alternativ,  

 inköparen som utför det slutliga köpet i företaget,  

 beslutsfattare vilka har formell eller informell makt att godkänna inköp och 
leverantörer,  

 individer som kontrollerar informationsflödet och således kan hindra information 
att nå andra besluttagare på ett företag.  

Van Weele (2002) menar vidare att inköpsprocessen påverkas av faktorer som: (1) vilken 
karaktäristik produkten har, t ex färdig produkt eller råmaterial, samt vilken risk och 
kostnad inköpet utgör för företaget, (2) vilken strategisk vikt inköpet har för företaget t ex 
för fortsatt produktion och konkurrenskraft, (3) utseendet av inköpsmarknaden, dvs. 
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domineras marknaden av ett företag eller är marknaden karaktäriserad av en väl 
fungerande konkurrens, (4) komplexiteten av inköpet och hur det påverkar rutiner inom 
företaget. Vidare påpekar Gadde & Håkansson (1993) att inköpsfunktionen och 
inköpspriset påverkar ett flertal andra kostnader som t ex produktions- lager-, kapital-, 
administrativa- och utvecklingskostnader i företaget och genom ett välfungerade 
samarbete med leverantörer kan dessa kostnader reduceras för företaget.  

Gadde & Håkansson (1998) definierar tre betydande aspekter för att ett företag ska kunna 
bestämma en lämplig inköpsstrategi, se figur 2.4. 

 

Att utforma lämpliga förbindelser med 
enskilda leverantörer mot bakgrund av 
vad man vill uppnå. 
 

Att organisera leverantörsbasen med 
avseende på antal leverantörer och 
kopplingar mellan de olika förbindelserna 
 

Att fastställa vad som ska tillverkas 
internt och vad som skall köpas från 
externa leverantörer 
 

Centrala inköpsstrategiska 
frågor för det köpande 

företaget 
 

 

Figur 2-4: Inköpsstrategiska frågor det köpande företaget bör beakta (Gadde & Håkansson, 1998, s 39, fritt 

bearbetad). 

Vidare menar Gadde & Håkansson (1994) att strukturen och valet av leverantörer kan 
indelas i två strategiska beslut:  

 Antal leverantörer – behandlar om ett företag förlita sig på ett flertal eller få 
leverantörer för att tillfredställa efterfrågan på produkter eller tjänster. 

 Organisering av leverantörer – beslutet behandlar hur strukturen och hierarkin av 
leverantörer ska organiseras.  

2.4.3 Det säljande företagets problemlösnings- och överföringsförmåga 

Hammarkvist, Håkansson & Mattsson (1982, s 31) menar att ett säljande företag11 kan 
vara bättre än sina konkurrenter genom att vara ”… generellt sett bättre i vissa 

avseenden” eller ha en ”… bättre förmåga att anpassa sig” till leverantörens krav. Med 

                                              
11 Bygg- och trävarutillverkare och således leverantörer till byggvaruhuskedjor i denna studie. 
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dessa två dimensioner skiljer Hammarkvist, Håkansson & Mattsson (1982) på det 
säljande företagets problemlösningsförmåga och överföringsförmåga. 

 Problemlösningsförmåga 

Genom att det säljande företaget har en hög problemlösningsförmåga kan de 
tillfredställa och hitta lösningar till kundens krav och behov. Det säljande företagets 
problemlösningsförmåga kan indelas i fyra marknadsstrategier se figur 2.5: 

 Produktutvecklare: god 
kundkännedom, kunnig 
arbetskraft och 
teknikintensitet 

Prispressare: tillfällig 
försäljning, eftersträvar 
låga priser utan större 
anpassning till kunder 

Kundanpassare: 
flexibel och effektivt 
kunna styra kundbehov 
till produktion 

Kundutvecklare: 
kapabel att direkt 
medverka i kundens 
utvecklingsarbete. 

Generell-
förmåga 

Anpassnings-
förmåga 

Hög 

Hög 

Låg 

Låg 

 
Figur 2-5: Det säljande företagets problemlösningsförmåga som marknadsstrategi (Hammarkvist, Håkansson & 

Mattsson, 1982, s 31, fritt bearbetad). 

 Överföringsförmåga 

Om det säljande företaget har en förmåga att överföra problemlösningsförmågan till 
sina kunder har de en hög överföringsförmåga. Det säljande företagets 
överföringsförmåga kan indelas i fyra marknadsföringsstrategier, se figur 2.6:  

 Materialadministratör: 
Möjlighet att hantera 
stora flöden med hög 
noggrannhet 

Standard: inga krav 
utan köpare tar hand om 
överförings- och 
transportproblem 
 

Rådgivare eller 
anpassare: flexibilitet 
och kundfokus med 
möjlighet att individuellt 
hantera kunder 

Integrerare: säljare 
integrerar flöden med 
köparen, t ex integrering 
av transportsystem eller 
att säljaren tar hand om 
lager funktionen 

Generell-
förmåga 

Anpassnings-
förmåga 

Hög 

Hög 

Låg 

Låg 

 
Figur 2-6: Det säljande företagets överföringsförmåga som marknadsstrategi (Hammarkvist, Håkansson & Mattsson, 

1982, s 33, fritt bearbetad). 
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En återförsäljarkedja kan alltså efterfråga att en leverantör ska hantera en viss 
problemlösnings- och överföringsförmåga vilket således skulle kunna ha en inverkan på 
leverantörens roll och funktion i en marknadskanal. 

2.4.4 Industriella inköpsprocesser 

Inköpsprocessen beror vidare på vilken typ av inköp som ska genomföras, Van Weele 
(2002) och Kotler et al (2001) skiljer på tre olika typer av inköp:  

 rutinmässiga återköp,  

 modifierade återköp samt,  

 nya inköp.  

Van Weele (2002) menar att inköpsprocessen på industriella marknader ska analyseras 
och karaktäriseras enligt en interaktionsprocess (se avsnitt 2.3.3) där köpare och säljare är 
aktiva och karaktäristiken av en inköpssituation beror på: (1) osäkerhet med hänsyn till 
behovet av produkten – är produkten vilken företaget köper den som efterfrågas? (2) 
osäkerheten med hänsyn till resultatet av transaktionen – kommer leverantören att 
prestera enligt överenskommet? (3) osäkerhet vid val av leverantör – väljer företaget en 
lämplig leverantör för ändamålet? (Van Weele, 2002)   

Inköpsprocessen består av ett flertal steg. Kotler et al (2001) kategoriserar den industriella 
inköpsprocessen i ett antal steg:  

1. Problemidentifiering – upptäckt av efterfrågan av produkter eller tjänst, skapas 
genom intern eller extern påverkan. 

2. Beskrivning av företagets behov samt produktspecifikation – specificering vilken 
tekniska egenskaper och karaktäristik den efterfrågade produkten eller tjänsten bör 
ha samt hur stor volym som ska efterfrågas. 

3. Sökande efter möjliga leverantörer och begäran av anbud från möjliga leverantörer.  

4. Val av leverantör eller leverantörer. 

5. Specifikation av order och leveransrutiner – kontraktering av leverantör samt 
fastställning av orderkvantiteter, leveransvillkor, tekniska specifikationer etc.  

6. Utvärdering av leverantörens prestation – företaget utvärderar leverantörens 
prestation för att avgöra om fortsatt arbete, förslag till förbättringar etc.  

Van Weele (2002) delar liknande upp inköpsprocessen i ett sex steg, se figur 2.7. 
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 Definiering av 
specifikationer 

Val av leverantör Kontraktering av 
leverantör 

Etablera och hantera 
leveransrutiner 

Utvärdering utav 
leverantörers 
prestationer 

Hantera order 
samt etablera 
orderrutiner 
 

 

Figur 2-7: Den industriella inköpsprocessen (Van Weele, 2002, s 31, fritt översatt och bearbetad). 

Ett företag behöver dock sällan gå igenom alla steg för varje inköpsbeslut. Det är främst 
vid inköp från helt nya leverantörer som hela inköpsprocessen följs (Kotler et al, 2001). 
Som synes kategoriserar Kotler et al (2001) och Van Weele (2002) på samma sätt 
inköpsprocesserna och inköpscykler mellan köpande och säljande företag. 

Inköpsprocesser avviker i verklighet ofta från inköpsmodellen och kan påverkas och 
hindras av ett flertal faktorer såsom: (1) val av olämpliga och bristfälliga leverantörer 
vilka inte lever upp till företagets krav samt (2) för stor tonvikt att finna leverantörer som 
erbjuder låga priser vilket medför produkter som inte lever upp till företagets målsättning 
(Van Weele, 2002).  
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3 PRECISERING AV UNDERSÖKNINGSUPPGIFT 
Kapitlet inleds med en syntes av diskuterade teorier vilket mynnar ut till en analysmodell, 

som ligger till grund för det fortsatta analysarbetet. Med utgångspunkt från den 

teoretiska referensramen och analysmodellen bryts sedan syftet ned till studiens 

preciserade frågeställningar. Kapitlet avslutas med avgränsningar för studien. 

3.1 Syntes av teorier 

3.1.1 Leverantörens förmågor i marknadskanalen 

Byggvaruhuskedjor och deras leverantörer ingår tillsammans i en marknadskanal och är 
ömsesidigt beroende av varandra. Tillsammans med flertalet kanalmedlemmar 1  är 
byggvaruhuskedjan och leverantörerna delaktiga att göra produkter tillgängliga för kunder 
och tillfredställa efterfrågan på en marknad (Stern et al, 2001, 1996, 1989; Rosenbloom, 
1999).  

Den struktur och de flöden vilka uppstår mellan säljare och köpare i en marknadskanal 
påverkar vilka roller och funktioner som uppstår mellan de två kanalmedlemmarna (Stern 
et al, 2001, 1996, 1989; Rosenbloom, 1999; McCalley, 1992). Återförsäljarkedjors 
tillfredställelse med en leverantör beror främst på leverantörens kompetens och 
samarbetsvillighet (Schellhase et al, 2000). Detta skulle kunna indikera att en 
återförsäljarkedja efterfrågar en leverantör med en hög anpassningsförmåga och generell 
förmåga, följaktligen en kundutvecklare istället för en prispressare2.  

3.1.2 Maktpositionens påverkan på leverantörens roller och funktioner 

En marknadskanal har ofta en medlem som till viss del påverkar andra kanalmedlemmar. 
Genom denna position har företaget möjlighet att ställa krav på hur flöden ska hanteras 
samt på kanalmedlemmars funktioner och struktur i marknadskanalen (Stern et al, 2001; 
Rosenbloom, 1999). Vilka funktioner och roller en leverantör kan ha i en marknadskanal 
bör vara nära kopplat till vilka krav en återförsäljarkedja kan ställa på en leverantörs 
problemlösnings- och överföringsförmåga (se t ex Hammarkvist, Håkansson & Mattsson, 
1982). 

                                              
1 Transportföretag, finansiella institut etc. 

2 Sett ur Hammarkvist, Håkansson & Mattssons (1982) perspektiv. 
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Även om inte studier uteslutande har visat att makten verkligen har förskjutits från 
tillverkare till återförsäljarkedjor (se t ex Messinger & Narasimhan, 1995; Farris & 
Ailawadi, 1992) borde det vara sannolikt att återförsäljarkedjor med stor köpkraft har 
möjlighet att till en viss utsträckning påverka andra medlemmar i en marknadskanal (se t 
ex Bloom & Perry, 2001; Kadiyali, Chintagunta & Vilcassim, 2000; Ailawadi, Borin & 
Farris, 1995). 

Vidare är byggvaruhuskedjor ofta större än sina leverantörer och bör då genom sin 
köpkraft och storlek ha möjlighet att till viss del påverka deras leverantörers roller och 
funktioner i marknadskanalen, genom att som tidigare nämnts ställa krav på 
problemlösnings- och överföringsförmåga.  

Då en leverantörs problemlösnings-3 och överföringsförmåga4 rimligtvis är direkt kopplad 
till vilken funktion och roll byggvaruhuskedjor kan förvänta sig av sina leverantörer, bör 
detta vidare studeras för att utreda vilken funktion och roll byggvaruhuskedjor efterfrågar 
att deras leverantörer ska ha i en marknadskanal. 

3.1.3 Den industriella miljöns förändring i ett marknadskanalperspektiv 

Marknadskanalen och dess medlemmar verkar i en dynamisk miljö i ständig förändring 
som gör att förändringar i marknadskanalens omvärld påverkar funktioner och roller hos 
medlemmar i marknadskanalen (Rosenbloom, 1999; Stern et al, 1996). En faktor som har 
en stor påverkan på medlemmar i en marknadskanal är den industriella miljön5 (Achrol & 
Stern, 1988).  

Den industriella miljön i bygghandeln verkar alltmer ha förändrats från traditionella 
brädgårdar och mindre bygghandlare till byggvaruhuskedjor. Ur denna strukturella 
förändring inom bygghandeln är det av intresse att studera om detta medför 
rollförskjutningar och vilka roller och funktioner bygghandeln efterfrågar av deras 
leverantörer. Det är sannolikt att följden av en strukturell förändring och uppkomsten av 
nya konkurrenssituationer har en tydlig påverkan på marknadens funktion (se t ex Kumar 
et al, 2000).  

                                              
3 Prispressare, kundanpassare, produktutvecklar och kundutvecklare (Hammarkvist, Håkansson & Mattson, 1982). 

4 Materialadministratör, integrerare, standard och rådgivare eller anpassare (Ibid., 1982). 

5 Till exempel strukturella förändringar, nya konkurrenter och nya krav och behov från kunder (se Achrol & Stern, 
1988). 
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Om marknadens funktion har påverkats är det troligt att även leverantörers roller och 
funktioner påverkas av denna förändring. Följaktligen att byggvaruhuskedjor i större 
utsträckning efterfrågar att leverantörer ska kunna hantera fler funktioner i en 
marknadskanal som medför nya och större krav på leverantörer. Vidare är 
koncentrationen av möjliga leverantörer samt struktur och organisation mellan 
leverantörer en intressant faktor att undersöka (Gadde & Håkansson, 1994). Detta då det 
borde ha en inverkan på byggvaruhuskedjors förhandlingskraft och position gentemot sina 
leverantörer.  

3.1.4 Marknadskanalens värdekedja i ett industriellt nätverksperspektiv 

Varje enskilt företag består av ett flertal aktiviteter vilka tillsammans bildar ett företags 
värdekedja (se t ex Porter 1998a; 1998b). Genom sammankoppling av en 
byggvaruhuskedjas och en leverantörs enskilda värdekedjor skapas vertikala kopplingar 
som formar marknadskanalens värdekedja (Porter, 1998a, 1998b; Stern et al, 1996). 
Många stora återförsäljarkedjor förändrar dock den traditionella sekventiella värdekedjan 
till en konstellation av företag som är ömsesidigt beroende av relationen med varandra 
(Normann & Ramirez, 1993). 

Genom att byggvaruhuskedjor skapar ömsesidigt partnerskap till sina leverantörer skapas 
en relation som kan vara lönande för båda parterna och en bättre förståelse för vad kunder 
efterfrågar kan erhållas (Bloom & Perry, 2001; Kumar, 1996; Kalwani & Narayandas, 
1995; Buzell & Ortmeyer, 1995). 

De flöden som uppstår i en marknadskanal (Stern et al, 2001, 1996, 1989; Rosenbloom, 
1999) är liknande definitionen av interaktion mellan en köpare och säljare i ett industriellt 
nätverk (Ford, 1980; IMP-Group, 1982; Axelsson & Håkansson, 1984). Vidare kan också 
en leverantör och en byggvaruhuskedja kopplas samman, förutom genom partnerskap, av 
ett antal olika bindningar vilka påverkar vilken relation som uppstår mellan företagen 
(Hammarkvist, Håkansson & Mattsson, 1982).  
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3.1.5 Industriella inköpsprocesser i en marknadskanal 

Det är vidare av intresse att också undersöka om byggvaruhuskedjor verkligen använder 
sin eventuella position i marknadskanalen för att agera som grindvakter till marknaden 
och tvinga deras leverantörer att göra eftergifter som gynnar enbart dem själva (Stern et al, 
1996; Rosenbloom, 1999), eller om byggvaruhuskedjor samarbetar och skapar 
partnerskap med sina leverantörer som genererar relationer mellan byggvaruhuskedjor 
och deras leverantör som gynnar båda parterna. Även om inköpsprocessen innefattar ett 
flertal av ett företags funktioner6 får en återförsäljarkedjas relation och interaktion med 
deras leverantörer anses vara närmast kopplat till företagets inköpsfunktion. 

Byggvaruhuskedjors inköpsroll (Axelsson & Håkansson, 1984) och inköpsprocess (Van 
Weele, 2002; Kotler, 2001) bör således även studeras för att utreda om dessa faktorer 
påverkar vilka roller och funktioner byggvaruhuskedjor efterfrågar av deras leverantörer 
från träindustrin. Inköpsfunktionen är vidare en viktig roll för företagets strategiska beslut 
och konkurrenskraft (Gadde & Håkansson, 1994).  

Sett ur Gadde & Håkanssons (1998) perspektiv om det köpande företagets beroende och 
närheten till leverantören är det av intresse att utreda om byggvaruhuskedjor i sitt 
inköpsarbete eftersträvar att göra leverantörer delaktiga i inköpsprocessen. Då genom 
samarbete och således kunna bygga upp en grund för ett partnerskap (se t ex Bloom & 
Perry, 2001; Kalwani & Narayandas, 1995), eller om byggvaruhuskedjor betraktar köp 
och leveranser från leverantörer enbart som transaktioner. Det är vidare intressant att 
utreda vilken problemlösnings- samt överföringsförmåga (Hammarkvist, Håkansson & 
Mattsson, 1982) byggvaruhuskedjor efterfrågar vid val av leverantörer.  

                                              
6 Produktion, R & D, kvalitet och design etc. (se t ex Gadde & Håkansson, 1993). 
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3.2 Teoretisk modell 

Ur ovanstående syntes av teorier kan en teoretisk modell sammanfattas, innehållande 
möjliga faktorer som kan ha en påverkan på vilka roller och funktioner 
byggvaruhuskedjor efterfrågar att leverantörer bör kunna hantera i en marknadskanal, se 
nedanstående figur 3.1.  

 

 

Leverantör 

Byggvaruhus-
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Leverantör 

Struktur 
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Överföringsförmåga 
 

Problemlösningsförmåga 
 

Beroendeförhållande 
 

Dynamisk miljö 
 

 

Figur 3-1: Teoretisk modell. 

3.2.1 Industriell miljö i marknadskanalen 

För att kunna förstå vilka roller och funktioner som byggvaruhuskedjor efterfrågar att 
deras leverantörer ska kunna hantera i en marknadskanal krävs således en grundläggande 
förståelse för förändringar i den industriella miljön i bygghandeln och dess påverkan på 
marknadens funktion.  

Konkurrenssituationen mellan leverantörer bör också påverka de krav och förväntningar 
byggvaruhuskedjor kan ställa på deras leverantörer från träindustrin. Detta då en hög 
koncentration av möjliga leverantörer sannolikt borde förstärka bygghandelns 
förhandlingskraft och position i marknadskanalen. Detta innefattar även strukturen av 
leverantörer. För att utreda vilken hierarki och organisation byggvaruhuskedjor efterfrågar 



Byggvaruhuskedjors kravställningar på sina leverantörer 
 

 46 

att deras leverantörer med deras underleverantörer bör ha. Vidare är detta nära kopplat till 
vilket beroende och relation som existerar mellan byggvaruhuskedjorna och deras 
leverantörer. 

3.2.2 Inköpsfunktion och strategi 

Byggvaruhuskedjors inköpsarbete och -strategi bör också inverka på vilka roller och 
funktioner byggvaruhuskedjor efterfrågar av deras leverantörer. Detta då 
byggvaruhuskedjor i deras inköpsstrategi kan eftersträva att göra leverantörer delaktiga i 
inköpsprocessen genom samarbete och således bygga upp en grund för ett partnerskap, 
eller om byggvaruhuskedjor väljer att betrakta inköp från leverantörer enbart som 
transaktioner.  

Byggvaruhuskedjors relation och interaktion med deras leverantörer får anses vara 
tämligen nära kopplat till byggvaruhuskedjors inköpsarbete och inköpsfunktion. Det är av 
intresse att också undersöka om byggvaruhuskedjor verkligen drar nytta av sin eventuella 
position i marknadskanalen för att agera som grindvakter till marknaden och således 
tvinga sina leverantörer att göra eftergifter som gynnar enbart kedjan eller om 
byggvaruhuskedjor samarbetar och skapar partnerskap med sina leverantörer som 
genererar relationer mellan byggvaruhuskedjor och leverantör som gynnar båda parterna.  

3.2.3 Det köpande företagets kravställningar på förmåga 

Byggvaruhuskedjors kravställningar, beroendeförhållande och behov av stöd bör ha en 
betydande påverkan på vilken funktioner och roller byggvaruhus efterfrågar att deras 
leverantörer ska kunna hantera i en marknadskanal. Även leverantörers problemlösnings-, 
överföringsförmåga, struktur, kundkännedom och lyhördhet till marknaden torde påverka 
byggvaruhuskedjors nöjdhet med en leverantör. 

Vidare bör bindningar uppstå mellan byggvaruhuskedjor och deras leverantörer genom 
kedjornas kravställningar och leverantörernas förmåga att möta dessa krav.  Med 
utgångspunkt från tidigare syntes och den teoretiska referensramen indelas 
byggvaruhuskedjornas kravställningar på sina leverantörer i en teknisk, kommersiell, 
logistisk och kommunikativ förmåga. Liknande uppdelning har tidigare gjorts av Rehme7 
(2001) och Dadfar8 (1990). 

                                              
7 Rehme (2001) indelar de aktiviteter som sker vid interaktion mellan och köpare och säljare i tekniska, logistiska, 
kommersiella och sociala aktiviteter.  

8 Dadfar (1990) indelar det industriella köpbeteendet i en teknisk, kommersiell och social dimension. 
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Byggvaruhuskedjornas kravställningar på teknisk förmåga innefattar i vilken utsträckning 
kedjan förutsätter att deras leverantörer ska medverka i kedjans utvecklingsarbete, 
anpassa produktionsutrustningar och utveckla en kundkännedom etc.  

Kravställningar på leverantörens kommersiella förmåga är i vilken utsträckning 
byggvaruhuskedjorna förutsätter att deras leverantörer bör integrera sig med kedjan och 
vilken prisutveckling leverantören har möjlighet att erbjuda.  

Vidare innefattar en leverantörs logistiska förmåga i vilken utsträckning denna leverantör 
har möjlighet att koordinera sitt produktflöde samt utveckla tillförlitlighet i 
leveranskvantiteter och leveranstider. Även byggvaruhuskedjornas kravställningar på 
vilka volymer av produktflöden deras leverantörer ska klara av att hantera samt om de 
efterfrågar funktioner som leverantörsstyrda lager eller större ansvar för lagerhantering får 
betraktas som krav på logistiska förmågor. Slutligen innefattar leverantörers kommersiella 
förmåga deras förmåga att utveckla en nära relation till sina kunder och sålunda skapa en 
välfungerande interaktion. 
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3.3 Analysmodell 

Ur ovanstående diskussion kan en analysmodell sammanställas för att appliceras vid 
bestämmandet av vilka roller och funktioner som byggvaruhuskedjor efterfrågar att deras 
leverantörer bör ha i en marknadskanal, se nedanstående figur 3.2.  

 

  

LEVERANTÖR BYGGVARUHUSKEDJA 

KRAV PÅ FÖRMÅGA 

BINDNINGAR 

TEKNISK 

KOMMERSIELL 

LOGISTISK 

KOMMUNIKATIV 

INKÖPSFUNKTION OCH 

STRATEGI 

 

INDUSTRIELL MILJÖ 

 

 
Figur 3-2: Analysmodell.  

För att utreda vilka roller och funktioner som byggvaruhuskedjor efterfrågar att deras 
leverantörer (med inriktning på träindustrin) bör ha i en marknadskanal har 
byggvaruhuskedjornas kravställningar (som tidigare nämnts) indelats på samma sätt som 
Rehme (2001) och Dadfar (1990) tidigare gjort. Dessa krav från byggvaruhuskedjorna 
samt leverantörens förmåga att möta dessa krav resulterar sedan sannolikt i bindningar 
mellan dessa parter. Vidare innefattar byggvaruhuskedjors inköpsfunktion och strategi, 
organisation, syn på relationen till leverantören samt beroendet till leverantören.   

Inledningsvis kommer den industriella miljön i marknadskanalen undersökas, följt av 
byggvaruhuskedjornas inköpsfunktion och strategi, varefter kedjornas kravställningar på 
sina leverantörer. Slutligen kommer bindningar mellan byggvaruhuskedjan och 
leverantören och analysmodellens generaliserbarhet att diskuteras. Analysmodellen 
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kommer därefter att ligga till grund för att slutligen utreda vilka roller och funktioner som 
byggvaruhuskedjorna efterfrågar att deras leverantörer (med inriktning på träindustrin) 
bör ha i en marknadskanal. 

3.4 Preciserade frågeställningar 

Med utgångspunkt från studiens syfte kan de preciserade frågeställningarna formuleras 
med hjälp av analysmodellen och tidigare behandlad och diskuterad teori.   

3.4.1 Den svenska bygghandeln 

 Hur ser den industriella miljön ut inom den svenska bygghandeln? 

För att kunna förstå vilka roller och funktioner som byggvaruhuskedjor efterfrågar 
att deras leverantörer från träindustrin bör ha i en marknadskanal krävs en 
grundläggande förståelse för den dynamiska industriella miljön i bygghandeln. 
Således den strukturella förändringen inom bygghandeln, kedjornas kundgrupper 
samt vilka aktörer det finns på marknaden. 

3.4.2 Byggvaruhuskedjors inköpsfunktion och strategi 

 Hur arbetar byggvaruhuskedjors inköpsfunktion? 

Byggvaruhuskedjors inköpsfunktion och strategi bör också inverka på vilka roller 
och funktioner byggvaruhuskedjor efterfrågar av sina leverantörer från träindustrin. 
Detta då byggvaruhuskedjor i deras inköpsarbete och strategi kan eftersträva att 
göra leverantörer delaktiga i inköpsprocessen genom samarbete och således bygga 
upp en grund för ett partnerskap, eller om byggvaruhuskedjor väljer att betrakta 
inköp från leverantörer enbart som transaktioner.  

Hur byggvaruhuskedjors inköpsfunktion arbetar innefattar om deras 
inköpsfunktion är centralstyrd eller styrs av enskilda anläggningar, inhemska eller 
utländska leverantörsnätverk, antal leverantörer, utbyte av information med 
leverantören, basis vid val av leverantör samt delaktighet i utvecklingsarbete. Det 
är av intresse att också undersöka om byggvaruhuskedjor verkligen drar nytta av 
sin eventuella position i marknadskanalen för att agera som grindvakter till 
marknaden. 



Byggvaruhuskedjors kravställningar på sina leverantörer 
 

 50 

3.4.3 Byggvaruhuskedjors kravställningar på sina leverantörer 

För att utreda vilka roller och funktioner som byggvaruhuskedjor9 efterfrågar att deras 
leverantörer (med inriktning på träindustrin) bör ha i en marknadskanal har 
byggvaruhuskedjornas kravställningar, som tidigare nämnts, indelats i en teknisk, 
kommersiell, logistisk och kommunikativ förmåga, som ligger till grund för nedanstående 
frågeställningar. Dessa kravställningar innefattar alltså vilka krav byggvaruhuskedjorna 
har på sina leverantörer från träindustrin för att kunna skapa system och lösningar för att 
svara upp till nya krav på teknik och produktutveckling från både konsumenter och 
professionella byggare.  

 Vilka tekniska förmågor efterfrågar byggvaruhuskedjor att deras leverantörer från 
träindustrin bör ha i marknadskanalen? 

De tekniska förmågor byggvaruhuskedjan efterfrågar kan innefatta till vilken 
utsträckning kedjan förutsätter att dessa leverantörer ska medverka i 
utvecklingsarbete och vilken kundkännedom de bör ha.  

Genom en teknisk förmåga kan leverantören finna lösningar till kedjornas krav och 
således erbjuda möjligheten att anpassa produktionsutrustningar och utveckla 
produkter specifikt för byggvaruhuskedjan samt dess kunder.   

 Vilka kommersiella förmågor efterfrågar byggvaruhuskedjor att deras leverantörer 
bör ha i marknadskanalen? 

De kommersiella förmågor byggvaruhuskedjan efterfrågar kan innefatta till vilken 
utsträckning dessa leverantörer kan integrera sig med byggvaruhuskedjan samt om 
de kan erbjuda utbildning och rådgivning till kedjan. Vidare innefattar även vilken 
prisutveckling leverantören erbjuder byggvaruhuskedja vilken kommersiell 
förmåga kedjan efterfrågar. 

 Vilka logistiska förmågor efterfrågar byggvaruhuskedjor att deras leverantörer från 
träindustrin bör ha i marknadskanalen? 

De logistiska förmågor byggvaruhuskedjan efterfrågar kan innefatta till vilken 
utsträckning leverantörer har möjlighet att koordinera sitt eget produktflöde, 
säkerhet och tillförlitlighet i leveranskvantiteter och leveranstider.  

Vidare vilka volymer av produktflöden byggvaruhuskedjan förutsätter att dessa 
leverantörer ska klara av att hantera. Den logistiska förmågan kan även innefatta 

                                              
9 I denna studie agerar leverantören som det säljande företaget och byggvaruhuskedjan som det köpande företaget. 
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att dessa leverantörer erbjuder extra funktioner som leverantörsstyrda lager eller 
större ansvar för lagerhantering. 

 Vilka kommunikativa förmågor efterfrågar byggvaruhuskedjor att deras 
leverantörer från träindustrin bör ha i marknadskanalen? 

De kommunikativa förmågor byggvaruhuskedjor efterfrågar av deras leverantörer 
från träindustrin får anses nära kopplad till hur kedjans inköpsfunktion arbetar och 
innefattar vilken interaktion och relation som uppstår mellan byggvaruhuskedjan 
och deras leverantörer. 

Syntesen av teorier ger tillsammans med analysmodellen en god grund för att utreda 
vilken funktion och roll byggvaruhuskedjor efterfrågar att deras leverantörer från 
träindustrin bör hantera i en marknadskanal.   

Genom att besvara de preciserade frågeställningarna kan studiens syfte, att utreda vilka 

funktioner och roller som byggvaruhuskedjor efterfrågar att deras leverantörer (med 

inriktning på träindustrin) bör ha i marknadskanalen samt förklara hur dessa 

leverantörer bör agera för att möta dessa krav och förväntningar, uppfyllas.  

Slutligen kommer också analysmodellen, efter analys av det insamlade datamaterialet, att 
vidareutvecklas. Modellens generaliserbarhet samt möjligheten att appliceras i andra 
branscher för att utreda vilken funktion och roll byggvaruhuskedjor efterfrågar att deras 
leverantörer bör hantera i en marknadskanal kommer även att diskuteras.  

3.5 Avgränsningar 

Att utreda vilka funktioner och roller byggvaruhuskedjor efterfrågar att deras leverantörer 
(med inriktning på träindustrin) bör ha i en marknadskanal samt förklara hur dessa 
leverantörer bör agera för att möta upp dessa krav och förväntningar, får anses som en 
synnerligen omfattande uppgift. För att erhålla tillräckligt djup förståelse för 
problemområdet har således vissa avgränsningar gjorts.  

Den största avgränsningen är att endast byggvaruhuskedjor studeras, inga leverantörer 
eller enskilda bygghandlare har intervjuats. Vidare ligger det utanför denna studies 
tidsramar att utreda samtliga möjliga faktorer som rimligtvis skulle kunna påverka 
leverantörers roller och funktioner i marknadskanalen. Detta medför att studien har ett 
interorganisatoriskt perspektiv där interaktionen mellan byggvaruhuskedjor och deras 
leverantörer betraktas. Den externa omvärldens påverkan på leverantörer i form av t ex 
sociokulturell miljö, teknisk miljö, politisk miljö samt rättslig miljö berörs ej närmare i 
denna studie.  
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Byggvaruhuskedjors arbetssätt innefattar ett flertal områden som t ex inköps-, kostnads-, 
och prisstrategier. Byggvaruhuskedjors kostnads- samt prisstrategier och deras påverkan 
på leverantörers roller och funktioner behandlas ej närmare i denna studie. 
Byggvaruhuskedjors enskilda värdekedjor analyseras ej närmare i denna studie, utan 
värdekedjorna betraktas sammankopplade mellan företagen i ett interorganisatoriskt 
perspektiv.  

Slutligen faller det utanför studiens tidsramar på 20 veckor att undersöka samtliga 
byggvaruhuskedjor och således kommer ett urval av representerade byggvaruhuskedjor i 
Sverige att genomföras, vilket vidare diskuteras i avsnitt 4.4.  

3.5.1 Följd av undersökningens avgränsningar 

Den främsta följden av ovanstående avgränsningar är sannolikt att endast 
byggvaruhuskedjor studeras vilket gör att den industriella miljön, relationer, interaktion 
mellan leverantör och kedja blir sålunda ur ett byggvaruhuskedjeperspektiv. Detta då inga 
leverantörer eller enskilda bygghandlare har intervjuats.  

Detta bör ha en betydande inverkan på tillförlitligheten av det insamlade datamaterialet 
och skapar en risk för snedvridningar av resultatet, se avsnitt 4.4. Detta torde också 
inverka på generaliserbarheten till bygghandeln, deras leverantörer samt 
återförsäljarkedjor i andra branscher, vilket vidare diskuteras i avsnitt 4.7.1.  

Vidare borde en sannolik följd av ett interorganisatoriskt perspektiv vara att externa 
faktorer vilka kan ha en betydande inverkan på resultatet av studien inte ingående beaktas.  

Slutligen kommer en insamling av data genom kvalitativa undersökningsmetoder medföra 
att studien till större del jämfört med kvantitativa studier kan påverkas av intervjuarens 
subjektiva åsikter och värderingar (Lekvall & Wahlbin, 2001), vilket diskuteras vidare i 
avsnitt 4.7.2.  
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4 METOD 
Detta kapitel syftar till att ge läsaren en grund för att kritiskt granska studien. Kapitlet 

beskriver valet av metod och inleds med en diskussion kring studiens forskningsmetodik 

som behandlar studiens vetenskapliga förhållningssätt samt metodsynsätt. Följt av en 

diskussion om studiens inriktning, undersökningsansats, urval och möjliga felkällor. 

Avslutningsvis beskrivs undersökningsprocessen varefter  metodkritik behandlas. 

4.1 Forskningsmetodik 

För att kunna undersöka och erhålla en förståelse för ett problemområde måste 
undersökaren 1  i de flesta fall göra vissa antagande. Vidare har en undersökare en 
grundläggande föreställning vilket även påverkar hur problemet betraktas och valet av 
metod.  

Det är viktigt vid val av lämplig metod för studien att metoden stämmer väl överens med 
det bakomliggande problemområdet och undersökares grundläggande föreställning. Den 
grundläggande föreställningen med dess karaktär benämns vanligtvis som ett paradigm 
och har en betydande påverkan på hur studiens metod utformas. (Arbnor & Bjerke, 1994) 
Ur ett paradigm kan även ett arbetsparadigm formuleras vilket innehåller studiens 
metodik samt metodiska procedurer, se t ex Bengtsson & Skärvad (2001) eller Arbnor & 
Bjerke (1994). 

Det råder ofta en oenighet om vad ett paradigm består av, se t ex Wallén (1996) eller 
Arbnor & Bjerke (1994). Wallén (1996) och Arbnor & Bjerke (1994) använder båda 
Törnebohms (1982) evolutionära synsätt framför Kuhns (1981) revolutionära synsätt och 
menar att ett paradigm omfattar: (1) verklighetsuppfattning – hur verkligheten är ordnad, 
(2) vetenskapsideal – erhållna kunskaper som ger förståelse för studieobjekt, (3) 
vetenskapsideal – är kopplad till vad undersökaren avser att uppnå och åstadkomma med 
sin undersökning samt (4) etiska aspekter – undersökarens moraliska uppfattning över vad 
som är rätt och fel att göra.  

4.1.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Med utgångspunkt från detta indelar Arbnor & Bjerke (1994) metodsynsättet i tre olika 
delar: (1) analytiska synsättet, (2) systemsynsätt samt (3) aktörssynsätt. En betydande 
skillnad mellan synsätten föreligger beroende på vilket vetenskapligt förhållningssätt som 
                                              
1Benämnd kunskapare av Arbnor & Bjerke (1994).  
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tillämpas. Vanligast skiljer man mellan explanatiker2 och hermeneutiker beroende på om 
de avser att förklara eller förstå ett problemområde, se figur 4.1. (Arbnor & Bjerke, 1994) 

 

Analytiska synsättet 

Aktörssynsättet 

Systemsynsättet 

Förklarande kunskap Förstående kunskap 

(Explanatik) (Hermeneutik) 

 
Figur 4-1: Olika metodsynsätts koppling till två olika vetenskapliga synsätt (Arbnor & Bjerke, 1994, s 62, fritt 

bearbetad). 

En explanatiker antar att metoder som är tillämpbara inom naturvetenskapen även kan 
tillämpas med samma logik inom samhällvetenskap även om metoden till viss 
utsträckning kan behöva anpassas (Arbnor & Bjerke, 1994). Explanatiken menar att 
undersökaren måste objektivt betrakta ett problemområde och inte påverkas av 
utomstående påverkan samt att allt vetande måste vara empiriskt och kunna mätas 
(Wallén, 1996)  

Hermeneutiken har sitt ursprung ur bibel- och texttolkning (Patel & Davidson, 2003; 
Wallén, 1996). En hermeneutiker åtskiljer mellan metoder som är tillämpbara för 
naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga områden (Arbnor & Bjerke, 1994). 
Hermeneutiken avser att förstå människans livssituation och gör det genom att förstå 
människors handlingar och språk, alltså en förståelse för det mänskliga varandet (Patel & 
Davidson, 2003) Patel & Davidson (1994) menar att en hermeneutiker har ett subjektivt 

                                              
2 Liknande benämnd positivism av Wallén (1996) och Patel & Davidson (2003; 1994), dock beskriver och benämner 
Arbnor & Bjerke (1994) dessa som explanatiker. 
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förhållningssätt till skillnad från en explanatiker som har ett analytiskt och objektivt 
förhållningssätt till forskningsobjektet eller problemområdet. 

Explanatiker antar vidare att omvärlden är komplex och bör till en viss utsträckning 
förenklas till skillnad från hermeneutiken som anser att världen redan är förenklad och 
därmed måste undersökaren själv uppmärksamma problemområdet hos 
undersökningsobjektet. (Arbnor & Bjerke, 1994) Vidare betraktar en hermeneutiker 
helheten i ett problemområde jämfört med en explanatiker som betraktar problemområdet 
bit för bit (Patel & Davidson, 1994).  

Den stora skillnaden mellan explanatiken och hermeneutiken ligger i att hermeneutikern 
anser att det är en betydande skillnad i att förklara områden inom naturvetenskap och 
förstå områden som berör samhällvetenskapen. (Arbnor & Bjerke, 1994)  

Hermeneutiken används som tidigare nämnts inom samhällvetenskapen men har även 
tillämpning inom human- och kulturvetenskapen (Patel & Davidson, 2003). 
Sammanfattningsvis använder alltså en explanatiker en empirisk metodologi för att 
förklara ett problemområde till skillnad gentemot en hermeneutiker som genom inlevelse 
och tolkning försöker förstå problemet och forskningsobjektet (Patel & Davidson, 1994). 

4.1.2 Metodsynsätt 

Som tidigare nämnt särskiljer Arbnor & Bjerke (1994) med utgångspunkt från 
ovanstående vetenskapliga förhållningssätt på tre olika metodsynsätt:  

 Analytiska synsättet 

Det analytiska synsättet betraktar verkligheten som objektiv och oberoende, 
undersökaren tillämpar befintliga teorier och tekniker för att uppnå kunskaper om det 
studerade problemområdet. Det analytiska synsättet betraktar summan av enskilda 
delar som den slutliga helheten.  

Genom detta synsätt kan undersökaren genom logiska samband och modeller förklara 
problemområdets orsak-verkan-samband. Analytiska synsättet kan även innefatta 
hypotestestning och stickprovsdragningar. Kritiken som riktas emot detta synsätt är att 
den till stor del endast kartlägger det som faktiskt ska studeras och inte vad som är 
möjligt att studera inom ett problemområde samt att det tar ut delar och variabler ur ett 
större samanhang. 
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 Systemsynsättet 

Ett systemsynsätt betraktar att den slutliga helheten av ett område avviker från de 
enskilda delarna, delarna är en del av ett större system vilket tillsammans skapar en 
funktion. Detta synsätt betraktar verkligheten som objektiv tillgänglig och som en del 
av ett större system.  

De modeller som skapas för att förklara ett problemområde är i förhållande till det 
analytiska synsättet ofta mer omfattande. Praktikfallstudier är ett exempel på studier 
med ett systemsynsätt. Kritiken som riktas gentemot ett systemsynsätt är att den avser 
att innehålla för många delar för att förklara det totala systemet. Vidare att mindre 
fokus ges till enskilda delar utan allt betraktas som en enda helhet.  

 Aktörssynsättet 

Ett aktörssynsätt avser inte att förklara ett problemområde utan istället tillämpas 
teoribildningar om teorier3 och filosofiska frågeställningar för att erhålla en förståelse 
för helheten4.  

Detta då aktörssynsättet menar att verkligheten bör betraktas som en social 
konstruktion och grundar sig på hur undersökaren upplever och tolkar denna 
verklighet. Undersökaren erhåller genom ett aktörssynsätt en förståelse för vilka 
processer som tillsammans skapar det studerade området.  

Kritiken som riktas gentemot aktörssynsättet är att enskilda delar får ett alltför stort 
fokus och helheten betraktas inte i någon större utsträckning samt att utgångspunkten 
vid en studie av ett problemområde är individens egna åsikter och dess tidigare 
erhållna kunskaper inom området. 

4.1.3 Studiens metodval och dess inverkan 

Det är sannolikt att antaga att de roller och funktioner byggvaruhuskedjor efterfrågar av 
deras leverantörer från träindustrin påverkas av ett flertal faktorer som sinsemellan även 
samspelar och påverkar varandra. Vidare grundas studien på ett antal fallstudier av 
utvalda byggvaruhuskedjor.  

                                              
3 Benämnd metavetenskap eller metateori se t ex Patel & Davidson (2003; 1994) respektive Arbnor & Bjerke (1994). 

4 Ofta benämnd som den sociala helheten (se t ex Arbnor & Bjerke, 1994). 
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Tillsammans bör detta medföra att ett systemsynsätt är att föredra. Det finns även 
tillämpningsområden för denna studie inom det analytiska synsättet, speciellt ur ett orsak-
verkan-sambandsperspektiv. Dock tillämpas ingen hypotestestning i denna studie.  

Ett aktörssynsätt får betraktas ha mindre tillämpning i denna studie. Detta då studiens 
problemområde till liten utsträckning torde kunna betraktas som en social konstruktion 
där undersökaren upplever och tolkar verkligheten. Vidare tillämpas inte några 
metateorier och filosofiska frågeställningar för att erhålla en förståelse för helheten. Det 
skulle dock vara mycket möjligt att genomföra studien med ett aktörssynsätt. Det skulle 
emellertid sannolikt medföra att studien skulle erhålla ett större fokus på det 
beteendemässiga handlandet hos intervjuobjekten.   

Sammanfattningsvis talar ovanstående resonemang mer för att studien till stor 
utsträckning har ett systemsynsätt i syfte att utreda vilka funktioner och roller som 
byggvaruhuskedjor efterfrågar att deras leverantörer (med inriktning på träindustrin) bör 
ha i marknadskanalen samt förklara hur dessa leverantörer bör agera för att möta dessa 
krav och förväntningar. 

4.2 Undersökningens inriktning 

Lekvall & Wahlbin (2001) menar att ett val av lämplig inriktning på studien väljs 
beroende på vilken typ av slutsatser som eftersträvas att kunna dras av undersökningen. 
En studie kan enligt Lekvall & Wahlbin (2001) ha fyra olika inriktningar: (1) explorativ 
inriktning – problemformulerad undersökning i form av en förundersökning eller 
pilotstudie i syfte att erhålla en grundläggande förståelse för problemområdet samt för att 
ytterligare kunna precisera beslutsfrågan, (2) beskrivande inriktning – kartläggande eller 
deskriptiv undersökning i syfte att söka och beskriva fakta om väl preciserade områden, 
(3) förklarande inriktning – utvidgning av en beskrivande undersökning i syfte att utreda 
orsakssamband mellan två eller flera faktorer, samt (4) förutsägande inriktning – 
utvidgning av en förklarande undersökning i syfte att genom orsakssamband 
prognostisera framtida utfall (Lekvall & Wahlbin, 2001).  

Studien kommer inledningsvis ha en beskrivande inriktning i syfte att kartlägga och söka 
fakta för att utreda vilka roller och funktioner byggvaruhuskedjor efterfrågar att deras 
leverantörer (med inriktning på träindustrin) ska hantera i marknadskanalen. 
Avslutningsvis kommer studien med utgångspunkt från den deskriptiva undersökningen 
ha en förklarande inriktning. Detta då studien avser att förklara hur leverantörer från 
träindustrin bör agera för att möta upp dessa krav och förväntningar. 
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4.2.1 Alternativa inriktningar 

En explorativ undersökning tillämpar ofta någon form av hypotestestning (Arbnor & 
Bjerke, 1994). Då denna studie ej har för avsikt att genomföra någon form av 
hypotestestning samt att tidigare studier har gjorts inom liknande problemområden (se t 
ex Messinger & Narasimhan, 1995; Farris & Ailawadi, 1992; Kadiyali, Chintagunta & 
Vilcassim, 2000; Ailawadi, Borin & Farris, 1995; Bloom & Perry, 2001) kommer ej en 
explorativ undersökning att tillämpas till någon större utsträckning.  

Vidare avser ej studien att förutsäga hur leverantörer från träindustrin kommer att agera 
för att svara upp gentemot byggvaruhuskedjors krav och förväntningar, utan studien avser 
snarare att förklara hur de bör agera.  

4.3 Undersökningsansats 

Lekvall & Wahlbin (2001) menar att en undersökning kan ha tre olika ansatser: fallstudie-, 
tvärsnitts- och tidsserieansats. En fallstudie undersöker ett fåtal fall t ex genom en 
djupgående intervju för att erhålla ingående information om det valda fallet, till skillnad 
från tvärsnittsansats som avser att studera ett större antal fall t ex genom en 
surveyundersökning ofta med syfte att kunna dra slutsatser om en bakomliggande 
målpopulation (Lekvall & Wahlbin, 2001; Patel & Davidson, 1994). Vidare har ofta en 
fallstudie till skillnad från tvärsnittsansats en större närhet till undersökningsobjektet 
(Ejvegård, 1996). En tidserieanalys avser att studera utvecklingen över en period med 
tiden som förklaringsvariabel (Lekvall & Wahlbin, 2001). 

Vidare skiljer Lekvall & Wahlbin (2001) på om en ansats är kvalitativ eller kvantitativ. 
Vid kvantitativa undersökningar kan insamlad data uttryckas i sifferform och statistiska 
analysmetoder kan tillämpas för att analysera datamaterialet (Lekvall & Wahlbin, 2001).  

Vid en kvalitativ undersökning avses emellertid att erhålla en mer ingående kunskap och 
förstå helheten om analysobjektet utan att tillämpa statistiska analysmetoder (Patel & 
Davidson, 1994). Vidare är ofta kvalitativa data av sådan karaktär att det är till liten nytta 
att uttrycka och analysera insamlad data i sifferform och försöka att tillämpa statistiska 
metoder för att analysera insamlad data (Lekvall & Wahlbin, 2001). Slutligen beror 
undersökningsansatsen på vilken utsträckning studien utnyttjar primärdata – insamling av 
ny data genom fältarbete eller sekundärdata – användning av befintlig data från tidigare 
studier (Lekvall & Wahlbin, 2001).  
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Med de preciserade frågeställningarna och ovanstående resonemang som utgångspunkt 
avser denna studie att genom kvalitativa fallstudier5 ingående undersöka ett urval av 
lämpliga byggvaruhuskedjor för att utreda vilka roller och funktioner byggvaruhuskedjor 
efterfrågar att deras leverantörer (med inriktning på träindustrin) ska hantera i en 
marknadskanal samt förklara hur dessa leverantörer bör agera för att möta upp dessa krav 
och förväntningar. Således kommer uteslutande primärdata insamlas genom fallstudier.  

4.3.1 Följd av undersökningsansats samt alternativa val 

Lekvall & Wahlbin (2001) menar att insamling av data genom kvalitativa 
undersökningsmetoder medför att studien till större del jämfört med kvantitativa studier 
kommer att påverkas av intervjuarens subjektiva åsikter och värderingar, vilket diskuteras 
vidare i avsnitt 4.7.2.  Det kommer dock att föreligga mindre risk, jämfört med en 
surveyundersökning6, för att respondenten7 kommer att kunna missuppfatta intervjufrågor. 

Eventuellt skulle en kvantitativ surveyundersökning kunna tillämpas för att undersöka 
vilka roller och funktioner byggvaruhuskedjor efterfrågar av dessa leverantörer. 
Emellertid kräver en kvantitativ undersökning en större population av 
undersökningsobjekt för att kunna tillämpa statistiska analysmetoder8 vilket skulle vara 
mindre lätt i denna studie, då det enbart finns ett mindre antal stora byggvaruhuskedjor i 
Sverige (Lekvall & Wahlbin, 2001).    

Troligen ger också en kvalitativ fallstudie en bättre giltighet av den insamlade empirin. 
Detta då fallstudier erbjuder goda möjligheter att kunna ställa följdfrågor och låta 
respondenten ytterligare utveckla vissa frågor, vilket inte är möjligt vid en 
enkätundersökning (Lekvall & Wahlbin, 2001). Nackdelen är dock att det är mindre 
sannolikt att exakt samma intervjuer under samma förhållanden kan genomföras vid 
upprepade intervjuer, vilket påverkar studiens reliabilitet (Lekvall & Wahlbin, 2001), se 
vidare avsnitt 4.7.  

                                              
5 Benämnd liknande multi-case av Yin (1994). 

6 Exempelvis en enkätundersökning, se vidare t ex Lekvall & Wahlbin (2001) eller Patel & Davidson (2003; 1994). 

7 Med respondenten avses fortsättningsvis intervjupersonen som har tillfrågats att intervjuats i undersökningen. 

8 Se t ex Lekvall & Wahlbin (2001) eller Patel & Davidson (1994) för exempel på statistiska analysmodeller. 
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4.4 Urval av intervjuobjekt 

För att undersöka vilka roller och funktioner byggvaruhuskedjor efterfrågar av deras 
leverantörer från träindustrin bör byggvaruhuskedjorna i Sverige närmare studeras, dock 
ligger det utanför denna studies tidsramar att undersöka samtliga byggvaruhuskedjor i 
Sverige.  

Därför har ett urval av byggvaruhuskedjor gjorts efter ingående diskussion med 
handledare och verkställande direktör för Sveriges Bygg- och trävaruhandelsförbund. 
Detta i syfte att erhålla en urvalsram vilken väl belyser studiens preciserade 
frågeställningar samt har en hög inferens9 till den totala målpopulationen.  

4.4.1 Bedömningsurval 

Urvalet syftar således ej att efterlikna ett sannolikhetsurval utan avser mer att skapa ett 
lämpligt urval av byggvaruhuskedjor för att väl kunna belysa de preciserade 
frågeställningarna (se t ex Lekvall & Wahbin, 2001). Följaktligen betraktas urvalet som 
ett bedömningsurval vilket medför att värderingen av inferens samt eventuella slumpfel 
endast kan uppskattas på bedömningsmässiga grunder (Lekvall & Wahlbin, 2001).  

De företag som ingår i studien är: Bauhaus, Beijers Byggmaterial, Byggtrygg, Coop 
Sverige, Hornbach, Interpares, K-Rauta samt Optimera. Urvalet avser att vara väl 
representativt för samtliga byggvaruhuskedjor i Sverige. Vidare baseras 
urvalskriterierna 10  på att byggvaruhuskedjan bör vara en erkänd större kedja eller 
kedjeorganisation inom bygghandeln med ett utpräglat byggvarusortiment med både 
professionella byggare och konsumenter som potentiella kundgrupper, se tabell 4.1. 

                                              
9 Med inferens menas att undersökaren kan dra slutsatser om en målpopulation med utgångspunkt från det urval av 
enheter från målpopulationen som faktiskt har undersökts och analyserats (Lekvall & Wahlbin, 2001). 

10 Coop Sverige sektion bygg och trädgård har liknande funktioner som en utpräglad byggvaruhuskedja och därav 
anses företaget intressant att studera.  
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FÖRETAG INTERVJUOBJEKT 

Bauhaus Verkställande direktör 

Beijer Byggmaterial Inköpsdirektör 

Byggtrygg Verkställande direktör 

Bygghandlarna (SBT) 11 Verkställande direktör 

Coop Sverige (Bygg & Trädgård) Sektionschef 

Interpares Produktchef 

K-Rauta Försäljningsdirektör 

Hornbach Verkställande direktör 

Optimera-koncernen Marknadschef 

 

Tabell 4-1: Urval av intervjuobjekt. 

Beijer Byggmaterial tillhör den nordiska byggjätten Danske Trælast vilket också 
Silvanbygg och Cheapy lågprisbygg gör, därför har endast Beijers Byggmaterial valts att 
ingå och får representera Danske Trælast som helhet. Sveriges Bygg- och 
trävaruhandelsförbunds (Bygghandlarna) verkställande direktör har även intervjuats för 
att skapa en förståelse för bygghandeln och dess industriella miljö. Kedjeorganisationen 
Alljärn med bygg är ej någon utpräglad bygghandlare utan mer en järnhandel och har 
därmed valts att ej ingå i studien, vilket också gäller kedjeorganisationen Järnia.  

4.4.2 Följd av urvalsmetod 

Urvalsramen anses stämma väl överens med den totala målpopulationen12 och således får 
inferensen betraktas som tämligen tillfredställande. Detta då urvalet täcker in de flesta 
byggvaruhuskedjorna i Sverige, både byggvaruhuskedjeorganisationer och kapitalägda 

                                              
11 Från och med år 2004 går Sveriges Bygg- och Trävaruhandelsförbund samman med Sveriges Järnhandelsförbund 
och kommer fortsättningsvis ha en gemensam organisation som heter Sveriges Bygg och Järnhandlar förbund. Det 
nya förbundet kommer att täcka in 80 procent av Sveriges Bygg och Järnhandels marknad. Denna studie kommer 
dock att fortsättningsvis benämna organisationen som Sveriges Bygg- och Trävaruhandelsförbund eller alternativt 
Bygghandlarna.  

12 Målpopulationen för denna studie är alla byggvaruhuskedjor i Sverige, se t ex Lekvall & Wahlbin (2001). Se även 
denna studies definition av en byggvaruhuskedja i kapitel 1. 
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byggvaruhuskedjor. Risken för eventuella snedvridningar 13  av resultatet till följd av 
olämplig urvalsram av byggvaruhuskedjor får därmed betraktas som tämligen liten. 
Vidare har alla byggvaruhuskedjor som har kontaktas visat ett ansenligt intresse för 
studien och varit villiga att deltaga i studien.  

Det bör dock förtydligas att endast byggvaruhuskedjor studeras vilket gör att den 
industriella miljön, relationer, interaktion mellan leverantör och kedja blir sålunda ur ett 
byggvaruhuskedjeperspektiv. Detta då inga leverantörer eller enskilda bygghandlare har 
intervjuats. Detta bör följaktligen ha en stor inverkan på tillförlitligheten av det insamlade 
datamaterialet och kan skapa snedvridningar av resultatet.  

4.5 Utformning av intervjuguide 

De preciserade frågeställningarna har operationaliserats och ur detta har en intervjuguide 
utformats. Intervjuguiden syftar till att ligga som mall under intervjutillfällena. 
Intervjuguiden avser att utveckla en viss standardisering av intervjutillfället och således 
skapa en möjlighet att kunna genomföra intervjun på ett liknande sätt för samtliga 
respondenter som deltar i studien (Patel & Davidson, 2003; Lekvall & Wahlbin, 2001)  

Intervjuguiden har dock (jämfört t ex med en surveyundersökning) en relativt låg grad av 
standardisering. Detta då frågorna ej har haft några förutbestämda svarsalternativ samt att 
frågorna till en större utsträckning har legat till grund för att kunna diskutera studiens 
problemområde (se t ex Patel & Davidson, 2003; Arbnor & Bjerke, 1994). Dock har varje 
huvudfråga i intervjuguiden ett flertal underfrågor som hade för avsikt att diskuteras 
under intervjutillfället samt som hjälpmedel för att undvika sidospår som har liten 
anknytning till studiens problemområde.  

Följaktligen är huvudfrågorna relativt generella vilket medför en möjlighet att 
respondenten tolkar frågan subjektivt (Lekvall & Wahlbin, 2001). För att intervjuguiden 
skulle erhålla en hög validitet 14  diskuterades operationaliseringen av preciserade 
frågeställningarna, frågorna och innehållet ingående av ett antal insiktsfulla personer.  

                                              
13 Alltså eventuella ramfel beroende på över- eller undertäckning, se vidare diskussion i Lekvall & Wahlbin (2001). 

14 Med hög validitet i detta fall menas att intervjuguiden har en hög giltighet och sålunda verkligen mäter det som 
avses, i detta fall säkras en hög direkt upplevd validitet genom att låta ett antal insiktsfulla personer kritiskt granska 
intervjuguiden (Lekvall & Wahlbin, 2001). 
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4.6 Undersökningsprocess 

Med utgångspunkt från Lekvall & Wahlbins (2001) u-formande undersökningsprocess 
samt Yins (2003; 1994) fallstudiemetod 15  kunde en lämplig undersökningsprocess 
utarbetas för denna studie. Undersökningsprocessen har indelats i tre faser16: (1) Definiera 

och planera, (2) Insamla och sammanställa data samt (3) Analysera och dra slutsatser. 
Detta avsnitt avser att ge läsaren en möjlighet att kritiskt granska de olika stegen i 
undersökningsprocessen.  

4.6.1 Fas 1: Definiera och planera 

Med utgångspunkt från problemdiskussion och syfte inleddes en litteraturstudie av 
befintlig teori inom områdena marknadskanaler, industriella relationer samt industriella 
inköp. Den teoretiska referensramen möjliggjorde att problemområdet kunde avgränsas 
och bidrog till en förståelse för vilka områden som är betydelsefulla att vidare undersöka 
(Patel & Davidson, 1994).  

Den teoretiska referensramen avsåg att undersöka vad som är tidigare känt i litteraturen, 
som behandlar studiens problemområde, samt förklarar dessa teorier. Vidare utreddes 
vilka tidigare studier som behandlar liknande frågeställningar. Avsnitt 2.1 överblickade 
den teoretiska referensramens inriktning och motiverar studerad litteratur. Utifrån den 
teoretiska referensramen diskuterades sedan litteraturen, som mynnade ut i en syntes av 
behandlade teorier samt en teoretisk modell, se avsnitt 3.1.1.  

Syntesen av behandlade teorier samt den teoretiska modellen låg till grund för 
analysmodellen. Med hjälp av analysmodellen och syntesen av teorier kunde studiens 
preciserade frågeställningar formuleras. Figur 4.2 beskriver schematiskt processen från 
problemdiskussion till formulering av de preciserade frågeställningarna.  

 

 

 

 

                                              
15 Yin (1994) indelar undersökningsprocessen i tre steg: (1) Define & Design, (2) Prepare, Collect & Analyze samt 
(3) Analyze & Conclude. 

16  Med utgångspunkt från Yins (1994, s 49) indelning av fallstudiens undersökningsprocess samt Lekvall & 
Wahlbins (2001, s 183) u-formade undersökningsprocess. 
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 Problemdiskussion 
och syfte  

Studerande av teori 
och skapande av en 

teoretisk referensram 

Analysmodell Precisering av 
undersökningsuppgift 

Teoretisk modell 

Diskussion och 
syntes av teorier 

 

Figur 4-2: Modell över processen för att bestämma studiens preciserade frågeställningar (Utgångspunkt Lekvall & 

Wahlbin (2001) samt Yin (2003; 1994)). 

För att kunna besvara de preciserade frågeställningarna har primärdata insamlats och som 
ansats valdes att genomföra kvalitativa fallstudier av utvalda byggvaruhuskedjor, se 
avsnitt 4.3 samt 4. 4. Vidare har de preciserade frågeställningarna operationaliserats och 
en intervjuguide har utarbetats, vilken behandlar breda frågeställningar med tillhörande 
följdfrågor inom specifika områden (se t ex Lekvall & Wahlbin, 2001). Utformning och 
utarbetning av intervjuguiden beskrivs i avsnitt 4.5. Processen innehållande de olika 
stegen från de preciserade frågeställningarna till nästkommande fas illustreras schematiskt 
i figur 4.3. 

 

 Diskussion av studiens 
forskningsmetodik  

Operationalisering 
av preciserade 

frågeställningar 

Urval av  
intervjuobjekt 

Insamling och 
sammanställning av 

data 

Diskussion och 
testning av 

intervjuguiden 

Skapande av en 
intervjuguide 

Preciserade 
frågeställningar 

Diskussion av studiens 
inriktning och val av 
undersökningsansats 

  

Figur 4-3: Modell över processen från de preciserade frågeställningarna till insamling och sammanställning av data 

(Utgångspunkt Lekvall & Wahlbin (2001) samt Yin (2003; 1994)). 
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4.6.2 Fas 2: Insamla och sammanställa data  

Under denna fas insamlades primärdata genom kvalitativa fallstudier, motivering till detta 
val beskrivs utförligt i avsnitt 4.4. Inledningsvis skickades ett informationsbrev till de 
tilltänkta respondenterna. Informationsbrevet innehöll en kort beskrivning av studiens 
bakgrund, syfte, frågeställningar samt vilken delaktighet respondenten hade i 
undersökningen.  

Nästkommande vecka kontaktades den presumtiva respondenten och tillfrågades om sin 
villighet och möjlighet att medverka i studien. Då intresset var stort för denna studie ville 
samtliga tillfrågade respondenter medverka. När respondenterna tillfrågades om deras 
villighet att medverka i studien tillfrågades även om de själva ansåg sig vara den mest 
lämpliga personen att deltaga i studien. Vid detta tillfälle inbokades således en tid för 
intervjutillfället.  Intervjuerna har genomförts vid respektive intervjuobjekts kontor (och 
har varat ca en 1 timme).  

Eventuella intervjuareffekter och följden av denna diskuteras utförligt i avsnitt 4.7. Efter 
godkännande av respondenten inspelades intervjun, detta i syfte att senare kunna överföra 
inspelningen till skriftlig form för att vidare kunna analyseras och sammanställas. En 
kopia av intervjuutskriften skickades till respektive respondent för kontroll och 
godkännande. Vidare har även den slutliga sammanställningen av fallstudien skickats till 
respektive respondent för deras kommenterar och godkännande. Efter de första fyra 
intervjuerna sammanställdes fallbeskrivningar för dessa fyra fall17.  

Sålunda kunde analys och sammanställning av insamlad data påbörjas parallellt med 
resterande intervjuer samt val av teori och intervjuguidens validitet kunde återigen 
diskuteras (jmf Lekvall & Wahlbin, 2001; Yin, 2003, 1994). Efter genomförandet av de 
resterande intervjuerna sammanställdes slutligen kvarvarande fall i empirin i form av en 
fallbeskrivning. Genom detta förfarande kunde förståelse och bild för varje undersökt fall 
erhållas (jmf Lekvall & Wahlbin, 2001; Yin, 1994).  

Under fältarbetet har även valet av urval av byggvaruhuskedjor kontinuerligt utvärderats 
för att försäkra att urvalet är väl representativt (jmf Lekvall & Wahlbin, 2001; Yin, 2003). 
Fallbeskrivningarna av varje enskild byggvaruhuskedja har sammanställts på ett sådant 
sätt att en oberoende undersökare ska kunna analysera det insamlade materialet, se vidare 
Lekvall & Wahlbin (2001).  

                                              
17 Alltså en fallbeskrivning för respektive byggvaruhuskedja som presenteras i empirin (se kapitel 5). 
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4.6.3 Fas 3: Analysera och dra slutsatser 

Efter insamling och sammanställning av empirin i enskilda fallstudier analyserades typfall 
samt slutsatser har dragits mellan de olika fallstudierna (se t ex Lekvall & Wahlbin (2001) 
eller Yin (1994)). Vidare har en kontinuerlig återkoppling gjorts till den teoretiska 
referensramen och analysmodellen. Analysmodellens tillämpbarhet har även diskuterats 
och utvecklats och sålunda även dess generaliserbarhet till andra branscher.  

Med utgångspunkt från analysen har det varit möjligt att sammanställa studiens slutsatser. 
Slutsatserna har vidare en stark koppling till studiens syfte och svarar logiskt gentemot 
detta, sålunda kunde det tillförsäkras att studien verkligen uppfyller sin uppsatta intention. 
Vidare har slutsatsernas tillförlitlighet och generaliserbarhet ingående diskuterats. 
Slutligen avlutades studien med förslag till vidare studier. 

4.7 Metodkritik 

Om det existerar ofullkomligheter i en studies mätmetod kan det medföra en lägre 
säkerhet i resultatet av undersökningen. Dessa ofullkomligheter kan antigen vara låg 
validitet eller låg reliabilitet (Lekvall & Wahlbin, 2001). Under detta avsnitt behandlas 
studiens generaliserbarhet, validitet och reliabilitet. 

4.7.1 Studiens generaliserbarhet 

Även om denna studie riktar sig till leverantörer från träindustrin har den ett stort 
tillämpningsområde för ett flertal andra leverantörsnätverk. Det finns likaså lämpliga 
riktlinjer som bygghandelns grossister kan dra nytta av att vidare studera.  

Vidare är det antagligt att studiens problemdiskussion, teoretiska referensram, 
analysmodell samt precisering av undersökningsuppgift har en stor tillämpning för att 
studera återförsäljarkedjor och deras leverantörer inom ett flertal andra branscher, se 
vidare avsnitt 6.5.2 för analysmodellens generaliserbarhet.  

Slutligen torde även bygghandeln vara intresserad att ta del av en sammanfattande bild 
över bygghandelns industriella miljö, andra byggvaruhuskedjors inköpsfunktion och 
strategiska utveckling samt vilken kravbild byggvaruhuskedjor har på deras leverantörer 
roller och funktioner. Det bör dock nämnas att inga leverantörer eller enskilda 
bygghandlare har undersökts i studien. Detta medför risk för snedvridningar av resultatet 
samt att inga långtgående slutsatser kan göras om makten i marknadskanalen och den 
industriella miljön i bygghandeln.  
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4.7.2 Validitet 

Med validitet i denna studies fall menas att mätmetoden har en hög giltighet och sålunda 
verkligen undersöker vad som avses (Lekvall & Wahlbin, 2001). Mätmetoden i denna 
studie är intervjuer där en intervjuguide har fungerat som underlag vid intervjutillfället, se 
avsnitt 4.4 samt 4.5. I denna studie har en hög direkt upplevd validitet av intervjuguiden 
säkras genom att låta ett antal insiktsfulla personer kritiskt granska och komma med 
synpunkter på intervjuguidens operationalisering, innehåll och utformning.  

Vidare kunde validiteten vid intervjutillfället ökas då en intervjuutskrift och 
sammanställning av fallstudien skickades till respondenten och genom detta kunde risken 
för eventuella fel eller missuppfattningar reduceras. Genom detta förfarande bör studien 
ha en tämligen tillfredställande prediktiv validitet, vilket således skulle innebära att 
studiens analys och slutsatser stämmer väl överens med byggvaruhuskedjornas verkliga 
kravbild på deras leverantörer från träindustrin (Lekvall & Wahlbin, 2001). 

Det bör återigen förtydligas att endast byggvaruhuskedjor har studerats och det insamlade 
datamaterialet blir följaktligen ur ett byggvaruhuskedjeperspektiv. Detta då inga 
leverantörer eller enskilda bygghandlare har intervjuats.  

4.7.3 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas till vilken grad en mätmetod kan motstå inflytande av olika 
faktorer vid en intervjusituation (Lekvall & Wahlbin, 2001).  Lekvall & Wahlbin (2001) 
menar att om man kunde genomföra ett flertal intervjuer på exakt samma vis och under 
samma förhållanden och sålunda erhålla samma resultat skulle en hög reliabilitet erhållas. 
Vidare kan nämnas att ju mer ett intervjutillfälle kan standardiseras desto bättre reliabilitet 
kan erhållas (Lekvall & Wahlbin, 2001). Intervjuguiden har bidragit till att förbättra 
standardiseringen av intervjutillfället och sålunda förbättra reliabiliteten vid 
mätförfarandet (Patel & Davidson, 2003; Lekvall & Wahlbin, 2001).  

Det har dock varit mindre lätt att genomföra samtliga intervjuer under exakt samma 
förhållande Detta då ett flertal faktorer18 påverkar vid varje intervjutillfälle vilket sålunda 
skulle påverka reliabiliteten negativt.  I avsnitt 4.8.2 diskuteras vidare hur dessa faktorer 
har hanterats för att studien ska erhålla en tillfredställande reliabilitet. 

                                              
18  Lekvall & Wahlbin (2001) framhäver att låg reliabilitet kan förorsakas av ett flertal faktorer såsom stress, 
brisfälligt intresse eller kompetens hos respondenten (eller intervjuaren), mindre bra interaktion mellan respondenten 
och intervjuaren, missuppfattningar och felaktigt tolkade frågor och svar etc.  
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4.8 Felkällor 

Under detta avsnitt behandlas mätfel, analys- och tolkningsfel samt effekterna av dessa. 
Eventuella felkällor och följder av undersökningens avgränsningar (avsnitt 3.4), 
inriktning (4.2), undersökningsansats (4.3), urval av intervjuobjekt (4.4) samt utformning 
av intervjuguide (4.5) och deras påverkan på studien diskuteras under respektive av dessa 
avsnitt. Eventuella inferensfel och deras effekter diskuteras i avsnitt 4.4.  

4.8.1 Analys- och tolkningsfel 

Analys- och tolkningsfel uppstår vid felaktig tolkning och analys av de sammanställda 
fallstudierna som ska besvara undersökningens preciserade frågeställningar. Yin (2003; 
1994) menar att analysen av fallstudier är det svåraste momentet under hela studien. 
Analysen av empirin ligger till grund för studiens slutsatser (Lekvall & Walhbin, 2001).  

Lekvall & Wahlbin (2001) framhåller att den analytiska processen samt tolkningen av 
denna innehåller ett flertal tänkbara felkällor19: (1) analysmetoderna som används är 
olämpliga eller tillämpas på fel sätt, (2) felaktig tolkning av analysresultatet som leder till 
felaktiga slutsatser samt (3) studiens slutsatser besvarar inte studiens syfte eller 
generaliseras i en för stor eller för liten utsträckning. Yin (1994) framhåller vidare att en 
tydlig strategi för att analysera fallstudierna måste finnas för att undvika feltolkningar 
samt att analysen måste innehålla alla relevanta belägg och tolkningar av denna. 

Det är sannolikt att antaga att analys och tolkning av det insamlade intervjumaterialet 
förvisso påverkas till viss del av subjektiva uppfattningar och åsikter, dock har analys och 
tolkning ingående diskuterats med handledare och utsedda opponenter. Vidare har en 
intervjuutskrift och sammanställning av fallstudien skickats till respektive respondent, 
detta för att undvika eventuella misstag och feltolkningar av det insamlade 
intervjumaterialet. Slutligen har en tydlig analytisk tillvägagångssätt tillämpats, se avsnitt 
4.6 samt kapitel 6.   

4.8.2 Mätfel 

Lekvall & Wahlbin (2001) menar att de mätfel som uppstår i en undersökning orsakas av 
tre faktorer vilka tillsammans samspelar: 

 Respondenten – osäkerhet, trötthet, stress, brist på kompetens eller bristfälligt 
intresse om problemområdet etc. påverkar studiens resultat och medför en låg 

                                              
19 Lekvall & Wahlbins (2001) diskussion om möjliga felkällor vid analys och tolkning av datamaterialet bör främst 
vara tillämpbara för kvantitativa studier, dock finns det även tillämpliga synpunkter för kvalitativa studier.  
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reliabilitet. Även validiteten påverkas negativt om respondenten svarar som 
respondenten förväntar att intervjuaren vill att respondenten ska svara eller om 
respondenten enbart ger generella åsikter20.  

 Mätinstrumentet – en mindre lämpligt utformad intervjuguide för ändamålet 
medför mätfel. Detta då oklart formulerade frågor kan feltolkas av respondenten 
eller att frågorna i intervjuguiden är känsliga eller ledande. 

 Intervjuaren – intervjuareffekter kan uppstå om intervjuaren tolkar eller uppfattar 
respondentens svar felaktigt 21 . Vidare kan intervjuarens personlighet och 
uppträdande ha en betydande påverkan på respondenten. 

Som tidigare nämnts skickades inledningsvis ett informationsbrev till de tilltänkta 
respondenterna. Informationsbrevet innehöll en kort beskrivning av studiens bakgrund, 
syfte, frågeställningar samt vilken delaktighet respondenten förväntas ha i 
undersökningen.  

När sedan de presumtiva respondenterna kontaktades tillfrågades om deras lämplighet att 
deltaga i studien. Detta bör minska risken att respondenter har valts som inte har 
tillräcklig kompetens att väl kunna besvara frågor inom det studerade problemområdet. 
Vidare har de kontaktade respondenterna visat ett stort intresse för studien vilket bör 
minska risken att respondenten skulle sakna intresse för studien och genom detta t ex 
endast ge generella åsikter om problemområdet. Intervjun genomfördes uteslutande vid 
respondentens kontor under ca 1 timme vilket bör reducera eventuell osäkerhet respektive 
stress. Intervjuguiden har som tidigare nämnts ingående diskuterats med insiktsfulla 
personer. Sålunda kunde oklara och svårtolkade frågor undvikas samt sannolikt bör 
reducera risken att mätinstrumentet bidrar till några större mätfel. Genom att skicka en 
intervjuutskrift och en sammanställning av fallstudien till respektive respondent efter 
intervjutillfället kunde troligen även risken för feltolkningar minskas.  

 

 

 

 

                                              
20 Benämnd av Lekvall & Wahlbin (2001, 309) att respondenten ger en gruppåsikt eller en ”medeluppfattning” 
istället för sin personliga uppfattning. 

21 Exempel på detta är halo- eller centraliseringseffekt (se vidare Lekvall & Wahlbin, 2001, s 310) 
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5 EMPIRI 
Detta kapitel syftar till att presentera den datainsamling som har genomförts under 

fältarbetet. Kapitlet inleds med en beskrivning av den svenska bygghandeln, varefter 

varje byggvaruhuskedja framställs som en enskild fallbeskrivning. Slutligen sammanställs 

fallstudien i två tabeller. 

5.1 Inledning 

Empirin inleds med en beskrivning av den svenska bygghandels branschstruktur som 
grundar sig på en intervju med den verkställande direktören för Bygghandlarna (Sveriges 
Bygg- och Trävaruhandelsförbund). Följande enskilda fallbeskrivningar av 
byggvaruhuskedjorna baseras på intervjuer med representanter för respektive företag samt 
i vissa fall (där angivet) även deras hemsida eller informationsbroschyrer. De företag som 
ingår i studien är: Bauhaus, Beijers Byggmaterial, Byggtrygg, Coop Sverige, Hornbach, 
Interpares, K-Rauta samt Optimera. Det är dock skillnad mellan deras kedjeform, se tabell 
5.1. 

FÖRETAG KEDJEFORM 

Bauhaus Kapitalägd byggvaruhuskedja1 

Beijer Byggmaterial Kapitalägd byggvaruhuskedja 

Byggtrygg Byggvaruhuskedjeorganisation2 

Coop Sverige (Bygg & 
Trädgård) 

Detaljhandelskedja3 

Interpares Byggvaruhuskedjeorganisation 

K-Rauta Kapitalägd byggvaruhuskedja 

Hornbach Kapitalägd byggvaruhuskedja 

Optimera-koncernen Kapitalägd byggvaruhuskedja 

Tabell 5-1: Företag i studien och deras olika kedjeformer. 

                                              
1 Med kapitalägd byggvaruhuskedja menas en kedja där byggvaruhusen, till motsats från en kedjeorganisation, ägs 
av företaget eller koncernen. 

2 Med byggvaruhuskedjeorganisation menas en kedja där medlemmarna själva äger sitt servicebolag som har till 
uppgift att företräda dess medlemmar vid t ex inköp och marknadsföring. 

3 Coop Sverige är en detaljhandelskedja men sektionen Bygg & Trädgård får rimligtvis betraktas att ha liknande 
funktion som en kapitalägd byggvaruhuskedja.   
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5.2 Den svenska bygghandeln 

5.2.1 Nya internationella byggvaruhuskedjor 

Bygghandeln upplever för närvarande stora strukturella förändringar. Stora internationella 
byggvaruhuskedjor 4  etablerar sig i Sverige och bygghandeln upplever en omfattande 
kedjebildning. Anledningen till att internationella kedjor i stor utsträckning etablerar sig i 
Sverige beror på att bygghandeln ej tidigare varit tillräckligt utvecklad. Traditionella 
bygg- och järnhandlare har inte följt med i utvecklingen i Europa utan har haft kvar 
samma arbetssätt och mönster.  

Vidare visar analyser av bygghandlares balans- och resultaträkningar en låg produktivitet 
och låg omsättning per anställd vilket gör att internationella kedjor ser möjligheten att ta 
sig in på marknaden och dra fördel av detta. Vidare möter byggvaruhuskedjor sällan 
motstånd att etablera sig, då kommuner och myndigheter är överlag positiva till dessa 
nyinvesteringar. Detta till skillnad från andra nordiska länder där byggvaruhuskedjor 
möter betydligt större motstånd för att kunna etablera sig. De internationella 
byggvaruhuskedjorna har även möjligheten tack vara starka moderbolag att under 
etableringsfasen överleva en längre tid utan att några vinstkrav.  

5.2.2 Enskilda bygghandlare och byggvaruhuskedjeorganisationer 

Som följd av internationella byggvaruhuskedjors etablering i Sverige inser många mindre 
bygg- och järnhandlare att de själva måste gå med i byggvaruhuskedjeorganisationer för 
att kunna vara konkurrenskraftiga gentemot de större aktörerna och långsiktigt överleva.  

De har helt enkelt inte den ekonomiska styrkan och kompetensen att själva kunna erhålla 
tillräcklig konkurrenskraft gentemot de stora internationella byggvaruhuskedjorna. 
Följden är att det sker en kraftig kedjebildning5 i bygghandeln, där bygghandlare ansluter 
sig till frivilliga byggvaruhuskedjeorganisationer för att genom detta samarbete 
koordinera inköp, utveckla gemensam marknadsföring och erhålla bättre inköpsavtal med 
sina leverantörer.  

Det finns således ett flertal mindre bygghandlare vilka önskar att gå med i en 
byggvaruhuskedjeorganisation. I dagsläget finns det dock ej någon möjlighet för samtliga 
att kunna gå med i någon av dessa organisationer. I Norge står väldigt få enskilda 

                                              
4 Exempel på dessa internationella aktörer är Bauhaus, Hornbach och K-Rauta. 

5 Exempel på kedjeorganisationer är Interpares, Alljärn med Bygg, Järnia, Granngården och Byggtrygg. 
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bygghandlare utanför någon kedja och marknaden domineras av 
byggvaruhuskedjeorganisationer och mycket antyder att samma utveckling kommer ske i 
Sverige.  

Troligen kommer det dock att finnas kvar ett flertal enskilda bygghandlare i framtiden, 
speciellt de bygghandlare som inriktar sig på att ha en hög kompetens på trä. Detta då trä 
kräver en större kompetens hos bygghandlaren. Byggvaruhuskedjor erbjuder trävaror men 
har ett smalt och tämligen grunt produktsortiment, oftast endast i syfte att klara vardagen 
för deras kunder.  

Vidare besitter sällan de nyetablerade internationella byggvaruhuskedjornas personal 
tillräcklig kompetens om trä och hur den ska hanteras. Följaktligen erbjuder en 
traditionell brädgård ett större och bredare produktsortiment där kunden även kan få hjälp 
med hantering och kundanpassning. Bygghandlarnas riksförbund satsar också mycket på 
att utbilda sina medlemmar för att erhålla en hög kompetens på träsidan.  

En annan tendens bland leverantörer 6  till bygghandeln är ökat utländskt ägande. 
Leverantörerna finns således kvar i Sverige men ägandet har förändrats till utländska 
ägare, dock är fortfarande flertalet av sågverken i Sverige svenskägda.  

5.2.3 Bygghandelns kundgrupper 

Byggmaterial som går genom bygghandeln omsätter ca 30 miljarder kronor per år i 
Sverige. Efter en stabil tillväxt under sena delen av 90-talet och början av 2000-talet 
upplever bygghandeln för närvarande en stagnation, sannolikt till följd av den kraftfulla 
konjunkturnedgången i både Sverige och resten av Europa och till en viss utsträckning en 
mättning av marknaden. Det tidigare stödet från staten för byggnation har också minskat 
kraftfullt.   

Byggvaruhuskedjors kundgrupper kan förenklat indelas i: 

 Gör det själv7 – konsumenten 

 Lokala och regionala byggare samt hantverkare 

 Professionella riksbyggare 

                                              
6 Gullfiber, Gyproc och Rockwool etc. 

7 Fortsättningsvis förkortad till GDS i denna studie. 
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5.2.4 Krav på ökad fokus på marknadsföring och kompetensutveckling 

Träindustrin är mindre bra på kompetensutveckling kring sina egna produkter. Andra 
industrier har varit betydligt bättre på att utveckla kompetens om deras produkter och 
skapa en kompetens kring deras byggmaterial. De utvecklar broschyrer och har 
serviceingenjörer som hjälper till med kompetensutveckling ute på byggarbetsplatserna.  

Skogindustrin som delvis ska sköta denna del, då enskilda sågverk är för små och ej har 
tillräcklig kompetens att hantera det själva, investerar alldeles för lite för att kunna skapa 
en kompetens kring trävaror. Träindustrin satsar ett fåtal miljoner kronor på sin egen 
hemmamarknad vilket kan jämföras med de satsningar som görs för att kunna exportera 
svenskt trä till England. Följden är att substitut har använts i större utsträckning istället för 
trä, även om trä skulle vara en mer lämplig och mindre kostsamt som byggvara. 

5.2.5 Trävaror med högre förädlingsgrad och tidigare syfte 

Tidigare har bygghandeln köpt trävaror i buntar som har haft en relativt låg 
förädlingsgrad jämfört med andra byggmaterialprodukter. Detta kommer sannolikt att 
ändras i framtiden. I framtiden måste trävaror redan i tidigare led att få ett tydligare syfte, 
vilket kan innebära att t ex mått kan vara utsatt och produkten kanske även är 
färdigborrad för sitt slutliga ändamål. Även projekt finns där trävaror testas att förses med 
streckkodsmärkning.  Det kommer således krävas att träindustrin i större utsträckning kan 
erbjuda enhetliga och anpassade produkter. Detta kommer att ge trävaror en högre 
förädlingsgrad och ett större värde i handelsledet.  

5.3 Bauhaus  

Bauhaus är en av Europas ledande byggvaruhuskedjor och har mer än 190 stycken 
byggvaruhus och återfinns i 11 länder (Tyskland, Österrike, Danmark, Spanien, Tjeckien, 
Turkiet, Frankrike Slovenien, Sverige, Kroatien och Finland). I Sverige har Bauhaus 
funnits sedan 1997 och har totalt 10 stycken varuhus. Vidare finns en expansionsstrategi 
att i framtiden öppna 10 - 15 nya varuhus i Sverige. Bauhaus avser även som nästa steg att 
etablera sig i Norge. Huvudsätet för Bauhauskoncernen är i Mannheim i Tyskland men 
kedjan är schweizisk. (www.bauhaus.se) 

5.3.1 Kundgrupper 

Bauhaus har lokala byggare, hantverkare och GDS-konsumenter som kundgrupper. GDS-
konsumenter motsvarar ca 90 procent av deras kunder och lokala byggare och hantverkare 
motsvarar de resterande 10 procenten.  
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5.3.2 Varugrupper 

Bauhaus indelar sina varugrupper i 6 divisioner: (1) byggvaror, (2) trädgård, (3) VVS, (4) 
verktyg, (5) el-artiklar samt (6) järnvaror.  Varugrupperna är ungefär lika stora och det 
sker för närvarande en försäljningsökning av hela produktsortimentet. Viktiga 
produktgrupper för Bauhaus är byggvaror, trädgård och VVS. Bauhaus har även ett större 
beställningssortiment för produkter som ej ingår i det ordinarie produktsortimentet. 
Vidare anser Bauhauskoncernen att svensk trä har bra kvalitet och dessa leverantörer 
skulle vara väldigt intressanta att arbeta med i framtiden.  

5.3.3 Inköpsfunktion och strategi 

Bauhaus anser att deras största konkurrenter i Sverige är K-Rauta och nyetablerade 
Hornbach. Vidare finns det enligt dem själva plats för tre stora aktörer på den svenska 
bygghandeln, varav en av dem ska vara Bauhaus. Svenska Bauhaus inköp, 
marknadsföring och administration styrdes tidigare ifrån det skandinaviska Servicecentret 
beläget i Danmark. Svenska Bauhaus är dock numera fristående från den tidigare danska 
styrningen och fungerar som ett självständigt bolag med 40 personer anställda på det 
svenska servicekontoret i Järfälla. 

Vid huvudsätet för Bauhauskoncernen finns en stor europeisk inköpsgrupp som sluter 
avtal med leverantörer från hela världen. Denna inköpsgrupp skapar en inköpskatalog 
som sedan svenska Bauhaus kan använda för att välja vilka leverantörer de avser att 
arbeta med. Svenska Bauhaus köper ca 70 procent av de totala inköpen genom denna 
inköpskatalog, resterande avtal sluts direkt med lokala leverantörer.  

Bauhaus har inga centrallager eller terminaler i Sverige. Det finns dock centrallager i 
Tyskland och Danmark som svenska Bauhaus utnyttjar för att skapa välfungerande 
logistiska flöden, även i Asien har Bauhaus utarbetade logistiklösningar. 

Vidare menar Bauhaus att det är viktigt att bygghandeln är internationell och att den 
svenska bygghandeln måste följa utvecklingen i övriga Europa. Genom att bygghandeln 
blir internationell ges även möjligheten för svenska leverantörer att nå en internationell 
marknad, t ex genom Bauhaus inköpskatalog där alla 190 Bauhausvaruhus får möjlighet 
att använda svenska träleverantörer.  

5.3.4 Krav på att skapa trävaror med tydligare syfte 

Bauhaus menar att de största kravställningarna för leverantörerna är att förbättra sin 
prisbild, leveranssäkerhet och kvalitet. Leverantörer måste själva medverka till 
produktidéer och följa bygghandelns kunders krav och efterfrågan på utveckling. 
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Vidare måste leverantörer leda utvecklingen av produkter genom att hela tiden eftersträva 
att kundanpassa produkter och förstå efterfrågan på marknaden. Bauhaus anser att trä bör 
i större utsträckning bli en handelsvara genom att skapa lämpliga artikelnummer och 
lämplig förpackning. I Tyskland har trävaror utvecklats betydligt mer än i Sverige, bland 
annat genom försäljning av ett flertal trävaror på bestämda längder istället för löpmeter. 
Genom detta får trävaror ett tydligare syfte och får ett större värde i handelsledet. 

5.4 Beijer Byggmaterial 

Beijer Byggmaterial AB är Sveriges största rikstäckande bygghandelskedja och återfinns 
på ett 50-tal platser i landet. Beijer Byggmaterial omsätter ca 3 miljarder kronor samt har 
omkring 1500 anställda. Beijer Byggmaterial är en del av den danske koncernen Danske 
Trælast, där även byggvaruhuskedjorna Cheapy lågprisbygg och Silvanbygg ingår. 
(www.beijerbygg.se; www.cheapy.se; www.dansketraelast.dk; www.silvanbygg.se)  

5.4.1 Kundgrupper 

Beijer Byggmaterial har tre ungefär lika stora kundgrupper: (1) riksbyggare, (2) lokala 
byggare och hantverkare, (3) konsumenter8. Den ökade konkurrensen inom bygghandeln 
har fått konsekvensen att Beijer byggmaterial i större utsträckning måste ha rätt prisläge 
gentemot deras kundgrupper. Detta då de annars får mindre lätt att kunna vara tillräckligt 
konkurrenskraftiga gentemot andra aktörer inom bygghandeln. 

Även om kunder, speciellt GDS-konsumenter, har blivit mer prismedvetna har dock andra 
faktorer påverkan på kundens val av inköpsställen. Då ofta GDS-konsumenten har ett 
flertal frågor har Beijer byggmaterial som mål att erbjuda dessa konsumenter ett högt 
mervärde i form av bred kompetens och servicegrad hos deras personal.  

Vidare menar Beijer Byggmaterial att det finns två viktiga faktorer som har betydande 
påverkan på var en kund väljer att göra sina inköp av byggmaterial: (1) tillgänglighet – 
avståndet till byggvaruhuset och öppet tider etc. samt (2) sortimentet – bredd, djup, 
tillgängligt i lager och produktsortimentsammansättningen. Genom detta menar Beijer 
Byggmaterial att kunder i större utsträckning väljer Beijer Byggmaterial istället för en 
traditionell brädgård, då dessa inte kan erbjuda ett lika stort sortiment och sällan har en 
lika hög tillgänglighet.  

                                              
8 Vanligtvis benämnd hemmabyggare eller gör det själv (GDS) kund 
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5.4.2 Från traditionella varugrupper till systemtänkande 

Beijer Byggmaterial köper årligen trä för omkring 600-700 miljoner kronor vilket gör att 
trä står för en betydande del av omsättningen och är en viktig handelsvara. Dock går 
Beijer Byggmaterial mer och mer ifrån den traditionella klassificeringen av varugrupper 
till att istället ha ett funktionstänkande inom koncernen. Detta innebär att Beijer 
Byggmaterial istället för att definiera traditionella varugrupper skapar ett antal 
standardprojekt såsom att ”bygga altan”, ”bygga farstukvist”, ”renovera kök” och ”bygga 
carport” etc.  

Beijer Byggmaterial kommer således att kunna erbjuda kunden fullständiga 
systemlösningar för ett antal standardprojekt med en komplett uppsättning av material för 
ändamålet. Följaktligen skapar Beijer Byggmaterial ett systemtänkande och utvecklar 
själva en lämplig produktsammansättning för kunden. Beijer Byggmaterial har också för 
närvarande ett flertal egna varumärken vilket de också i framtiden avser att öka.   

Även om Beijer Byggmaterial mer och mer går ifrån det traditionella varugrupptänkandet 
till ett funktionstänkande efterfrågar de inte att deras leverantörer ska kunna koordinera 
och leverera några systemlösningar. Anledningen att de inte driver deras leverantörer i 
samma utveckling är att Beijer Byggmaterial vill undvika ett alltför stort 
beroendeförhållande till sina leverantörer. Således vill de ha möjlighet att själv kunna 
plocka samman lämpliga systemlösningar att erbjuda sina kunder utan ett beroende av 
leverantörers eventuella systemlösningar. 

5.4.3 Inköpsfunktion och strategi 

Beijer Byggmaterial arbetar kedjemässigt i deras avtalsstruktur med deras leverantörer 
vilket medför att ca 90 procent av den totala volymen hanteras genom centrala avtal. 
Vanligtvis är det två leverantörer per produktområde varav en är huvudleverantör. Avtal 
på träsidan sluts dock inte uteslutande centralt, vidare finns det inom detta område ca 30-
40 leverantörer till skillnad från normalfallet med två leverantörer. Beijer Byggmaterial 
avser att ha långsiktiga samarbeten med deras leverantörer, t ex benämns avtal med 
leverantörer som samarbetsavtal. De har också avsikt att enbart sluta avtal direkt med 
tillverkaren istället för grossister i den utsträckning det är möjligt. Även om Beijer 
Byggmaterial har ett flertal svenska leverantörer finns det tendenser inom bygghandeln 
som antyder att det kommer att ske en betydligt större andel import till den svenska och 
den nordiska marknaden i framtiden. Den främsta anledningen att Beijer Byggmaterial 
väljer utländska leverantörer istället för svenska är prisbilden.  
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Beijer Byggmaterial integrerar till viss del sina leverantörer närmare genom att vissa 
tillverkare och grossister har en konstellation hos dem 9 . Detta innebär att Beijer 
Byggmaterial styr deras lager så till vida att de kontrollerar max och min på lagernivån, 
alltså en form av säkerhetslager eller en form av VMI-lösning 10 . Då ett fåtal av 
produkterna står för en stor del av volymen samt att produktåtgången är tämligen lik 
månad efter månad och sällan fluktuerar speciellt mycket under året menar Beijer 
Byggmaterial att det finns stora möjligheter till rationaliseringar och automatisering av 
produktflödet, lager- och orderhantering.   

5.4.4 Logistisk hantering 

Beijer Byggmaterial köper i stor utsträckning fritt levererat från deras leverantörer vilket 
gör att det inte alltid är den bästa logistiska lösningen i deras eget perspektiv. Detta då 
Beijer Byggmaterial indirekt betalar för dessa fraktkostnader. En fördel med detta är dock 
att större krav på leveranssäkerhet kan ställas på leverantörerna.  

Beijer Byggmaterial har för närvarande inget centrallager. Deras byggvaruhus avropar 
beställningar av material beroende på efterfrågan och sedan går flödet direkt ifrån fabrik 
till respektive anläggning, ca 10-20 procent går direkt från fabrik till kund utan att gå 
förbi byggvaruhusen. Då Beijer Byggmaterial i dagsläget köper in de flesta produkterna 
fritt levererat och det finns för närvarande ingen fokus på att kunna kontrollera de 
logistiska flödena gentemot deras leverantörer och underleverantörer.  

Det har dock förts diskussioner angående att Beijer Byggmaterial skulle kunna sluta egna 
logistikavtal med transportbolag vilket skulle innebära betydligt större volymer och 
flöden än vad de enskilda tillverkarna gör i dagsläget. Beijer Byggmaterial menar vidare 
att den mest lämpliga hanteringen och koordinationen av träindustrins divergerande 
produktflöde från sågverk till byggindustrin och slutkonsumenter är genom att använda 
Beijer Byggmaterial som koordinationspunkt.  

5.4.5 Beijer Byggmaterial på en internationell marknad 

Beijer Byggmaterial avser inte att själva etablera sig internationellt som ett möjligt 
åtgärdsförslag när den svenska bygghandeln alltmer karakteriseras av en ökad grad av 
globala aktörer. Detta då det fortfarande finns mycket att göra på den lokala marknaden 

                                              
9 Även en leverantör av trävaror har ett sådant lagerlösning hos Beijer Byggmaterial. 

10 Med VMI (vendor managed inventory) menas leverantörsstyrda lager där leverantören ansvarar för det köpande 
företagets lager, min, max och påfyllnad etc. (Disney & Towill, 2003) 
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och därmed menar Beijer Byggmaterial att det är bättre att investera i resurser för att 
erhålla marknadsandelar på den marknad där redan Beijer Byggmaterial är ett erkänt och 
inarbetat namn. Att försöka etablera sig på t ex den större europeiska marknaden skulle 
för närvarande bli för kostsamt och kräva för stora resurser för att det skulle vara 
ekonomiskt försvarbart i det kortare perspektivet. 

5.4.6 Krav på kundfokus, industrialisering och produktivitetsutveckling 

Den ökade prismedvetenheten hos GDS-konsumenterna, en ökad bygghandelsmarknad 
och en hårdare konkurrens inom bygghandeln medför större krav på Beijer Byggmaterials 
leverantörer. Det främsta kravet Beijer Byggmaterial har på deras bakomliggande 
leverantörer är att de ska kunna följa med prismässigt. Det innebär att Beijer 
Byggmaterial förväntar sig att deras leverantörer genom produktutveckling och 
produktivitetsutveckling ska förbättra sin effektivitet, annars riskerar de att andra 
leverantörer väljs som bättre hanterar och klarar av detta. Det kommer således generellt 
sett finnas litet utrymme för leverantörer att kunna göra några prishöjningar i framtiden. 
Beijer Byggmaterial menar att deras leverantörer måste ha en effektiv 
produktivitetsutveckling och måste minst ligga i nivå med inflationen för att priser på 
produkter åtminstone ska kunna hållas konstant.  

Vid Beijer Byggmaterials val av leverantörer är det dock inte lägsta pris i dagsläget utan 
vad det handlar mer om vilka priser leverantören kan erbjuda på längre sikt, där 
produktivitetsutveckling ska betraktas som pris över tid. Detta medför att Beijer 
Byggmaterial behöver få insikt i deras leverantörers produktionsprocess för att kunna 
skapa en dialog med deras produktutveckling samt för att säkerställa att de också ställer 
samma krav på produktivitetsutveckling som Beijer Byggmaterial gör på sig själva.  

Beijer Byggmaterials värde ligger i att kunna tillgodose sina kunders behov på 
bygghandeln. När det sker en förändring hos kundernas behov efterfrågar Beijer 
Byggmaterial kontinuerligt att leverantörerna ska utveckla en produkt som kan 
tillfredställa det nya behovet som har uppstått hos deras kunder. Dock har inte alla 
leverantörer tillräckligt kundfokus och lyhördhet gentemot deras kunders behov11. 

Beijer byggmaterial menar att det saknas en industrialisering av många av deras 
leverantörer. Det saknas i nuläget en förståelse för vilka behov som finns hos 
slutkonsumenterna. Speciellt leverantörer av trä har inte en tillräcklig kundfokus utan 
koncentrerar sig enbart på sin egen produktion. Vidare kan generellt precisionen och 
                                              
11 I detta fall menas Beijers Byggmaterials kunder då de själva inte har något direkt behov. 
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tillförlitligheten i leveranstider och leveranskvantiteter från deras leverantörer bli 
betydligt bättre. 

Beijer Byggmaterial menar att det är av stor vikt att dagens leverantörer inser att de inte 
enbart konkurrerar på den svenska eller den nordiska marknaden utan att de verkar på en 
internationell marknad. Således bör varje leverantör jämföra sin egen prisbild med de 
internationella konkurrenterna. Har leverantören en högre prisbild än sina konkurrenter 
och ingen bakomliggande motivering (högre kvalitet på produkter, bättre leveranstider 
eller -villkor etc.) finns till detta bör leverantören fundera hur den kan ändra denna 
prisskillnad till fördel för dem själva. Detta för att undvika att de i framtiden riskerar att 
konkurreras ut av andra leverantörer.  

5.5 Byggtrygg 

Byggtrygg är en byggvaruhuskedjeorganisation med 56 byggfackhandlare som är 
medlemmar i den ideella föreningen Byggtryggförbundet som tillsammans också äger 
servicebolaget. Den sammanlagda försäljningen i kedjan uppgår till runt 2,7-2,8 miljarder 
kronor per år. Servicebolaget Byggtrygg har till uppgift att företräda medlemmarna i 
föreningen samt samordna deras inköpsverksamhet. Byggtrygg har även till uppgift att 
arbeta med produktutveckling och utbildning samt utveckla gemensam marknadsföring 
för medlemsföretagen och deras leverantörer. (www.byggtrygg.se) 

5.5.1 Sveriges näst största byggvaruhuskedjeorganisation 

Byggtrygg är Sveriges näst största byggvaruhuskedjeorganisation och är till storlek 
ungefär lika stora som Beijer Byggmaterial. Byggtrygg är en oprofilerad kedja och 
därmed syns aldrig deras namn i konsumentled då medlemmarna har kvar sina enskilda 
namn (t ex är bygghandeln Wik & Wall AB i Linköping medlem). Genom detta menar 
Byggtrygg att de är en kedja som är starkare på den lokala marknaden än på riksplanet 
och således behöver de ej lägga ner resurser på att bli starka på orter där inte Byggtrygg är 
representerade. Byggtrygg har i uppdrag av deras medlemmar att utveckla: (1) 
inköpsavtal – och således en gemensam varumärkesstrategi för vilka tillverkare och 
distributörer som ska leverera varor till medlemsföretagen, (2) gemensam marknadsföring 
samt (3) tillhandahålla IT-stöd för medlemsföretagen.  

Professionella byggare, som innefattar både riksbyggare, enskilda hantverkare och små 
byggare utgör ca 70 procent av Byggtryggs totala försäljning, dock går mindre än 2 
procent till de stora riksbyggarna som NCC och Skanska. GDS-marknaden motsvarar 
ungefär resterande 30 procent av den totala försäljningen. 
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5.5.2 Varugrupper 

Byggtrygg indelar sitt sortiment i ca 30 varugrupper och har vanligtvis två varumärken 
per respektive varugrupp; runt 70 varumärken hanteras för närvarande. Trävaror och 
vidareförädlat trämaterial utgör ca 35 procent av sortimentet och är således den största 
varugruppen, dock köps trävaror ej in centralt utan varje medlem införskaffar sina egna 
trävaror. I dagsläget ser Byggtrygg en tillväxt inom de varugrupper som har att göra med 
boendemiljön och interiör, t ex golv, kök, ytskiktsmaterial och badrumsmaterial. Det är en 
dock en stagnation av material för nybyggnad såsom gips, isolering, reglar och tak. 

Även om Byggtrygg handlar med ett flertal varumärken (ca 70 stycken) menar Byggtrygg 
att trä inte kan behandlas som ett varumärke. Problemet är att det inom träindustrin ej 
finns något profilerat varumärke utan att den i bästa fall är normerad eller standardiserad, 
se vidare diskussion avsnitt 5.5.6.  

5.5.3 Inköpsfunktion och strategi 

Byggtrygg menar att de som byggvaruhuskedjeorganisation är den naturliga parten för att 
hantera och koordinera träindustrins divergerande produktflöde gentemot byggindustrin, 
bygghandlare och GDS-konsumenter. Detta då Byggtrygg har samma funktion och 
kapacitet i sina egna medlemmars byggvaruhus som erhålls när stora byggföretag ska 
bygga upp en stor terminal för att ha möjlighet att lagerföra byggprodukter. Det viktiga är 
att Byggtryggs bygghandlare har låga kostnader i deras terminalisering. Klarar de detta 
blir det den bästa lösningen för att hantera träindustrins divergerande produktflöde för 
både tillverkare, kunder och Byggtrygg själva. 

Byggtrygg har inget centrallager utan deras medlemmar avropar beställningar av material 
beroende på efterfrågan och sedan går flödet direkt ifrån tillverkare till respektive 
bygghandel. Det finns dock varugrupper med ett högt varuvärde som har en låg frekvens 
där Byggtrygg också använder grossister som samarbetspartner som har en kapacitet att 
samla och iordningställa en större del av en sådan sortimentsammansättning, t ex verktyg 
såsom skruvmejslar. Vidare menar Byggtrygg att även om de utnyttjar grossister för att 
kunna samla ett större sortiment måste grossisterna bli tydligare i deras affärsidé och 
vilket värde det tillför till bygghandeln. De grossister som kan profilera sig och har en 
tydlighet i deras erbjudande kommer att kunna överleva långsiktigt.  

Byggtrygg har ingen avsikt att för närvarande utveckla egna varumärken inom viktiga 
varugrupper. Detta då de själva anser att om inte deras tillverkare kan tillhandahålla 
lämpliga och bra varumärken kan förmodligen inte Byggtrygg göra det på ett bättre sätt. 
Vidare menar de att det inte skulle tillföra någonting till deras kunder på marknaden att 
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skapa egna varumärken då deras befintliga varumärken har ett igenkännande och en 
acceptans hos deras nuvarande kunder. 

5.5.4 Byggtrygg på en internationell marknad 

Då det har skett en stor internationalisering hos Byggtryggs leverantörer och för att kunna 
erhålla en bättre förhandlingskraft och makt gentemot dessa stora tillverkare menar 
Byggtrygg att även de förväntar sig att bli internationella, genom t ex en konstellation 
med motsvarande utländska organisationer. Detta då den svenska bygghandelsmarknaden 
är alldeles för liten för att återförsäljare ska kunna erhålla avtal och villkor som är lika 
rimliga och förmånliga som de avtal som de större internationella byggvaruhuskedjorna 
erhåller. Genom att bli internationell kan Byggtrygg skapa en köpardominans istället för 
säljardominans och således erhålla större makt och kontroll över de internationella 
leverantörerna. 

Det gäller även att komma till ett stadium där både leverantörer och byggvaruhuskedjor 
inte fokuserar på att enbart sälja och köpa, utan båda parterna ska kunna erhålla en 
lönsamhet i leveransprocessen och genomföra detta på det effektivaste förfarande som är 
möjligt. För att kunna ha lyckats med detta måste Byggtrygg vara en jämbördig partner 
till de stora internationella tillverkarna och sålunda erhålla en tillräcklig konkurrenskraft 
även gentemot andra byggvaruhuskedjor vilket ej kan erhållas genom att vara verksam 
enbart på den inhemska marknaden. 

5.5.5 Byggtryggs inköpsförening som en del i en större inköpsgrupp 

Byggtryggs inköpsförening ingår som en del i den skandinaviska inköpsgruppen Scandek 
I/S som även består av Ditas A.m.B.a (Danmark) och Nordek AS ( Norge). Målsättningen 
med inköpsgruppen är att bli Skandinaviens största inköpskedja av byggmaterial, utveckla 
täta samarbeten med leverantörer samt kunna sluta förmånliga leverantörsavtal på basis 
av den stora volymen som de tre inköpsföreningarna utgör tillsammans. Scandek I/S har 
ett brett utbud av produkter men som till största del är avsett för den professionella 
marknaden. (www.scandek.se) 

5.5.6 Krav på att göra trä till en handelsvara 

Även om inte Byggtrygg har till uppdrag av sina medlemmar att inhandla trävaror centralt 
menar Byggtrygg att det finns ett flertal brister hos dessa leverantörer. Träindustrin borde 
satsa mer på den inhemska marknaden och sålunda erhålla en stabil marknad och sedan 
avsätta resten på export. Genom detta skulle de även bli mindre känsliga för 
konjunktursvängningar på utländska marknader. Vidare är träindustrin mindre bra på att 
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marknadsföra trä som ett lämpligt byggmaterial. Exempelvis erhåller Byggtrygg 
betydande stöd och resurser för att kunna marknadsföra och skapa kompetens för gips och 
plåttak men hittills har de ej erhållit några resurser för att genom bygghandeln kunna 
marknadsföra svensktillverkade träprodukter. 

Byggtrygg menar även att den växande GDS-marknaden i de skandinaviska och 
anglosaxiska länderna påverkar leverantörerna och skapar en annorlunda kravbild. Till 
skillnad från träindustrin i Sverige har man i Tyskland och England lyckats göra trävaror 
till en handelsvara genom t ex artikelnummer, information, varucertifikat och lämplig 
förpackning.  

I Sverige betraktar träindustrin fortfarande trä alldeles i för stor utsträckning som enbart 
en bulkprodukt. Byggtrygg tror dock att träindustrin i Sverige måste agera liknande som i 
Tyskland och England då GDS-marknaden blir allt större och viktigare i Sverige. 

Det är först när trä kan bli accepterat och betraktas som en riktig handelsvara som det 
även får ett riktigt värde i handeln och dess led.  Vidare kan Byggtrygg ej själva skapa en 
efterfrågan på trävaror utan träindustrin måste göra trä till en samlad handelsvara och 
hjälpa sina återförsäljarkedjor att skapa en större efterfrågan av trävaror. 

Generellt sett menar Byggtrygg att det är viktigt för leverantörer att inse att 
byggvaruhuskedjor och leverantörer måste arbeta tillsammans och att deras arbete ej är 
slutfört förrän Byggtrygg har sålt produkten till deras kunder. Båda parterna måste inse att 
de tillhör ett system för att ta produkten till marknaden och det måste göras på effektivast 
möjliga vis. Dessa roller bör leverantören få klart för sig istället för att enbart betrakta 
processen som att köpa och sälja. 

Slutligen menar Byggtrygg att tillverkarna förutom bra samarbetsavtal själva måste skapa 
en efterfrågan på deras produkter eller åtminstone deltaga tillsammans med Byggtrygg för 
att skapa denna efterfrågan och i nuläget finns det väldigt lite intresse från träindustrin att 
göra detta.  

5.6 Coop Sverige 

Coop Sverige AB är en del av Coop Norden AB. Coop Norden AB är med sin 29 
procentiga marknadssandeln nordens största aktör inom dagligvaruhandeln och har 
närmare 26000 anställda och omsätter 80 miljarder kronor. (www.coop.se)  

Coop Sverige AB består av ett flertal sektioner. Den del som har studerats är Coops 
sektion bygg och trädgård. Fortsättningsvis avses denna sektion när Coop nämns och t ex 
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deras strategier, inköp och krav diskuteras. Vidare benämns Coop i nedanstående text som 
en stormarknad då Coop12 som helhet ej är en utpräglad byggvaruhuskedja. 

5.6.1 Kundgrupper  

Coop Sverige AB har inom sektionen bygg och trädgård lokala byggare, hantverkare och 
GDS-konsumenter som kundgrupper. På en 10 års sikt har omsättningen för sektionens 
GDS-marknaden tredubblats. Det har alltså skett en förändring från att deras kunder som 
installatörer och hantverkare dominerat handeln till att GDS-konsumenten alltmer har fått 
ett större överstag.  

Coop menar dock att det kommer bli betydligt svårare att behålla samma ökningstakt i 
framtiden. Detta då fler och fler konkurrenter som K-Rauta, Bauhaus och Hornbach 
kommer in på marknaden som försöker erhålla större marknadsandelar och utgör starka 
konkurrenter. Som följd av detta måste Coop vara oerhört effektiva för att kunna 
konkurrera med dessa nya aktörer, till exempel tillämpas lokala prisanpassningar på alla 
stormarknader då det inte alltid går att hantera prissättningen på centralnivå. 

5.6.2 Varugrupper 

Coops sektion bygg och trädgård omsätter ca 2,3 – 2,4 miljarder kronor på den svenska 
marknaden. Sektionen indelar sina varugrupper i: (1) verktyg, bil och beslag, (2) VVS, 
bad och el, (3) bygg, (4) färg, vägg och golv, (5) trädgård, (6) vitvaror och kök. 
Omsättningen är någorlunda jämt fördelad mellan dessa varugrupper. De varugrupperna 
med starkast tillväxt är för närvarande trädgård och GDS i allmänhet samt golv, kakel och 
bad. Handverktyg och kök är varugrupper med mindre bra utveckling och tillväxt. 

5.6.3 Inköpsfunktion och strategi 

Coop menar att de kommer att behöva en större hjälp av sina leverantörer i framtiden. Det 
finns två möjliga alternativ. Det ena är att Coop inköpsavdelning kommer att arbeta direkt 
gentemot tillverkarna. Coop äger för närvarande inte några egna produktionsanläggningar 
utan de har ett antal inköpskontor ute i världen såsom i Kina, Hongkong och Vietnam. 
Sålunda kan de skapa egna varumärken (t ex har de för närvarande det egna inarbetade 
varumärket Hugin) och istället för att ha en bred produktflora inom vissa segment endast 
sälja ett fåtal utvalda produkter. Detta gör att bättre priser kan erbjudas till Coops kunder 

                                              
12 Vidare avses sektionen Bygg & Trädgård när Coops inköpsfunktion, strategi, kundgrupper, varugrupper och 
kravställningar diskuteras. 
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samt att de kan koncentrera sig på att skapa bra information omkring produkten och 
eventuellt även kunna bli marknadsledare inom produktområdet. 

Det andra alternativet är att Coop arbetar med utvalda partners och tillsammans med dem 
utvecklar ett flertal produkter inom olika områden. Detta skulle medföra att leverantören 
kanske måste vara med och utbilda personalen om produkten. Ett exempel på detta är 
Black & Decker som hjälper Coop med att utbilda deras personal och utveckla bra 
information på etiketter och säljlösningar, vilket gör det rationellt och effektivt för Coop. 

Leverantörer som Coop väljer att arbeta med måste i framtiden alltmer ha en idé om hur 
produkten de tillför på bästa sätt ska kunna säljas hos Coop: s anläggningar. Leverantören 
måste inse att det handlar mer om att kunna sälja produkten till Coop: s slutkunder än att 
enbart betrakta det som en försäljning av varor till Coop. På lite längre sikt blir inga 
leverantörer långvariga om de säljer produkter som Coop upplever som svårsålda. Även 
om Coop till viss del använder utländska leverantörer som erbjuder billiga 
importprodukter behöver de också kunna erbjuda svenska eller europeiska produkter till 
sina kunder. Detta för att kunder oftast efterfrågar båda delarna. 

Som ett led i detta menar Coop att de i framtiden kommer att ha leverantörer som är stora 
och som äger viktiga och attraktiva varumärken samt att de kommer att själva göra sina 
inköp direkt hos producenter, detta kommer att medföra att det är möjligt att ett flertal 
mellanhänder kommer att försvinna i framtiden. Med Coops framtida 
marknadskommunikation samt bemanning kommer de ej heller ha lika breda sortiment, 
detta då det kräver för mycket arbetskraft och servicegrad. 

Coops sektions bygg och trädgård avser även att i framtiden ha ett flertal egna 
varumärken. Enligt Coop finns det idag utrymme för att ha marknadsledarens varumärke 
samt ett flertal egna varumärken där något av dessa även kan vara lågpris eller unbranded. 
Genom detta kan Coop ta större kontroll över sitt sortiment och det finns idag även 
möjlighet att använda samma leverantör för ett flertal olika varumärken. 

5.6.4 Logistisk hantering 

Coop Sverige AB har ett gemensamt rikslager där de arbetar med terminalisering av det 
totala varuflödet. Detta gör att de kan samordna flöden från tillverkare och grossister och 
sålunda får lokala stormarknaderna ett samlat varuflöde vid en speciell tidpunkt. Vid stora 
beställningar går dock varuflödet direkt från tillverkare till stormarknad. Coop 
kontrollerar och styr transporterna i Sverige och Danmark men även vid inköp ifrån Asien. 
Anledningen till detta är de kan bättre försäkra sig om att leveranserna håller hög 



Byggvaruhuskedjors kravställningar på sina leverantörer 
 

 86 

precision och tillförlitlighet samt att bra och förmånliga avtal kan förhandlas fram genom 
de stora totala volymerna. 

5.6.5 Coop på en internationell marknad 

Vidare menar Coop att om marknaden fortsätter att utvecklas på samma vis och således 
enbart internationella aktörer dominerar marknaden blir Coop tvungna att själva i större 
utsträckning bli internationella, annars riskerar de att bli uppköpta eller utkonkurrerade.  

Coop menar att det krävs att de klarar av att bli en sådan maktfaktor att de kan ha en 
påverkan på marknaden. Vidare menar Coop att det som talar emot att marknaden endast 
kommer att bestå av stora internationella aktörer är att det finns en trend bland GDS-
konsumenterna att långsiktigt föredra den lokala handlaren. Detta skulle således innebära 
att det skulle finnas möjlighet för lokala kedjor eller byggvaruhuskedjeorganisationer 
(vilka inte använder kedjenamnet i konsumentled) att vara konkurrenskraftiga gentemot 
stora multinationella byggvaruhuskedjor. 

5.6.6 Krav på ökat stöd från leverantörerna 

Då Coop avser att i framtiden ha en betydligt mindre bemanning både centralt och ute i 
deras anläggningar kommer det att påverka deras leverantörer. I framtiden avser Coop att 
ha ett mindre komplicerat sortiment som är lättare att beställa samt efterfråga mer stöd 
och hjälp att sköta dessa sortiment från deras leverantörer. 

Eftersom personalen i anläggningarna blir färre kommer det att krävas att leverantörerna i 
större utsträckning kan hjälpa till med information till kunderna, t ex i form av 
kundbroschyrer för att hjälpa kunden att ta köpbeslut. Detta är speciellt viktigt då många 
GDS-konsumenter har ett stort behov att kunna fråga personalen samt kunna få hjälp med 
deras köpbeslut. Vidare att leverantören kan underlätta för Coop genom att i större 
utsträckning än idag underlätta sortimentshanteringen samt öka graden av automatisering. 
Ett flertal av Coops leverantörer är idag EDI13-anslutna och det blir ett krav i framtiden att 
alla leverantörer ska vara det.  

En sådan stor kedja som Coop har enligt dem själva möjlighet att ställa allt större krav på 
sina leverantörer och de som inte har möjlighet att efterfölja dessa krav eller inte agerar 
efter givna riktlinjer brukar inte bli långvariga leverantörer till Coop. Som ett led i detta 

                                              
13  Electronic data interchange (EDI) innebär att företag och dess leverantörer i en försörjningskedja genom 
sammankoppling av deras respektive affärssystem elektroniskt utbyter information om fakturering, lagernivåer, 
orderhantering, produktionstakt och prognoser etc. (Witte et al, 2003) 
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och för leveranser från Coops leverantörer ska hålla hög precision och tillförlighet har 
olika bötesklausuler införts.  

5.6.7 Förändring av Coop Sverige AB medför påverkan på leverantörer 

Då Coop står inför fasen att starta en ny stor gemensam nordisk detaljhandelsorganisation 
kommer det att ha en betydande påverkan på deras leverantörer och deras 
leverantörsstruktur. Detta då det tidigare har funnits ett flertal leverantörer i varje nordisk 
land som har levererat liknande produkter och det nu räcker att Coop använder en eller 
två leverantörer för hela nordiska marknaden.  

Detta gör att nya nordiska Coop kommer att kunna erbjuda sina leverantörer långa avtal 
och betydligt större volymer men de kommer också att kräva avsevärt mycket mer av sina 
leverantörer såsom lägre priser. Coop menar att den största utmaningen för leverantörer är 
att vara följsamma i Coops och handelns utveckling samt att de kan läsa av behovet från 
marknaden. Då det är en sådan stor prispress på marknaden måste alla kunna anpassa sig 
och ha möjlighet att skära sina kostnader, speciellt svenska leverantörer måste hitta 
kostnadseffektivare lösningar.  

5.7 Hornbach 

Hornbach är en av de ledande byggvaruhuskedjorna i Europa och en av marknadsledarna 
i Tyskland. Företaget är ett 125 år gammalt familjeföretag och redan 1968 startade 
Hornbach sitt första byggvaruhus (eller megastore som de själva benämner varuhusen).  

Hornbach finns representerade i sju länder (Tjeckien, Schweiz, Österrike, Tyskland, 
Nederländerna, Luxemburg och Sverige) och har sammanlagt mer än 100 byggvaruhus. 
Genomsnittliga butiksytan för ett byggvaruhus är ca 10 000 kvadratmeter och har 68 000 
artiklar i varuhuset samt 120 000 artiklar i sitt sortiment.  Enligt dem själva är den höga 
kompetensen om sitt sortiment, service, pris, tillväxt samt bra lokalisering och 
tillänglighet förklaringen till deras internationella framgång på marknaden. 
(www.hornbach.se; www.hornbach.com) 

Hornbach har sitt huvudsäte i Tyskland och har totalt ca 11 000 personer anställda, på 
huvudkontoret finns 800 personer anställda. I Sverige öppnade Hornbach sin första bygg- 
och trädgårdsmarknad med drive-in i oktober 2003 på Hisingen i Centrala Göteborg där 
även huvudkontoret är placerat. Nästa planerade byggvaruhus är i Malmö och Norrköping. 
Målsättningen är att 10-12 stycken byggvaruhus ska finnas i Sverige om ca 4,5 år. 
Hornbach menar själva att deras internationella konkurrenter i branschen är Bauhaus (se 
www.bauhaus-ag.de), Praktiker (se www.praktiker.de) och OBI Baumarkt (se 
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www.obi.de). Totalt omsätter hela Hornbach-koncernen ca 20 miljarder kronor och är ett 
registrerat aktiebolag på Frankfurtbörsen. Vidare äger byggvaruhuskedjan Kingfisher 12,5 
procent av Hornbach Holding AG. Kingfisher äger också den stora internationella 
byggvaruhuskedjan B&Q samt Castorama, se www.kingfisher.co.uk, 
www.castorama.com och www.diy.com.   

5.7.1 Kundgrupper 

Hornbach har både GDS-konsumenter, lokala byggare och hantverkare som kundgrupper. 
Då Hornbach är nyetablerade i Sverige är det för tidigt i etableringsfasen för att kunna 
uppskatta hur stor andel som är GDS-konsumenter och hur stor andel som är 
professionella byggare.  

5.7.2 Varugrupper 

Hornbach indelar sitt sortiment i fem stycken varugrupper: (1) verktyg, maskiner och 
elvaror etc. (2) VVS, badrum och kök etc. (3) trädgård, (4) byggnad och trä samt (5) 
dekoration, inredning och färg etc.  

5.7.3 Inköpsfunktion och strategi 

Vid huvudkontoret i Tyskland sitter också den internationella inköpsgruppen, dock sluts 
flertalet av avtalen för den svenska marknaden från det svenska huvudkontoret.  Av 
sortimentet i det nyetablerade byggvaruhuset är 60-80 procent svenska produkter och 26-
28 procent är svenska leverantörer. Detta då Hornbach menar att det inte går att kopiera 
ett byggvaruhuskoncept från Tyskland med dess specifika sortimentsammansättning och 
leverantörsstruktur, för att sedan försöka etablera det på samma sätt i Sverige. Hornbach 
avser därför att ha ett stort sortiment anpassat speciellt för den svenska lokala marknaden. 
Det finns dock gemensamma koncerninköpsavtal som Hornbach använder för 
internationella koncernleverantörer. Svenska Hornbach förde under åren 2001 och 2002 
diskussioner med ca 300 leverantörer och avser att skapa långsiktiga och välfungerade 
relationer till de leverantörer man slutit avtal med.  

Hornbach är prisledande på bygghandelsmarknaden och har kommit väldigt långt i 
effektivitets- och produktivitetstänkande, där även fokus finns för att kunna effektivisera 
och minimera energiförbrukningen i deras byggvaruhus. Vidare har Hornbach för avsikt 
att kunna bistå sina leverantörer i deras egna utveckling och tillämpar olika former av 
projektutveckling med deras leverantörer. 

Hornbach har utarbetade logistiklösningar för flödet mellan leverantör till byggvaruhus 
och har sålunda en betydande kontroll på det logistiska flödet. De har två stycken cross-
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docking14 centraler och använder ett Just-In-Time15 koncept i hela kedjan. I princip kan 
leverans ske till Sverige från kontinenten inom 24 timmar. Hornbach ger också en 
möjlighet för svenska leverantörer att använda de återgående lastbilarna för att leverera 
varor till något av deras varuhus i resten av Europa. 

5.7.4 Utveckling av bygghandeln 

Vidare anser Hornbach att bygghandeln i Sverige måste utvecklas.  Genom att Hornbach 
satsar på att vara prisledande inom den svenska bygghandeln menar de själva att de bryter 
en tidigare rabattkultur och erbjuder samma låga priser till den enskilda GDS-
konsumenten som till den professionella byggaren. Detta anser Hornbach att bygghandeln 
i Sverige ej tidigare har gjort, utan professionella byggare har fått betydande rabatter och 
konsumenter har betalat överpriser på byggmaterialet vid anlitning av en lokal byggare.    

Hornbach avser att fortsätta att bli mer internationella genom att framgångsrikt kunna 
anpassa sig till den lokala marknaden och erbjuda de produkter som specifikt efterfrågas 
från dessa kunder. Vidare menar Hornbach att deras leverantörer måste betraktas som 
viktiga kunder till företaget och det har ingen betydelse om de är små eller stora 
leverantörer utan båda två är lika viktiga. 

5.7.5 Kravställningar på leverantörer 

Hornbach menar att det de kräver av sina leverantörer är att de kan erbjuda hög kvalitet, 
leveranssäkerhet, produktionskapacitet och ett attraktivt pris. De har ej för avsikt att 
pressa sina leverantörer utan istället vill de uppnå en välfungerande relation och menar att 
de leverantörer som kan erbjuda det bästa konceptet kommer att vara långsiktigt 
konkurrenskraftiga. 

Vidare är det viktigt för leverantörer i Sverige att de klarar av en stor volym med hög 
precisionsförmåga, även en förbättrad administration kommer att efterfrågas av 
leverantörerna i framtiden.  

                                              
14  Cross-docking kan definieras på samma sätt som merge in transit. Merge in transit är den centraliserade 
koordinationspunkten av det logistiska flödet där flera produktflöden hanteras genom en lagerlös distribution och 
konsolideras och synkroniseras (inte lagras) till en enskild kundorder. (Norelius, 2002) Skillnaden är att i cross-

docking fallet är de så kallade punkterna fast bestämda jämfört med merge in transit punkter som kan vara temporära 
punkter.  

15 Med Just-In-Time eller JIT avses ett kontinuerligt arbetsflöde och sålunda kan onödiga lager och kapitalbindningar 
undvikas (Bergman & Klefsjö, 2001). 
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Svenska leverantörer som vill ha möjlighet att nå den större europeiska marknaden måste 
ha en öppenhet mot dessa nya marknader och ha möjlighet att göra lokala anpassningar av 
produktutformningen. Det finns också ett behov förbättra industrialisering av många 
branscher och genom t ex streckkoder effektivisera hanteringen och flödet av varor.   

Hornbach avser ej att kräva att leverantörer ska utveckla fullständiga system utan dessa 
kommer de att utveckla i samarbete med leverantörerna. Detta för att erhålla hög 
flexibilitet och anpassningsförmåga till den lokala marknaden. Hornbach menar att 
svenskt trä har en hög kvalitet och att efterfrågan av trä som byggmaterial kommer att öka 
väldigt mycket i Europa. Genom att använda Hornbach som marknadskanal har de 
möjlighet att nå den stora europeiska marknaden.  

5.8 Interpares 

Interpares är i särklass Sveriges största byggvaruhandel 16  och är en 
byggvaruhuskedjeorganisation med ca 60 aktieägare vilka tillsammans har 125 
anläggningar i hela Sverige. Interpares är på samma sätt som Byggtrygg en frivillig 
byggvaruhuskedjeorganisation där medlemmarna själva är privata och där de överlåter 
marknadsföring, inköp, avtalsförhandlingar samt fakturering till servicekontoret. Genom 
detta kan medlemmarna erhålla konkurrenskraftiga avtal med leverantörer och göra 
gemensam marknadsföring. Målsättningen är att Interpares ska kunna agera som en 
kapitalägd byggvaruhuskedja men där ägandet fortfarande finns hos de enskilda 
medlemmarna. Som ett led i detta samordnar Interpares sina medlemmar i en 
kedjeverksamhet benämnd till Woody. Genom detta kan medlemmarna i Interpares skapa 
en gemensam profil och sålunda stärka sin konkurrenskraft på den svenska bygghandeln. 
(www.woddy.se; www.interpares.se) 

Interpares har en externomsättning på ca 6 miljarder kronor och fakturerar genom 
servicekontoret ca 2,4 miljarder kronor. De lokala bygghandlarna köper dock fortfarande 
in trävaror enskilt vilket gör att denna inte inkluderas i omsättningen på 6 miljarder 
kronor. Uppskattningsvis skulle Interpares omsätta nära 9 miljarder kronor om trä också 
inkluderades17. 

                                              
16 Interpares benämner sig själva som bygghandlare och benämner sig inte som en byggvaruhuskedja, dock kommer 
denna studie i senare analysavsnitt behandla Interpares tillsammans med övriga byggvaruhuskedjor. Följaktligen 
kommer denna studie att bitvis benämna Interpares som en byggvaruhuskedja, detta för att undvika förvirring och 
skapa en enhetlighet i studien. 

17 Uppskattningen baseras på att ca 30 procent av bygghandelns omsättning är trävaror. 
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Interpares menar att de är bygghandlare och vill ogärna bli urskilda som en 
byggvaruhuskedja då de enligt dem själva representerar de nya aktörerna på marknaden 
såsom Bauhaus, K-Rauta och Hornbach. Bygghandeln i Europa är mer konsumentinriktad 
och detta menar Interpares att det återspeglas i de nya internationella 
byggvaruhuskedjornas strategi. Dessa aktörer måste etablera sig i storstäder där ett stort 
upptagningsområde finns till skillnad från Interpares som kan skapa en lokal styrka och 
en trygghet för deras kunder och en större lojalitet gentemot den lokala bygghandlaren. 
Interpares menar att dessa internationella byggvaruhuskedjor har för avsikt att skapa 
byggvaruhus på samma sätt och med samma funktioner som en stor livsmedelsaffär. 
Interpares skapar istället lokala anläggningar baserat på lokala delägare med hög 
kompetens och engagemang. 

5.8.1 Kundgrupper 

Interpares har ca 65 procent professionella byggare och 35 procent GDS-konsumenter. 
Detta varierar dock väldigt mycket mellan de olika medlemmarna.  GDS-
konsumentmarknaden har haft en tillväxt på runt 10 procent per år. Interpares uppskattar 
själva att de har en 20 procentig marknadsandel av bygghandeln. Interpares menar att 
båda kundgrupperna är väldigt viktiga i framtiden då enbart GDS-konsumenter inte kan 
skapa en tillräcklig volym för att berättiga användandet av logistiklösningar såsom 
centrallager och terminalisering. Professionella byggare ger möjlighet till en större volym 
men har samtidigt stora krav och ger mindre marginaler. 

5.8.2 Varugrupper 

Interpares indelar sina varugrupper i tre grupper: (1) tungt byggmaterial – största gruppen 
och motsvarar över 50 procent av vad som faktureras av Interpares, (2) 
byggförnödenheter – såsom järnvaror och verktyg samt (3) interiöra produkter – såsom 
kök och badrum etc.  

5.8.3 Kedjeorganisation med strategi som en kapitalägd byggvaruhuskedja 

Interpares har för avsikt att i framtiden kunna agera som en kapitalägd byggvaruhuskedja 
men med privata medlemmar som entreprenörer med en hög kompetens. De menar att det 
finns en styrka av att vara en kedjeorganisation då den enskilda medlemmen har tydliga 
incitament för att hela tiden förbättra sin produktivitet och konkurrensstyrka. 
Internationella aktörer skapar inte samma engagemang hos sina byggvaruhus då vinsten 
inte stannar hos den lokala handlaren, till skillnad från en byggvaruhuskedjeorganisation. 
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Anledningen till att Interpares har skapat en väl fungerade inköpsfunktion är att de 
enskilda bygghandlarna har en betydligt starkare relation till servicebolaget än vad de har 
till leverantörerna, något som inte leverantörerna hade räknat med och således 
missbedömt.  

5.8.4 Val av leverantör 

Vidare har Interpares ca 100 leverantörer18 men försöker att alltmer reducera antalet 
leverantörer. Tidigare hade de 150-160 leverantörer. Interpares har insett att det i 
framtiden är mer fördelaktigt för både dem själva, kunder och leverantörer att enbart ha 
ett fåtal huvudleverantörer, t ex inom gips, betong och isolering används enbart en 
huvudleverantör. Att ha ett flertal leverantörer av likvärdiga produkter ger ingen 
möjlighet att utveckla leverantörsrelationer och det är möjligt att leverantörer ömsesidigt 
kommer överens om t ex vissa prishöjningar. Följaktligen avser Interpares att välja en 
huvudleverantör som inte behöver vara marknadsledare. Genom Interpares får 
leverantörer en oerhörd möjlighet att volymmässigt bli väldigt stora på marknaden, vilket 
gjort att vissa av dessa huvudleverantörer har gått om den tidigare ledaren på marknaden.  

Interpares menar att de huvudleverantörer de väljer har en bättre lyhördhet gentemot 
marknaden och vilka behov som efterfrågas. De tidigare stora marknadsledarna har inte 
arbetat aktivt för att hela tiden bli bättre och har även varit nöjda med situationen och 
relationen mellan deras kunder och dem själva. Följaktligen har liten lyhördhet och 
utveckling funnits från dessa leverantörer och detta gav en möjlighet för andra aktörer att 
sluta stora avtal med Interpares. 

Vidare väljer inte Interpares sina leverantörer enbart baserat på pris utan det handlar 
mycket om vilken service de kan erbjuda, logistiska lösningar, certifiering, miljöhantering 
och utveckling av nya system och lösningar. Interpares menar dock att utländska 
leverantörer kommer att öka i framtiden då de långsiktigt kan erbjuda en bättre total 
prisbild. En anledning till att Interpares väljer utländska leverantörer är också att sätta en 
större press på de svenska leverantörerna och undvika de kartelliknande bildningarna som 
Interpares menar att bitvis har förekommit hos svenska leverantörer. Följaktligen erbjuder 
Interpares en marknadskanal med stora volymer och stor potential för leverantörer vilka 
kan uppfylla Interpares kravställningar.  

                                              
18 Träleverantörer är då ej inkluderade. 
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5.8.5 En del i en större inköpsorganisation 

Interpares ingår vidare i en större europeisk inköpsorganisation19, Euro-Mat. Euro-Mat 
har för avsikt att skapa ett kontaktnät mellan bygghandlare på europanivå samt skapa ett 
stort leverantörsnätverk och gemensamma inköpsavtal. Tillsammans omsätter Euro-Mat:s 
medlemmar ca 135 miljarder kronor. (www.euro-mat.se). 

Anledningen till att Interpares har lyckats med deras byggvaruhuskedjeorganisation är 
enligt dem själva att bygghandlare hade alldeles för liten makt gentemot deras 
leverantörer då dessa leverantörer kunde pressa och kontrollera dem. De internationella 
byggvaruhuskedjornas intåg i Sverige har även haft en stor påtryckning på 
kedjebildningen av enskilda bygghandlare.  

5.8.6 Logistiska lösningar 

Interpares köper för närvarande fritt levererat från sina leverantörer men det finns avsikter 
att ändra detta i framtiden. Interpares erbjuder stora volymer och får således bra avtal med 
leverantörer men prispressen på leverantörer kan inte fortsätta hur långt som helst. De 
menar då att nästa fokus blir den logistiska hanteringen, eftersom det finns stora 
kostnadsreduceringar att göra genom att förbättra logistiken mellan leverantör, 
bygghandel och slutkund. Sålunda kommer Interpares att studera hur logistiklösningar 
kan skapas i framtiden för att erhålla en kontroll över det logistiska flödet samtidigt som 
kostnader kan reduceras som medför att bättre priser kan erbjudas till deras kunder. 

5.8.7 Grossisters nya funktion 

Genom att Interpares erbjuder stora volymer har de också ett betydande inflytande på 
både tillverkare och grossister. Interpares menar att grossister måste ändra sin funktion i 
framtiden för att fortsätta vara konkurrenskraftiga.  Interpares menar att ett sätt grossister 
skulle skapa ett större värde för bygghandeln är genom att ta större ansvar för logistiska 
lösningar och koordination av produktflöden. Grossisterna behöver vara ett tekniskstöd, 
utbilda sina kunder och medge att försäljningen av volym går genom tillverkare till kund.  
Dylika funktioner skulle vara värdeskapande för bygghandeln samtidigt som det skulle 
minska risken att enbart avtal sluts med tillverkare i framtiden. 

                                              
19 Jämför med Scandek I/S vilket är en skandinavisk inköpsorganisation där Byggtrygg är medlem. 
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5.8.8 Krav på ökad lyhördhet och kundfokus 

Interpares menar att leverantörer i allmänhet har ett alldeles för stort volym- och 
produktionsfokus. Leverantörer bör inse att det är lika viktigt att fokusera på service, 
certifiering, marknadsföring, miljöarbete, utveckling av nya produkter och system samt 
logistiska lösningar för att vara attraktiva på marknaden. Vidare måste leverantörer inse 
att Interpares tillsammans med andra byggvaruhuskedjor har blivit sådana maktfaktorer 
att de kan behöva behandlas på ett enskilt vis, alltså någon form av key account 

mangement20.  

Leverantörer måste välja bort vissa delar av deras sortiment och differentiera sig. Kan inte 
svenska leverantörer erbjuda en förbättrad prisbild och lyhördhet kommer utländska 
leverantörer att väljas som för närvarande har en bättre prisbild, kundfokus och lyhördhet 
gentemot marknaden.  

5.8.9 Krav på att skapa en central leverantör av trävaror 

Trä kommer sannolikt att inköpas centralt av Interpares i framtiden och detta kommer få 
stor påverkan på leverantörerna från träindustrin. Dessa leverantörer har tidigare visat lite 
intresse för bygghandeln och den nationella marknaden. Istället verkar pappersmassa och 
export vara det som har prioriterats. Anledningen till att exportmarknaden är viktigare är 
att stora aktörer i England och Tyskland kan erbjuda väldigt stora volymer för dessa 
leverantörer. Det finns dock mycket stora volymer att erhålla genom att skapa avtal med 
Interpares. De leverantörer som kan möta Interpares krav har stora möjligheter att bli 
marknadsledare med stora volymer. Vidare kan dessa leverantörer även nå en europeisk 
marknad genom Interpares inköpssamarbeten med Euro-Mat. 

Interpares har ingen avsikt att göra avtal med t ex 45 stycken enskilda leverantörer från 
träindustrin utan de anser att det krävs en samordning mellan dessa leverantörer. Detta 
skulle kunna göras genom t ex ett holdingbolag och genom detta bolag skapa en 
gemensam prislista. Genom detta kan Interpares sluta ett enda avtal och denna 
samordning av leverantörer blir således en koordinationspunkt för träindustrins 
divergerande produktflöde.  

                                              
20 Med key account management (KAM) menas att företaget försäljningsorganisation bör behandla sina viktigaste 
och/eller största kunder med särskilt omsorg och beaktande. Detta för att kunna skapa en nära och långsiktigt 
förhållande med företagets viktiga kunder och sålunda väl kunna möta dessa kunders kravställningar och behov 
(Rheme, 2001).   
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Interpares menar att leverantörer från träindustrin inte inser detta utan de är för mycket 
produktionsorienterade med väldigt liten marknadsfokus. Finska träleverantörer har 
utvecklats betydligt bättre än sina svenska konkurrenter. Större kundfokus finns hos 
mindre leverantörer från träindustrin och Interpares har tydliga exempel på att de 
tillsammans har skapat konkurrenskraftiga lösningar. Följaktligen kan Interpares genom 
samarbete med leverantören erbjuda exempelvis riksbyggare och slutkunder en lösning 
eller ett system som är konkurrenskraftigt gentemot ett flertal av de större aktörerna på 
marknaden.  

5.8.10 Krav på att skapa en tydlig klassificering av trävaror 

Vidare menar Interpares att trä måste bli en handelsvara genom lämplig förpackning och 
klassificering och genom detta skapa ett system av trä. Det finns idag ett stort behov att 
öka kompetensen hos kunder om skillnaden mellan olika kvaliteter mellan trävaror. Detta 
då dagens klassificering är intrabranschfokuserat och inte gentemot GDS-konsumenter. 
Dagens klassificeringssystem medföra att bygghandels kunder väljer trävaror med låg 
kvalitet då dessa har ett betydligt lägre pris. Genom att skapa en handelsvara av trä med 
lämplig förpackning, certifiering och klassificering kan bygghandelns kunder erhålla en 
högre kompetens om trävaror. 

5.9 K-Rauta 

Kesko är Finlands ledande handelskoncern. Inom divisionen Rautakesko ingår 
byggvaruhuskedjan K-Rauta. I Sverige finns för närvarande 11 stycken K-Rauta-
byggvaruhus men det finns en målsättning att etablera två nya varuhus per år i Sverige för 
att slutligen uppnå 20-25 byggvaruhus i Sverige. (www-k-rauta.se;  www.kesko.com) 

På K-Rautas servicekontor i Sverige finns 27 anställda och detta kontor har som funktion 
att göra operativa beslut såsom etablering, ekonomi, IT och produkthantering. Viktiga 
strategiska beslut görs dock fortfarande från huvudkontoret i Finland. K-Rautas 
omsättning 2002 var ca 720 miljoner kronor.  

5.9.1 Varusegment 

K-Rauta har tre varusegment: (1) byggmaterial, (2) verktyg (där även trädgård ingår) samt 
(3) inredning – såsom golv, färg, tapeter etc. Volymmässigt har både byggmateriel och 
verktyg ca 30 procent vardera och inredning utgör de resterande 40 procenten. Det finns 
även ett stort beställningssortiment för den lokala byggaren och hantverkaren. 
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5.9.2 Kundgrupper 

K-Rauta har GDS-konsumenter och lokala byggare som kundgrupper. Målet är att lokala 
byggare och hantverkare ska motsvara 25-30 procent av deras kunder i dagsläget 
motsvarar de ca 15 procent. Försäljning till GDS-konsumenter har haft en otrolig tillväxt 
för K-Rauta och de tror även att denna tillväxt kommer att fortsätta i framtiden.  

5.9.3 Inköpsfunktion och strategi 

K-Rauta anpassar sitt sortiment för att kunna vara konkurrenskraftiga på den svenska 
marknaden. Det går således inte att enbart kopiera ett sortiment direkt ifrån de etablerade 
byggvaruhuskedjorna i Finland. Kesko bidrar dock till inköpsfördelar när avtal ska slutas 
och vissa avtal som koncernen har slutit utnyttjas. Träsidan är lokalt förankrad till Sverige 
och K-Rauta arbetar med leverantörer från träindustrin som finns runtomkring i Sverige. 
För närvarande har K-Rauta ca 170 leverantörer. K-Rauta vill dock ha en långsiktig 
relation med sina leverantörer som båda parter finner nytta av. Ju mer K-Rauta har växt 
och desto mer de växer kommer de i allt större utsträckning arbeta med tillverkare än med 
grossister. K-Rauta har för närvarande inte några egna varumärken, det finns dock 
utarbetade egna varumärken hos Kesko men dessa är ej anpassade till den svenska 
marknaden. 

5.9.4 Logistiska lösningar 

I dagsläget köper K-Rauta in sina produkter fritt levererat från leverantörerna och det 
finns inte tillräcklig volym för att centrallager eller terminaler ska vara lönsamma. Det 
finns dock studier gjorda av moderbolaget som visar när det skulle bli lönsamt för K-
Rauta att ha terminaler i Sverige. Dessa studier visar att K-Rauta måste bli betydligt större 
för att centrallager och terminaler ska kunna vara lönsamt. Kesko arbetar dock mycket 
med terminaler och logistiska lösningar vilket gör att en stor kompetens finns för att 
kunna skapa liknande lösningar i Sverige i framtiden.  

5.9.5 Krav på att leverantörer måste följa utvecklingen 

K-Rauta menar att bygghandeln blir allt tuffare med små marginaler och det finns tydliga 
hotbilder och en större prispress. Följaktligen måste dagens bygghandlare reducera 
kostnader och skapa nya effektiva arbetssätt; emellertid kommer en del av denna press 
och kravställningar bli på leverantörer till bygghandeln. Leverantörer måste i framtiden 
finna kostnadseffektiva lösningar, utveckla nya attraktiva produkter och förbättra sin 
logistik.  
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K-Rauta menar att dagens leverantörer har en ganska bra lyhördhet och kundfokus 
gentemot marknaden och dess behov. Det leverantörer från träindustrin måste inse är 
dock att det krävs olika system och lösningar för att sälja trävaror till en 
byggvaruhuskedja jämfört med att sälja till ett byggföretag. När leverantörer från 
träindustrin säljer trävaror till bygghandeln måste de utarbeta lämplig förpackning, 
märkning av varor samt klassificering.  

Det finns även en efterfrågan att dessa leverantörer måste industrialisera sitt flöde men 
måste samtidigt öka kundfokus. K-Rauta menar dock att leverantörer från träindustrin 
alltmer börjar förstå vikten av att kunna läsa av marknaden och fokusera på behovet från 
marknaden. GDS-konsumenter har vidare ofta en bristfällig kompetens för att förstå 
skillnader mellan olika trävaror och deras klassificering. Följaktligen menar K-Rauta att 
det finns det ett behov för träindustrin att skapa en tydligare klassificering av skillnader 
mellan olika trämaterial och kvaliteter. Detta för att undvika att bygghandelns kunder 
antar att det är skillnader mellan priser hos olika kedjor och bygghandlare när det 
egentligen är skillnad mellan kvaliteten hos träprodukterna.  

5.10 Optimera-koncernen  

Optimera Svenska AB ingår i Optimera-gruppen A/S med huvudsäte i Norge där även L 
A Lund, Byggmo och Skårland ingår. Optimera-gruppen omsätter ca 5 miljarder kronor 
och har ca 1500 anställda.  

Vidare omsätter svenska Optimera ca 1,5 miljarder kronor och har ca 550 anställda. 
Optimera i Sverige bedriver försäljning och distribution av byggmaterial och har även en 
trägrossistverksamhet och exporterar trävaror till Europa. Optimera har 11 byggvaruhus 
men har också ett flertal försäljningsenheter för byggmaterial som enbart är riktade till 
professionella byggare samt dotterbolagen TotalPartner Optimera AB och Bulltofta Bygg 
AB. TotalPartner Optimera AB bedriver försäljning av bygg och industriförnödenheter till 
bygg-, fastighets- och industrimarknaden. Bulltofta Bygg AB är ett av Sveriges största 
byggvaruhus med en omsättning på 139 miljoner kronor och 71 anställda.  

Optimera är den tredje största byggvarukoncernen i Norden. Beijer Byggmaterial och 
Interpares betraktas av Optimera som större. Slutligen har Optimera en omsättning per 
kundkategori på: byggvaror GDS – 26 procent, byggmaterial proffs – 39 procent, grossist 
försäljning – 12 procent, förnödenheter proffs - 23 procent. (www.optimera.se; Optimera-
koncernens informationsbroschyr, 2002)  
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5.10.1 Varugrupper 

Optimera har byggmaterial, järnhandelsvaror och trävaror i sina byggvaruhus och i 
bygghandeln för proffskunder. TotalPartner Optimera AB är som tidigare inriktat emot 
bygg och industriförnödenheter till bygg-, fastighets- och industrimarknaden. Trävaror 
såsom konstruktionsvirke, listverk, paneler och tryckimpregnerat etc. står för ca 35 
procent av omsättningen av byggmaterial. 

5.10.2 Kundgrupper 

Optimera indelar sina professionella kundgrupper (proffsbyggare) i: (1) riksbyggare – 
såsom (PEAB, Skanska NCC och JM), (2) regionala byggare, (3) lokala byggare. 
Riksbyggare står för ca 25 procent av omsättningen, regionala byggare ca 20 procent och 
lokala byggare ca 20 procent. Resterande utgör fastighetsbolag, industrier, stat och 
kommun etc. I Optimeras byggvaruhus är ca 70 procent proffsbyggare och GDS-
konsumenter ca 30 procent och omsätter ca 528 miljoner kronor.  Vidare har Optimera 
sedan 2001 haft en försäljningsökning på ca 10 procent per år av GDS-marknaden.  
Riksbyggare köper fortfarande in trävaror genom bygghandeln vilket gör att dessa varor 
är en mycket viktig varugrupp för Optimera.  

5.10.3 Inköpsfunktion och strategi 

Optimera har en egen inköpsavdelning i Sverige men ett flertal inköpsavtal sluts också 
från huvudsätet i Norge. Därav används vissa av dessa leverantörsavtal även i Sverige, 
bland annat används en gemensam leverantör av spånskivor. Vidare köps i större 
utsträckning alltmer byggmaterial direkt från tillverkare. De grossister som används måste 
alltmer erbjuda värdeskapande funktioner genom t ex större lagerfunktioner och effektiva 
logistiklösningar. 

Avtal sluts således centralt och respektive enhet avropar sedan deras beställningar efter de 
färdiga avtal som existerar. Optimeras trägrossistavdelning sluter avtal direkt med 
leverantör från träindustrin och har ca 15- 20 leverantörer. 

Optimera köper för närvarande in varor fritt levererat från sina leverantörer. Optimera 
menar dock att de i framtiden kommer att ha betydligt större fokus på logistiken och 
sålunda ha möjlighet att finna effektiva och lönsamma logistiklösningar samt 
kostnadsreduceringar. De två största utmaningarna för Optimera i framtiden är att finna 
en effektiv lösning att hantera logistiken samt utveckla den industriella försäljningen. 

Vidare anser Optimera att det i framtiden blir allt viktigare att kunna erbjuda sina kunder 
tilläggstjänster och systemlösningar. Exempelvis tillverkar Skanska för närvarande själv 
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sina väggelement, således fungerar de som en systemleverantör till sig själva, men 
Optimera avser att kunna erbjuda sådana värdeskapande tilläggstjänster till kunder i 
framtiden. Trä kräver en väldigt hög kompetens och genom att ha egna sågverk och 
hyvleri kan Optimera särskilja sig genom sådana funktioner från övriga konkurrenter 
inom bygghandeln. 

Genom sin grossistverksamhet av trävaror samt tilläggstjänster erhåller sålunda Optimera 
en koordinationsroll av träindustrins divergerande produktflöde. Optimera menar att dessa 
funktioner, hög kompetens på trä samt de värdeskapande tilläggstjänster de kommer att 
erbjuda är en konkurrensstyrka då andra byggvaruhuskedjor ofta har möjlighet att erbjuda 
liknande funktioner och lösningar. 

5.10.4 Krav på ökat initiativtagande och kundfokus 

Optimera menar att leverantörer har blivit betydligt mer lyhörda och samarbetsvilliga. De 
flesta leverantörer erbjuder utbildning och tekniskstöd till byggvaruhusen. Leverantörer 
har insett att Optimera numera är en viktig säljorganisation och marknadskanal som det är 
viktig att hitta välfungerande och långsiktiga samarbetsavtal med. Den ökade lyhördheten 
gäller dock sällan leverantörer från träindustrin. 

Leverantörer från träindustrin har väldigt lite initiativtagande, marknadsföring och saknar 
kundfokus gentemot marknaden. Dessa leverantörer är produktionsfokuserade och följer 
inte utvecklingen på marknaden. Optimera menar att leverantörer från träindustrin kunde 
ha haft en betydligt större marknad och försäljning, speciellt till riksbyggare, om de hade 
haft en bättre kundfokus. Detta till skillnad från betong- och stålindustrin där det har skett 
en industrialisering och som har följt utvecklingen på marknaden och sålunda utvecklat 
effektiva system för byggindustrin till följd har dessa substitut valts istället för trä.  

Sågverken har i dagsläget en alldeles för stor fokus på exportmarknaden och har en 
väldigt fluktuerande prisutveckling på den inhemska marknaden. Optimera menar att 
leverantörer från träindustrin måste förbättra kompetensutvecklingen hos handlare och 
kunder om träindustrins produkter. Detta då trä kräver en hög kompetens hos användaren 
vilket bör genomföras genom en ökad marknadsföring av träindustrins varor samt skapa 
kompetens genom information och broschyrer.   

Vidare anser Optimera att det finns ett behov från bygghandeln att effektivisera 
hanteringen av trävaror genom t ex att streckkodsmärkning av trävaruprodukterna eller att 
utveckla märkning för att kunna särskilja olika längder. Det finns i dagsläget en 
streckkodsmärkning av listverk men ej på grövre trävaror.   
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5.11 Sammanställning av fallstudien 

För att ge en kortfattad överblick över de företag som ingår i studien sammanställs 
fallstudien i två tabeller, 5.221 och 5.3. 

Företag Omsättning 
(SEK)

Kedjeform Kundgrupper Antal anläggningar

Bauhaus 1-1,2 mdr Kapitalägd 
byggvaruhuskedja

GDS-konsumenter (90%) 
och lokala byggare & 
hantverkare (10%). 

10 st. varuhus i Sverige 
(målsättning att öppna 
10-15 nya varuhus i 
Sverige).

Beijer Byggmaterial 3 mdr Kapitalägd 
byggvaruhuskedja

Riksbyggare (33%), lokala 
byggare & hantverkare 
(34%) och GDS-
konsumenter (33%).

50 st. varuhus i Sverige.

Byggtrygg 2,7-2,8 mdr Byggvaruhus-
kedjeorganisation

Riksbyggare (2%), Lokala 
byggare & hantverkare 
(70%) och GDS-
konsumenter (28%).

56 st. byggfackhandlare 
är medlemmar.

Coop Sverige (Bygg & 
Trädgård)

2,3-2,4 mdr för 
sektionen bygg & 
trädgård. 80 mdr 
för hela Coop.

Detaljhandelskedja 
med sektionen bygg 
& trädgård. Ej en 
utpräglad 
byggvaruhuskedja.

Lokala byggare & 
hantverkare (5%) och 
GDS-konsumenter (95%).

Hornbach Nyetablerad i 
Sverige (20 mdr 
för hela Hornbach-
koncernen).

Kapitalägd 
byggvaruhuskedja

Nyetablerade i Sverige 
men avser att ha både 
riksbyggare, lokala 
byggare och GDS-
konsumenter.

1 st.  varuhus i Sverige 
(målsättning 10-12 st. 
varuhus om 4.5 år). 

Interpares 6 miljarder (ca 9 
miljarder om 
inköp av trä skulle 
inkluderas).

Byggvaruhus-
kedjeorganisation

Professionella byggare 
(65%) och GDS-
konsumenter (35%).

125 anläggningar i 
Sverige (60 aktieägare).

K-Rauta 0,7 mdr Kapitalägd 
byggvaruhuskedja

Lokala byggare & 
hantverkare (15%) och 
GDS-konsumenter (85%).

11 st. varuhus 
(målsättning 20-25 st. 
varuhus).

Otimera-koncernen 1,5 mdr för 
svenska 
Optimera (5 mdr 
för koncernen).

Kapitalägd 
byggvaruhuskedja

I byggvaruhusen: 
proffsbyggare (70%) och 
GDS-konsumenter (30%). 
Säljer även industri 
förnödenheter.

11 st. byggvaruhus, ett 
flertal proffsanläggningar 
samt TotalPartner AB 
och Bulltofta Bygg AB.

 
Tabell 5-2: Sammanställning av fallstudien, del 1. 

                                              
21 Omsättningen för Bauhaus saknas och har därmed uppskattats baserat på antal varuhus och rimlig omsättning för 
respektive varuhus. Vidare har fördelningen av kundgrupperna för Coops sektion Bygg & Trädgård uppskattats. 
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Företag Centrala 
inköp av 
trävaror

Utarbetade 
logistiska 
lösningar

Företaget Inköpssamarbete

Bauhaus Ja Ja (Ej i Sverige men 
terminaler i 
Tyskland och 
Danmark som 
svenska Bauhaus 
utnyttjar).

Återfinns i 11 länder i 
Europa och har totalt ca 
190 st. varuhus. 
Huvudsäte i Mannheim i 
Tyskland.

Gemensam 
inköpskatalog inom 
koncernen (ca 70% av 
inköpen görs genom 
denna katalog).

Beijer Byggmaterial Delvis Nej, köper fritt 
levererat.

En del av Danske 
Treælast där även 
Silvanbygg och Cheapy 
Lågprisbygg ingår. Inför 
ett systemtänkande i 
varuhusen.

Genom Danske Trælast

Byggtrygg Nej Nej, köper fritt 
levererat.

Samarbetar med den 
skandinaviska 
inköpsgruppen Scandek 
I/S. Byggvaruhusen 
fungerar som terminaler

Genom Scandek I/S där 
även Ditas A.m.B.a och 
Nordek AS ingår.

Coop Sverige (Bygg & 
Trädgård)

Ja Ja, terminalisering 
av det totala 
varuflödet. 
Kontrollerar även 
flödet från tillverkare 
i Asien.

Del i nordiska Coop. 
Nordens största aktör 
inom dagligvaruhandeln.

Genom Coop Norden, 
även inköpskontor i 
Asien.

Hornbach Ja Ja, cross-docking 
punkter i Tyskland.

Representerad i sju länder 
med mer än 100 varuhus. 
Kingfisher äger 12,5% av 
Hornbach Holding AG. 

Gemensamma 
internationella 
koncernleverantörer.

Interpares Nej Nej, köper fritt 
levererat. 

Samarbetar med den 
skandinaviska 
inköpsgruppen Euro-Mat.

Genom Euro-Mat.

K-Rauta Ja Nej, köper fritt 
levererat.

Tillhör Finlands ledande 
handelskoncern Kesko. 
Samarbetar med den 
skandinaviska 
inköpsgruppen Euro-Mat.

Genom Kesko och Euro-
Mat.

Otimera-koncernen Ja Nej, köper fritt 
levererat.

Optimera Svenska AB 
ingår i Optimera-gruppen 
A/S där även L A Lund, 
Byggmo och Skårland 
ingår. Avser att alltmer bli 
systemleverantör.

Genom koncernen. Även 
trägrossistverksamhet 
med egna sågverk och 
hyvlerier. 

 

Tabell 5-3: Sammanställning av fallstudien, del 2. 
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Om omsättningen för respektive byggvaruhuskedja i tabell 5.2. summeras framgår det att 
den sammanlagda omsättningen för de företag som ingår i studien är ca 20 mdr kronor. 
Det finns dock fortfarande ett flertal enskilda bygghandlare som inte ingår i studien samt 
att järnhandlare och liknande handlare delvis för liknande sortiment som den traditionella 
bygghandeln. Detta torde påvisa att den faktiska omsättningen av byggmaterial som går 
genom bygghandeln är betydligt större än den uppskattade omsättningen på ca 26-30 
miljarder kronor, se vidare avsnitt 6.1.2 och 6.1.3.  

Vidare kan ur tabell 5.2 omsättningen för GDS-konsumenter beräknas till ca 8-9 mdr 
kronor22. Enligt tidigare resonemang innebär det att den totala omsättningen för GDS-
marknaden rimligtvis kan uppskattas till åtminstone 10 mdr kronor. Detta då det finns ett 
flertal bygghandlare som inte ingår i studien samt att det finns flera företag och kedjor 
som inte specifikt kan klassificeras att tillhöra bygghandeln men fortfarande varuför ett 
liknande sortiment som den traditionella bygghandeln. GDS-konsumenten är följaktligen 
en mycket viktig kund till bygghandeln, se vidare avsnitt 6.1.2.  

För diskussion om byggvaruhuskedjors inköp av trävaror se avsnitt 6.2.1. 
Byggvaruhuskedjors utarbetning av logistiska lösningar och koordinering av produktflöde 
diskuteras i avsnitt 6.2.2, 6.2.3 och 6.2.6. Vidare diskuteras byggvaruhuskedjors 
kedjeform i avsnitt 6.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
22 Summan av omsättning för respektive byggvaruhuskedja multiplicerat med respektive kedjas procentsats för GDS-
konsumenten.  
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6 ANALYS 
Detta kapitel inleds med en sammanställning och analys av bygghandelns industriella 

miljö. Vidare följer en ingående analys av fallstudierna och en kontinuerlig återkoppling 

görs till behandlad teori. Avslutningsvis behandlas och utvecklas analysmodellens 

tillämpbarhet, där även slutligen resultatet av analysen sammanställs och diskuteras.   

6.1 Den svenska bygghandeln 

För att kunna förstå vilka roller och funktioner som byggvaruhuskedjor efterfrågar att 
deras leverantörer från träindustrin bör ha i en marknadskanal krävs en grundläggande 
förståelse för den industriella miljön i bygghandeln, se figur 6.1. Det bör dock nämnas att 
nedanstående diskussion är ur ett byggvaruhuskedjeperspektiv då inga leverantörer eller 
enskilda bygghandlare har intervjuats. Detta bör följaktligen ha en inverkan på 
tillförlitligheten av analysen om bygghandens industriella miljö.  
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Figur 6-1: Industriella miljöfaktorn i analysmodellen. 

6.1.1 Förändring av bygghandelns industriella miljö 

Det verkar för närvarande ske strukturella förändringar och konsolidering inom den 
svenska bygghandeln. Traditionella svenska bygghandlare har ej följt med i utvecklingen 
som har skett i Europa, utan har bevarat gamla arbetssätt och strukturer med en låg 
produktivitet. 

Som följd har stora välorganiserade internationella byggvaruhuskedjor sett potential att 
etablera sig i Sverige och sålunda relativt enkelt erhålla betydande marknadsandelar av 
den svenska bygghandeln. Samtidigt verkar de traditionella bygghandlarna förstå att de 
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inte klarar att långsiktigt konkurrera med byggvaruhuskedjorna utan att de behöver 
ansluta sig till byggvaruhuskedjeorganisationer. Sålunda får de bättre möjligheter att 
överleva långsiktigt, hjälp att koordinera inköp, bättre kompetensutveckling och erhåller 
liknande inköpsfördelar som de större aktörerna på marknaden. De stora internationella 
aktörerna har en betydande styrka då de medelst starka moderbolag ej behöver göra någon 
större vinst under etableringsfasen i Sverige.  

En annan trolig anledning till kedjebildningen som sker och har skett inom bygghandeln i 
Sverige är enligt de undersökta byggvaruhuskedjeorganisationerna att leverantörerna förr 
i tiden kunde pressa och kontrollera sina återförsäljare. Stora leverantörer dominerade 
tidigare över bygghandlarna och kunde genom ömsesidiga överenskommelser med andra 
leverantörer styra prisutvecklingen på marknaden. Genom att nya byggvaruhuskedjor 
etablerar sig i Sverige och lokala bygghandlare ansluter sig till 
byggvaruhuskedjeorganisationer påverkar detta den tidigare leverantörsdominansen och 
makten verkar alltmer förflyttas till återförsäljarkedjorna, se vidare avsnitt 6.3.4. 

Denna förändring av konkurrensmiljön skulle enligt Rosenbloom (1999) och Stern et al 
(1989) kunna klassificeras som en konkurrenssituation mellan kanalmedlemmar på 
samma nivå i marknadskanalen. Vidare uppstår enligt samma resonemang även en 
tydligare konkurrenssituation mellan stora byggvaruhuskedjor där fullständiga 
marknadskanaler konkurrerar med varandra om kunder på marknaden. Denna situation är 
enligt Rosenbloom (1999) påtaglig för företag som har en dominant position i 
marknadskanalen, vilket byggvaruhuskedjor också erfar, se vidare avsnitt 6.3.4 

Följaktligen domineras bygghandeln alltmer av kedjor. Detta då det sker en betydande 
etablering av internationella kapitalägda byggvaruhuskedjor samtidigt som bygghandlare 
försöker bli konkurrentkraftiga genom att ansluta sig till frivilliga 
byggvaruhuskedjeorganisationer. Även om det sker ett starkt intåg av internationella 
byggvaruhuskedjor på marknaden och dessa kedjor har en stark påverkan på marknaden i 
storstadsregionen är det mindre sannolikt att de skulle kunna konkurrera ut bygghandlare 
på landsbygden. Detta då byggvaruhuskedjor ofta kräver ett upptagningsområde på 
åtminstone 150 000 – 200 000 människor på en 5-10 mils radie, vilket gör att det 
sannolikt enbart är lönsamt med dessa etableringar i Sveriges tätbefolkade områden. 
Mindre bygghandlare lokaliserade på landsbygden har också fördelen att ha relativt små 
overhead-kostnader och torde också erhålla en bättre konkurrenskraft gentemot stora 
byggvaruhuskedjor.  Vidare verkar det som att dessa internationella aktörer även ökar 
GDS-konsumentens intresse för byggmaterial och sålunda expanderar den totala 
marknaden och ökar följaktligen marknaden även för den lokala bygghandlaren.  
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Förändringen av den industriella miljön påverkar osäkerheten i beslutsfattandet i 
marknadskanalen (jmf Achrol & Stern, 1988). Sålunda sker det en kraftig konsolidering 
och kedjebildning av den svenska bygghandeln vilket gör att det blir stora aktörer som 
ställer andra krav på underleverantörer än traditionella små bygghandlare. Bildningen av 
byggvaruhuskedjeorganisationer och etableringen av internationella kedjor medför 
följaktligen en stor påverkan på tillverkare och grossister till bygghandeln.  

 

Enskilda 
bygghandlare 

Byggvaruhuskedjeorganisationer 

Kapitalägda 
byggvaruhuskedjor 

Bygghandeln 
 

 
Figur 6-2: Bygghandlare på den svenska bygghandelsmarknaden. 

6.1.2 Omsättning av byggmaterial och förändring av bygghandelns 
kundgrupper 

Byggmaterial som går genom bygghandeln omsätter uppskattningsvis ca 26-30 miljarder 
kronor per år i Sverige. Det är dock mindre lätt att uppskatta hur mycket byggmaterial 
som verkligen går genom bygghandeln.  

Den sammanlagda omsättningen för de företag som ingår i studien är ca 20 mdr kronor. 
Detta torde påvisa att den faktiska omsättningen av byggmaterial som går genom 
bygghandeln skulle vara betydligt mer än 26-30 miljarder kronor. Detta då det fortfarande 
finns ett flertal enskilda bygghandlare som inte ingår i studien samt att järnhandlare och 
liknande handlare delvis för liknande sortiment som den traditionella bygghandeln. 
Branschgränserna blir följaktligen alltmer oklara och suddas ut. Det blir sålunda svårare 
att avgöra vilka företag som specifikt kan klassificeras att tillhöra bygghandeln och 
således svårare att uppskatta hur stor omsättningen är på byggmaterial som går genom 
bygghandeln. 

Kunders mångfald och en förändring i deras preferenser ökar osäkerheten av den 
strategiska utvecklingen (jmf Achrol & Stern, 1988). Vidare påverkas också 
marknadskanalen av den ekonomiska miljön (Rosenbloom, 1999). Detta är påtagligt inom 
bygghandeln då byggvaruhuskedjorna själva inte anser att den totala 
byggmaterialmarknaden har ökat nämnvärt. Detta då försäljningen till den professionella 
byggindustrin avsevärt har minskat. GDS-konsumenter är dock den kundgrupp som har 
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ökat markant de senaste åren. Byggvaruhuskedjorna upplever att GDS-marknaden har 
ökat med drygt 10 procent per år från 1998-2001.  

GDS-konsumenten är följaktligen en viktig kund till bygghandeln. Emellertid är större 
byggföretag fortfarande viktiga för bygghandeln, detta då de erbjuder stora volymer. Ett 
ökat fokus på marknadsföring har också enligt byggvaruhuskedjorna skapat en större 
prismedvetenhet hos bygghandelns kunder. Prismedvetenheten ökar prispressen på 
byggvaruhuskedjorna men den största förändringen och pressen verkar bli på deras 
leverantörer, se avsnitt 6.3 och 6.4. 

6.1.3 Bygghandelns marknadsutveckling 

En betydande del av byggmaterialförsäljningen går till både riksbyggare och lokala 
byggare genom bygghandeln. Trähandeln har vidare ett stort strategiskt värde för 
bygghandeln då trä motsvarar ca 30 procent av deras volym. Även om de nyetablerade 
internationella byggvaruhuskedjorna får betraktas som ett hot gentemot traditionella 
bygghandlare och byggvaruhus verkar de också ha en positiv effekt på utvecklingen av 
bygghandelsmarknaden. Genom de internationella byggvaruhuskedjornas omfattande 
marknadsföring och kundorienterade inriktning upplever de undersökta 
byggvaruhuskedjorna att konsumenter får ett ökat fokus och intresse för byggmaterial.  

Följaktligen har det skett en förändring av konkurrensmiljön i bygghandeln (se t ex 
Rosenbloom, 1999; Stern et al, 1989; Kotler et al 2001), men den verkar ha haft en 
mindre påverkan på konkurrensintensiteten inom bygghandelsmarknaden. Sålunda skulle 
dessa nya internationella byggvaruhuskedjor kunna bidraga till att bygghandelsmarknaden 
expanderar och försäljningen ökar även för de traditionella bygghandlarna. Då endast 
bygghandeln har studerats kan det dock inte explicit bestämmas att byggvaruhuskedjorna 
verkligen expanderar marknaden.  

Konkurrenskraften hos dessa nya aktörer är dock deras förmånliga tillgänglighet genom 
öppettider och lokalisering. En begrundan skulle vara att dessa nya byggvaruhuskedjor 
istället skulle ha en större påverkan på var kunder väljer att spendera sin inkomst och 
således skulle de i större utsträckning konkurrera med andra branscher såsom rese- och 
hemelektronikbranschen. 

6.1.4 Maktförhållande i marknadskanalen 

Enligt byggvaruhuskedjorna själva verkar det föreligga en maktförskjutning inom 
bygghandeln. Stern et al (2001) och Rosenbloom (1999) menar att en marknadskanal ofta 
har en medlem som till viss del påverkar andra kanalmedlemmar och således kan denna 
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medlem till större utsträckning kontrollera flöden, struktur och funktioner i 
marknadskanalen. Tidigare var bygg- och järnhandlarna tacksamma för att 
överhuvudtaget ha möjligheten att sälja de större tillverkarnas produkter, idag verkar 
förhållandet vara tvärtom. Byggvaruhuskedjorna verkar ha vuxit till en sådan storlek att 
de kan dominera över sina leverantörer. Kan inte en leverantör möta kedjans krav väljs 
istället en konkurrent. De agerar således alltmer som inköpsombud åt sina kunder än som 
säljrepresentanter åt sina leverantörer (jmf Rosenbloom, 1999). Tidigare kunde 
leverantörer till bygghandeln enligt de undersökta byggvaruhuskedjorna styra och 
kontrollera pris-, produktutveckling och leveranstider etc. Vidare menar 
byggvaruhuskedjorna att bygghandelns kunder och byggindustrin ej var speciellt 
priskänsliga vilket gjorde att de marknadsledande leverantörerna nästintill hade ett 
oligopol på en icke priskänslig marknad. Följaktligen hade tillverkare och grossister en 
väldigt god lönsamhet och var mycket nöjda med denna situation. Det fanns sannolikt lite 
lyhördhet och utveckling gentemot efterfrågan från marknaden och bygghandelns behov. 

Följaktligen torde dessa leverantörer kunna styra och delvis kontrollera marknaden. Detta 
verkar dock ha förändrats då byggvaruhuskedjorna har vuxit sig allt större än tillverkarna 
och konkurrensen mellan leverantörerna har ökat. Detta framhålls även av De Wit & 
Meyer (1994) som menar att makten ökar för det köpande företaget när det erhåller en 
betydande köpkraft, köper in stora volymer samt säljer och köper med små marginaler. 
Leverantörerna har sålunda alltmer insett vikten av att samarbeta med bygghandeln och 
öka kundfokus och lyhördhet. Bygghandeln anser att de flesta leverantörerna verkar ha 
förstått att byggvaruhuskedjorna måste betraktas som en säljorganisation istället för 
utbytbara återförsäljare. 

Byggvaruhuskedjorna verkar sålunda kunna agera som verkliga grindvakter till 
marknaden och styra prisutveckling, leveransförhållanden etc. Leverantörer som ej kan 
svara upp till kedjans krav och förväntningar blir sällan långvarig och istället väljs en 
konkurrerande leverantör. Byggvaruhuskedjorna ger dock leverantörer som kan svara upp 
till kedjans krav att få möjlighet till en marknadskanal med oerhörd stor volym och 
potential för leverantören att därigenom växa och öka sin omsättning. Vidare erbjuder 
flera byggvaruhuskedjor, genom internationella inköpssamarbeten, en marknadskanal 
gentemot den större europeiska marknaden.  
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Figur 6-3: Byggvaruhuskedjans utveckling från återförsäljare till säljorganisation. 

Det går dock inte att bestämt avgöra huruvida en maktförskjutning har skett. För detta 
krävs en mer ingående studie av bygghandelns värdekedja. Ett sätt att studera om det 
verkligen har skett en maktförskjutning är att studera lönsamheten för 
byggvaruhuskedjorna respektive deras leverantörer (jmf Farris & Ailawadi, 1992). Detta 
då maktförskjutningen skulle kunna medföra att byggvaruhuskedjan kan använda sin 
ökade makt för att pressa sina leverantörer och sålunda erhålla en högre vinst.  

Det är dock inte utrett om detta mätförfarande verkligen kan förklara en maktförskjutning 
i marknadskanalen (jmf Ailawadi, Borin & Farris, 1995; Messinger & Narasimhan, 1995; 
Farris & Ailawadi, 1992).  Även om en maktförskjutning skulle ha skett är det heller inte 
säkert att leverantörerna märkbart skulle försämra sitt finansiella resultat enbart för att de 
agerar som leverantör till en större byggvaruhuskedja. Mindre leverantörer kan genom 
återförsäljarkedjor öka sin marknadsandel och stärka sin marknadsposition (se Bloom & 
Perry, 2001). En trolig orsak till att byggvaruhuskedjor känner av en maktförskjutning i 
marknadskanalen kan bero på den ökade interna konkurrensen samt fluktuationer i 
efterfrågan från bygghandelns kundgrupper (jmf Achrol & Stern, 1988). 

6.1.5 Byggvaruhuskedjor som mega-retailers eller category-killers 

Byggvaruhuskedjorna förefaller svårare att definiera som antigen mega-retailers (jmf 
Kotler et al, 2001; Stern et al, 2001, 1996; Rosenbloom, 1999) eller category-killers (jmf 
Ibid.). Detta då de både har ett djup och en bredd i sin sortimentsammansättning samt inte 
har några stora utbyggda vertikala marknadsföringssystem.  

Byggvaruhuskedjor verkar inte ha utvecklats lika långtgående som stora 
återförsäljarkedjor i Europa och USA (se t ex Ibid.). Byggvaruhuskedjor i Sverige har inte 
ännu utvecklat ett fokus på det logistiska flödet och integrationen av leverantörer till 
återförsäljarkedjan (jmf Rivkin, 1995).  

Vidare verkar det mindre troligt att byggvaruhuskedjor skulle kunna kontrollera och styra 
stora leverantörer som Black & Decker etc. Byggvaruhuskedjor menar dock själva att de 
påverkar marknadens funktion (jmf Kumar et al, 2000), se vidare avsnitt 6.3.2.   
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6.2 Byggvaruhuskedjors inköpsfunktion och strategi 

Byggvaruhuskedjan 1  och deras leverantörer samspelar i en marknadskanal genom ett 
utbyte av flöden som produkter, information, betalning etc. (Stern et al, 2001, 1996, 
1989). Vidare påverkar byggvaruhus inköpsarbete på leverantörer, vilket kan innefatta till 
vilken delaktighet leverantörer har i inköpsprocessen samt vilken typ av inköpsstrategier 
byggvaruhus arbetar efter eller hur processer och flöden hanteras och integreras mellan 
byggvaruhus och leverantör.  

Byggvaruhuskedjors inköpsfunktion och strategi torde sålunda ha en betydande inverkan 
på vilka roller och funktioner byggvaruhuskedjor efterfrågar av sina leverantörer från 
träindustrin, se figur 6.4. 
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Figur 6-4: Inköpsfunktion och strategifaktorn i analysmodellen. 

6.2.1 Inköpsprocessen för trävaror 

Ett byggvaruhuskedjas inköpsprocess påverkas av karaktäristiken och komplexiteten av 
produkten (jmf Van Weele, 2002). Detta är påtagligt i bygghandeln då trävaror är en 
lönsam inköpsvara för bygghandeln men att det också kräver en hög kompetens för att 
hanteras. Byggvaruhuskedjorna sluter merparten av leverantörsavtalen centralt, förutom 
med leverantörer från träindustrin. Trä är en väldigt viktig handelsvara för bygghandeln 
och motsvarar ca 30 procent av deras omsättning.  
                                              
1  Även om det är skillnad på kedjeformen (kapitalägda kedjor och kedjeorganisationer) benämns emellertid 
fortsättningsvis båda dessa kedjeformer för byggvaruhuskedja om inget annat anges. 
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Även om trä är en viktig handelsvara och står för en betydande del av omsättningar sluts 
oftast avtal med dessa leverantörer enskilt av respektive byggvaruhus eller bygghandlare. 
Vidare köper stora riksbyggare in trävaror genom bygghandeln vilket gör det till en viktig 
kompetens och konkurrenskraft för bygghandeln. I framtiden menar dock 
byggvaruhuskedjorna att de har för avsikt att sluta centrala avtal med deras leverantörer 
från träindustrin. Den största anledningen varför detta inte görs i dagsläget är att de flesta 
leverantörerna är väldigt små samt att de ofta har en betydande brist på kundfokus, se 
vidare avsnitt 6.3.2. 

Om byggvaruhuskedjorna i framtiden avser att sluta centrala avtal med leverantörer från 
träindustrin skulle det sannolikt medföra en betydande förändring av leverantörernas 
situation. Därav är det möjligt att byggvaruhuskedjorna som köpande företag gentemot 
det säljande företaget (leverantören) kommer att öka sin makt i marknadskanalen (jmf De 
Wit & Meyer, 1994).  

Genom en samlad central inköpsfunktion hos byggvaruhuskedjorna kan stora avtal 
erbjudas till leverantörer från träindustrin men också betydligt större krav kommer att 
ställas, såsom hantering av större volymer, krav på högre tillförlitlighet och precision i 
leveranser, se vidare avsnitt 6.3. Det kommer dock att krävas att byggvaruhuskedjorna har 
förmågan att utforma relationer med sina leverantörer från träindustrin samt att effektivt 
och rationellt kunna organisera leverantörsstrukturen och den enskilda kopplingen mellan 
kedjan och leverantören (jmf Gadde & Håkansson, 1998).  

6.2.2 Flöde och funktion i marknadskanalen 

Flera byggvaruhuskedjor menar att deras försäljning av byggmaterial är tämligen konstant. 
Detta gör att det finns möjligheter att rationalisera produktflöde samt lager- och 
orderhantering genom t ex rutinmässiga återköp eller VMI-lagerlösningar (jmf Van Weele, 
2002; Kotler et al, 2001). Vidare köper byggvaruhuskedjeorganisationerna in varor fritt 
levererat från sina leverantörer. Kapitalägda byggvaruhuskedjor som Hornbach och 
Bauahus och Coop fokuserar redan i dagsläget på att kontrollera det logistiska flödet från 
leverantör till respektive anläggning. 

Följaktligen finns det växande fokus i bygghandeln, speciellt hos de kapitalägda 
byggvaruhuskedjorna, att kontrollera de logistiska flödena bakåt i kedjan gentemot deras 
leverantörer och underleverantörer. Inte desto mindre finns det diskussioner att större 
fokus inom dessa området kommer att behövas i framtiden. Detta då 
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byggvaruhuskedjorna skulle kunna sluta avtal med transportbolag2 med betydligt större 
volymer än vad deras leverantörer enskilt har möjlighet att göra. Samtidigt som kedjorna 
sålunda kan säkra en hög kontroll över det logistiska flödet gentemot deras leverantörer 
till slutkunder. Genom ett sådant förfarande skulle också ett mindre beroende till enskilda 
leverantörer erhållas. Detta då byggvaruhuskedjor sålunda förvärvar en större flexibilitet 
vid val av leverantörer samt kan skapa en stor trygghet i försörjningen (jmf Gadde & 
Håkansson, 1988). Genom ett ökat fokus på det bakomliggande logistiska flödet kommer 
också starkare bindningar och kundfokus att uppstå mellan medlemmarna i 
marknadskanalen (jmf Rosenbloom, 1999; Lambert & Cooper, 2000).  

Förutom Coop, Bauhaus och Hornbach som till viss del arbetar med terminalisering av 
det totala produktflödet och samlade varuflöden har resterande byggvaruhuskedjor som 
ingår i studien ej några centrallager. Deras byggvaruhus avropar istället beställningar på 
material och flödet går sedan direkt från leverantör till respektive byggvaruhus.  

Byggvaruhuskedjorna står sålunda inför uppgiften att fastställa vilken struktur och flöde i 
marknadskanalen som är den mest lämpliga för att effektivisera flödet av produkter och 
skapa välfungerande distributionskanaler. Denna struktur och de flöden som kommer att 
skapas mellan byggvaruhuskedjan och leverantören kommer att påverka vilka roller och 
funktioner som uppstår mellan dessa två kanalmedlemmar (jmf Stern et al 2001, 1996, 
1989; Rosenbloom, 1999; McCalley, 1992). 

6.2.3 Koordinering av träindustrins divergerande produktflöde 

Byggvaruhuskedjorna anser att den mest lämpliga koordinationspunkten för träindustrin 
divergerande produktflöde från sågverk till byggindustrin och slutkunder är dem själva, se 
figur 6.5.  

Genom deras byggvaruhus kan kedjorna på ett rationellt sätt fungera som terminal där 
träindustrins divergerande produktflöden kan koordineras på ett liknande sätt som skulle 
kunna ske i ett större byggföretags terminaler. Följaktligen avser byggvaruhuskedjorna att 
kunna agera som en systemintegratör där de får en möjlighet att skapa ett flöde i 
marknadskanalen där de själva hanterar koordinationen som en nyckelprocess i 
försörjningskedjan (jmf Lambert & Cooper, 2000). Byggvaruhuskedjor får genom detta 
även en möjlighet att produktfiera trävaror, dvs. kedjorna kan ha ett flertal liknande 
trävaror i sitt sortiment i t ex olika prisklasser. 

                                              
2 Alltså de indirekta medlemmarna av en marknadskanal, se Rosenbloom (1999) eller McCalley (1992). 
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Figur 6-5: Koordinationspunkten för träindustrins divergerande produktflöde av trävaror. 

Detta skulle då innebära att byggvaruhuskedjorna genom denna funktion eliminerar ett 
eventuellt extra mellanled och sålunda får ta ett större ansvar i marknadskanalen (jmf 
Stern et al 2001). Vidare får denna koordinationspunkt betraktas som en stödaktivitet som 
kan om den utvecklas effektivt, bidraga till att skapa konkurrensfördelar och 
differentieringsmöjligheter för byggvaruhuskedjan (jmf Porter, 1998a).   

Denna utökade funktion innebär även att byggvaruhuskedjan antar en större 
utvecklingsroll än en rationaliserings- eller strukturroll (jmf Axelsson & Håkansson, 
1984). Detta då kedjan antar en ny funktion som systemintegratör istället för att efterfråga 
att leverantörer från träindustrin ska göra detta.  

Genom att byggvaruhuskedjor antar en större roll som systemintegratör3 erbjuder de sina 
kunder både produkter, problemlösningsförmåga och utökad service (jmf Hammarkvist, 
Håkansson & Mattsson, 1982). Dessa byggvaruhuskedjor samordnar sålunda relationerna 
mellan sina leverantörer och skapar närhet till både sina leverantörer och kunder (jmf 
Ibid.). Hammarkvist, Håkansson & Mattsson (1982) menar att systemförsäljning 
möjliggör tillväxtmöjligheter, ökar sitt inflytande i det industriella nätverket och företaget 
kan bättre försvara sin marknadsposition. 

                                              
3 Hammarkvist, Håkansson & Mattsson (1982) benämner systemintegratören som systemförsäljare. 
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Interpares är den byggvaruhuskedja som dock anser att träindustrin själva behöver skapa 
denna koordinationspunkt för deras divergerande produktflöde och sålunda erfordras en 
samordning mellan dessa leverantörer. Detta skulle kunna göras genom t ex ett 
holdingbolag och genom detta bolag kan leverantörerna skapa en gemensam 
försäljningsfunktion för bygghandeln. De menar således i analogi med McCalley (1992) 
att det finns liten vinning att inte använda ett mellanled som kan bidraga ekonomiskt och 
erbjuda värdeskapande tjänster för bygghandeln. Fördelen med detta är således att 
byggvaruhuskedjor kan sluta ett större avtal med detta holdingbolag.  

Hammarkvist, Håkansson & Mattsson (1982) menar slutligen att systemintegration är en 
tydlig strategi för företag vid förändring i konkurrensmiljön, problem i den tekniska 
utvecklingen samt förändring i tillväxten i branschen. Denna utveckling kan även 
urskiljas inom bygghandeln. 

6.2.4 Strategisk utveckling genom egna varumärken 

Flera byggvaruhuskedjor kommer i framtiden att alltmer erbjuda deras kunder 
systemlösningar och färdiga produktsammansättningar. Det finns även en tendens att 
användandet av egna varumärken kommer att öka i framtiden, dock med undantag för 
någon byggvaruhuskedja som enbart avser att föra starka accepterade varumärken. 
Genom att byggvaruhuskedjor skapar egna varumärken undviks ett alltför stort beroende 
till deras leverantörer och sålunda ökar de sin handlingsfrihet, flexibilitet i 
varuförsörjningen (jmf Gadde & Håkansson, 1998).  

Vidare medför den allt hårdare konkurrensen inom bygghandeln att ett flertal 
byggvaruhuskedjor inser att de ej längre kan erbjuda alltför breda och djupa sortiment 
inom ett flertal produktgrupper. Detta då det medför en större servicegrad och åtagande av 
kedjorna vilket inte alltid är långsiktigt lönsamt.  

Även om flera byggvaruhuskedjor avser att öka andelen egna varumärken kommer de 
dock fortfarande behöva föra inarbetade, attraktiva och välkända varumärken. Det som 
även kommer att efterfrågas är att dessa leverantörer ska hjälpa kedjorna att utbilda sin 
personal. Även leverantörer med enklare produkter kommer i framtiden att efterfrågas att 
kunna bistå byggvaruhuskedjorna att utveckla information om produkten, lämpliga 
etiketter och rationella och effektiva produktlösningar för att svara upp till nya krav på 
teknik och produktutveckling från GDS-konsumenter och professionella byggare. Detta 
bör således öka bindningarna och interaktionen mellan byggvaruhuskedjan och deras 
leverantörer (jmf Axelsson & Håkansson, 1984; Hammarkvist, Håkansson, Mattsson, 
1982). 
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6.2.5 Strategisk utveckling i bygghandeln 

Bygghandeln har tidigare karakteriserats av en tydlig rabattkultur där 
byggvaruhuskedjorna menar att storleken på rabatten som bygghandlaren kunde erbjuda 
kunden var viktigare än det slutliga priset på byggmaterialet. De internationella 
kapitalägda byggvaruhuskedjorna har ett annorlunda arbetssätt och påverkar enligt dem 
själva detta fenomen. Dessa aktörer arbetar ofta med fasta priser på byggmaterial och 
tillämpar sällan någon form av rabattsatser på deras byggmaterial. Detta har bygghandeln 
i Sverige ej tidigare gjort i någon stor utsträckning, utan professionella byggare har fått 
betydande rabatter och konsumenter har betalat höga priser på byggmaterialet vid 
anlitning av en lokal byggare.    

Genom byggvaruhuskedjornas etablering torde således en tidigare leverantörsdominans 
och en inarbetad rabattkultur påverkas och detta bör ha en stor påverkan på 
byggbranschen. Tidigare hade de lokala byggarna och hantverkarna en större makt 
gentemot konsumenter genom att de kontrollerade priset på materialet. Dessa 
byggvaruhuskedjor förändrar detta genom att skapa en prismedvetenhet. De ger således 
samma priser till lokala byggare, hantverkare och till enskilda konsumenter. Genom detta 
påverkas den tidigare rabattkultur inom svensk bygghandel och numera erbjuder ett flertal 
av dessa kedjor samma låga priser till den enskilda GDS-konsumenten som till den 
professionella byggaren. 
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Figur 6-6: Byggvaruhuskedjors förändring av prisstrategier inom bygghandeln. 

Vidare tillämpar de kapitalägda byggvaruhuskedjorna och vissa 
byggvaruhuskedjeorganisationer i större utsträckning en fokuserad marknadsföring och 
har ett sortiment med en tydligare konsumentinriktning, jämfört med traditionella 
enskilda bygghandlare. Denna marknadsföring har enligt byggvaruhuskedjorna själva 
ökat prismedvetenheten hos konsumenter men har också ökat intresset och fokus för 
byggmaterial. Detta verkar ha medfört att den totala bygghandelsmarknaden har 
expanderat.  

De största skillnaderna mellan byggvaruhuskedjeorganisationer och kapitalägda 
byggvaruhuskedjor verkar vara deras strategiska utveckling. 
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Byggvaruhuskedjeorganisationer skapar bygghandlare som är starkare på det lokala 
planet än på riksplanet. De anser att det finns en styrka i att vara en kedjeorganisation då 
den enskilda medlemmen har tydliga incitament för att hela tiden förbättra sin 
produktivitet och konkurrensstyrka. Detta då internationella aktörer inte skapar samma 
engagemang hos sina respektive byggvaruhus genom att inte vinsten förblir hos den 
lokala handlaren, till skillnad från en byggvaruhuskedjeorganisation. Dessa 
byggvaruhuskedjeorganisationer har ej heller för avsikt att marknadsföra sig på orter och 
platser där de ej är representerade.  

De internationella kapitalägda byggvaruhuskedjorna har explicita utarbetade strategier att 
skapa konsumentfokus och förnims att generera byggvaruhus med samma funktion som 
en detaljhandel. Dessa kedjor arbetar med breda och djupa sortiment med stora volymer 
och delvis liten marginal. Genom detta erhåller de en betydande konkurrenskraft 
gentemot lokala mindre aktörer (jmf Kotler et al, 2001; Rosenbloom, 1999; Stern et al, 
1996). Som ett led i detta kommer dessa kedjor att efterfråga betydligt mer av deras 
leverantörer än vad som görs i dagsläget, se vidare avsnitt 6.3. 

6.2.6 Byggvaruhuskedjornas förändrade situation 

Bygghandeln verkar stå inför stora framtida utmaningar, se figur 6.7. Den ökade 
konsumentfokusen har ökat prismedvetenheten hos konsumenterna och skapat en 
marknad med nya funktioner (jmf Kumar et al, 2000). Sålunda upplever bygghandlarna 
idag att en större prispress och större kravställningar från sina kunder. Även om mycket 
antyder att denna press och kravställningar kommer att hamna hos leverantörerna till 
bygghandeln måste även byggvaruhuskedjorna ytterligare reducera sina kostnader och 
skapa nya effektiva arbetssätt.   

De största utmaningarna för byggvaruhuskedjorna blir sannolikt att utveckla: 

 Logistiska lösningar 

Byggvaruhuskedjorna har stora möjliga kostnadsreduceringar och 
lönsamhetsförbättringar att göra genom att hitta en effektiv logistisk lösning på deras 
komplexa produktflöden från leverantör till anläggning och slutkund. Exempel på 
dessa lösningar skulle vara terminaler, cross-docking och VMI-lösningar etc. 

 En anpassningsförmåga till lokala marknader och sålunda växa internationellt. 

Tillsammans med byggvaruhuskedjornas leverantörsnätverk måste kedjorna skapa en 
förmåga att kunna anpassa sig till nya lokala marknader. En byggvaruhuskedja blir 
sannolikt ej konkurrenskraftig på nya marknader om de enbart avser att kopiera 
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välfungerande koncept och sortiment från andra lokala marknader. Det krävs att 
kunden upplever en trygghet i byggvaruhuset och det uppnås lättast genom lokala 
anpassningar till vad kunder efterfrågar. 

 En ökad industriell försäljning av byggmaterial 

Stora riksbyggare är för närvarande systemleverantörer till sig själva och i framtiden 
kommer det sannolikt krävas att bygghandeln ska kunna erbjuda liknande 
tilläggstjänster till sina kunder. Detta då inte enbart GDS-konsumenter kan skapa en 
tillräcklig volym för att berättiga användandet av logistiklösningar. Därför måste 
byggvaruhuskedjorna samarbeta med deras leverantörer för att utveckla lämpliga 
tekniska system och produktlösningar för att svara upp till nya krav på teknik och 
produktutveckling från professionella byggare. 

 En ökad kompetens om trävaror 

Trä kräver stor kompetens och riksbyggarna köper fortfarande de flesta trävaror från 
bygghandeln. Detta ger byggvaruhuskedjorna en möjlighet att särskilja sig på 
marknaden och skapa en konkurrensstyrka genom att erbjuda sina kunder en hög 
träkompetens. Genom att skapa en hög kompetens om trävaror kan också 
byggvaruhuskedjorna som en systemintegratör bistå leverantörer från träindustrin att 
produktifiera deras trävaror. 
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Figur 6-7: Framtida utmaningar för svensk bygghandel. 
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Det är således en utvecklingsroll som byggvaruhuskedjor alltmer i framtiden måste skapa 
(jmf Axelsson & Håkansson, 1984). Genom detta kan kedjan matcha sin egna utveckling 
med sina leverantörer och sålunda uppnå en välfungerande interaktion och relation med 
sina leverantörer. För att detta ska kunna genomföras måste kedjan avse att skapa 
långsiktiga leverantörsrelationer och styra deras leverantörers utveckling i samma riktning 
som marknadsutvecklingen (Ibid.).  

6.3 Nuvarande situation för bygghandelns leverantörer  

För att utreda vilka roller och funktioner byggvaruhuskedjorna efterfrågar att deras 
leverantörer (med inriktning på träindustrin) bör ha i en marknadskanal måste först en 
förståelse för leverantörernas nuvarande situation erhållas, se figur 6.8. Det bör dock 
nämnas att nedanstående analys är ur ett byggvaruhuskedjeperspektiv då inga leverantörer 
har intervjuats.  
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Figur 6-8: Leverantörens placering i analysmodellen. 

6.3.1 De strukturella förändringarnas påverkan på leverantörerna 

Som tidigare nämnts verkar tillverkare och grossister ha haft en betydande kontroll över 
bygghandelns prisutveckling. Enligt byggvaruhuskedjor har dessa leverantörer även haft 
en sådan tillfredställande lönsamhet att lite behov har funnits att skapa kundfokus och öka 
lyhördheten gentemot marknadens behov. Detta har dock förändrats i takt med att 
byggvaruhuskedjorna har blivit större än sina leverantörer. Vidare har prismedvetenheten 
hos bygghandelns kunder ökat och det verkar bli en tydlig prispress inom bygghandeln. 
Följaktligen måste dagens bygghandlare reducera kostnader och skapa nya effektiva 
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arbetssätt. Mycket talar dock för att dessa krav delvis kommer hamna hos leverantörerna 
till bygghandeln. Dessa leverantörer måste i framtiden finna kostnadseffektiva lösningar, 
utveckla nya attraktiva produkter och förbättra sitt logistiska tänkande. Följaktligen måste 
bygghandelns leverantörer förbättra sin problem- och överföringsförmåga, se vidare 
avsnitt 6.4. 

Byggvaruhuskedjor försöker i större utsträckning komma ifrån att använda grossister och 
föredrar att skapa avtalslösningar direkt med tillverkaren. Genom detta förfarande måste 
grossistens funktion alltmer tas över av endera byggvaruhuskedjan eller tillverkaren (jmf 
Stern et al, 2001; McCalley, 1992).  

Om en grossistroll fortfarande har en viss värdeskapande funktion och sålunda skulle ha 
ett berättigande i marknadskanalen kan ej denna funktion direkt elimineras (jmf Stern et 

al, 2001; McCalley, 1992).  Vidare skapar byggvaruhuskedjorna starka inköpsfunktioner 
och således en utvecklingsroll som har möjlighet att kontrollera och styra sina 
leverantörer (jmf Axelsson & Håkansson, 1984). Även genom kedjornas stora köpkraft 
och inköpsvolymer erhåller de en större möjlighet att kontrollera sina leverantörer och 
skapa en maktposition (jmf De Wit & Meyer, 1994).  

6.3.2 Relation och interaktion mellan byggvaruhuskedjor och leverantörer 

Byggvaruhuskedjorna verkar erhålla, som tidigare nämnts, en allt starkare roll i 
marknadskanalen och blir allt större i förhållande till sina leverantörer. Samtidigt som 
byggvaruhuskedjorna växer i storlek och blir allt starkare skapas det även ett större och 
mer komplext flöde. Detta gör att de behöver hantera sina leverantörer på ett 
tillfredställande vis och att de även efterfrågar ett större stöd från deras leverantörer. 
Vidare är en byggvaruhuskedja och deras tillverkare och grossister ömsesidigt beroende 
av varandra för att göra en produkt tillänglig för slutkunder på marknaden (jmf Stern et al, 
2001, 1996, 1989; Rosenbloom, 1999).  

Det är påtagligt att detta ömsesidiga beroende växer då komplexiteten av flödet ökar. 
Detta får betraktas som relationsskapande utveckling mellan byggvaruhuskedjan och dess 
leverantörer och sålunda skapas ett större industriellt nätverk och relationerna däremellan 
blir allt viktigare för företagen att uppehålla. Genom detta skapas sannolikt en större 
interaktionsprocess i det industriella nätverket (jmf IMP-Group, 1982; Ford, 1997).  

Ett tecken på detta är att byggvaruhuskedjorna i framtiden kommer att efterfråga en större 
delaktighet och skapa långsiktiga relationer med sina leverantörer. Detta då de inte för 
närvarande har någon avsikt att äga egna produktionsutrustningar utan istället avser öka 
samarbetet med sina leverantörer, t ex utveckla nya produkter och egna varumärken. 
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Således avser inte byggvaruhuskedjorna att vertikalt integrera marknadskanalen utan 
istället avser de att skapa någon form av value adding partnership (VAP). Detta skapas 
genom att byggvaruhuskedjor och leverantörer arbetar nära varandra genom partnerskap 
istället för vertikal integration (jmf Johnston & Lawrence, 1988).  Byggvaruhuskedjor 
kommer följaktligen fortsättningsvis att arbeta med traditionella marknadstransaktioner 
istället för interna transaktioner vid leverantörssamarbeten (jmf Porter 1993). Det finns 
dock en problematik med att ha en alltför nära relation till sina leverantörer.  

Genom att byggvaruhuskedjorna ökar samarbetet med sina leverantörer riskerar de att 
försvåra möjligheten att sluta avtal med konkurrerande leverantörer (Buzell & Ortmeyer, 
1995). Det blir även svårare för en byggvaruhuskedja att använda sin köpkraft och storlek 
för att skapa förmånliga leverantörsavtal om de samtidigt avser att kunna skapa ett 
ömsesidigt förtroende mellan kedjan och leverantören (jmf Kumar, 1996). Det finns dock 
ett flertal studier som visar att välfungerade samarbete med en större återförsäljarkedja 
kan vara lönsamt för båda parterna (jmf t ex Bloom & Perry, 2001; Kalwani & Naryandas, 
1995). Vidare menar Normann & Ramirex (1993) att företaget och dess leverantörer 
alltmer måste samarbeta genom arbetsfördelning för att erhålla lönsamma och 
konkurrenskraftiga lösningar. 

IMP-Group (1982) menar att interaktionen mellan två företag påverkas av 
omvärldsfaktorer. Detta är tydligt då den strukturella förändringen sannolikt har haft en 
stor påverkan på relationen mellan bygghandeln och deras leverantörer, se avsnitt 6.1. 

Byggvaruhuskedjorna kommer också i framtiden efterfråga att deras leverantörer ska 
kunna erbjuda en lösning på hur deras produkter ska säljas. Byggvaruhuskedjorna menar 
att leverantörer behöver inse att de måste bistå kedjorna i deras försäljning samt att deras 
åtagande ej är fullgjort förrän produkten har nått slutkunden. Genom detta skapar 
byggvaruhuskedjan en närmare relation till sina leverantörer och ökar interaktionen 
däremellan (jmf Ford, 1997; IMP-Group, 1982). 

För att leverantörer till byggvaruhuskedjorna ska vara långsiktigt konkurrenskraftiga 
måste de således inse att de själva måste följa med utvecklingen inom bygghandeln och 
förstå vilka behov som efterfrågas. Lyhördheten gentemot marknaden och vad som 
efterfrågas kommer sannolikt att förbättras genom ett utökat samarbete mellan 
byggvaruhuskedjorna och deras leverantörer. Detta då byggvaruhuskedjor som skapar en 
relation till sina leverantörer tillsammans kan skapa en bättre förståelse för vad kunder 
efterfrågar på en marknad (jmf Bloom & Perry, 2001; Kumar, 1996; Kalwani & 
Narayandas, 1995; Buzell & Ortmeyer, 1995).  Vidare medför den ökade prispressen 
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inom bygghandeln att leverantörer är tvungna att arbeta och fokusera på att finna 
kostnadseffektiva lösningar, för att kunna konkurrera med starka internationella 
leverantörer. Detta då byggvaruhuskedjor kan öka kravställningarna på sina leverantörer 
genom den ökade makten i marknadskanalen (jmf Stern et al, 2001; Rosenbloom, 1999). 

Även om byggvaruhuskedjorna avser att skapa långsiktiga samarbetsavtal med sina 
leverantörer för att utveckla produkter och kundslösningar finns det en tydlig strävan att 
dessa kedjor vill undvika ett alltför stort beroende till sina leverantörer. Genom detta kan 
byggvaruhuskedjorna förbättra sin kontroll över det egna produktsortimentet samt ha ett 
utbrett samarbete med leverantörer utan att hamna i alltför stor beroendesituation (jmf 
Gadde & Håkansson, 1998). 

6.3.3 Förändring av bygghandelns sekventiella värdekedja 

Det fanns under 1960-, 1970- och 1980-talet en stor efterfrågan på byggmaterial där även 
staten genom olika program understödde byggandet i Sverige. Följaktligen var marknaden 
mindre priskänslig och grossister och tillverkare kunde styra pris- och 
produktutvecklingen.  

Byggvaruhuskedjorna menar att grossister följaktligen hade en stark position i 
bygghandeln och har bidragit till att skapa den tidigare strukturen av ett flertal mindre 
traditionella bygghandlare. Den strukturella förändringen inom bygghandeln har dock 
gjort att grossisternas nuvarande roll är hotad i framtiden om de inte kan erbjuda en större 
värdeskapande funktion, se vidare avsnitt 6.4.3 Kan inte en grossist bidraga ekonomiskt i 
marknadskanalen har de således ett mindre långsiktigt berättigande (jmf McCalley, 1992). 

Genom sammankoppling av en byggvaruhuskedjas och en leverantörs enskilda 
värdekedja formas marknadskanalens värdekedja (jmf Porter, 1998a, 1998b; Stern et al, 
1996). Det verkar föreligga en förändring av marknadskanalens traditionella värdekedja. 
Detta genom att byggvaruhuskedjor alltmer sluter avtal med tillverkare. Detta medför ett 
större ansvar för tillverkaren och byggvaruhuskedjan i marknadskanalens värdekedja (jmf 
Stern et al, 2001; McCalley, 1992), se vidare avsnitt 6.4.3. Då endast bygghandeln har 
studerats kan det inte explicit bestämmas att byggvaruhuskedjorna verkligen förändrar 
den traditionella värdekedjan utan detta behöver vidare studeras, se avsnitt 7.4. 

6.3.4 Expansion av den nationella leverantörsmarknaden 

Vidare finns det en tendens inom bygghandeln att utländska leverantörer kommer att 
väljas i större utsträckning i framtiden. Detta då de utländska leverantörerna kan erbjuda 
en betydligt bättre produktivitetsutveckling och prisbild än vad svenska leverantörer 
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förmår. Detta kommer även att kunna beröra trävaror, t ex kan nämnas att flera 
byggvaruhuskedjor uppfattar att finska leverantörer av trävaror har utvecklat betydligt 
bättre lösningar och produkter än vad svenska leverantörer har åstadkommit. 

Följaktligen måste leverantörer inse att de agerar på en internationell marknad med 
internationella konkurrenter. Detta medför att nationella eller nordiska leverantörer måste 
jämföra sin prisbild med internationella leverantörers prisbild och vara medvetna om 
vilken prisutveckling som sker på den internationella marknaden.  

Det sker således en expansion av marknaden där en nationell konkurrensmarknad blir en 
global och dynamisk konkurrensmarknad. En sådan förändring av konkurrensbilden kan 
bidra till att skapa en osäkerhet för leverantörens beslutsfattande (jmf Achrol & Stern, 
1988).   

6.3.5 Leverantörernas förändrade situation 

Ur ovanstående diskussion inses att leverantörens roll och funktion drastiskt har 
förändrats, se figur 6.9. Då byggvaruhuskedjorna måste reducera sina kostnader och skapa 
nya effektiva arbetssätt tyder mycket på att en del av denna press och kravställningar 
kommer att hamna hos leverantörerna till bygghandeln.  

Dessa leverantörer måste således i framtiden finna kostnadseffektiva värdeskapande 
lösningar, utveckla nya attraktiva produkter för att svara upp till nya krav på teknik och 
produktutveckling från professionella byggare. Vidare har också flödet i marknadskanalen 
blivit betydligt komplexare som har medfört att relationen och interaktionen med 
leverantörer måste hanteras på ett tillfredställande sätt.  

Stora återförsäljarkedjor erhåller en funktion att kunna agera som grindvakter till 
marknaden (jmf Rosenbloom, 1999; Stern et al, 1996). Byggvaruhuskedjorna verkar 
agera alltmer som sådana grindvakter till bygghandelsmarknaden och kan till större 
utsträckning styra prisutveckling, leveransförhållanden etc.  

De leverantörer som ej kan svara upp till kedjans nya krav och förväntningar kommer ej 
att vara långsiktigt konkurrenskraftiga, detta i analogi med Hirshfields (1998) resonemang. 
Achrol & Stern (1988) menar att en återförsäljarkedja kan öka sin makt i 
marknadskanalen vid förändringar i den interna konkurrensen i marknadskanalen, vilket 
också är påtagligt i denna studie.  

Detta då det sker en strukturell förändring inom bygghandelns industriella miljö som 
tydligt har påverkat leverantörsleden. Samtidigt som byggvaruhuskedjorna ställer allt 
större krav på sina leverantörer erhåller de också en möjlighet att genom 
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byggvaruhuskedjornas marknadskanal leverera stora volymer och nå en växande 
bygghandelsmarknad, både i Sverige och internationellt.  
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Figur 6-9: Illustration över leverantörers situation i marknadskanalen. 

Följden av en sådan strukturell förändring, nya kravställningar och uppkomsten av nya 
konkurrenssituationer kommer sannolikt att påverka marknadens funktion (jmf Kumar et 

al, 2000).  

Om marknadens funktion har påverkats är det således troligt att antaga att detta även har 
en betydande inverkan på byggvaruhuskedjornas kravställningar på sina leverantörers 
roller och funktioner. 

6.4 Byggvaruhuskedjornas kravställningar på sina leverantörer  

I nedanstående avsnitt kommer byggvaruhuskedjors kravställningar på sina 
träleverantörers roller och funktioner att diskuteras med utgångspunkt från 
analysmodellen.  

För att utreda vilka roller och funktioner som byggvaruhuskedjor efterfrågar att deras 
leverantörer (med inriktning på träindustrin) bör ha i en marknadskanal har 
byggvaruhuskedjornas kravställningar indelats i teknisk, kommersiell, logistisk och 
kommunikativ förmåga, se figur 6.10. 
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Figur 6-10: Byggvaruhuskedjornas kravställningar på sina leverantörer. 

Tillsammans med byggvaruhuskedjornas inköpsfunktion och strategi skapar 
byggvaruhuskedjornas kravställningar bindningar som vidare analyseras i avsnitt 6.5.1. 

Inledningsvis menar byggvaruhuskedjorna att leverantörer från träindustrin måste inse att 
det krävs olika produkter för att sälja trävaror till en byggvaruhuskedja jämfört med att 
sälja byggmaterial till byggsektorn. När leverantörer från träindustrin säljer trävaror till 
bygghandeln måste de utarbeta välfungerande system och produktlösningar med 
utgångspunkt från marknadens efterfrågan och behov.  

6.4.1 Teknisk förmåga 

Vilken teknisk förmåga byggvaruhuskedjan efterfrågar av deras leverantörer från 
träindustrin innefattar i vilken utsträckning dessa leverantörer kan erbjuda möjligheten att 
anpassa produktionsutrustningar och utveckla produkter specifikt för byggvaruhuskedjan 
samt dess kunder. 

Produktutvecklande med hög kundkännedom 

GDS-konsumenter till bygghandeln har en mindre bra uppfattning av skillnaden mellan 
olika kvaliteter på trävaror. Det får till konsekvens att dessa konsumenter förmodar att det 
är prisskillnader mellan olika bygghandlare när det egentligen är skillnader mellan 
kvaliteten på trävarorna.  

Vidare finns det inget utpräglat profilerat varumärke av trävaror utan det är en enbart en 
icke-profilerad standardiserad produkt. Byggvaruhuskedjorna menar att leverantörer från 
träindustrin saknar en förståelse för att de måste skapa en handelsvara av trä. Genom den 
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växande GDS-marknaden i skandinaviska och anglosaxiska länder håller det dock på att 
ske en förändring av kravbilden. Detta då GDS-marknaden i Sverige blir alltmer viktig för 
bygghandeln som medför att kravbilden gentemot deras leverantörer och 
underleverantörer även förändras.   

Detta genom att ha utförligare information om trävaruprodukten, utarbetade 
artikelnummer och varucertifikat samt att de har skapat en lämplig förpackning för 
trävaror.  

Sålunda talar mycket för att svenska leverantörer kommer att bli tvungna att skapa 
produkter med ett klarare syfte då GDS-marknaden blir allt större och viktigare för 
bygghandeln. Genom att ge trävaror ett klarare syfte får de ett större värde i handelsledet. 
Byggvaruhuskedjorna anser vidare att leverantörer från träindustrin bör använda lämpliga 
tekniska lösningar för att effektivisera hanteringen av trävaror, t ex streckkodsmärkning 
av trävaror. 

Skapa ett större produktvärde för handelsledet 

Byggvaruhuskedjorna anser att de trävaror som för närvarande köps in har en alltför låg 
förädlingsgrad, i jmf med annat byggmaterial. Trävaror betraktas fortfarande som en 
bulkprodukt i Sverige med ett alldeles för lågt värde i handelsledet. 

Med utgångspunkt från detta finns det en tydlig efterfrågan att leverantörer från 
träindustrin måste kunna erbjuda mer enhetliga och kundanpassade produkter och sålunda 
skapa trävaror med högre förädlingsvärde och med ett större värde i handelsledet. 

Utveckla välfungerande produktlösningar för bygghandeln 

Leverantörer från träindustrin har ej haft några tydliga kravställare från bygghandeln och 
byggindustrin. Stål- och betongindustrin har haft kravställningar från byggindustrin och 
har nära arbetat tillsammans med dem för att utveckla lämpliga lösningar och system. 
Leverantörer från träindustrin har inte utvecklats desslikes, sålunda har få nya lämpliga 
produkter och tekniska lösningar utvecklas för att svara upp till nya krav på teknik och 
produktutveckling från professionella byggare.  

Byggvaruhuskedjorna menar att träindustrin har ett alldeles för stort produktionsfokus 
inriktat på pappersmassaindustrin. Detta fokus har också varit relativt lönsamt. Detta 
tillsammans med att få tydliga kravställare funnits medför att för lite kundfokus och 
lyhördhet gentemot bygghandeln och dess behov har förekommit.  
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Leverantörer från träindustrin måste skapa en helhetslösning för sina kunder. Genom detta 
kan de säkerställa kvaliteten, skapa tilläggstjänster och erbjuda ett högre värde för 
byggvaruhuskedjorna med deras slutkunder.  

Det krävs dock att byggvaruhuskedjorna blir tydligare i sina kravställningar för att 
leverantörerna från träindustrin ska kunna svara upp mot dessa nya krav.  Det leverantörer 
från träindustrin måste inse är också att det krävs andra produktlösningar för att sälja 
trävaror till en byggvaruhuskedja jämfört med att sälja till ett byggföretag. 

Vidare har leverantörer från träindustrin möjlighet att skapa en konkurrenskraft gentemot 
internationella konkurrenter. Detta då de internationella byggvaruhuskedjorna inser att de 
inte enbart går att kopiera en välfungerade sortimentsammansättning av produkter från ett 
byggvaruhus i Europa och implementera det i Sverige. Det krävs lokala anpassningar av 
lösningar och system och där kan lyhörda leverantörer från träindustrin skapa en 
konkurrensstyrka och erhålla stora volymer. 

Byggvaruhuskedjors efterfrågan av teknisk förmåga 

Ur ovanstående diskussion inses att de tekniska förmågor som byggvaruhuskedjor 
efterfrågar av sina leverantörer från träindustrin är att: 

 Kunna vara produktutvecklare med ett stort kundfokus. 

 Ha förståelse för att det krävs olika tekniska system och produktlösningar för att 
sälja till bygghandeln och byggindustrin. 

 Ha möjlighet till lokala anpassningar av produktutformningen. 

Byggvaruhuskedjor efterfrågar sålunda en leverantör med en hög anpassningsförmåga 
som kan medverka i kedjans utvecklingsarbete samt stor lyhördhet gentemot marknaden. 
Det är således en produktutvecklarroll och -funktion som efterfrågas av 
byggvaruhuskedjorna, detta utifrån Hammarkvist, Håkansson & Mattssons (1982) 
resonemang. Sålunda efterfrågar byggvaruhuskedjor även en välutvecklad produktstrategi 
av sina leverantörer (jmf Kotler et al, 2001).  

6.4.2 Kommersiell förmåga 

Vilken kommersiell förmåga byggvaruhuskedjan efterfrågar av deras leverantörer från 
träindustrin innefattar i vilken utsträckning dessa leverantörer integrerar sig med 
byggvaruhuskedjan samt om de kan erbjuda utbildning och rådgivning till kedjan.  

Vidare kan den kommersiella förmågan även innefatta prissättning och att dessa 
leverantörer klarar av hanteringen av stora flöden.  
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Utveckla slutkunders kompetens 

Leverantörer från träindustrin är mindre bra på att skapa en hög kompetens kring sina 
egna produkter. Följden är att byggvaruhuskedjorna menar att deras slutkunder har en 
alltför bristfällig kompetens och kännedom hur trävaror hanteras.  

Ett flertal andra industrier är betydligt bättre på att skapa en kompetens kring de produkter 
de erbjuder. Dessa leverantörer erbjuder en bättre kompetensutveckling genom att hjälpa 
kedjorna att ta fram broschyrer och information specifikt för byggvaruhuskedjorna. 
Sålunda förbättrar de kompetens kring deras produkter för byggvaruhuskedjorna och 
deras slutkunder.  

Byggvaruhuskedjorna menar att leverantörer från träindustrin har ett alldeles för stort 
produktionsfokus och mindre fokus på att marknadsföra och skapa kompetens kring de 
produkter de erbjuder till bygghandeln. Till följd av bristande kompetensutveckling har 
ofta substitut valts även om trä skulle ha varit en mer lämplig byggvara.  

Skapa en högre grad av produktivitetsutveckling 

Vidare har prismedvetenheten hos GDS-konsumenten ökat tillsammans med en hårdare 
konkurrens inom bygghandeln som har skapat en större prispress på marknaden. Denna 
prispress inom bygghandeln påverkar även byggvaruhuskedjornas bakomliggande 
leverantörer. Ett flertal byggvaruhuskedjor efterfrågar nu att deras leverantörer måste vara 
medvetna om vilken stark prispress som existerar och ha möjlighet att arbeta tillsammans 
med kedjorna för att förbättra sin egen produktivitet och följa med i denna utveckling.  

Om inte leverantörer kan förbättra sin egen produktivitets- och produktutveckling och 
arbeta tillsammans med kedjan är det möjligt att en annan leverantör som hanterar detta 
bättre väljs. 

Det bör dock nämnas att byggvaruhuskedjorna inte efterfrågar en leverantör som enbart 
kortsiktigt kan erbjuda låga priser utan istället efterfrågas en leverantör som kan erbjuda 
en hög produktivitetsutveckling och således mer långsiktigt erbjuda konkurrenskraftiga 
priser. Det är således ingen prispressarstrategi som byggvaruhuskedjorna långsiktigt 
efterfrågar av sina leverantörer utan mer en kundutvecklare som med stor flexibilitet 
aktivt kan deltaga i kundens utveckling (jmf Hammarkvist, Håkansson & Mattsson, 1982). 
Vidare är det påtagligt att leverantörerna har en stor påverkan på vilket pris 
byggvaruhuskedjorna kan erbjuda sina kunder genom att byggvaruhuskedjans inköpspris 
påverkas av t ex lager-, produktions-, kapital-, och utvecklingskostnader (jmf Gadde & 
Håkansson, 1993).  
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Öka kundfokus och lyhördheten gentemot marknaden  

Byggvaruhuskedjorna menar att deras leverantörer överlag har en alldeles för liten 
kundfokus och lyhördhet gentemot kedjornas. Leverantörerna har för lite förståelse för 
vilka behov byggvaruhuskedjorna och deras slutkunder efterfrågar, istället fokuseras på 
deras egen produktion. Den troliga anledningen till träindustrins produktionsfokus är den 
kostsamma automatiseringen av deras produktion. Genom stora investeringar i 
produktionsutrustningar blir leverantörer från träindustrin fokuserade på 
produktionsvolymer. 

Mycket talar dock att leverantörer, speciellt från träindustrin, i framtiden blir tvungna att 
förändra detta och skapa tydligare kundfokus. Det saknas således en förståelse hos 
leverantörer från träindustrin för kopplingen mellan deras produktion och deras kunders 
behov. Leverantörer från träindustrin måste skapa en högre grad av industrialisering men 
fortfarande fokusera på byggvaruhuskedjornas och deras slutkunders behov. 

Följaktligen efterfrågar byggvaruhuskedjor att deras leverantörer från träindustrin måste 
bli mer lyhörda gentemot vilka behov som finns på marknaden samt att öka samarbetet 
med sina kunder. Byggvaruhuskedjorna menar att leverantörer i allmänhet behöver inse 
att deras arbete är först fullgjort när produkten har nått slutkund och de måste arbeta 
tillsammans med byggvaruhuskedjorna för att kunna göra detta på ett effektivt sätt. 

Utveckla den nationella marknaden 

Den svenska bygghandeln menar att leverantörer från träindustrin har ett alldeles för stort 
fokus på den internationella marknaden. De har också mindre bra kunskap om vilka 
volymer som för närvarande omsätts i bygghandeln och vilka aktörer som finns på 
marknaden. Sålunda finns för lite fokus på den nationella och nordiska marknaden. 
Genom att fokusera mer på den nationella marknaden erhåller träindustrin en högre grad 
av flexibilitet och en närhet till marknaden som ger goda utvecklingsmöjligheter av nya 
tekniska system och produktlösningar.  

Detta skulle också ge dessa leverantörer en betydligt bättre kompetens om sin 
hemmamarknad. Vidare kan leverantörer genom byggvaruhuskedjornas internationella 
inköpssamarbete nå en betydligt större europeisk marknad. Följaktligen erbjuder 
byggvaruhuskedjorna en marknadskanal med stora volymer och stora möjligheter att bli 
en global leverantör.  
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Öka köpstödet till bygghandelns slutkunder 

Leverantörer från träindustrin måste i framtiden erbjuda alltmer stöd till 
byggvaruhuskedjorna och deras slutkunder, t ex utforma informations- och 
kundbroschyrer för att hjälpa kedjornas kunder att lättare kunna ta ett köpbeslut. Detta är 
speciellt viktigt då GDS-marknaden blir alltmer betydelsefull och dessa konsumenter har 
mycket frågor och behöver mer hjälp i deras köpbeslut jämfört med en professionell 
byggare. 

Byggvaruhuskedjors efterfrågan av kommersiell förmåga 

Ur ovanstående diskussion inses att förmågor som byggvaruhuskedjor efterfrågar av sina 
leverantörer från träindustrin är att: 

 Gå från produktionsfokus och volymfokusering till kundutveckling och kundfokus.  

 Utveckla en större stöd till byggvaruhuskedjorna. 

 Utveckla kostnadseffektiva produkter och system. 

 Skapa en stabil efterfrågan på hemmamarknaden och genom 
byggvaruhuskedjornas marknadskanaler nå en stor europeisk marknad. 

Byggvaruhuskedjor efterfrågar således en träleverantör med ett stort kundfokus som 
genom välfungerade interaktion med respektive kedja kan skapa kundanpassade 
produkter med en konkurrenskraftig prisbild. Vidare efterfrågar byggvaruhuskedjorna en 
leverantör från träindustrin med en hög anpassningsförmåga som effektivt och flexibelt 
kan medverka i kedjans eget utvecklingsarbete (jmf Hammarkvist, Håkansson och 
Mattsson, 1982). Vidare efterfrågar byggvaruhuskedjor internationellt konkurrenskraftiga 
prisstrategier av sina leverantörer (jmf Kotler et al, 2001). Ovanstående diskussion 
stämmer väl överens med Schellhase et al (2001) studie som visar att 
återförsäljarkedjornas (inom livsmedelshandeln) nöjdhet med sin leverantör beror främst 
på dess kompetens och samarbetsvillighet. 

6.4.3 Logistisk förmåga 

Vilken logistisk förmåga byggvaruhuskedjan efterfrågar av deras leverantörer från 
träindustrin innefattar till vilken utsträckning dessa leverantörer har möjlighet att 
koordinera sitt eget divergerande produktflöde, säkerhet och tillförlitlighet i 
leveranskvantiteter och leveranstider. Vidare vilka volymer av produktflöden 
byggvaruhuskedjan förutsätter att dessa leverantörer ska klara av att hantera. Även om 
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leverantören erbjuder extra funktioner som leverantörsstyrda lager eller större ansvar för 
lagerhantering bör betraktas som en logistisk förmåga. 

Nya funktioner i marknadskanalens värdekedja 

Idag efterfrågar byggvaruhuskedjor mer än enbart byggmaterial av deras grossister och 
tillverkare. Kedjorna efterfrågar tilläggstjänster såsom utbildning, support, engagemang, 
miljötänkande och produktivitetsutveckling. Byggvaruhuskedjor har även för avsikt att i 
framtiden i allt större utsträckning arbeta direkt med tillverkare och sålunda undvika ett 
för stort beroende av grossister och mellanhänder.  

Mellanhänder som vill överleva långsiktigt måste profilera sig och bistå 
byggvaruhuskedjorna att skapa ett mervärde i handelsledet. Grossister måste i en större 
utsträckning bidraga till ett värdeskapande i marknadskanalen istället för att enbart agera 
som mellanhänder. Detta skulle kunna göras genom att grossister tar större ansvar för 
logistik och koordination för produktflöden.  

Grossister måste erbjuda teknikstöd, utbilda bygghandels personal men samtidigt låta de 
stora volymerna gå direkt från tillverkare till bygghandeln. Genom sådana funktioner 
skulle grossisterna bli värdeskapande för bygghandeln samtidigt som de får ett långsiktigt 
berättigande i värdekedjan.  

Byggvaruhuskedjors efterfrågan av logistisk förmåga 

De förmågor som byggvaruhuskedjor efterfrågar av sina leverantörer från träindustrin är 
särskilt riktat till deras grossister. Dessa grossister måste skapa ett större värde i 
marknadskanalen. Byggvaruhuskedjorna menar att dessa grossister kan göra detta genom 
att de har ett större ansvar för den logistiska hanteringen i marknadskanalen. Vidare att 
grossisterna skapar ett mervärde genom att i större utsträckning än idag koordinera 
produktflödet, t ex träindustrins divergerande produktflöde.  

Byggvaruhuskedjor efterfrågar sålunda en grossist med möjlighet att effektivt och 
rationellt kunna hantera stora flöden och volymer av byggvaruhuskedjornas varuflöden. 
Detta är sålunda en materialadministratörsroll som efterfrågas av byggvaruhuskedjorna 
(jmf Hammarkvist, Håkansson & Mattsson, 1982). Vidare är det en grossist med 
välutvecklade distributionsstrategier (jmf Kotler et al, 2001) som i framtiden kommer att 
efterfrågas av de byggvaruhuskedjorna som inte själva avser att själva kontrollera det 
logistiska flödet.   
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6.4.4 Kommunikativ förmåga 

Vilken kommunikativ förmåga byggvaruhuskedjor efterfrågar av deras leverantörer från 
träindustrin får anses nära kopplad till hur kedjans inköpsfunktion arbetar och innefattar 
vilken interaktion och relation som uppstår mellan byggvaruhuskedjan och deras 
leverantörer. 

Bistå bygghandeln i marknadsutvecklingen av trä 

Bygghandeln erhåller ett betydande stöd från ett flertal andra industrier för att 
marknadsföra deras produkter dock finns inget liknande stöd från träindustrin för att bistå 
och hjälpa bygghandeln att marknadsföra och sälja trävaror.  

Följaktligen finns det en efterfrågan att leverantörer från träindustrin måste hjälpa 
bygghandeln samt satsa mer på att marknadsföra trävaror på den nationella och nordiska 
marknaden. Sålunda måste leverantörer från träindustrin bistå byggvaruhuskedjorna att 
skapa en efterfrågan på deras produkter. I dagsläget anser ett flertal byggvaruhuskedjor att 
det finns väldigt lite intresse från träindustrin att göra detta.  

Byggvaruhuskedjors efterfrågan av kommunikativ förmåga 

De förmågor som byggvaruhuskedjor efterfrågar av sina leverantörer från träindustrin är 
att de bör bistå byggvaruhuskedjorna i deras försäljning av trävaror. De efterfrågar 
således leverantörer från träindustrin som har välutvecklade promotionstrategier och ett 
stort kundfokus (jmf Kotler et al, 2001). Vidare att dessa leverantörer kan skapa en 
välfungerade interaktion med sina kunder. Detta får betraktas som relationsskapande 
utveckling mellan byggvaruhuskedjan och dess leverantör och sålunda skapas ett större 
industriellt nätverk och relationerna däremellan blir allt viktigare för företagen att 
uppehålla.  

En byggvaruhuskedja och deras tillverkare och grossister är ömsesidigt beroende av 
varandra för att göra en produkt tillänglig för slutkunder på marknaden (jmf Stern et al, 
2001, 1996, 1989; Rosenbloom, 1999). Sålunda måste leverantörerna bistå 
byggvaruhuskedjorna genom att skapa en förbättrad kommunikativ förmåga.  

Byggvaruhuskedjorna efterfrågar sålunda alltmer en leverantör med stor möjlighet att 
utveckla sina kunder genom att nära medverka i kedjornas eget utvecklingsarbete (jmf 
Hammarkvist, Håkansson, Mattsson, 1982) 
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6.5 Sammanställning av analys 

6.5.1 Bindningar mellan byggvaruhuskedjan och leverantören från 
träindustrin 

I nedanstående avsnitt diskuteras de bindningar som uppstår mellan byggvaruhuskedjan 
och leverantören. Tillsammans med byggvaruhuskedjorna inköpsfunktion och strategi 
skapar byggvaruhuskedjornas kravställningar på leverantörernas roller och funktioner 
bindningar mellan byggvaruhuskedjan och leverantören, se figur 6.11. 
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KRAV PÅ FÖRMÅGA 

BINDNINGAR 
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KOMMERSIELL 
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INDUSTRIELL MILJÖ 

 

 

Figur 6-11: Skapande av bindningar mellan byggvaruhuskedjan och leverantören. 

Förutom ekonomiska och juridiska bindningar som uppstår genom att 
byggvaruhuskedjorna sluter avtal med sina leverantörer kan ytterligare bindningar 
utvecklas. Genom att leverantörer från träindustrin anpassar sin tekniska förmåga efter 
bygghandelns kravställningar kan tekniska bindningar skapas.  

Detta genom att dessa leverantörer blir en produktutvecklare med tydligt kundfokus och 
stor flexibilitet och anpassningsförmåga till lokala produktanpassningar (jmf 
Hammarkvist, Håkansson & Mattsson, 1982). Följaktligen en leverantör med väl 
utarbetade produktstrategier. De sociala och de kunskapsmässiga bindningarna mellan 
byggvaruhuskedjan och leverantören från träindustrin kan vidare stärkas genom att denna 
leverantör utvecklar sin kommersiella och kommunikativa förmåga. Detta genom att 
leverantörer från träindustrin med välfungerande pris- och promotionstrategier utvecklar 
och bistår bygghandeln och dess slutkunder.  
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Bygghandeln kan sålunda inte själva skapa optimala produkter utan behöver ett större 
stöd från sina leverantörer och sålunda tillsammans skapa ett större mervärde för byggare 
och slutkunder som gör det rationellt för hela marknadskanalens värdekedja.  

Därför måste leverantörer från träindustrin arbeta tillsammans med byggvaruhuskedjorna 
för att utveckla lämpliga tekniska system och produktlösningar för att svara upp till nya 
krav på teknik och produktutveckling från både professionella byggare och GDS-
konsumenter.  

Avslutningsvis kommer det i framtiden krävas att båda tillverkare och eventuella 
grossister tillsammans med byggvaruhuskedjorna kan skapa välfungerade tidsmässiga 
bindningar. Detta för att erhålla möjlighet att skapa effektiva och rationella logistiska 
lösningar och genom detta på ett bättre sätt hantera det komplexa flödet av produkter 
mellan leverantörer, anläggningar och slutkunder. 
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6.5.2 Sammanställning av byggvaruhuskedjors kravställningar 

I nedanstående figur 6.12 sammanställs slutligen de kravställningarna 
byggvaruhuskedjorna har på sina leverantörer.  
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Figur 6-12: Sammanställning av byggvaruhuskedjornas kravställningar. 
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Byggvaruhuskedjor efterfrågar sålunda en leverantör med en hög anpassningsförmåga 
som effektivt och flexibelt kan medverka i kedjans utvecklingsarbete samt stor lyhördhet 
gentemot marknaden och välutvecklade produktstrategier.  

Vidare efterfrågas en leverantör från träindustrin med ett stort kundfokus som genom 
välfungerade interaktion kan skapa kundanpassade produkter med välutvecklade och 
konkurrenskraftiga prisstrategier. Slutligen efterfrågas även välutvecklade 
promotionstrategier för att sålunda öka stödet för att marknadsföra trävaror på den 
svenska och nordiska marknaden. Genom detta kan dessa leverantörer skapa rationella 
och effektiva säljlösningar för GDS-konsumenter och skapa en handelsvara av trä med ett 
större värde i handelsledet.  

Vidare måste leverantörer från träindustrin bistå bygghandeln genom en ökad 
marknadsföring av träindustrins varor samt skapa kompetens genom information och 
broschyrer. Genom att fokusera mer på den nationella marknaden erhåller också 
träindustrin en högre grad av flexibilitet och skapar en större närhet till marknaden. Detta 
ger goda utvecklingsmöjligheter av nya produkter för att svara upp till nya krav på teknik 
och produktutveckling för att öka försäljningen av trävaror till både GDS- och 
byggmaterialmarknaden i både Europa och Sverige.  

Byggvaruhuskedjorna efterfrågar alltmer en leverantör med stor möjlighet att utveckla 
sina kunder genom att nära medverka i byggvaruhuskedjornas eget utvecklingsarbete. 
Leverantörerna från träindustrin måste sålunda arbeta nära byggvaruhuskedjorna för att 
utveckla lämpliga lösningar och system för både GDS- och byggmaterialmarknaden. 
Detta då enbart GDS-konsumenter inte skapar några större volymer och detta gör det 
svårt för både leverantörer och byggvaruhuskedjor att skapa en hög 
produktivitetsutveckling och möjliggöra en större industrialisering och utveckling av 
logistik lösningar.   

Genom att leverantörer från träindustrin kan svara upp emot dessa kravställningar kan 
sålunda tekniska, ekonomiska, kunskapsmässiga och sociala bindningar skapas. 

6.6 Utveckling av analysmodell 

I nedanstående figur 6.13 har analysmodellen utvecklats för att med högre tillförlitlighet 
analysera vilka roller och funktioner det köpande företaget efterfrågar att det säljande 
företaget bör ha i marknadskanal. Genom detta förfarande kan en mer allmän 
analysmodell sammanställas med ett eventuellt större tillämpningsområde i andra 
branscher.  
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Figur 6-13: Utveckling av analysmodell för att öka tillämpningen i andra branscher. 

Ur ovanstående analys kan en mer generell analysmodell sammanställas som kan 
appliceras vid bestämmandet av vilka roller och funktioner som ett köpande företag 
efterfrågar att det säljande företaget bör ha.  

Genom att studera den industriella miljön följt av det köpande företagets strategiska 
utveckling, inköpsfunktion samt dess kravställningar på det säljande företaget kan 
bindningar och interaktionen mellan parterna undersökas.  

Detta då kravställningarna från det köpande företaget samt det säljande företagets 
förmåga att möta dessa krav resulterar i bindningar mellan dessa parter. Med hjälp av 
analysmodellen kan vidare bestämmas vilka roller och funktioner som det köpande 
företaget efterfrågar att det säljande företaget bör ha i en marknadskanal.  
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7 SLUTSATSER 
Detta kapitel sammanfattar de slutsatser som har framkommit med utgångspunkt från 

studiens analys och avser att besvara studiens syfte. Kapitlet inleds med generella 

slutsatser om byggvaruhuskedjor och deras leverantörer varefter vilka roller och 

funktioner byggvaruhuskedjorna efterfrågar att deras leverantörer (med inriktning på 

träindustrin) bör ha i en marknadskanal utreds. Vidare följer rekommendationer hur 

leverantörer från träindustrin bör agera för att möta dessa krav och förväntningar. 

Avslutningsvis ges förslag till vidare studier. 

7.1 Generella slutsatser 

Bygghandeln står inför stora framtida utmaningar. Genom den ökade prispressen i 
bygghandeln kommer byggvaruhuskedjor bli tvungna att fokusera mer på att utveckla 
välfungerade logistiska lösningar samtidigt som de måste öka den industriella 
försäljningen av byggmaterial. Detta då enbart GDS-konsumenter inte kan skapa en 
tillräcklig volym för att berättiga användandet av logistiklösningar. Lokala och 
riksbyggare ger möjlighet till en större volym men har samtidigt stora krav och ger 
mindre marginaler vilket kommer att kräva en större industrialisering. Etableringen av 
nya internationella byggvaruhuskedjor och en tidigare leverantörsdominans verkar 
medföra en konsolidering inom den svenska bygghandeln. Branschgränserna inom 
bygghandeln blir också alltmer oklara och suddas ut och det blir svårare att uppskatta den 
faktiska omsättningen av byggmaterial som går genom bygghandeln. Omsättningen 
verkar dock vara betydligt större än ca 26-30 miljarder som tidigare har uppskattats.  

Vidare menar byggvaruhuskedjorna att deras ökade konsumentfokus och riktade 
marknadsföring medför en expansion av bygghandelsmarknaden samtidigt som 
prismedvetenheten och kravställningarna hos deras kunder ökar. Byggvaruhuskedjor har 
även för avsikt att i framtiden i allt större utsträckning arbeta direkt med tillverkare och 
sålunda undvika ett för stort beroende av grossister och mellanhänder. Vidare är det 
nödvändigt att byggvaruhuskedjorna kan skapa en flexibel anpassningsförmåga till lokala 
GDS- och byggmaterialmarknader då en kedja sannolikt ej kan bli konkurrenskraftiga 
genom att enbart kopiera välfungerade koncept från andra lokala marknader.  

Byggvaruhuskedjan antar följaktligen en större utvecklingsroll och en ny funktion som 
systemintegratör. Genom detta möjliggör byggvaruhuskedjor tillväxtmöjligheter, ökar sitt 
inflytande i det industriella nätverket och kan bättre försvara sin marknadsposition. Dessa 
byggvaruhuskedjor samordnar sålunda relationerna mellan sina leverantörer samt skapar 
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en långsiktig närhet till kunder. Anledningen till att byggvaruhuskedjor antar en större roll 
som systemintegration kan vara förändringar i konkurrensmiljön och förändrad tillväxt.  

Byggvaruhuskedjorna skapar genom sin storlek, köpkraft och stora volymer en 
köpardominans istället för säljardominans och torde erhålla en större makt och kontroll 
över sina leverantörer. Enligt byggvaruhuskedjorna själva verkar leverantörerna insett 
detta och förstår att de måste börja betrakta kedjorna som en säljorganisation med viktiga 
marknadskanaler. Trots den ökade prispressen inom bygghandeln tyder mycket på att 
denna press delvis kommer att hamna hos deras leverantörer. Vidare blir också den 
nationella bygghandeln alltmer internationell. Detta gäller också kedjornas 
leverantörsnätverk där användandet av utländska leverantörer verkar öka.  

Byggvaruhuskedjorna förefaller dock svårare att definiera som antigen mega-retailers 
eller category-killers. Dessa kedjor verkar inte ha utvecklats lika långtgående som 
återförsäljarkedjor i USA, England och Tyskland. Detta då de både har ett djup och en 
bredd i sin sortimentsammansättning, inte verkar ha någon stor påverkan på konkurrensen 
inom de marknader de verkar samt ännu inte till fullo fokuserar på att kontrollera det 
logistiska flödet och integrationen av leverantörer till kedjan.    

Byggvaruhuskedjorna kan genom sin storlek och internationella inköpssamarbeten 
erbjuda en marknadskanal med stora volymer och en möjlighet att nå en bred växande 
europeisk GDS- och byggmaterialmarknad. Samtidigt kommer byggvaruhuskedjorna 
genom sina centrala inköpsfunktioner, stora köpkraft ställa betydligt större krav på 
leverantörernas roller och funktioner.  

Inom bygghandeln har leverantörer från träindustrin tidigare i stor utsträckning enbart 
agerat som materialleverantörer till bygghandeln. Vidare har leverantörer från träindustrin 
ej haft några tydliga kravställare från bygghandeln och byggindustrin och har således ej i 
någon större utsträckning arbetat tillsammans med byggindustrin för att utveckla lämpliga 
produktlösningar för både GDS- och byggmaterialmarknaden.  

Byggvaruhuskedjorna menar att leverantörer från träindustrin måste inse att det krävs 
olika produktlösningar för att sälja trävaror till byggvaruhuskedjornas GDS- och 
byggmaterialmarknaden jämfört med att sälja system och lösningar direkt till 
byggindustrin. Trävaror utgör ca 30 procent av bygghandelns omsättning och 
professionella byggare köper fortfarande in merparten av sina trävaror genom 
bygghandeln, vilket gör trävaror till en väldigt viktig varugrupp för byggvaruhuskedjorna.  

Bygghandeln kan således inte själva skapa optimala produkter utan behöver ett större stöd 
från sina leverantörer och sålunda tillsammans skapa ett större mervärde för 
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professionella byggare och slutkunder som gör det rationellt för hela marknadskanalens 
värdekedja. Därför måste leverantörer från träindustrin alltmer arbeta tillsammans med 
byggvaruhuskedjorna för att utveckla lämpliga produkter för att svara upp till nya krav på 
teknik och produktutveckling från professionella byggare. Det kommer sannolikt att bli 
mycket kostsamt och svårt för träindustrin att försöka bearbeta den europeiska GDS- och 
byggmaterialmarknaden utan att använda byggvaruhuskedjorna som marknadskanal. 

7.2 Byggvaruhuskedjornas efterfrågan av roller och funktioner 

Byggvaruhuskedjorna menar att träindustrin är alltför produktions- och volymorienterade 
och de har varit mindre bra på att själva ta initiativet att utveckla nya produkter för att 
svara upp till nya krav på teknik och produktutveckling.  Den troliga anledningen till detta 
är den kostsamma automatiseringen av träindustrins produktion.  

Genom stora investeringar i produktionsutrustningar blir leverantörer från träindustrin 
fokuserade på produktionsvolymer. Detta tillsammans med att få tydliga kravställare 
funnits från bygghandeln har medfört att leverantörer från träindustrin har haft för lite 
kundfokus och lyhördhet gentemot bygghandeln och dess behov. 

Byggvaruhuskedjor efterfrågar en leverantör från träindustrin med en hög 
anpassningsförmåga och stor lyhördhet gentemot marknaden. Genom välutvecklade 
produktstrategier med en stor flexibilitet och anpassningsförmåga vill således 
byggvaruhuskedjorna att leverantörerna från träindustrin ska anta en produktutvecklarroll 
med stort kundfokus som aktivt kan deltaga i kundens utvecklingsarbete. 

Även om byggvaruhuskedjorna som systemintegratörer i allt större utsträckning själva 
kommer att utveckla egna lämpliga produktlösningar för att svara upp till nya krav på 
teknik och produktutveckling från både GDS-konsumenter och professionella byggare 
måste leverantörerna från träindustrin aktivt deltaga i denna utveckling av 
produktlösningar. Vidare måste leverantörer från träindustrin vara lyhörda och flexibla i 
produktutformningen och ha möjlighet att göra lokala anpassningar efter kundbehov. 

Leverantörer från träindustrin måste gå ifrån produktions- och volymfokusering till 
kundutveckling och kundfokus. Genom detta kan dessa leverantörer utveckla ett större 
stöd till byggvaruhuskedjorna och skapa kostnadseffektiva produktlösningar. 
Byggvaruhuskedjorna efterfrågar sålunda alltmer en leverantör med stor möjlighet att 
utveckla sina kunder genom att nära medverka i byggvaruhuskedjornas eget 
utvecklingsarbete.  
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Även om prisbilden är viktig för att erhålla konkurrenskraft som leverantör till 
byggvaruhuskedjorna verkar leverantörens produktivitetsutveckling, kompetens, 
samarbetsvillighet ha en stor betydelse. Leverantörer från träindustrin måste skapa en 
välfungerande interaktion med sina kunder och skapa en koppling mellan deras egen 
produktion med kunders behov.  

Vidare är bygghandeln i Europa väldigt konsumentinriktad vilket också återspeglas i 
byggvaruhuskedjornas strategi. Detta gör att leverantörer från träindustrin effektivt måste 
kunna anpassa sig till dessa nya kravställningar. Genom att fokusera mer på den 
nationella marknaden erhåller träindustrin en högre grad av flexibilitet och en närhet till 
marknaden. Detta ger goda utvecklingsmöjligheter av nya tekniska system och 
produktlösningar för att svara upp till nya krav på teknik och produktutveckling för att 
öka försäljningen av trävaror till GDS- och byggmaterialmarknaden.  

De roller och funktioner som byggvaruhuskedjor efterfrågar att deras leverantörer från 
träindustrin ska ha i en marknadskanal är följaktligen en kund- och produktutvecklare 
med fokus för kedjornas behov och efterfrågan samt välutarbetade promotion- och 
prisstrategier samt en hög anpassningsförmåga och välutvecklade produktstrategier  

7.3 Rekommendationer till träindustrin 

Byggvaruhuskedjor kommer i framtiden att efterfråga betydligt mer än enbart 
byggmaterial från sina leverantörer, såsom support och utbildning till bygghandeln och 
dess kunder, stort engagemang, flexibelt kundfokus, miljötänkande och effektivt 
produktivitetsutveckling. Leverantörer från träindustrin måste sålunda skapa en högre 
grad av industrialisering men samtidigt fokusera på deras kunders behov och efterfrågan 
och genom detta utveckla lämpliga produkter för att svara upp till nya krav på teknik och 
produktutveckling från både GDS- och byggmaterialhandeln. Följaktligen måste 
leverantörer från träindustrin: 

 Ha en tydligt kundfokusering istället för produktions- och volymfokus. 

 Utveckla lämpliga kostnadseffektiva kundanpassade produktlösningar som kan 
svara upp på krav från både GDS- och byggmaterialmarknaden. 

 Flexibel produktutveckling med stort kundfokus och således erhålla en förmåga att 
göra lokala anpassningar av produktutformningen. 

 Underlätta köpbeslut för bygghandelns kunder och skapa en handelsvara av trä 
såväl som effektivisera hanteringen av trä. 
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 Fokusera mer på den nationella marknaden och sålunda expandera på både den 
svenska och europeiska GDS- och byggmaterialmarknaderna. 

 Utveckla trävaror med ett klarare syfte och sålunda skapa ett större värde i 
handelsledet. 

Svenska leverantörer från träindustrin måste alltså göra trävaror till en handelsvara för 
GDS-konsumenter genom att utarbeta artikelnummer och skapa varucertifikat. Dessa 
leverantörer måste även arbeta nära byggvaruhuskedjorna för att utveckla lämpliga 
förpackningar, effektivisera hanteringen av trävarorna genom t ex streckkoder, etiketter 
och information om produkterna. Detta då dagens klassificering är intrabranschinriktat 
och inte fokuserat på att underlätta GDS-konsumenternas köpbeslut. 

Genom detta kan dessa leverantörer skapa rationella och effektiva säljlösningar för GDS-
konsumenterna. Först när dessa leverantörer kan skapa en handelsvara av trä kommer det 
få ett större värde i handelsledet och sålunda erhålla ett långsiktigt berättigande och 
konkurrenskraft. Leverantörer från träindustrin bör även bistå bygghandeln genom en 
ökad marknadsföring av träindustrins varor samt genom information och broschyrer skapa 
en högre kompetens om hantering av trä hos GDS-konsumenter.   

Vidare måste bygghandeln tillsammans med sina leverantörer skapa ett större mervärde 
för professionella byggare och deras slutkunder som gör det rationellt för hela 
marknadskanalens värdekedja. Detta då inte enbart GDS-konsumenter kan skapa en 
tillräcklig volym för att berättiga användandet av logistiklösningar och ökad 
industrialisering. Vidare köper riksbyggare fortfarande in merparten av sina trävaror 
genom bygghandeln vilket gör trävaror till en väldigt viktig varugrupp för bygghandeln. 
Därför måste leverantörer från träindustrin arbeta tillsammans med byggvaruhuskedjorna 
för att utveckla lämpliga produktlösningar för att svara upp till nya krav på teknik och 
produktutveckling från professionella byggare.  

Byggvaruhuskedjornas kravställningar skulle således innebära stora investeringar för 
enskilda sågverk vilket medför att träindustrin i större utsträckning måste börja samarbeta 
för att kunna samordna t ex marknadsföringsarbetet såväl som försäljning, och sålunda 
kunna möta upp dessa krav från byggvaruhuskedjorna och deras kunder. 

Trä är en oerhört viktig råvarutillgång för Sverige men byggvaruhuskedjorna i Sverige 
menar att träindustrin har ett alldeles för stort produktionsfokus och har inriktat sig för 
mycket på exporten av trävaror och pappersmassa. Anledningen till att exportmarknaden 
är viktig är sannolikt att marknadsledande aktörer i Europa kan erbjuda stora volymer för 
dessa leverantörer. Det finns dock stora volymer att erhålla genom att skapa avtal med 
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byggvaruhuskedjor i Sverige och genom deras internationella inköpssamarbeten nå de 
större europeiska GDS- och byggmaterialmarknaderna. 

Byggvaruhuskedjorna anser att leverantörerna från träindustrin måste satsa mer resurser 
på att marknadsföra trävaror på den nationella och nordiska marknaden. Enligt 
bygghandeln gör träindustrin stora satsningar för att öka användandet av trä i t ex England 
men väldigt små satsningar görs på den nationella marknaden. Därför anser 
byggvaruhuskedjorna att leverantörer från träindustrin måste bistå byggvaruhuskedjorna 
att skapa ett större behov och efterfrågan på trävaror.  

Träindustrin måste således utarbeta mer ingående promotionstrategier för att öka 
användningen av trä som byggmaterial på den nationella och nordiska marknaden. Genom 
att öka fokusen på den nationella marknaden erhåller träindustrin en högre grad av 
flexibilitet och en närhet till marknaden som ger goda utvecklingsmöjligheter av nya 
flexibla kostnadseffektiva produktlösningar för att svara upp till nya krav på teknik och 
produktutveckling för både GDS- och byggmaterialmarknaden.  

Vidare menar byggvaruhuskedjorna att det även sker en konsolidering och 
internationalisering av bygghandeln i Europa. Detta gör det sannolikt mycket kostsamt 
och svårt för träindustrin att försöka bearbeta den europeiska byggmaterialhandeln utan 
att använda byggvaruhuskedjorna som marknadskanal. Genom byggvaruhuskedjornas 
internationella inköpssamarbeten erhåller leverantörer från träindustrin en marknadskanal 
med stora volymer och möjlighet att nå en bred och växande GDS- och 
byggmaterialmarknad i Europa.  

För att leverantörer från träindustrin ska kunna bli långsiktigt konkurrenskraftiga på en 
internationell marknad måste de dock kunna erbjuda lokala anpassningar av 
produktutformningen. Detta då olika lokala marknader alltmer kräver anpassningar till 
deras kunders behov. Samtidigt medför den ökade prispressen inom bygghandeln att 
dessa leverantörer måste kunna utveckla kostnadseffektiva lösningar.  

Slutligen måste grossister av trävaror som vill överleva långsiktigt profilera sig och bistå 
byggvaruhuskedjorna och sålunda skapa ett större mervärde i handelsledet. Detta skulle 
kunna göras genom att erbjuda teknikstöd, utbilda bygghandels personal men samtidigt 
låta de stora volymerna gå direkt från tillverkare till bygghandeln och dess kunder. 
Genom sådana funktioner skulle grossisternas roll och funktion bli värdeskapande för 
byggvaruhuskedjan samtidigt som de får ett långsiktigt berättigande i marknadskanalens 
värdekedja.  
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7.4 Förslag till vidare studier 

Denna studie belyser byggvaruhuskedjornas kravställningar på sina leverantörers förmåga 
att kunna skapa flexibla kostnadseffektiva produktlösningar för att svara upp till nya krav 
på teknik och produktutveckling. Sålunda utvecklas gynnsamma utvecklingsmöjligheter 
för att öka försäljningen av trävaror till de viktiga GDS- och byggmaterialmarknaderna. 
Vidare belyser denna studie delvis den strategiska utvecklingen av kedjorna och deras 
leverantörer. Det finns dock ett flertal områden som vidare behöver studeras.  

Det finns i dagsläget få studier som fokuserar på återförsäljarkedjors strategiska 
utveckling, påverkan på deras leverantörsnätverk, vilka krav återförsäljarkedjor ställer på 
deras leverantörer samt leverantörers förmåga att anpassa sig till återförsäljarens krav.  

Då endast byggvaruhuskedjor har studerats kan det inte explicit bestämmas att 
byggvaruhuskedjorna verkligen expanderar marknaden och att kedjorna erhåller en större 
makt gentemot sina leverantörer. Vidare belyser denna studie ej huruvida mindre enskilda 
bygghandlare påverkas av större kapitalägda kedjor och kedjeorganisationer. Samtidigt 
som det byggvaruhuskedjors påverkan på leverantörers prisutveckling och lönsamhet 
vidare behöver studeras. 

Inte desto mindre finns det ofta ett företag i en marknadskanal som dominerar över andra 
kanalmedlemmar och sålunda skulle stora byggvaruhuskedjor kunna agera som 
grindvakter och kontrollera åtkomsten till marknaden. Det finns dock få studier som har 
funnit uteslutande belägg för att makten i marknadskanalen verkligen har förskjutits från 
tillverkare till återförsäljarkedjor.  

Det går således inte att bestämt avgöra huruvida en maktförskjutning har skett, för detta 
krävs en mer ingående studie av marknadskanalens värdekedja. Oklarheten medför att det 
finns få studier i dagsläget som kan utreda maktförhållandet och relationen mellan 
återförsäljarkedjor och tillverkare (jmf t ex Bloom & Perry, 2001; Kadiyali, Chintagunta 
& Vilcassim, 2000; Ailawadi, Borin & Farris, 1995; Messinger & Narasimhan, 1995; 
Farris & Ailawadi, 1992).  

Det finns följaktligen ett behov att ytterligare studera hur stora byggvaruhuskedjor 
påverkar på marknadskanalen och dess medlemmar och maktförhållandet mellan dessa 
parter, t ex byggvaruhuskedjorna och deras leverantörer. Detta skulle kunna göras både 
genom kvalitativa eller kvantitativa studier. För att göra detta genom kvantitativ studie 
krävs dock ett mer tillförlitligt mätförfarande av maktförhållandet mellan leverantör och 
återförsäljarkedjan, detta då det nuvarande finansiella mätförfarandet har ett flertal 
begränsningar (jmf Farris & Ailawadi, 1992)  
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Vidare är det av stort intresse att utreda på vilket sätt stora återförsäljarkedjor förändrar 
roller och funktioner i marknadskanalens värdekedja, t ex krav på att utveckling av nya 
tekniska lösningar och produktutveckling alltmer måste göras av tidigare leverantörsled. 
Denna studie belyser delvis detta område men behöver utökas till att även studera 
grossister och tillverkare. Det är också av intresse att studera hur byggvaruhuskedjornas 
kravställningar effektivt skulle kunna översättas till en större strategisk utveckling av 
träindustrin. Samtidigt sker en konsolidering inom flertalet branscher och det finns få 
studier som belyser hur denna konsolidering påverkar flödet och leverantörers arbetssätt 
samt produktutveckling av nya produktlösningar.  

Vidare är det av intresse att studera om konsolideringen och internationaliseringen av 
bygghandeln i både Sverige och övriga Europa påverkar leverantörernas 
försäljningsstrategier och om detta kommer att kräva en större konsolidering och 
internationalisering även av leverantörssidan. Exempelvis om denna förändring kommer 
påverka leverantörernas säljorganisationer och hur de måste agera för att hantera 
relationen till stora återförsäljarkedjor, t ex genom Key account management-program och 
större samarbeten i värdekedjan. Återförsäljarkedjors större fokus på logistiska flöden 
kommer att sannolikt ha en betydande inverkan på marknadskanalens värdekedja, vilket 
också är av intresse att vidare studera. Det är även av stor vikt att studera hur det 
komplexa varuflödet från byggvaruhuskedjors leverantörer till slutkund bör lösas samt 
koordinationen av dessa aktörer i den logistiska kedjan och slutligen hur det kommer att 
påverka underleverantörers arbetssätt, flexibilitet och lönsamhet.  
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