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1 INLEDNING 

Detta inledande kapitel avser att ge läsaren en bakgrund till ämnet vertikala samarbeten 
på marknaden för dagligvaruhandel. Vidare diskuteras ämnets problematik och därefter 
klargörs rapportens fördjupningsområde med hjälp av vår forskningsfråga och vårt syfte.   

1.1 Bakgrund 
Traditionellt sett har företag i allmänhet betraktat samarbete med andra 
aktörer som den näst bästa strategin till att ensam konkurrera på en marknad 
(Contractor & Lorange, 2002). Idag håller detta synsätt på att förändras. Det 
enskilda företaget konkurrerar inte längre i samma utsträckning mot andra 
enskilda företag, utan konkurrens sker allt oftare värdekedjor emellan 
(Christopher, 1992; Lambert & Cooper, 2000; Akkermans et al., 2003). Ur 
Porters (1985, i Christopher, 1992) värdekedjesynsätt har Supply Chain 
Management vuxit fram som en styrfilosofi med avsikt att, genom samarbete 
kedjans parter emellan, skapa konkurrensfördelar för värdekedjan som helhet.  
 

”Jag har en krona. Du har en krona. Du får min krona och jag får din 
krona. Då har du fortfarande en krona och jag har fortfarande en krona. 
Men om du har en idé och jag har en idé. Om du får min idé och jag får 
din idé. Då har du två idéer och jag har två idéer.”  

Lindström i Wirsäll (1986:121) 

Citatet avser illustrera att samverkan kan skapa vinster och fördelar för de 
samarbetande parterna. Genom informations- och kunskapsutbyte menar 
Nooteboom (1999) att parterna kan dra nytta av varandras kompletterande 
resurser och på så sätt uppnå vinster som de annars inte skulle ha 
åstadkommit. Generellt sett kan samverkan mellan företag medföra 
konkurrensfördelar i form av reducerad risk, minskade kostnader samt 
kunskapsutbyte gällande exempelvis marknader och teknologi.  
 
Vertikala samarbeten mellan köpare och leverantör har blivit en mer vanlig 
strategi i takt med att företagsklimatet generellt har förändrats i termer av en 
hårdnande konkurrens och ökat fokus på effektivitet. Företagens 
konkurrenssituation har förändrats och i ökad utsträckning blivit en kamp om 
att lansera nya produkter och tjänster på marknaden snabbare än 
konkurrenterna. För företaget handlar det inte längre om att fokusera på 
antingen pris, kvalitet eller innovativa processer och produkter. Istället måste 
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företaget idag vara framgångsrikt inom alla dessa områden. (Bolwijn & 
Kumpe, 1989 i Nooteboom, 1999) I kontrast till detta menar Prahalad & 
Hamel (1990) att företaget för att överleva långsiktigt måste fokusera på sin 
kärnkompetens. Det blir således kritiskt för företaget att finna en strategi med 
vilken framgång kan uppnås inom såväl kärnkompetensområden som övriga 
processer i värdekedjan. För att inte gå miste om någon viktig resurs kan 
företaget, genom samarbete med andra företag, komplettera sin 
kärnkompetens och på så sätt få tillgång till de kompetensområden som är 
kritiska för framgång (Nooteboom, 1999).  Samarbete med andra aktörer blir 
således en strategi som möjliggör att företaget kan fokusera på sin 
kärnkompetens samtidigt som tillgång ges till andra kompetensområden. 
 
En bransch där konkurrensen hårdnat de senaste åren och där behovet av 
vertikalt samarbete har ökat är dagligvaruhandeln. Under större delen av 
1990-talet har många länder i Europa skyddat sin inhemska handel och 
produktion av dagligvaror genom importhinder såsom tullar, statliga 
prisregleringar och stöd och subventioner till exempelvis jordbruket. Under 
de senaste åren, framför allt under den Europeiska Unionens expansion, har 
dock många importhinder hävts. Detta har fått till följd att den traditionella 
marknadens gränser har suddats ut och den enskilda marknaden har 
expanderat till att omfatta större geografiska områden. (Konkurrensverkets 
rapportserie, 2002:6)  
 
Den hårdnande konkurrensen inom dagligvaruhandeln kan även ses som en 
konsekvens av branschens avtagande tillväxttakt. Att tillväxten stagnerar är 
också ett tecken på att marknaden har en hög mognadsgrad. I större delen av 
Europa minskar dagligvaruhandelns procentuella andel av detaljhandelns 
totala omsättning (Perkins, 2001). Den generellt sett mogna marknaden har 
medfört en deflation i prisnivån på livsmedel i många länder, vilket fått till 
följd att krympande marginaler och press på sänkta priser idag hör till 
aktörernas vardag. Ett annat kännetecken för dagligvaruhandeln i många 
europeiska länder är att det råder en mycket hög koncentration i såväl 
handels- som leverantörsled. Givet denna utveckling har dagligvaruhandelns 
aktörer valt olika strategier för att möta den ökade konkurrensen, prispressen 
och de krympande marginalerna. Centraliserad styrning, konsolideringar, 
expansion och internationalisering är några av strategierna som de europeiska 
aktörerna tillämpat. En annan strategi för att stärka sin position har varit att 
ingå vertikala samarbeten med andra aktörer i den egna värdekedjan. 
Informations- och kunskapsutbyte mellan värdekedjans aktörer har skett i 
syfte att minska lagernivåer, kostnader och ledtider för att skapa effektiva 
varuförsörjningssystem som kan leva upp till kraven på tillgänglighet, pris och 
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kvalitet och därmed nå konkurrensfördelar. Deflationen i prisnivån och 
pressade marginaler ställer krav på dagligvaruhandelns aktörer att finna nya 
vägar att minska sina kostnader och öka sin vinst. Företagen kan inte längre 
uppnå en högre vinst genom en volymmässig försäljningsökning då 
marknaden är mogen, utan måste istället fokusera på det som driver 
kostnader och hitta andra sätt att bli mer effektiva och konkurrenskraftiga.  
 
I litteraturen beskrivs vertikal samverkan avseende informations- och 
kunskapsutbyte i värdekedjan som en styrmodell som kanske främst syftar till 
att effektivisera värdekedjans fysiska flöde från tillverkare till slutkund. 
Minskade lagernivåer, mer effektiv materialhantering, en ökad leveransservice 
och förkortade ledtider är faktorer som kan bidra till såväl 
kostnadsreduceringar som ökad försäljning i längden. (Christopher, 1992; 
Cooper & Ellram, 1993; Lambert & Cooper, 2000; Contractor & Lorange, 
2002) Givet den utveckling som skett på marknaden för dagligvaruhandel 
med minskade marginaler, prisfokus och en ökad koncentration, finner vi det 
intressant att studera vertikala samarbeten avseende informations- och 
kunskapsutbyte som konkurrensstrategi.  

1.2 Problemdiskussion 
Storbritannien är det land i Europa där utvecklingen och förekomsten av 
vertikala samarbeten mellan dagligvaruhandelns aktörer har kommit längst 
(Cooper et al., 1994; Walker, 1994; Perkins, 2001). I Storbritannien har 
handelskedjorna uppnått de i särklass högsta vinsterna och 
marknadsandelarna bland återförsäljare av dagligvaror i världen (Frances & 
Garnsey, 1996). Den brittiska dagligvaruhandeln och dess leverantörer menar 
Walker (1994) utgör en av världens mest effektiva värdekedjor, i termer av 
service och kostnader. Det är främst genom investeringar i 
informationsteknologi som möjligheter har skapats för återförsäljaren att 
samla in och sammanställa information om exempelvis försäljning, efterfrågan 
och konsumtionsmönster. Informationen har skapat möjligheter att 
centralisera styrningen avseende produktsortiment, prissättning och 
marknadsföring. (Cerne & Elg, 2000/4) En betydande faktor för utvecklingen 
på den brittiska dagligvarumarknaden har varit aktörernas syn på 
logistikfunktionen och dess möjligheter som ett centralt konkurrensverktyg. 
Aktörerna har utnyttjat informationsteknologin för att skapa transparens i 
kedjan, öka informationsflödet och på så sätt bland annat reducera lagernivåer 
och minska ledtider. Tillförlitligheten i varuförsörjningen har medfört ett 
minskat behov av säkerhetslager vilket har fått till följd att lagerytan i 
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butikerna har kunnat reduceras och mer yta för försäljning har kunnat 
frigöras. (Cooper et al., 1994)  
 
Samarbete som en strategi inom värdekedjan förekommer i varierande 
utsträckning i de europeiska länderna och Storbritannien har kommit 
förhållandevis långt i utvecklingen. Hur kan utvecklingen av vertikala 
samarbeten på den brittiska marknaden för dagligvaruhandel förklaras och 
vilken inställning har handelsaktörerna och leverantörerna till samarbete i 
värdekedjan? Givet Storbritanniens framgångar med vertikala samarbeten 
finner vi det även intressant att studera utvecklingen på den svenska 
marknaden för dagligvaruhandel. Vilken inställning har de svenska 
handelsblocken och leverantörerna till att ingå vertikala samarbeten?    
 
På den svenska marknaden för dagligvaruhandel bedrivs vertikalt samarbete i 
viss utsträckning i värdekedjan. Mellan handelsblockens olika delar, det vill 
säga mellan grossist och butik, har integration och informationsutbyte blivit 
vanligare de senaste åren till följd av att handelsaktörerna har valt att 
centralisera många funktioner och beslut till centrala enheter. Exempelvis har 
de skapat inköpscentraler som beslutar om stora delar av butikernas sortiment 
och som sköter förhandlingar med leverantörerna. (Konkurrensverkets 
rapportserie, 2002:6) Däremot har det visat sig att informationsutbytet och 
samarbetet inte har nått leverantörerna i värdekedjan, utan har förblivit ett 
samarbete mellan enbart grossist och butik. Litteraturen vittnar om en 
utveckling på den svenska marknaden mot en ökad integration och 
användning av informationsteknologi för att få informationsutbyte till stånd 
mellan handelskedjorna och leverantörerna, men ger samtidigt sken av att 
dessa möjligheter inte utnyttjas och används fullt ut av alla aktörer i 
värdekedjan. Vad är det då som hindrar handelsaktörer  och leverantörer på 
den svenska marknaden för dagligvaruhandel att utveckla samarbeten 
avseende informations- och kunskapsutbyte?  
 
Det är mycket som talar mot samarbeten på vertikal nivå på den svenska 
marknaden för dagligvaruhandel. Exempelvis har relationerna mellan 
handelsaktörer och leverantörer försämrats de senaste åren. Tidigare försök 
till samarbeten har avbrutits på grund av bristande förtroende. En del 
leverantörer upplever att de i tidigare samarbeten har blivit lurade, exempelvis 
genom att handelsaktörerna inte agerat i enlighet med överenskommelser, 
vilket skulle kunna förklara varför de inte är villiga att ingå nya samarbeten 
och riskera att upprepa samma misstag igen. Det talas om en 
maktförskjutning på marknaden, där leverantören tidigare var den starka 
parten tack vare starka varumärken. I dagsläget anses handelsaktörerna ha 
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makten i relationen, efter att ha centraliserat sin verksamhet, förstärkt sin 
förhandlingsposition och dessutom skapat ytterligare konkurrens genom sina 
egna märkesvaror, så kallade EMV-produkter. (Konkurrensverkets 
rapportserie, 2002:6) Relationen mellan parterna kan vara en förklaring till 
varför samarbeten avseende informations- och kunskapsöverföring inte 
kommer igång i Sverige. 
 
Dessa hinder kan dock jämföras med utvecklingen i Storbritannien där 
utvecklingen mot egna märkesvaror och en centraliserad beslutsprocess 
skedde redan under slutet av 80-talet och början av 90-talet. Trots den 
likartade utvecklingen i Sverige och Storbritannien gällande centraliserat 
beslutsfattande och utvecklingen av egna märkesvaror har den svenska 
dagligvaruhandeln inte i samma utsträckning följt samarbetstrenden i övriga 
Europa med Storbritannien i spetsen. Därför anser vi att det är intressant att 
undersöka vilka skillnader som finns mellan Sverige och Storbritannien som 
kan ha betydelse för förekomsten av, och viljan att ingå vertikala samarbeten.  
 
Även om det som vi tidigare beskrivit finns faktorer som talar emot vertikala 
samarbeten som strategi på den svenska marknaden för dagligvaruhandel, 
beskriver litteraturen inom ämnet ett flertal anledningar varför vertikala 
samarbeten borde vara att föredra för såväl handelsaktörer som leverantörer. 
De utmaningar som den svenska dagligvaruhandeln och dess leverantörer står 
inför idag talar för att marknadens aktörer borde se över sin 
konkurrensstrategi och begrunda de möjliga fördelar som vertikala 
samarbeten kan medföra. Den svenska marknaden för dagligvaruhandel har 
länge levt i skydd av statliga regleringar och subventioner. Först under 1990-
talet har dessa regleringar hävts och aktörerna har tvingats konkurrera på 
samma villkor som övriga aktörer i Europa.  Konsoliderings- och 
internationaliseringstrenden som tidigare diskuterats innebär en potentiell risk 
för nyetableringar från europeiska handelsaktörer. Utvecklingen ställer krav på 
svenska företag att bemästra potentiella konkurrenter samt att stabilisera 
situationen på hemmamarknaden. En europeisk konkurrents nyetablering på 
marknaden kan även få till följd att den svenska aktörens relationer till kunder 
och leverantörer påverkas negativt och undermineras. Detta talar för att de 
svenska handelskedjorna borde fokusera på att koordinera och förstärka det 
vertikala resursflödet på hemmaplan. (Elg & Johansson, 1999/5) 
 
Hot från utländska aktörer, krav på kostnadsreducering på grund av deflation 
i prisnivån, minskade marginaler samt ökade krav på att tillgodose kundens 
behov är några argument som talar för ett ökat och fördjupat vertikalt 
samarbete på den svenska marknaden. Varför har då utvecklingen av vertikala 
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samarbeten avseende informations- och kunskapsutbyte inte kommit längre 
på den svenska marknaden? Vad är det som hindrar handelsaktörerna och 
leverantörerna att samarbeta? 
 
Diskussionen ovan leder fram till följande forskningsfråga: 
 
Vilka skillnader finns mellan den svenska och den brittiska marknaden för 
dagligvaruhandel som har betydelse för förekomsten av och viljan hos de svenska aktörerna 
att ingå vertikala samarbeten avseende informations- och kunskapsutbyte? 
 
Forskningsfrågan avser utreda vilka faktorer som hindrar vertikala samarbeten 
mellan svenska handelsaktörer och leverantörer avseende informations- och 
kunskapsutbyte. Därmed avser vi förklara varför samarbete inte förekommer i 
särskilt stor utsträckning. För att identifiera eventuella faktorer som kan bero 
på marknaden och organisationernas utseende och struktur, presenterar vi 
den svenska och brittiska marknaden i en branschbeskrivning. Den brittiska 
marknaden avses fungera som ett analysverktyg med komparativt syfte för att 
utreda de faktorer som kan förklara utvecklingen på den svenska marknaden. 

1.3 Syfte 
Studiens syfte är att explorativt undersöka och ge ett kunskapsbidrag kring 
faktorer som hindrar fördjupade vertikala samarbeten mellan handelsaktörer 
och leverantörer på den svenska marknaden för dagligvaruhandel. 
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2 VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT & 
METOD 

För att ge läsaren förståelse för hur studien gått till och vilka metodologiska val som gjorts 
under forskningens gång innehåller rapporten ett kapitel om vetenskapligt förhållningssätt 
och forskningsmetod. Avsikten är att läsaren ska kunna värdera studiens trovärdighet och 
förstå hur resultaten uppstått. I detta kapitel presenteras först författarnas vetenskapliga 
utgångspunkt som ligger till grund för hur studien genomförts. Vidare kartläggs det 
praktiska tillvägagångssättet följt av en kritisk diskussion kring käll- och metodval. En 
sammanfattande modell visar därefter de metodmässiga val vi gjort och avslutningsvis 
diskuteras studiens generaliserbarhet.  

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Forskning syftar till att skapa ny generaliserbar kunskap (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 1999) och för att kunna nå målet med studien blir det 
viktigt för forskarna att begrunda hur det ska ske. Forskningsrapporten bör, 
för att skapa förståelse och validitet till resultaten, innehålla en utförlig 
metodredovisning (Halvorsen, 1992). Metod betyder ”tillvägagångssätt” eller 
”förfarande”, och för att kunna nå vårt mål med forskningen, det vill säga att 
identifiera barriärer mot vertikala samarbeten och ge ett kunskapsbidrag till 
teoriområdet, är det väsentligt att redogöra för vår syn på kunskap och 
vetenskaplighet samt att kartlägga det tillvägagångssätt som vi använt för att 
nå målet.  
 

”Metoden är den hantverksmässiga sidan av den vetenskapliga 
verksamheten.”  

Halvorsen (1992:13) 

Med citatet vill vi illustrera hur vi ser på denna del av uppsatsen, nämligen att 
den ligger till grund för de praktiska val vi har gjort för att genomföra studien. 
Vår vetenskapssyn påverkar också forskningsarbetet i den mening att den 
ligger till grund för hur vi betraktar forskningsproblemet och påverkar således 
också de resultat vi uppnår (Gilje & Grimen, 1992). I detta avsnitt vill vi inte 
sätta en vetenskapsfilosofisk stämpel vare sig på oss eller på rapporten, utan 
snarare reflektera över forskningsaktiviteten och hur vi på bästa sätt kan 
disponera vår undersökning för att på ett bra sätt kunna ge ett 
kunskapsbidrag.  
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För att tydliggöra en kunskapssyn brukar forskare använda sig av två 
huvudinriktningar, nämligen positivismen och hermeneutiken (Thurén, 1991; 
Alvesson & Sköldberg, 1994; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999). August 
Comte (i Molander, 1998) var den första som använde sig av begreppet 
positivism, vilket han menade var en definition för sökandet av säker, neutral 
och exakt kunskap. Positivismen har enligt Patel & Davidson (1991) sina 
rötter i naturvetenskapliga fenomen och bygger på den sanna kunskapens 
existens. Forskaren ses som opartisk och skall vara frikopplad från 
forskningen vad gäller värderingar och känslor. I motsats till positivismen 
bygger hermeneutiken på socialvetenskapliga forskningsideal och syftar till att 
skapa förståelse genom tolkning av forskningsobjektet. Forskaren anses 
påverka resultatet genom sitt engagemang och sin partiskhet i studien. 
Hermeneutikernas kunskapssyn härstammar från 1600-talets tolkning av 
bibeltexter (Patel & Davidson, 1991) och har därefter utvecklats till en allmän 
metodologi för humanvetenskap där det centrala är forskarens förkunskaper 
och erfarenheter.   
 
I likhet med den hermeneutiska kunskapssynen anser vi det troligt att vi, av 
samhället formade individer, kommer påverka hur vi närmar oss målet med 
forskningen, nämligen hur vi tolkar och producerar ny kunskap. Samtidigt 
söker vi svar på våra forskningsfrågor i empirin. Därmed kan sägas att vi har 
en positivistisk syn på de data vi samlat in, i den mening att vi skall finna 
ordnande principer och lagbundenhet. Våra erfarenheter, förkunskaper och 
den kontext vi formats av påverkar emellertid resultatet vilket talar för att 
studien i huvudsak genomförts med hermeneutisk kunskapssyn. 
 

2.1.1 Förförståelse 
Att en studies resultat påverkas av forskarnas förförståelse är något som ofta 
tas upp i metodlitteratur. Gilje & Grimen (1992) förklarar att förförståelse har 
likheter med det som Kuhn benämner vetenskapligt paradigm, det vill säga 
forskarens allmänna tankemönster. Kuhn menar att människor socialiseras in 
i sammanhang och därför inte kan ifrågasätta eller gå utanför sitt paradigm. 
Paradigmkomponenter såsom vetenskapsideal, världsbild och forskningsetik 
påverkar de resultat vi kommer att uppnå och enligt Andersen (1994) hamnar 
forskningsresultatet nära den inom paradigmet redan befintliga kunskapen. 
Gilje & Grimen (1992) menar att vi som forskare formas i ett socialt 
sammanhang, vilket bidrar till vårt sätt att exempelvis angripa problem och 
tolka resultat. Följaktligen kan sägas att forskarens förkunskaper såsom språk, 
tankemönster och handlingssätt får stor inverkan på studiens resultat. 
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Även vetenskapsfilosofen Karl Popper (i Gilje & Grimen, 1992) beskriver 
forskarens inverkan på resultatet. Han ser forskaren som en problemlösare 
snarare än en individ som är begränsad inom ett paradigm. Han menar att 
människan aldrig kan veta när en objektiv sanning är nådd, men anser 
emellertid att forskaren kan närma sig sanningen genom falsifiering av 
utsagor, vilket möjliggörs genom att låta forskningens resultat kritiseras 
(Molander, 1998). Ett kritiskt förhållningssätt begränsar alltså 
förkunskapernas inverkan på resultatet.  
 
För att inte våra resultat ska bli allt för färgade av oss som individer och för 
att vi ska kunna nå det mål och den ambition vi har med forskningen, blir det 
av stor vikt för oss att förhålla oss kritiska till de val vi gör och de resultat vi 
kommer fram till. De käll- och metodval vi gör skall således ifrågasättas i en 
käll- och metodkritisk diskussion vilken presenteras i avsnitt 2.5. Ett kritiskt 
synsätt anser vi även stimuleras av forskningsprocessens disposition som 
kännetecknas av täta arbetsgruppsseminarier, där såväl handledare som andra 
forskningsgrupper bidrar med sina reflektioner. 
 
Med hjälp av den hermeneutiska spiralen kan den tolkningsprocess som 
forskningsarbetet kännetecknas av förklaras. Spiralen bygger på den 
hermeneutiska cirkeln som vanligtvis används vid diskussion kring 
kunskapssyn, förförståelse, kontext, reflektion och tolkning (Gilje & Grimen, 
1992; Alvesson & Sköldberg, 1994; Molander, 1998). Litteraturen ger en 
samlad bild av att förståelse av ett fenomen aldrig kan uppstå utan 
förförståelse, det vill säga att vi som forskare måste ha en helhetsförståelse för 
att skapa kunskap om en sekvens eller en del av fenomenet och vice versa. I 
avsnittet 2.4.5, ”Bearbetning, tolkning och analys”, beskrivs hur vi bearbetat 
insamlad data och hur analys och tolkning gått till. I en egen bearbetad 
hermeneutisk spiral (figur 2.1) tydliggörs hur vi ser på förförståelse, dialog och 
tolkning som en process under forskningsperioden.   

2.2 Studiens ansats och inriktning 
Med följande citat vill vi illustrera vad en studies ansats beskriver: 
 

”Ansatsen i en undersökning har att göra med dess grundläggande 
tekniska utformning (…) En andra dimension av ansatsen avser om 
undersökningen är kvalitativ eller kvantitativ till sin karaktär.” 

Lekvall & Wahlbin (2001:199) 
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Enligt Lekvall & Wahlbin (2001) är det viktigt att forskarna vid val av ansats 
frågar sig vilket intresse de har i analys- och tolkningsarbetet. De skiljer 
mellan tre huvudansatser, att studera enskilda fall i en så kallad 
fallstudieansats, att jämföra olika förhållanden vid en viss tidpunkt mellan ett 
antal fall i en tvärsnittsansats eller att studera en utveckling över tiden i en 
tidserieansats. En fallstudieansats innebär att ett fåtal fall eller respondenter 
undersöks eller studeras utifrån ett antal dimensioner av ett och samma 
problem. Fallstudier är lämpliga att använda vid beskrivning av ett fall, som 
hjälpmedel att skapa hypoteser, i samband med utveckling av nya metoder 
eller vid utveckling av ny teori. (Lekvall & Wahlbin, 2001) Då vår studie skall 
resultera i en analys av ett litet antal enskilda fall och tolkningen skall ske av 
ickekvantifierbar data är ansatsen lämplig. Fallstudiens huvudsyfte är dess 
djupgående analys, något som kan bli lidande på grund av studiens begränsade 
tidsperiod. 
 
Halvorsen (1992) tar upp ytterligare ett antal studieansatser som kan vara 
aktuella vid forskning, exempelvis komparativa studier. Dessa åsyftar att 
observera likheter och skillnader mellan fenomen, exempelvis länder emellan. 
Den jämförelse som vi avser göra mellan den svenska och den brittiska 
marknaden kan liknas vid en komparativ studie.   
 

”Ingenting är stort eller litet annat än genom jämförelse.” 
Swift (1726 i Attorps, 2003:44) 

Med citatet vill vi illustrera styrkan i en fallstudie i kombination med en 
komparativ studie. De variabler som kan ange orsaken till utvecklingen av 
vertikala samarbeten på den svenska marknaden kan tillskrivas en högre 
tillförlitlighet genom en jämförelse med ett annat land, än om endast den 
svenska marknaden skulle undersökas. Vår studie är således en komparativ 
fallstudie. 
 
Lekvall & Wahlbin (2001) belyser vikten av att skilja ansatsen från 
undersökningens inriktning, det vill säga huruvida studien är explorativ, 
beskrivande, förklarande eller förutsägande. Medan en explorativ 
undersökning är upptäckande till sin karaktär och avser ge grundläggande 
förståelse kring ett outforskat problemområde är en beskrivande 
undersökning deskriptiv med syftet att kartlägga eller beskriva ett fenomen 
utan att försöka förklara varför. I en förklarande undersökning utvecklas det 
deskriptiva momentet och variablernas orsakssamband utreds. En 
förutsägande studie syftar till att göra en prognos eller en profetia för en 
framtida utveckling av ett fenomen. Det är studiens syfte som ligger till grund 
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för valet av inriktning. En fallstudie är enligt Lekvall & Wahlbin (2001) väl 
lämpad för explorativt inriktade studier. Ansatsen möjliggör en 
anpassningsförmåga till förhållanden som inte initialt förutsetts, vilket ger 
studien en explorativ inriktning och möjligheten att upptäcka och utforska. 
Syftet med studien är att ge ett kunskapsbidrag kring faktorer som hindrar 
utvecklingen av vertikala samarbeten på den svenska marknaden. Då 
faktorerna från början var okända för oss ger en fallstudieansats med 
explorativ inriktning oss ”möjligheten att bli överraskade” (Lekvall & Wahlbin, 
2001:204) och vi kan anpassa forskningen under tidens gång till de 
förhållanden vi möter.  
 

2.2.1 Kvalitativa och kvantitativa undersökningar 
Lekvall & Wahlbin (2001) beskriver att metoden för datainsamling i en studie 
skall bestämmas med utgångspunkt i studiens syfte och problemfrågor. Data 
som samlas in vid forskning kan vara av antingen kvalitativ eller kvantitativ 
art. Kvalitativa data är sådana som inte på ett meningsfullt eller enkelt sätt kan 
kvantifieras, det vill säga uttryckas i sifferform. Insamlingen av kvalitativ data 
sker i regel med hjälp av observationer eller intervjuer och resulterar i 
beskrivande resultat och verbala analyser (Patel & Davidson, 1991). 
Kvantitativt inriktad forskning fokuserar istället kvantifierbara värden och 
resulterar i statistiska analyser. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999) En 
explorativ studie möjliggör utnyttjandet av kvalitativa metodaspekter. Metoder 
och tekniker för kvalitativa undersökningar är ofta relativt löst strukturerade 
och specificerade (Lekvall & Wahlbin, 2001), således tillåts en 
”upptäcksresande” karaktär. Då syftet med vår studie är att ge ett 
kunskapsbidrag kring vad som hindrar vertikala samarbeten att utvecklas 
avser vi samla in data genom intervjuer med de aktörer som kan tänkas ha 
kunskap om området. Våra forskningsfrågor är av mer kvalitativ karaktär, då 
analys och tolkning inte skall ske med hjälp av kvantifiering eller statistisk 
analys.  

2.3 Att dra slutsatser och skapa kunskap 
Att dra slutsatser och komma fram till ny kunskap kan ske på olika sätt 
beroende på om utgångspunkt tas i befintlig teori eller i empiri. Det talas om 
två tillvägagångssätt, nämligen induktion och deduktion (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 1999). Om forskare tar utgångspunkt i empirin benämns 
det induktion. Om istället utgångspunkten tas i teori benämns det deduktion. 
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Patel & Davidson (1991) beskriver skillnaden mellan arbetssätten på följande 
vis: 
 

”Om forskaren arbetar deduktivt kan man säga att han följer bevisandets 
väg. (…) Det omvända förhållandet gäller om forskaren arbetar 
induktivt. Man kan då säga att han följer upptäckandets väg.” 

Patel & Davidson (1991:21) 

En forskare som använder sig av deduktion utgår enligt Patel & Davidson 
(1991) från befintlig teori och drar slutsatser om enskilda empiriska 
företeelser. En forskare som istället använder sig av induktion avser att dra 
slutsatser om forskningsobjektet, som är empiriskt, utan att först ha förankrat 
det i befintlig teori och formulerar således ny teori utifrån den empiriska 
informationen.  Vår studie innehåller såväl induktiva som deduktiva inslag. 
Utgångsläget och forskningens problemområde är empiriskt definierat. 
Genom samtal med såväl uppdragsgivare och branschkunniga innan 
insamling av empiri och teori startade, identifierades och bekräftades studiens 
problemområde. På så sätt anser vi att vi tagit utgångspunkt i ett empiriskt 
fenomen vilket kan ses som ett induktivt inslag i processen. Vidare anser vi att 
det är empirin som till största del varit styrande i forskningsprocessen då en 
samlad bild inte ges av litteraturen avseende faktorer som förklarar varför ett 
företag väljer att inte samarbeta. Vår avsikt är inte att pröva ett teoretiskt givet 
fenomen utan snarare att bygga och utveckla en teoretisk referensram som 
belyser fenomenet ur flera perspektiv.  
 
Det induktiva arbetssättet motverkar de begränsningar som vi upplever att ett 
deduktivt arbetssätt skulle medföra med hänsyn till studiens inriktning, syfte 
och forskningsfrågor. Vi kan dock identifiera faser i forskningsprocessen där 
vårt arbetssätt har varit av mer deduktiv natur. Exempel på detta är att vi 
innan empirinsamlingen valde att studera befintlig litteratur inom området för 
vertikal integration. Istället för att genomföra intervjuer och inhämta 
empiriskt material helt förutsättningslöst vilket ligger i linje med ett induktivt 
arbetssätt, valde vi att utgå från teoribildning inom området för att skapa en 
minimalistisk referensram som kunde användas i arbetet för att identifiera 
lämpliga ämnesområden för diskussion med respondenterna. Ibland har 
tydliga mönster i empirin kunnat analyseras med hjälp av teorier vilket är 
kännetecknande för det induktiva arbetssättet. I några fall har förhållandet 
emellertid varit det omvända och analysen har då inspirerats av teorier som 
sedan testats mot empirin.     
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2.4 Praktiskt tillvägagångssätt 
 

”Vetenskapliga undersökningar konfronteras alltid med ett krav på 
intersubjektivitet: det tillvägagångssätt (metoden) som en forskare 
använder sig av måste presenteras på ett sådant sätt att andra i princip 
kan upprepa undersökningen.” 

Gilje & Grimen (1992:271) 

Med detta avsnitt som behandlar vårt praktiska tillvägagångssätt hoppas vi 
kunna uppnå det som Gilje & Grimen (1992) i citatet ovan benämner 
intersubjektivitet. Med detta menas att läsaren ska kunna förstå vårt 
tillvägagångssätt och själv bedöma resultatens tillförlitlighet.  
 
I början av vår studie fann vi det viktigt att forma vår forskningsprocess på 
ett sådant sätt att den kunde väcka intresse såväl hos oss själva som hos andra 
läsare. Vi ville motiveras av någonting utöver det akademiska värdet och kom 
fram till att en uppdragsgivare från näringslivet skulle kunna ge oss den 
drivkraften. Det var när vi hade fått kontakt med JDA Software Sweden, 
vidare förkortat till JDA, som vi fann ett relevant och intressant område att 
undersöka. JDA är ett internationellt verksamt företag som säljer integrerade 
affärssystem och konsulttjänster till återförsäljarledet i en värdekedja. Deras 
produktportfölj och tjänster hjälper företagen att styra och optimera sin 
värdekedja med avsikten att förbättra resultaten och effektivisera den 
operativa verksamheten, värdekedjan och relationerna till kunderna. Företaget 
har sedan länge arbetat med organisationer som vill samarbeta med andra 
aktörer i värdekedjan, men har sedan inträdet på den svenska marknaden 
noterat att samarbeten inom dagligvaruhandeln i Sverige inte förekommer i 
samma utsträckning som i andra länder. Tillsammans fann vi att detta var ett 
intressant område och på ett möte diskuterades ämnet ingående.  
 

2.4.1 Litteraturstudie 
I forskningens inledande fas var det viktigt för oss att gå igenom befintlig 
dokumentation som fanns om ämnet. Då vi initialt inte hade någon 
kännedom om branschen var det av högsta prioritet att införskaffa denna 
kunskap. Information hittade vi bland annat i tidsskrifter såsom Food 
Logistics, Supermarket, Frontline Solutions och British Food Journal. Vi 
inhämtade värdefull information i Konkurrensverkets rapportserie samt den 
brittiska motsvarigheten Competition Commission Report. Vi fann även 
avhandlingar och artiklar författade av Ulf Elg, professor vid Lunds 
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Universitet, som gav en bild av branschen och aktörerna i Sverige. På Internet 
sökte vi forskningsartiklar inom ämnet både om den svenska och brittiska 
marknaden, huvudsakligen via databaserna Affärsdata, Ebscohost och 
Business Source Elite. Andra Internetkällor som använts är Ica, Coop och 
Axfoods samt leverantörernas hemsidor. För att bekräfta den information vi 
samlat in och för att ytterligare undersöka om det fanns faktorer inom som vi 
inte hade uppmärksammat tog vi kontakt med doktorand Christer 
Samuelsson vid Linköpings Universitet, som genom sitt forskningsområde är 
väl insatt i branschen. Tack vare samtalet med honom behövde vi inte 
”uppfinna hjulet på nytt”, utan han kunde bekräfta och bidra med 
kompletterande information. 
 
Då vår studie behandlar ett relativt outforskat område blev det svårt för oss 
att sammanställa en komplett teoretisk referensram innan vi hade samlat in 
den empiriska informationen. Då de intervjuguider som vi skulle 
sammanställa behövde utformas med grund i den teoretiska referensramen, 
gjorde vi inledningsvis en minimalistisk referensram för att sedan allteftersom 
studien pågick komplettera och bygga ut referensramen. Detta arbetssätt 
ligger i linje med den explorativt inriktade studien, då vi löpande haft 
möjlighet att ändra, komplettera och göra nya vägval gällande teoriområden 
som behandlas och som kan förklara det problemområde som vi behandlar. 
Litteraturstudien fokuserades inledningsvis på branschen och redan 
dokumenterad empiri. Med helhetsbilden av branschen kunde vi sedan 
angripa delen, eller problemområdet, i likhet med vår hermeneutiska process 
där förståelse för helheten måste finnas för att delen skall förstås. Litteratur 
som behandlades i den teoretiska referensramen var teorier kring 
transaktionskostnader, trust, informationsutbyte och kunskapsöverföring 
Supply Chain Management, hybridorganisationer, egna märkesvaror med 
mera. Litteraturen och artiklarna inom dessa ämnen har främst hittats via 
universitetsbibliotekets databas Libris.   
 

2.4.2 Datainsamlingsmetod  
Som vi förklarat ovan är syftet och frågeställningen av sådan art att en 
kvalitativ datainsamlingsmetod lämpar sig bäst. Insamling kan ske genom 
intervjuer, observationer eller skriftligt material och metoderna kan med 
fördel kombineras. Då vi hade möjlighet att få kontakt med ett antal 
fallföretag genom vår uppdragsgivare fann vi det lämpligt att använda oss av 
intervjuer som datainsamlingsmetod. Att använda sig av redan dokumenterad 
data var också lämpligt i den utsträckning det var möjligt. Det visade sig att 
det fanns mycket sekundärdata kring branschen och aktörerna, men inte så 
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mycket information kring vertikala samarbeten mellan handelskedjor och dess 
leverantörer på den svenska marknaden. De två empiriska kapitlen, 
branschbeskrivning och relationer och samarbeten, grundas både på 
intervjuer och sekundärmaterial.  
 
Intervjuer kan ske muntligen eller skriftligen och vanligast förekommande är 
besöksintervjuer, telefonintervjuer samt intervjuer per post eller e-mail. 
(Lekvall & Wahlbin, 2001) Med tanke på besöksintervjuns flexibla karaktär 
vilken överensstämmer med vår forskningsansats och inriktning fann vi detta 
tillvägagångssätt mest lämpligt i vår studie. Då det inte var praktiskt möjligt 
att genomföra besöksintervjuer med alla utvalda parter på den brittiska 
marknaden har även två telefonintervjuer och en intervju via e-mail ägt rum.   
 
Frågorna som utformas för intervjutillfället kan vara olika avseende 
standardiseringsgrad respektive struktureringsgrad. Lundahl & Skärvad (1992) 
belyser vikten av att välja standardiserings- och struktureringsgrad på 
intervjuerna med utgångspunkt i studiens inriktning. I en explorativt inriktad 
studie passar ostandardiserade intervjuer bra, vilket innebär att frågornas 
utformning och ordning kan variera mellan respondenterna och det finns ett 
stort utrymme för följdfrågor. Vidare är det lämpligt med ickestrukturerade 
intervjuer, vilka karaktäriseras av stort svarsutrymme och möjlighet för 
respondenten att tolka frågan. (Patel & Davidson, 1991) Vi fann det viktigt att 
utrymmet för anpassade frågor och följdfrågor var stort, då vi inte från början 
visste vilka faktorer som skulle kunna utreda varför vertikala samarbeten 
mellan aktörer på den på den svenska marknaden för dagligvaruhandel inte 
kommer igång. Således utformade vi en intervjuguide (se bilaga 1) med 
semistandardiserade ämnesområden men med ickestrukturerade frågor som vi 
kunde använda i samtliga intervjuer. Med utgångspunkt i områdena 
formulerade vi frågor allteftersom intervjun fortlöpte, och ingen intervju blev 
därför den andra lik. Under de flexibla intervjuerna framkom information 
som vi från början inte förutsåg. I takt med att vi gjorde upptäckter på vägen 
reviderades intervjuguiden, för att med påföljande respondenter kunna 
diskutera nya aspekter som blivit synliga under studiens gång. I slutet av 
intervjuerna när vi kände att respondenten haft möjlighet att fritt tolka 
frågorna, reflektera och ge sin syn på problemområdet, valde vi att ställa några 
direkta och stängda frågor rörande vissa i litteraturen kända problemområden 
kring samarbete som vi upplevde att respondenten av olika skäl inte hade 
behandlat. Sammanfattningsvis kan sägas att våra intervjuer varit 
semistandardiserade och ickestrukturerade. Detta anser vi ligger i linje med 
vår explorativt inriktade fallstudie och forskningsfrågornas ”upptäckande” 
karaktär. 
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2.4.3 Val av studieobjekt  
Vid val av studieobjekt i forskningssammanhang bör forskaren överväga hur 
urval skall göras. Urvalet kan baseras på antingen statistisk basis eller mer 
strategisk basis. (Lekvall & Wahlbin, 2001) Då vår avsikt inte är att göra 
statistiska analyser, har vi valt att göra ett så kallat bedömningsurval. Ett 
sådant urval är enligt Lekvall & Wahlbin (2001) vanligt vid explorativa studier. 
Vid bedömningsurval väljer forskaren ut vissa kriterier som en 
undersökningsenhet måste uppfylla, och utifrån dessa utses lämpliga 
fallföretag eller respondenter. Vi utsåg fallföretag baserat på två kriterier. 
Först och främst fann vi det viktigt att eftersträva bredd bland företagen 
eftersom undersökningen skulle komma att begränsas till ett fåtal intervjuer. 
Det andra kriteriet var att fallföretagen hade viss erfarenhet av vertikala 
samarbeten för att fenomenet överhuvudtaget skulle kunna undersökas, i 
synnerhet företagen på den brittiska marknaden. 
 
Då de tre stora aktörerna på den svenska marknaden är olika avseende 
ägande, struktur och andra organisatoriska faktorer, valde vi att eftersträva 
intervjuer hos åtminstone två av dessa aktörer. I samråd med JDA 
kontaktades handelskedjorna Coop, Axfood och Ica som presumtiva och 
representativa fallföretag för vår studie och av dessa valde Ica att tacka nej till 
att medverka i studien. Trots bortfallet anser vi att urvalet avseende 
handelskedjor uppfyller våra kriterier då handelskedjorna skiljer sig vad gäller 
ägande, struktur, inriktning med mera och därmed kan ge en bred bild av 
fenomenet. Likaså har båda aktörer viss erfarenhet av tidigare samarbeten i 
vertikalt led vilket uppfyller vårt andra kriterium. På leverantörssidan valde vi 
utifrån det första kriteriet om spridning i storlek, struktur och industri att 
tillfråga Arla Foods, Kraft Foods och Metsä Tissue. Dessa företag har 
dessutom viss erfarenhet av samarbeten med handelskedjorna. Av dessa 
företag valde samtliga att medverka. Genom de kriterier som använts för att 
göra urvalet av fallföretag hoppas vi kunna undvika den subjektivitet och dess 
inverkan på resultatet som förknippas med att uppdragsgivaren varit aktiv i 
urvalet.  
 
På den brittiska marknaden var det av praktiska skäl inte möjligt att göra en 
lika grundlig empirisk insamling. I samband med vistelsen i Storbritannien 
besökte vi det brittiska JDA-kontoret som har många erfarenheter av vertikala 
samarbeten mellan aktörer på den brittiska marknaden. Där genomfördes 
även en telefonintervju med en handelsaktör, Co-op UK, som vi hade 
kommit i kontakt med via JDA. Efter besöket genomfördes en telefonintervju 
med leverantören Kraft Foods UK, som vi fått hjälp att kontakta via Kraft 
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Foods i Sverige. Per e-mail insamlades även information från en andra brittisk 
leverantör, nämligen Arla Foods UK. Genom att kontakta samma företag på 
den svenska och den brittiska marknaden i den mån det var möjligt kunde vi 
göra en bra jämförelse. Studien baseras på tolv intervjuer, se tabell 2.1 nedan. 
 

Namn Titel Företag Datum 
Jörgen 
Friman VD  Dagligvaruleverantörernas 

Förbund 04-03-13 

Göran 
Björkman 

Projektledare för 
logistikutveckling Coop Sverige 04-03-19 

Kristina 
Lindholm Kategorichef djupfryst Coop Sverige 04-03-19 

Per-Arne 
Gustavsson Logistik/order Metsä Tissue 04-03-24 

Niklas 
Lindström 

Trade Marketing 
Manager Metsä Tissue 04-03-24 

Jenny 
Reithner 

Manager Sales 
Strategy Nordic  Kraft Foods  04-04-13 

Elisabet 
Green-
Karlsson 

Chef 
EMV/marknadsanalys Axfood Sverige 04-04-13 

Iris Nilsson Teamchef planering/ 
Prognostisering Arla Foods 04-04-14 

Donald 
Brenchley 

Director of alliances 
and E-collaboration JDA Software UK 04-04-23 

Lee 
Braddock 

Supply Chain 
Manager Co-op UK 04-04-23 

Jim Craigie Sales Strategy 
Manager Kraft Foods UK 04-04-30 

Bill Dales Head of Planning & 
Customer Service Arla Foods UK 04-04-19 

Tabell 2:1 Genomförda intervjuer. 
 

2.4.4 Genomförande av intervjuer 
Kontakten med fallföretagens representant togs först via telefon eller e-mail. 
JDA tog den första kontakten med Coop, Axfood, Metsä Tissue samt JDA i 
Storbritannien och vi kontaktade själva Kraft Foods och Arla Foods på såväl 
den svenska som brittiska marknaden samt Dagligvaruleverantörernas 
förbund. Då vi hade bokat in ett möte skickade vi intervjuguiden till 
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respondenten för att han/hon skulle kunna förbereda sig, men även för att 
säkerställa att respondenten var den bäst lämpade. Om ämnesområdena 
istället skulle vara okända för respondenten hade vi riskerat att inte kunna få 
information kring samtliga områden. Vid det inledande telefonsamtalet 
informerades respondenten också om intervjuns beräknade längd. Den 
genomsnittliga tidsåtgången för en intervju var en och en halv timma. Vi 
menar att eventuella stressmoment och irritation, och därmed en ofokuserad 
intervju, har kunnat motverkas genom att på förhand tydliggöra hur lång 
intervjun beräknades bli.  
 
Då den inledande kontakten togs undersökte vi möjligheten att använda 
bandspelare, och alla respondenter var positiva till detta. Samtliga intervjuer 
har således spelats in. Användning av bandspelare har hjälpt oss att vara en 
del av diskussionen, utan att information gått förlorad.  
 
För att få så tillförlitlig och uttömmande information från respondenterna 
som möjligt var vi noga med att tydliggöra hur informationen skulle 
behandlas. Då vi anser att det ligger ett värde för studiens resultat att nämna 
vilka fallföretag som deltagit i studien, presenterades dessa inledningsvis i 
tabell 2:1. Vi fann det däremot viktigt att behandla respondenternas svar med 
diskretion, för att få så tillförlitlig information som möjligt. Fullständig 
anonymitet var inte möjlig eftersom respondenterna var relativt få. Vi har 
därför valt att presentera informationen i en generell mening, det vill säga att 
respondenternas identitet inte röjs i samband med empiriredovisning. I de fall 
vi valt att citera respondenter har vi låtit personen i fråga bekräfta 
informationen för att minska risken för att det som sagts tas ur sitt 
sammanhang och framstår som felaktigt.  
 
Vid genomförande av intervjuer är det viktigt att forskaren tar hänsyn till 
eventuella intervjuareffekter som kan påverka intervjuns tillförlitlighet. 
Intervjuaren kan medvetet eller omedvetet, exempelvis genom uppförande, 
användande av språk och tolkningssätt agera på ett sätt som påverkar 
respondenten och därmed även informationen som intervjun resulterar i. 
(Lekvall & Wahlbin, 2001) Det var viktigt för oss att använda en frågeteknik 
som inte tillät vinklade eller ledande frågor eller påverkade respondentens svar 
i någon riktning. Då intervjun var av utforskande och upptäckande karaktär 
och vår intervjuguide endast bestod av ämnesområden, minskade risken för 
att vi skulle ”lägga orden i munnen” på respondenten. Vi anser att det bästa 
sättet att undkomma intervjuareffekter är att vara väl påläst och medveten om 
de effekter som kan påverka resultatet av intervjun, eftersom det inte finns 
någon allmängiltig lösning på problemet. Vi har försökt tänka på detta under 
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undersökningens gång, och gjort det som står i vår makt för att inte påverka 
respondenterna i någon riktning. 
 

2.4.5 Bearbetning, tolkning och analys  
Då en intervju genomförts har vi transkriberat den omgående. Det var viktigt 
att inte låta det gå för lång tid mellan intervjun och transkriberingen, då det 
ofta ligger kvar intryck hos intervjuaren som kan vara viktigt för 
informationens innebörd. När sammanställningen av det empiriska materialet 
påbörjades, bearbetade vi materialet och letade mönster i respondenternas 
information. Detta blev underlaget för hur de empiriska kapitlen i rapporten 
skulle struktureras. Den helhetsbild som presenteras avser att beskriva 
respondenternas allmänna uppfattning om ämnesområdena. Citering används 
för att förstärka informationen och ge läsaren utrymme att fritt tolka 
respondentens ord.  
 
De teorier som vi samlat in löpande under forskningens gång skall användas 
som analysverktyg vid bearbetning av empirin i rapportens analyskapitel. 
Under forskningsperiodens gång har teoriinläsning och bearbetning haft stor 
betydelse för möjligheten att sammanställa en lämplig referensram. När 
teorier skall återges görs detta på litteraturens egna villkor vilket kan medföra 
en begränsad läsvänlighet. Empiri och teori har sedan förts samman i 
rapportens analyskapitel med avsikten att finna mönster och variabler som 
kan förklara det studerade fenomenet. I analyskapitlet diskuteras dessa 
faktorer, med den brittiska marknaden som komparativt verktyg. I 
analyskapitlet har vår avsikt varit att skapa en tydlighet kring vilka 
förklaringsfaktorer som vi funnit centrala givet problemområdet. Då analysen 
är vår tolkning av problemområdet har vi valt en något raljerande 
rubriksättning med avsikten att effektivt förmedla våra intryck till läsaren. 
Tydligheten har vi försökt skapa genom en rubriksättning där läsaren snabbt 
får uppfattning om våra intryck. Sedan är det upp till läsaren att själv tolka, 
bedöma och dra egna slutsatser utifrån den analytiska diskussionen. Efter 
analyskapitlet finner läsaren de slutsatser vi dragit.  
 
Avslutningsvis vill vi med hjälp av en egen hermeneutisk spiral illustrera hur 
vi genom förförståelse, bearbetning (dialog), tolkning och analys har skapat ny 
förståelse och gett ett kunskapsbidrag inom studiens problemområde. 
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- social kontext
- utbildning
- begränsad kunskap kring

problemområdet

- besök hos JDA
- litteraturinsamling
- insamling av information om 

branschen
- samtal med Christer Samuelsson
- intervju med DLF - bearbetning av 

problemområdet 
- bearbetning av litteratur

& empirisk sekundärdata 

- branschförståelse 
- teoretisk förståelse
- problemet tydligt

- empiriinsamling
- fördjupad litteraturinsamling 
- arbetsseminarier
- kontakt med JDA

Analys av vertikala samarbeten 
på den svenska marknaden för 

för dagligvaruhandel och jämförelse 
med den brittiska marknaden 

Kunskap kring faktorer som
hindrar vertikala samarbeten
på den svenska marknaden 

för dagligvaruhandel

7. Ny förståelse

5. Dialog

6. Tolkning

4. Ny förståelse

2. Dialog

1.  Förförståelse

3. Tolkning

 
Figur 2:1 Vår hermeneutiska spiral.  
Källa: Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999:220), egen bearbetning. 

2.5 Metod- och källkritisk diskussion 
För att höja resultatens tillförlitlighet är det viktigt att vi redogör för, och 
kritiskt granskar val av metod och källor. Detta möjliggör även att läsaren 
själv kan bedöma resultatens trovärdighet. Gilje & Grimen (1992) belyser 
vikten av att vara rationell i sin forskningsprocess då den i huvudsak utgörs av 
tolkningsprocesser, liksom vi beskrivit i den hermeneutiska forskningsspiralen 
ovan. De data vi samlat in i form av såväl sekundärt som primärt material, 
kommer på grund av den mänskliga faktorn att tolkas annorlunda beroende 
på vem forskaren och informationslämnaren är.  
 

”I botten på alla empiriska samhällsvetenskaper ligger därför ett 
vetenskapsfilosofiskt problem som handlar om grunderna för att kunna 
förstå vad människor gör och säger.” 

Gilje & Grimen (1992:238) 
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Att vara rationella i tolkningsprocessen och i identifieringen av studiens 
styrkor och svagheter har varit en stor utmaning för oss. I kommande avsnitt 
redogör vi för studiens begränsningar. Vår uppfattning är dock att inverkan 
på resultatet har begränsats med hjälp av rationella val och ett kritiskt 
förhållningssätt. 
 

2.5.1 Undersökningens djup och bredd 
En av faktorerna som påverkat studiens omfattning är forskningsperiodens 
längd. Rapporten har utformats under tjugo veckor, vilket har inneburit att 
studiens bredd och djup begränsats, exempelvis vad gäller litteraturstudiens 
omfattning, antalet undersökta fallföretag och respondenter. Den renodlade 
fallstudien handlar om att studera ett fåtal fall på djupet under en längre tid. 
Vår ambition har inte varit att göra en fallstudie i bemärkelsen att empiri 
insamlas löpande, utan snarare att skapa karaktären av en fallstudie gällande 
analys och tolkning. Djup och tid som lagts ned på varje enskilt fallföretag 
kan därmed kritiseras. Vidare har även antalet respondenter på fallföretagen 
begränsats till en eller två personer. Detta har dock haft mer med företagens 
brist på tid än vår begränsade forskningsperiod att göra. De personer som 
medverkat i intervjun är de som fallföretagen själva ansett vara mest lämpliga 
för det problemområde som studien behandlat. För att få ut så mycket 
information som möjligt från intervjuerna valde vi att skapa bredd i den 
empiriska informationen. Fallföretagen är således olika avseende exempelvis 
storlek, struktur, ägande och tillverkning. På så sätt känner vi att empirisk 
mättnad har uppnåtts. 
 

2.5.2 Undersökningens reliabilitet och validitet 
Reliabilitet, det vill säga tillförlitlighet, är ett av de viktigaste kraven på en 
undersökning. Tillförlitligheten är ett mått på hur väl undersökningen stått 
emot slumpvariabler och skulle ha gett samma resultat om den gjordes vid ett 
annat tillfälle under i övrigt liknande omständigheter. (Patel & Tebelius, 1987; 
Lekvall & Wahlbin, 2001) Vid insamling av empirisk data genom intervjuer 
kan reliabiliteten ifrågasättas på grund av den mänskliga faktorn. Lekvall & 
Wahlbin (2001) förklarar hur resultatet av en intervju kan variera från gång till 
gång bland annat beroende på respondentens dagsform och intervjuarens 
inverkan.  
 

”Man kan inte stiga ned i samma flod två gånger” 
Herakleitos (540 – 480 f.Kr. i Attorps, 2003:70) 
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Den grekiske filosofen menade att det enda vi kan vara säkra på är att 
verkligheten förändras. I likhet med detta menar vi att en intervju eller studie 
med största sannolikhet inte skulle ge samma resultat om den gjordes vid ett 
annat tillfälle eller av andra forskare. Då vår avsikt inte har varit att detaljerat 
återge varje respondents syn på fenomenet, utan snarare hitta 
regelbundenheter och mönster i empirin tror vi dock att eventuella avvikelser 
har undvikits och reliabiliteten höjts. 
 
En undersöknings validitet har att göra med huruvida mätmetoden verkligen 
mäter avsedd egenskap. Det kan vara svårt att avgöra mätmetodens validitet, 
men Patel & Tebelius (1987) beskriver att den enklaste vägen för att bedöma 
validiteten är genom omedelbar upplevd validitet (face validity). Detta handlar 
om att forskaren själv kritiskt granskar sitt mätinstrument. 
Bedömningsmetoden används med fördel i kombination med någon annan 
form, eftersom den endast bygger på forskarens egen granskning. Vi fann att 
intervjumetoden var lämplig då informationen som skulle samlas in var 
relativt odefinierad och svår att samla in med hjälp av någon annan alternativ 
undersökningsform. Vi ville ha möjlighet att anpassa datainsamlingen till 
situationen, vilket intervjun tillåter. För att inte vara de enda som värderat 
mätinstrumentets validitet användes även externa bedömare såsom 
kontaktpersonerna på JDA och handledaren på universitetet. 
  

2.5.3 Objektivitet 
Tidigare i detta kapitel har förförståelse och forskarens inverkan på resultatet 
diskuterats. Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999) graderar individens 
inverkan på resultatet från ett objektivt till ett socialt konstruerat resultat. Att 
uppnå resultat som är objektiva, det vill säga fullkomligt opåverkat av oss som 
forskare och utan några subjektiva inslag, menar Molander (1998) är omöjligt. 
Vår ambition är dock att komma så långt ifrån ett socialt konstruerat resultat 
som möjligt utan att för den delen ha objektivitet som mål. För att uppnå 
trovärdighet är det viktigt för oss som forskare att ha en kritisk och rationell 
inställning till studien. Redovisningen av våra metoder och tillvägagångssätt 
tvingar oss till detta (Molander, 1998). Vi anser även att forskningsprocessens 
disposition, med löpande respons från opponenter, fungerar som en säkerhet 
för att resultatet inte ska bli socialt konstruerat av oss som forskare. Vidare 
har vi inte bara förväntningar på resultatet från universitetets sida, utan även 
från uppdragsgivaren JDA, som kan ge oss feedback på ämnesspecifika delar 
av forskningen.  



VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT & METOD 

 23 

2.6 Sammanfattning av metodologiska val 
Med figuren nedan är vår avsikt att sammanfatta de metodmässiga val som 
gjorts i syfte att ge läsaren en förenklad överblick. Figuren visar inte samtliga 
val som presenterats i kapitlet, utan de mest centrala val vi gjort avseende 
ansats, inriktning, arbetssätt och praktiskt tillvägagångssätt.   
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Figur 2.2 Sammanfattning av metodologiska val. Källa: Egen bild. 

2.7 Studiens generaliserbarhet och användbarhet 
Som tidigare nämnts har forskning som syfte att resultera i ny, generaliserbar 
kunskap (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999). Fallstudiens svaghet är som 
tidigare beskrivits att resultatet inte kan generaliseras till hela populationer 
med statistisk säkerhet (Patel & Tebelius, 1987). Vår ambition är inte att 
statistiskt säkerställa något, utan snarare att med hjälp av de empiriska data 
som vi samlat in kunna finna generella förklaringar till varför vertikal 
integration inte kommer till stånd på den svenska marknaden för 
dagligvaruhandel. Lundahl & Skärvad (1992) diskuterar generaliserbarhet 
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inom ramen för fallstudier och benämner detta analytisk generalisering. Med 
detta begrepp menas att forskare med hjälp av en generaliserande diskussion 
kan jämföra de empiriska resultaten med rådande teoribildning som 
referenspunkt. Således menar vi att genom en diskussion mot befintlig teori 
kan lyfta de empiriska resultaten till en mer generell nivå.  
 
Befintlig teori inom ämnet uppvisar ingen samlad bild av faktorer och 
omständigheter som kan förklara varför ett företag väljer att inte gå in i ett 
samarbete. Istället fokuseras lösa delar av detta fenomen inom olika teoretiska 
perspektiv. Då vi kopplar samman våra empiriska resultat med olika teoretiska 
perspektiv genereras ett kunskapsbidrag kring en utvecklad helhetsbild kring 
de barriärer som hindrar vertikala samarbeten. Slutsatserna avses vara 
användbara för företag på dagligvarumarknaden och om möjligt även för 
andra liknande sammansättningar av företag även i andra branscher som är 
intresserade av vertikala samarbeten.  
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3 REFERENSRAM 

Inledningsvis i detta kapitel beskriver vi kortfattat de teoriområden vi funnit lämpliga givet 
studiens problemområde, hur vi anser att områdena relaterar till varandra samt vilken 
betydelse de har för studien. Därefter diskuteras varje område mer ingående och kapitlet 
avslutas med en matris där vi har sammanfattat kärnan i teoriområdena, dess fördelar och 
brister med hänsyn till vår studie. 

3.1 Behovet av att skapa en egen referensram 
Grant (1996b) hävdar att teorier om företaget är koncept och modeller av 
företag som kan hjälpa till att förklara deras struktur och beteende. Ofta 
används begreppet ”teorin om företaget” vilket antyder att det skulle finnas 
en enda teori som kan förklara varför företag existerar eller exempelvis varför 
två parter väljer att gå in i ett samarbete tillsammans. Detta är dock inte fallet, 
det finns ingen teori som allena ger en fullständig förklaring. Istället finns 
många teorier om företaget, de som konkurrerar med varandra om att 
förklara samma fenomen och de som istället kompletterar varandra. Med 
ambitionen att förklara varför ett företag inte vill gå in i ett samarbete med en 
annan aktör i värdekedjan och vad som hämmar utvecklingen, anser vi det 
nödvändigt att skapa en referensram som tar hänsyn till de områden och 
faktorer som kan bidra till att förklara detta fenomen.  
 
Vilka faktorer kan då förklara variationen i relationerna mellan en kund och 
en leverantör? Det som står i fokus i arbetet att skapa en passade modell för 
att förklara fenomenet beror på analysens område som antingen kan vila på 
uteslutande ekonomiska faktorer eller vara multidisciplinär och vila på många 
faktorer såsom struktur, makt, förtroende, kunskap med mera (Sako, 1992). 
Då vår avsikt är att belysa varför samarbete inte kommer till stånd, anser vi att 
en multidisciplinär modell med flera förklaringsvariabler, vars samband kan 
vara av multipel eller tvåvägskaraktär, ger en bättre förståelse för fenomenet 
än vad en modell vilade uteslutande på ekonomiska faktorer skulle ge. 
Granovetter (1985 i Sako, 1992) menar att alla transaktioner ligger inbäddade i 
sociala strukturer vilket ytterligare förstärker behovet av en multidisciplinär 
förklaringsmodell. Valet av en multidisciplinär förklaringsmodell innebär att vi 
snarare skapar ett tillvägagångssätt för att betrakta fenomenet än en 
fullständig teori. Vilka teoriområden har vi då valt att inkludera i vår 
förklaringsmodell? I nästa avsnitt beskriver vi kortfattat valda teoriområden. 
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3.2 Kortfattad presentation av valda teoriområden 
I detta avsnitt avser vi kortfattat beskriva de teoriområden som vi valt att 
inkludera i referensramen. För att tydliggöra behovet av en multidisciplinär 
referensram, beskriver vi i detta avsnitt hur vi anser att olika teorier relaterar 
till varandra, vilka behov de uppfyller givet studiens problemområde samt de 
brister vi har identifierat med respektive område. 
 

ECR & CPFR 
Inledningsvis anser vi att det är viktigt att beskriva informations- och 
kunskapsutbyte som samarbetsform. Ur Supply Chain Management (vidare 
förkortat SCM) har Efficient Consumer Response (vidare förkortat ECR) 
vuxit fram som en strategi för att synliggöra efterfrågan i värdekedjan och 
därigenom underlätta aktivitetsplanering och varuförsörjning (Richardson, 
1996). Utifrån denna strategi har Collaborative Planning, Forecasting and 
Replenishment (vidare förkortat CPFR) utvecklats, där aktörerna förutom 
informationsutbyte även skapar en gemensam förståelse för informationens 
betydelse och upprättar en gemensam prognos (Fliedner, 2003). Avsikten är 
att förbättra planeringen, produktionen och försörjningen i värdekedjan och 
därigenom både reducera kostnaderna och öka försäljningen. Då teorin är 
förhållandevis ung och har ett relativt renodlat synsätt gällande logistiska och 
ekonomiska vinster och risker, anser vi att ytterligare teorier som belyser 
andra incitament och barriärer bör inkluderas i referensramen. 
 

Transaktionskostnadsteorin 
Transaktionskostnadsteorin förklarar hur och varför företag väljer att 
organisera sina transaktioner på ett visst sätt. Williamson (1975, 1985) har 
utvecklat denna teori och menar att man genom att undersöka vissa variabler 
kan förutsäga valet av styrform, då teorin bygger på ett antagande om att vald 
styrmodell är en lösning som minimerar transaktionens kostnader. Teorins 
bidrag är enligt Chiles & MacMackin (1996) möjligheten för användaren att 
förutsäga vilken styrstruktur företaget väljer; marknads-, hierarki- eller 
hybridformen. Teorin kritiseras ofta för att vara statisk då exempelvis trust, 
sociala kontexter eller kunskap inte inkluderas. Därför har vi valt att 
komplettera området med andra teorier som belyser dessa aspekter. 
 

Trust 
Trust (förtroende eller tillit) är ett område som behandlats av forskare inom 
ramen för ”social theory”. Då det finns en nära koppling mellan 
transaktionskostnadsteorin, opportunism och trust vilket har undersökts i 
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många studier (Granovetter, 1985; Bradach & Eccles, 1989; Larsson, 1992 i 
Chiles & MacMackin, 1996) finner vi det intressant att komplettera tidigare 
teoriområde med trustperspektivet. Aktörer med en hög grad av trust 
kommer, givet allt annat lika, vara mer villiga att samarbeta och vice versa. 
Trustområdet anser vi berikar studien därför att det beskriver när det är 
svårare eller lättare att samarbeta. Trustperspektivets brist är att motiv till att 
samarbeta eller att avstå från samarbete inte tydliggörs. Därför anser vi att det 
finns behov av att inkludera teorier om strategiska allianser i referensramen 
som tydliggör sådana motiv.  
 

Strategiska allianser 
Teorier om strategiska allianser bygger i stor utsträckning på 
transaktionskostnadsteorin och trustperspektivet. I likhet med 
transaktionskostnadsteorin förklaras varför företag vill samarbeta, men 
skillnaden är att exempelvis trust inkluderas som en viktig variabel. Teorier 
om strategiska allianser belyser skillnaden mellan olika samarbetsformer och 
noterar till skillnad från tidigare teorier, aktörernas strategiska motiv 
förknippade med att samarbeta. Nackdelen med teorin anser vi är den 
summariska snarare än grundliga genomgången av faktorer som påverkar 
utbytesrelationen. Vi vill därför inkludera ytterligare teorier av betydelse för 
relationen, nämligen kunskapsöverföring och utvecklingen av egna 
märkesvaror. 
 

Resurs- och kunskapsbaserat synsätt 
Ett viktigt område i samband med informations- och kunskapsutbyte är 
teorier om kunskapsöverföring. Bland annat Grant (1996a, 1996b) belyser 
kunskapsöverföring utifrån det resursbaserade synsättet, där företagets fokus 
på kärnkompetens kan sägas skapa behov av att söka kompletterande 
förmågor och kompetenser genom samarbete med andra organisationer. 
Värdet av denna teori är att den belyser kunskapsöverföring som en möjlighet 
att skapa varaktiga konkurrensfördelar. Teorin kan inte självständigt kartlägga 
samtliga incitament och barriärer förknippade med samarbeten, men är enligt 
vår mening nödvändig för att komplettera tidigare områden. 
 

Handelskedjornas egna märkesvaror - EMV 
Slutligen har vi valt att behandla hur utvecklingen av EMV har påverkat 
relationen mellan aktörerna då detta är en betydelsefull utveckling inom 
dagligvaruhandeln. Leverantören kan välja olika strategier för att möta denna 
utveckling, vilket teoriområdet belyser på ett förtjänstfullt sätt. Precis som 
tidigare diskuterats inom det resurs- och kunskapsbaserade synsättet, anser vi 
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inte att teoriområdet i sig självt kan förklara aktörernas inställning till att 
samarbeta utan istället utgör ett nödvändigt komplement till tidigare 
presenterade teoriområden.  

3.3 ECR och CPFR 
Den samarbetsform som vi studerar handlar om informations- och 
kunskapsutbyte och i dagsläget har ECR och CPFR vuxit fram som två 
modeller för informationsdelning mellan värdekedjans aktörer. Framförallt 
den sistnämnda metoden fokuserar på hur hela värdekedjan kan skapa såväl 
kostnadsbesparingar som ökad försäljning genom att dela information och 
kunskap, upprätta gemensamma prognoser och därigenom skapa en effektiv 
varuförsörjning. Inledningsvis beskriver vi kortfattat utvecklingen från SCM 
till ECR och CPFR för att sedan beskriva CPFR-modellen mer detaljerat, 
med avsikten att identifiera faktorer som kan förklara aktörernas inställning 
till att samarbeta. 
 

3.3.1 Utvecklingen från SCM till ECR och CPFR 
Idag sker konkurrens i allt större utsträckning mellan olika värdekedjor 
snarare än mellan enskilda företag (Christopher, 1992; Cooper & Ellram, 
1993; Cooper et al., 1994; Andersson, 1995; Lambert & Cooper, 2000; 
Bowersox et al., 2002). Supply Chain Management kan definieras som: 
 

”(…) an integrative philosophy to manage the total flow of a distribution 
channel from the supplier to the ultimate user.” 

Cooper & Ellram (1993:13)  

Kärnan i Supply Chain Management handlar om att koordinera processer och 
aktiviteter i värdekedjan. Med detta perspektiv skiftar den relevanta 
affärsmodellen enligt Bowersox et al. (2002) från en löst länkad grupp av 
oberoende och självständiga företag, till en koordinerad multiverksamhet som 
fokuserar på att förbättra kedjans effektivitet. Det är främst två grundtankar 
som möjliggör detta. För det första måste parterna vara övertygade om att 
samarbete minskar risken och ökar den totala logistikprocessens effektivitet 
genom delandet av strategisk information. Detta är viktigt för att positionera 
och koordinera aktörerna så att de gemensamt kan göra rätt saker i rätt tid. 
Vidare måste aktörerna vara säkra på att samarbete leder till reducerad 
överflödighet, gällande exempelvis lagernivåer, kostnader och aktiviteter.  
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I många industrier såsom livsmedelsindustrin har konkurrensen ökat och 
aktörerna finner det svårare att skapa och bibehålla konkurrensfördelar och 
enligt Fearne (1998) är samarbeten i livsmedelsbranschen ett svar på denna 
ökade konkurrens. Vertikala samarbeten betraktas inte generellt enligt 
Richardson (1996) som en bra organisationsform i en volatil omgivning, men 
kan under särskilda förhållanden vara fördelaktig för att implementera ”quick 
response” i värdekedjan. Genom ECR kan värdekedjan reformeras så att 
produkter kan löpa smidigt från tillverkare till konsument som ett resultat av 
ett exakt och aktuellt informationsutbyte (Kurnia & Johnston, 2001). CPFR-
metoden går ett steg längre och innebär att aktörerna inte bara skall utbyta 
information, utan även i kommunikation och interaktion med varandra skapa 
förståelse för informationens betydelse och användning. Målet är att komma 
överens om en gemensam prognos för att förenkla påfyllning och planering, 
minska kostnaderna och öka försäljningen. (Fliedner, 2003; Seifert, 2003) 
Detta möjliggörs genom att försäljningsdata, så kallad Point of Sales data 
(vidare förkortat POS), överförs genom informationsteknologi.  
 
Användandet av informationsteknologi för att överföra information har enligt 
Weber & Kantamneni (2002) blivit en kritisk konkurrensvariabel. Ett av 
informationsteknologins största bidrag till logistikutvecklingen är att den 
möjliggör ökad transparens i värdekedjan. Om data inte bara delas mellan 
parterna utan även ligger till grund för någon form av gemensamt 
beslutsfattande kan man tala om kollaborativ prognostisering och planering, 
CPFR (Sherman, 1998; Raghunathan, 1999; Aviv, 2001 i Akkermans et al., 
2004). CPFR-modellens fördelar och problemområden diskuteras vidare i 
kommande avsnitt.  
 

3.3.2 Fördelar 
De potentiella fördelarna förknippade med informationsdelning är stora enligt 
Fliedner (2003). Som exempel kan nämnas att flera undersökningar har 
påvisat stora kostnadsbesparingar förknippade med en förbättrad 
koordinering i värdekedjan (Fisher, 1997 i Fliedner, 2003). Fliedner (2003) 
menar att ett tidigt informationsutbyte mellan parter möjliggör en tillförlitlig 
och långsiktig överblick av efterfrågan i värdekedjan. Ökad transparens ger en 
mängd fördelar för värdekedjans aktörer. Pilotprojekt där CPFR använts har 
enligt Fliedner (2003) och Seifert (2003) bland annat påvisat en för 
återförsäljaren ökad försäljning, högre servicegrad, förkortad orderledtid samt 
lägre lagernivåer och därmed minskat överflöd och inkurans. Dessa fördelar 
uppstår även för tillverkaren som därutöver kan reducera kapacitetskravet. 
Enligt Kurnia & Johnston (2001) och Weber & Kantamneni (2002) kan 
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tillverkarna skapa en mer stabil produktion som ändå är flexibel när de får 
information om varje butiks efterfrågan. Även i butik kan kostnader reduceras 
vilket kan medföra lägre konsumentpriser och därmed ökad försäljning. 
Cooper & Ellram (1993) identifierar ytterligare en fördel för handelsaktören. 
Genom samarbete inom värdekedjan kan antalet leverantörer reduceras och 
kostnaderna förknippade med utbytet därmed minskas. 

 
Fearne (1998) menar att fördelar uppstår på båda sidor om vinstekvationen. 
På kostnadssidan innebär en garanterad tillgång till marknader med hög 
volym inte enbart en reducerad marknadsrisk, utan även möjligheter att 
utnyttja stordriftsfördelar inom produktionen. Förbättrad kommunikation 
leder till kortare ledtider, lägre lagernivåer och reducerat svinn vilket medför 
kostnadsbesparingar. På vinstsidan innebär en ökad kunskap om 
konsumentens efterfrågan en ovärderlig resurs i arbetet att differentiera 
produkterna. Utmaningen för leverantörerna är att aktivt bidra till 
differentieringen och värdeskapandet. För att kunna bidra krävs dock att de 
får tillgång till väsentlig information för att kunna fatta rätt beslut.  
 
Dearing et al., (2000 i Weber & Kantamneni, 2002) menar att användningen 
av informationsteknologi för informationsöverföring kan ha tre olika fördelar, 
nämligen direkta eller operativa, indirekta eller taktiska samt strategiska. De 
direkta fördelarna är sådana som har omedelbara och mätbara kopplingar och 
som kan uppnås på en gång. Indirekta fördelar har ingen direkt koppling till 
själva implementeringen utan medför istället effekter på taktisk nivå. 
Strategiska fördelar är de som påverkar den långsiktiga konkurrenskraften. 
Det kan vara svårt att mäta de fördelar och nackdelar som är av indirekt eller 
strategisk karaktär.  
 
Trots de många fördelar som litteraturen (Fearne, 1998; Kurnia & Johnston, 
2001; Weber & Kantamneni, 2002; Fliedner, 2003; Seifert, 2003) tar upp som 
ett resultat av informations- och kunskapsutbyte är samarbetsformen inte 
särskilt vanligt förekommande bland aktörerna på den svenska marknaden. Vi 
finner det därför intressant att gå vidare med en diskussion kring 
problemområden förknippade med att samarbeta. 
 

3.3.3 Problemområden  
Det som förklarar den långsamma upptagningen av CPFR och andra 
modeller för informations- och kunskapsutbyte är ett viktigt problem som 
inte har behandlats särskilt utförligt i litteraturen (Kurnia & Johnston, 2001).  
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Några av de problem litteraturen tar upp är (Fliedner, 2003; Seifert, 2003): 
 

• Bristande tillit medför att parterna inte delar känslig information 
• Bristande internt samarbete skapar svårigheter för externt samarbete 
• Begränsad tillgång & höga kostnader för teknologi och kompetens 
• Rädslan för hemliga överenskommelser och dolda avsikter 

 
Ett av hindren för att etablera samarbeten är bristande trust vilket gör det 
svårt att dela information med andra aktörer (Hamilton, 1994; Stedman, 1998; 
Stein, 1998 i Fliedner, 2003; Seifert, 2003). Den ofta svåra omvandlingen från 
”måste veta-mentaliteten” till att dela information med andra aktörer, är enligt 
Bowersox et al., (2002) en barriär av betydelse. Information förknippas ofta 
med makt och det kan vara svårt att släppa ifrån sig den kontroll som 
informationen innebär (Bowersox et al., 2002; Fliedner, 2003; Seifert, 2003). 
Informationsdelningens omfång växer vanligtvis när trust etableras i 
relationen. När informationsutbytets vinster blir synliga tenderar aktörerna att 
bli mer villiga att dela även känslig information om exempelvis kostnader och 
produktutveckling. Betydelsen av trust i interorganisatoriska samarbeten 
diskuteras mer i kapitel 3.5.  
 
Fearne (1998) anser att det är viktigt att aktörerna har tydliga mål med 
samarbetet som måste prioriteras av alla inblandade parter. Det handlar även 
om att betrakta samarbetet som ett strategiskt vapen som har potentialen att 
med tiden resultera i stora vinster. Likaså menar Fliedner (2003) att den 
vinstmaximerande säljarens och den kostnadsminimerande kundens olika mål 
kan skapa konflikter i samarbetet. För att underlätta ett samarbete krävs även 
att aktörernas företagskulturer är kompatibla menar Cooper & Ellram (1993). 
 
I en av punkterna ovan belystes bristande internt samarbete som en 
problemkälla. Fliedner (2003) beskriver att exempelvis efterfrågan ofta 
kalkyleras på motstridiga sätt internt i företaget vilket skapar en konflikt som 
ytterligare förvärras när de tillsammans med externt kalkylerade prognoser 
skall jämkas till en enda gemensam prognos. En annan punkt berörde 
tillgången till teknologi och resurser. Weber & Kantamneni (2002) anser att 
bristen på resurser och bristande kompabilitet av återförsäljarens och 
leverantörens tekniska system är av stor betydelse. Vidare menar Russel (2003 
i Seifert, 2003) att även om informationsteknologi är viktig för 
implementeringen av samarbeten avseende informationsutbyte, så ligger en 
stor betydelse i att även integrera människor i processen för att den ska bli 
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framgångsrik. Förståelsen för vem som direkt och indirekt påverkar och blir 
påverkad av samarbetet är kritisk för att samarbetet ska bli effektivt. 
 
Ytterligare en barriär som Harrigan (1983 i Richardson, 1996) har identifierat 
är att vertikala samarbeten är en nackdel i branscher med volatil struktur, då 
flexibiliteten kan begränsas vilket gör företaget mer isolerat. D’Aveni & 
Illinitch (1992 i Richardson, 1996) fann i sin studie bevis för att omfattande 
vertikal integration i en föränderlig miljö ökar risken för aktörerna. Samtidigt 
finns det potentiella fördelar med vertikal integration även i en föränderlig 
omgivning. Integration framåt i kedjan kan skapa differentieringsfördelar som 
är svåra för konkurrenter att kopiera (Harrigan, 1983; Porter, 1989 i 
Richardson, 1996). 
 

3.3.4 Kritik mot teoribildningen och behovet av andra synsätt 
Då CPFR-modellen är en jämförelsevis ny företeelse som utvecklats först 
under 90-talet samt på grund av modellens ekonomisk/logistiska synsätt 
finner vi det nödvändigt att komplettera med andra teorier som kan ge fler 
förklaringsgrunder till aktörernas inställning till att samarbeta.  

3.4 Transaktionskostnadsteorin 
Varför väljer företag att integrera aktiviteterna i företaget eller att använda 
marknaden för att genomföra transaktionerna? Transaktionskostnadsteorin 
har bidragit till vår förståelse av dessa centrala frågor om företaget. Teorin har 
ofta använts för att undersöka hur relationer i livsmedelsbranschen har 
organiserats (Hobbs, 1996; Fearne, 1996; Loader, 1997 i Collins & Burt, 2003) 
vilket kan indikera att teorin är ett lämpligt val även i vår studie. 
 
Transaktionskostnadsteorin har utvecklats av Williamson (1975, 1985) och 
baseras på antagandet att transaktioner kan genomföras på marknader eller 
inom organisationer. I senare arbeten av Williamson (1985, 1996) utvecklas en 
tredje form för att organisera transaktioner som en blandning mellan den rena 
marknadsformen och hierarkin, nämligen hybridformen. Hybrider kan ha 
varierande utseende och utformning, men kärnpunkten är att det sker någon 
form av samarbete mellan två eller flera organisationer. Ett generellt mål med 
hybrider är enligt Borys & Jemison (1989) att undvika den traditionella 
organisationens nackdelar såsom ineffektivitet och resursknapphet. Då 
allianser är en organisationsform som ligger mellan den rena 
marknadslösningen och hierarkin menar Williamson (1985) att 
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allianslösningen är lämplig när transaktionskostnaderna förknippade med 
utbytet inte är tillräckligt höga för att rättfärdiga fullständig vertikal 
integration, men heller inte så låga att en marknadslösning är lämplig. Likaså 
menar Nooteboom & Berger (1997) att en kontraktsbaserad allians har vissa 
fördelar i jämförelse med fullständig integration. I en samarbetsallians finns 
fortfarande incitament hos båda parter att självständigt prestera väl och 
ansvara för sin överlevnad. I kapitel 3.6 diskuteras alliansbegreppet och 
teorier om samverkan mellan två eller flera parter mer utförligt. Vad är 
egentligen transaktionskostnader, hur uppstår de och hur påverkar de valet av 
organisationsform? 
 

3.4.1 Transaktionens kostnader 
Kärnan i transaktionskostnadsteorin är att transaktioner skall organiseras så 
att kostnaderna för transaktionen minimeras (Williamson, 1975, 1985). 
Kostnaderna kan delas upp i ex ante kostnader, det vill säga kostnader som 
uppstår före transaktionens genomförande och ex post kostnader som 
uppstår under och efter transaktionens genomförande (Collins & Burt, 2003). 
Ex ante kostnader kan förknippas med att söka leverantörer, söka priser, 
förhandla och upprätta kontrakt.  Ex post kostnader består av kostnader för 
att genomföra prestationen, kontrollera och övervaka parternas prestationer i 
jämförelse med vad som kontrakterats samt hantera kontraktsbrott. Att 
kontrollkostnader uppstår beror på risken för att motparten inte skall uppfylla 
sina förpliktelser. Enligt Williamson (1975, 1985) uppstår 
transaktionskostnader främst som en konsekvens av risken för opportunism 
och individens begränsade rationalitet vilket diskuteras i nästa avsnitt. 
 

3.4.2 Grundantaganden om människan 
Williamsons (1975, 1985) transaktionskostnadsteori utgår från antagandet att 
människan är begränsat rationell och ibland uppför sig opportunistiskt. Med 
begränsad rationalitet avses att människan förmåga att formulera och lösa 
komplexa problem är begränsad eftersom individen inte har kapacitet att 
utvärdera all relevant information. Detta medför att en fullständig analys av 
information och konsekvenser är svår och kostsam. Opportunism kan 
definieras som:  
 

”(…) self-interest seeking with guile.” 
Williamson (1975:9) 
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Williamson (1975) menar dock inte att alla individer agerar opportunistiskt 
och utnyttjar situationen i egen vinning, men då det är svårt och kostsamt att i 
förväg bedöma vilka som skulle kunna göra det antas att alla individer kan 
agera opportunistiskt. Williamson & Ouchi (1982 i Collins & Burt, 2003) 
menar att det är processen för att skydda sig mot opportunism som medför 
ökade transaktionskostnader. Risken förknippad med opportunism minskar 
enligt Van der Meer-kooistra & Vosselman (2000) på en marknad med många 
alternativa utbytesparter då leverantören genom ett sådant agerande kan 
äventyra sin position. Förutom individens begränsade rationalitet och risken 
för opportunism menar Williamson (1975, 1985) att transaktionens karaktär 
påverkar kostnadernas storlek vilket beskrivs i nästa avsnitt.  
 

3.4.3 Transaktionens karaktär påverkar kostnaden 
Den enskilda transaktionens kostnader och därmed valet av styrform beror 
enligt Williamson (1975) på transaktionens karaktär inom tre områden, 
nämligen graden av transaktionsspecifika investeringar, transaktionens 
osäkerhet/komplexitet samt transaktionens frekvens. När graden av 
transaktionsspecifika investeringar är hög, blir marknadslösningen kostsam 
och företaget tenderar istället att välja en hybrid- eller hierarkiform. 
Williamson (1985) menar att osäkerhet hanteras bättre i en hierarki än genom 
marknaden. Företaget bör använda en lämplig övervakningsmekanism för att 
hantera osäkerhet. För att det skall löna sig att skapa ett system för 
övervakning bör transaktionsfrekvensen vara hög. När graden av 
transaktionsspecifika investeringar är hög minskar viljan att engagera sig i en 
engångstransaktion. Enligt Van der Meer-kooistra & Vosselman (2000) ökar 
risken för opportunism när graden av transaktionsspecifika investeringar är 
hög, osäkerheten är stor och transaktionsfrekvensen är låg, vilket medför 
höga transaktionskostnader för att skydda sig mot ett eventuellt 
opportunistiskt beteende.  
 
I en allians eller ett samarbete är valet av styrstruktur enligt Gulati (1995) 
viktigt.  
 

”The major importance of a legal contract is to provide a framework (…) 
a framework highly adjustable, a framework which almost never accurately 
indicates real working relations, but which affords a rough indication 
around which such relations vary, an occasional guide in case of doubt, and 
a norm of ultimate appeal when the relations cease in fact to work.” 

Llevellyn, (1931:736-737 i Gulati, 1995:88) 
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Kontraktet mellan parterna är en väsentlig mekanism som skyddar dem mot 
opportunistiskt beteende. Dessutom tjänar det som en ram eller en normativ 
riktlinje inom vilken samarbetet formas. 
 

3.4.4 Kritik mot teoribildningen och behovet av andra synsätt 
Varför är transaktionskostnadsteorin inte i sig självt ett tillfredsställande 
perspektiv för att analysera aktörernas inställning till samarbete? Teorin 
kritiseras av flera olika anledningar i litteraturen. Exempelvis Nooteboom 
(1999) kritiserar teorin för att inte inkorporera det resurs- och 
kunskapsbaserade synsättet. Enligt detta synsätt kan aktörer tvingas samarbeta 
för att de behöver varandras kompletterande resurser. Senare i detta kapitel 
behandlas det resurs- och kunskapsbaserade synsättet men först tar vi upp ett 
avsnitt om betydelsen av trust i relationer. 
 
Teorin har av många forskare (Sako, 1992; Gulati, 1995; Chiles & MacMackin, 
1996; Das & Teng, 1998; Nooteboom, 1999; Van der Meer-kooistra & 
Vosselman, 2000; Das & Teng, 2001) kritiserats för att inte behandla 
förtroende som ett verktyg för att minska risken för opportunism. När 
osäkerheten och risken i en affärstransaktion är stor ökar dessutom behov av 
tillit för att åstadkomma en lyckad relation. Williamson (1985) anser också att 
trust inte skall förringas, han menar att utbytesparter förlitar sig på trust i en 
större utsträckning än vad som är känt. Men trots denna försäkran om 
betydelsen av trust, har teorin inte vidare utvecklats till att inkludera trust som 
en förklaringsvariabel.  
 
Gulati (1995) menar att transaktionskostnadsteorin är statisk i den mening att 
endast den enskilda transaktionen betraktas utan att ta hänsyn till möjligheten 
av återupprepade allianser, relationer och betydelsen av ryktesmekanismer. 
Detta resonemang indikerar att det blir viktigt att betrakta förtroende, rykte 
och erfarenhet av tidigare samarbeten som förklaringsfaktorer till varför 
aktörer väljer att gå in i ett samarbete eller ej.   

3.5 Trust 
Det finns en nära koppling mellan transaktionskostnadsteorin, opportunism 
och trust vilket har undersökts i många studier (Bradach & Eccles, 1989; 
Granovetter, 1985; Larsson, 1992 i Chiles & MacMackin, 1996). Ofta nämns 
enligt Das & Teng (1998) bristen på samarbete och förekomsten av 
opportunistiskt beteende som den främsta anledningen till att så många 
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allianser misslyckas, vilket givet vårt problemområde gör det intressant att 
belysa detta område. De hävdar vidare att ett företag med en hög grad av 
trust, allt annat lika, kommer vara mer villiga att skapa en samarbetsallians. Ett 
litet förtroende motverkar inte bara skapandet av en strategisk allians utan 
leder även till att parterna betraktar varandra med misstänksamhet, vilket 
uppenbart kan ge skadliga effekter på deras relation. Närvaron av trust i en 
relation kan minska parternas transaktionskostnader eftersom en relation med 
hög grad av trust möjliggör ett minskat behov av övervakning och 
koordinering, då den upplevda risken för opportunism minskar, vilket i sin tur 
minskar transaktionskostnaderna (Sako, 1992; Gulati 1995; Das & Teng, 
1998; Nooteboom, 1999; Van der Meer-kooistra & Vosselman; 2000 Das & 
Teng, 2001). Då det är omöjligt att övervaka varje detalj i ett utbyte menar 
Das & Teng (1998) att det måste finnas en minsta nivå av trust i relationen. 
Förekomsten av trust blir enligt Nooteboom & Berger (1997) speciellt viktig i 
den mellanliggande hybridformen där risken för beroende och överflödighet 
samt koordinationsproblem måste hanteras. Vissa forskare anser att trust är 
centralt då det är ”klistret” som håller relationen samman (Barber, 1983; 
Killing, 1988; Lorenz, 1988; Palay, 1985 i Nooteboom & Berger, 1997). Vad 
är då trust? Das & Teng (1998) definierar förtroende som: 
 

” (…) a firm’s perceived level of certainty that its partner will pursue 
mutually compatible interests in the alliance, rather than act 
opportunistically.” 

Das & Teng (1998: 491) 

Definitionen indikerar två saker, dels att det handlar om en upplevd säkerhet 
eller en upplevd risk vilket inte är samma sak som en verklig, kalkylerad risk. 
Vidare indikerar den att samarbete kännetecknas av en goodwillbaserad trust  
då parterna istället för att agera opportunistiskt bör agera i alliansens intresse. 
 
Nirmalya (1996) menar att en flexibel och informell relation är nödvändig för 
att samarbetet skall nå sin fulla potential. En sådan relation måste bygga på 
trust vilket inte är förenligt med detaljerade kontrakt. Företag som baserar 
sina relationer på trust har antingen minimala kontrakt eller inga kontrakt alls. 
Vad som håller relationen samman är istället ömsesidiga förpliktelser och 
möjligheter vilket citatet nedan illustrerar som visar hur den brittiska 
handelskedjan Tesco skapar lojalitet i värdekedjan: 
 

”There are no firm contracts but gentleman’s agreements.” 
Fearne (1998:229) 
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Genom att utveckla en trustbaserad relation menar Fearne (1998) att parterna 
bättre kan utnyttja sina kompletterande förmågor för att minska 
transaktionskostnaderna, anpassa sig snabbare till förändrade marknadskrav 
och utveckla mer kreativa lösningar för att möta kundernas behov.  
 

3.5.1 Hur trust  uppstår 
Ett område som belyser hur trust kan skapas är enligt Chiles & MacMackin 
(1996) ryktesmekanismer. Genom ett förtroendeingivande agerande kan 
signaler sändas till tidigare samarbetspartners och potentiella partners att man 
är trovärdig. Anderson & Weitz (1989 i Akkermans et al., 2004) var bland de 
första att påpeka att tidigare erfarenheter av en aktör ger upphov till trust, 
eftersom parterna vänjer sig vid varandra och förstår varandra bättre när de 
fortsätter sitt utbyte under en längre tid. Även Das & Teng (1998, 2001) 
menar att organisationer med tiden utvecklar starka band och skapar en 
positiv attityd vad gäller varandras pålitlighet.  De Jong & Nooteboom (2000 i 
Akkermans et al., 2004) benämner detta ”vanebildande” och definierar det 
som:  
 

”(…) repeated interaction which leads to the forming of habits and the 
institutionalisation of behaviour. Any human activity that is frequently 
repeated is subject to habituation, which frees the individual from having to 
make decisions and thus provides psychological relief.” 

De Jong & Nooteboom (2000:222 i Akkermans et al., 2004:448) 

Akkermans et al. (2004) menar att ju mer aktörerna i en värdekedja arbetar 
tillsammans desto mer trust skapas dem emellan och desto mer information 
kommer de vara villiga att dela. Liksom det finns många sätt som trust kan 
uppstå på, finns flera grunder på vilka trust vilar vilket diskuteras i nästa 
avsnitt. 

3.5.2 Olika typer av trust 
Ömsesidig trust kan gestaltas genom att parterna efterlever skrivna eller 
muntliga överenskommelser. Detta benämner Sako (1992) för 
kontraktsbaserad trust (contractual trust) vilket innebär att förväntningar på 
prestationer formuleras i ett detaljerat kontrakt. Kontraktet utformas eftersom 
parterna annars inte känner sig säkra på att åtaganden kommer att utföras. 
Van der Meer-kooistra & Vosselman (2000) menar att ju högre grad av 
kontraktsbaserad trust, desto mindre information måste parterna samla in om 
varandra för att förhindra opportunism.  
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När det istället finns trust mellan parterna baserad på kompetens (competence 
trust) menar Sako (1992) att parterna litar på varandra i den grad att man tror 
på den andres förmåga att utföra prestationen på ett tillfredsställande sätt. När 
graden av kompetensbaserat förtroende är hög minskar enligt Van der Meer-
kooistra & Vosselman (2000) behovet av ex post övervakning eftersom 
parterna anser att de har garantier för utförandet. 
 
En annan förtroendegrund är goodwill trust som enligt Sako (1992) innebär 
att parterna har ett öppet förhållningssätt till varandra där aktörerna presterar 
mer än vad som förväntas av dem. När denna form av trust är stor menar 
Van der Meer-kooistra & Vosselman (2000) att behovet av de explicita regler 
som förknippas med kontraktsbaserad trust minskar. Det behövs heller inte 
förutbestämda standards som är vanligt förekommande vid 
kompetensbaserad trust. Likaså minskar behovet av att ex post samla 
information vilket i sin tur resulterar i reducerade transaktionskostnader.  
 

3.5.3 Trust och makt 
Givet utvecklingen inom livsmedelsbranschen där makten flyttats från 
varumärkesleverantörerna till handelskedjorna, anser vi att det blir intressant 
att beskriva hur maktförhållanden påverkar förtroende i relationer. Johansson 
(1994) menar att makt handlar om en parts förmåga att påtvinga en annan 
part intentioner eller intressen, trots det faktum att det påverkar den utsatta 
parten på ett negativt sätt. Om relationen mellan aktörerna baseras på direkt 
beroende kan man tala om att det finns makt i relationen.  
 
Nirmalya (1996) som studerat området makt och trust i relationer inom 
livsmedelsbranschen menar att maktutnyttjande kortsiktigt kan vara 
fördelaktigt, men skadligt på lång sikt. Ett företag som utnyttjar sin position 
för att tillskansa sig orättvisa fördelar kan i ett senare skede om maktbalansen 
skulle förändras, hamna i en ofördelaktig situation. Maktskillnader kan dock 
medföra en effektiv styrning av samarbetet och resultera i en effektiv 
konflikthantering påpekar Elg & Johansson (1999/5), då den starkare parten 
helt enkelt får sin vilja igenom.  
 
Enligt Nirmalya (1996) spelar många aktörer idag ett ”maktspel”, vilket 
långsiktigt är skadligt för utbytesrelationen. Maktspelet kännetecknas av att 
aktören med stor makt, för egen vinnings skull, ingjuter rädsla hos den andre 
aktören och undviker beroende genom att spela ut de andra aktörerna mot 
varandra. En sådan relation styrs genom formella och detaljerade kontrakt 
med kort löptid. För att uppnå fördelarna med ett samarbete måste aktörerna 
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istället börja spela ”trustspelet”, där trust skapas genom rättvisa och där 
beroende mellan aktörerna uppstår genom partnerskap och specifika 
investeringar. En sådan relation baseras istället på informella och långsiktiga 
kontrakt.  
 

3.5.4 Trust och styrning 
Vad gäller kopplingen mellan trust och styrning går forskarnas åsikter isär. 
Das & Teng (1998, 2001) anser att förtroende i en relation är ett resultat av 
trust och styrning. I en allians tenderar aktörerna ha ett större förtroende för 
samarbetet när de känner att det finns en lämplig kontrollnivå (Beamish, 
1988; Sohn, 1994 i Das & Teng, 1998). Att ha tillit till varandra eller styra 
varandra kan anses vara två helt olika angreppssätt. När det är möjligt att ha 
fullständig tillit till varandra finns det inget behov av att styra varandras 
beteende, utan styrning är nödvändig när det inte finns tillräcklig trust. Das & 
Teng (1998) betraktar trust och styrning som substitut till varandra, då trust 
och styrning bidrar till samma sak, nämligen förtroende till samarbetet. 
Dilemmat vad gäller trust och styrning kan illustreras med nedanstående citat: 
 

”One of the key questions for partners in strategic alliances is whether to 
trust or control.” 

Das & Teng (1998:507) 

En annan infallsvinkel i litteraturen är att trust och styrning istället har ett 
kompletterande förhållande till varandra, det vill säga ju mer trust, desto 
mindre styrning och vice versa (Inkpen & Currall, 1997; Leifer & Mills, 1996 i 
Das & Teng, 1998). Andra är av åsikten att styrning kan vara skadligt för 
tilliten i relationen. Argyris (1952 i Das & Teng, 1998) menar att 
styrmekanismer förutsätter att en part inte har tillit till den andre. Goold & 
Campbell (1987 i Das & Teng, 1998) menar istället att styrmekanismer, om de 
används rätt, kan hjälpa till att bygga upp trust med argumentet att 
styrmekanismer ger ett prestationsregister vilket kan stärka förekomsten av 
trust. Med andra ord är en objektiv utvärderingsprocess bättre för att skapa 
trust än vad en subjektiv värderingsmodell är.  
 
Hur påverkar då valet av styrning och förekomsten av trust specifikt 
strategiska allianser? Das & Teng (1998) menar att målformulering är en viktig 
styrmekanism i allianser. Aktörer med ett stort kontrollbehov kommer att 
föredra att alliansen styrs med kortsiktiga mål eftersom utvärdering då kan ske 
mer frekvent mot uppsatta mål. I samband med formell styrning är 
målformulering viktigt eftersom det definierar vad som förväntas av parterna. 
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Det är dock inte alltid möjligt eller önskvärt att ha tydligt specificerade mål i 
en strategisk allians. Formellt uppsatta mål kan hämma alliansens flexibilitet 
och därmed inte skapa samma konkurrenskraft. Sitkin & Roth (1993 i Das & 
Teng, 1998) menar att formell styrning kan medföra en stress som påverkar 
den ömsesidiga tilliten negativt och därmed har en begränsad effektivitet. Man 
kan även betrakta målformuleringsprocessen som en form av social eller 
informell styrning (Simon, 1957; Leifer & Mills, 1996 i Das & Teng, 1998). I 
en sådan process interagerar parterna för att skapa förståelse för varandras 
verksamheter. Som ett resultat kan kollektiva normer och värderingar 
utvecklas inom alliansen och parterna kan nå konsensus avseende mål.  
 
Att styra en allians med hjälp av kulturellt betingade normer och värderingar 
är en utmaning eftersom det innebär att två organisationers kulturer skall 
harmoniseras (Wilkof, Brown & Selsky, 1995 i Das & Teng, 1998). 
Kulturkrockar är en anledning till varför många allianser misslyckas menar 
Das & Teng (1998), eftersom det inte finns något enkelt sätt på vilket två 
organisationer kan sammanföras. Det finns vissa organisationskulturer som är 
svårare att sammanföra än andra. Exempelvis kan det vara svårt att 
sammanföra en stor och byråkratisk organisation med en mindre och mer 
flexibel organisation.  
 

3.5.5 Kopplingen mellan trust och transaktionskostnadsteorin 
Vi vill med detta avsnitt illustrera hur förekomsten eller bristen på trust i 
samspel med faktorer såsom opportunism, begränsad rationalitet, risk och 
transaktionens karaktär påverkar transaktionskostnadernas storlek, eftersom 
förekomsten av trust i relationen kan ge reducerade transaktionskostnader 
(Sako, 1992; Gulati, 1995; Van der Meer-kooistra & Vosselman, 2000).  
 
 

Trust och opportunism 
När en part gör stora transaktionsspecifika investeringar menar Chiles & 
MacMackin (1996) att de utsätts för risken att den andra aktören utnyttjar 
resurserna som en effekt av opportunism. Den aktör som gjort 
investeringarna kommer i en sådan situation försöka kartlägga alla, och 
motverka den andre partens incitament att agera opportunistiskt. Detta är en 
kostsam process som ger ökade transaktionskostnader. Genom etablerandet 
av trust kan transaktionskostnaderna reduceras då risken för opportunistiskt 
beteende minskar. Förekomsten av trust innebär nämligen att parterna inte 
behöver lika stora säkerheter för att skydda sig mot opportunism vilket får 
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minskade transaktionskostnader till följd. Trust minskar således kostnaderna 
för att förhandla, upprätta och övervaka kontrakt eftersom förekomsten av 
trust gör att eventuella kontrakt kan upprättas ”mer löst” med förväntningen 
om att eventuella förbisedda kostnader ex ante istället på ett rättvist sätt kan 
regleras och distribueras ex post (Sako, 1992; Chiles & MacMackin, 1996; 
Nirmalya, 1996; Van der Meer-kooistra & Vosselman, 2000).  
 

Trust och begränsad rationalitet 
Som tidigare diskuterats är kontrakt alltid ofullständiga eftersom människan 
inte besitter den nödvändiga kognitiva förmågan att upprätta ett kontrakt som 
garderar parterna mot alla möjliga händelser (Williamson, 1975). Chiles & 
MacMackin (1996) kopplar samman trust och begränsad rationalitet och 
menar att trust i en kontraktsbaserad relation kan resultera i ett mer exakt, 
omfattande och tidsenligt informationsutbyte. Detta minskar den 
beteendemässiga osäkerheten vilket gör att parterna får ett större förtroende 
för varandras agerande.  
 

Trust och risk 
I många sammanhang där trust definieras behandlas riskområdet antingen 
explicit eller implicit eftersom trust förutsätter att det existerar en risk. Chiles 
& MacMackin (1996) menar att om det inte fanns någon risk, skulle det heller 
inte finnas något behov av trust. Das & Teng (2001) skiljer mellan relations-, 
och prestationsmässig risk där den relationsmässiga risken handlar om 
osäkerhet förknippad med samarbetet och den prestationsmässiga risken är 
osäkerhet om utförandet. Prestationsmässig risk finns i alla sammanhang 
medan den relationsmässiga risken är unik för strategiska allianser och uppstår 
på grund av opportunism. Den relationsmässiga risken fastställs enligt Das & 
Teng (2001) av två faktorer, nämligen trust och styrning. Styrning är en 
proaktiv metod som leder till en lägre riskuppfattning genom att aktörernas 
beteende påverkas. Trust leder till en lägre upplevd risk utan att parterna har 
påverkat varandras beteende. Det är viktigt att skilja mellan upplevd och 
objektiv risk. Trust minskar den upplevda risken med samarbetet men inte 
nödvändigtvis den faktiska risken, då trust snarare är en känsla än en 
handling. 
 

3.5.6 Kritik mot teoribildningen och behovet av andra synsätt 
Trots att teorier om trust ger en bättre förståelse för problematiken 
förknippad med samarbetsrelationer ger teoriområdet inte en lika tydlig bild 
av aktörernas incitament till att samarbeta. Trust kan beskrivas som en 
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förutsättning för en lyckad samverkan eller som en orsak till misslyckade 
samarbeten i de fall då trust inte existerar. Däremot fokuserar inte teorin på 
vilka fördelar, drivkrafter, nackdelar och risker som ett samarbete medför och 
som kan förklara parternas vilja att samarbeta eller ej. 
Transaktionskostnadsteorin tog ett sådant perspektiv men är inte en tillräcklig 
förklaringsgrund eftersom exempelvis sociala, relationsmässiga, kontextuella 
och förtroendebaserade faktorer inte behandlas inom teorin. Därför går vi 
vidare med ett avsnitt om strategiska allianser för att hitta förklaringar till de 
svenska aktörernas inställning till att samarbeta.  

3.6 Strategiska allianser 
Varför bör företag samarbeta och varför väljer vissa företag att inte gå in i 
samarbeten med andra företag? För att förklara detta kan man ta teorier om 
strategiska allianser till sin hjälp. Begreppet allians är en mycket bred term 
som fångar in många former av interorganisatoriska samarbeten. Nooteboom 
(1999) menar att begreppet inkluderar vertikala allianser mellan köpare och 
leverantörer, horisontella allianser mellan konkurrenter och diagonala allianser 
mellan företag i olika branscher. Den typ av samarbeten som vi studerar är 
vertikala allianser eftersom det handlar om samarbete mellan handelskedjor 
och deras leverantörer. Den samlade litteraturen inom detta ämnesområde ger 
många förslag på hur alliansbegreppet skall definieras och vissa gör ingen 
distinktion mellan strategiska allianser och joint ventures medan andra anser 
att det finns en tydlig skillnad mellan formerna (Nooteboom, 1999). Vi anser 
att det är viktigt att skilja mellan allianser där parterna äger något tillsammans 
och en allians där aktörerna är oberoende och självständiga aktörer eftersom 
det bland annat påverkar dess komplexitet, upplevd risk och fördelar vilket i 
sin tur påverkar viljan att samarbeta.  

 

3.6.1 Fördelar   
Vad kan då förklara parternas inställning till samarbete och vilka incitament 
finns det att delta eller avstå? Ohmae (1989 i Andersson, 1995) menar att 
allianser kommer bli nödvändiga i takt med en ökad globalisering och behovet 
av ett kundorienterat värdeskapande. För det enskilda företaget är det svårt att 
ensam utföra alla aktiviteter och ha tillgång till nödvändig teknologi. 
Nooteboom (1999) menar att huvudsyftet med en allians är att parterna skall 
kunna utnyttja varandras kompletterande resurser. Detta argument till varför 
företag vill gå in i ett samarbete med andra aktörer diskuteras mer utförligt i 
avsnittet ”Det resurs- och kunskapsbaserade synsättet” i kapitel 3.7.  
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Lewis (1990 i Andersson, 1995) & Contractor & Lorange (2002) menar att 
strategiska allianser kan förbättra företagets konkurrenskraft genom att stärka 
produkterna, öka tillgången till marknader och resurser, förbättra aktiviteterna 
och de tekniska förmågorna och därmed skapa en strategisk tillväxt. 
Andersson (1995) anser att det är främst kostnadsfördelarna som motiverar 
varför en aktör väljer att samarbeta. Cooper & Ellram (1990 i Andersson, 
1995) menar att när parterna lär av varandra kan aktiviteter utföras på kortare 
tid, transaktioner kan göras till rutin och investeringar kan delas upp mellan 
parterna vilket medför kostnadsfördelar. Likaså kan aktörernas risk minskas 
eftersom de slipper bära hela risken själv.  
 
Nu när fördelar med samarbeten diskuterats och drivkrafter till samverkan 
identifierats anser vi det intressant att i följande avsnitt diskutera vilka 
problem och barriärer som förknippas med interorganisatorisk samverkan. 
 

3.6.2 Problemområden 
Ett problem i strategiska allianser är att parterna kan uppleva en förlorad 
kontroll över sin verksamhet (Christopher, 1985; Cooper, 1989 i Andersson, 
1995). Likaså menar Ohmae (1989 i Andersson, 1995) att känslan av förlorad 
kontroll och kravet på delad kontroll är ett stort hinder. Bristande förtroende 
är en annan faktor som Andersson (1995) anser är en lös grund att bygga 
samarbeten på. I en relation utan förtroende kan parterna känna ett mindre 
åtagande för samarbetet och därmed begränsa informations- och 
resursutbytet istället för att låta det tillta. Andra anser att målinkongruens är 
ett stort problem i allianser (Borys & Jemison, 1989; Elg & Johansson, 
1999/5; Contractor & Lorange, 2002; Killing, 2002). När parterna har olika 
mål med samarbetet kan det vara svårt att skapa harmoni och hantera 
konflikter, särskilt när aktörernas förutsättningar varierar.  
 
Das & Teng (2000) menar att organisationernas interna problem kan orsaka 
instabilitet i en allians. Ett viktigt karaktärsdrag i allianser är att konkurrens 
och kooperation existerar samtidigt. Samarbetet avser skapa kollaborativa 
fördelar som inte är tillgängliga för det enskilda företaget, men detta behöver 
enligt Das & Teng (2000) inte betyda att alliansen är fri från konkurrens. 
Aktörerna kan vara indirekta eller direkta, nuvarande eller potentiella 
konkurrenter till varandra. Konkurrens och samarbete kan ses som 
motstridiga drivkrafter i en allians där båda är nödvändiga för en lyckad allians 
eftersom samarbetet ger en smidig arbetsrelation och konkurrensen skyddar 
parterna från att förlora sina företagsspecifika fördelar. Det är konflikterna 
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som skapas när parterna både skall samarbeta och konkurrera som är 
problematiska.  
 
Ett annat område som Das & Teng (2000) lyfter fram är konflikten mellan 
flexibilitet och stelhet vilka har ett komplicerat förhållande i allianser. En 
fördel med allianser är den flexibilitet som erbjuds parterna. I kontrast till 
flexibilitet finns starka argument för en strukturell stelhet. Strategiska allianser 
kan kritiseras för att vara för flexibla och undergräva möjligheten att utöva 
hård styrning. Fördelarna med en hög grad av stelhet där det är möjligt att 
styra parterna är att det resulterar i ökade incitament och ett ökat åtagande 
som förenar parternas intressen samt minskar risken för opportunism.  
 
Ett sista internt problem är enligt Das & Teng (2000) konflikten mellan kort 
och lång sikt som finns inom alla organisationer. Med ett kortsiktigt 
perspektiv efterfrågar aktörerna snabba och synliga resultat. Med ett 
långsiktigt perspektiv är samarbetet mer varaktigt och aktörerna kräver inte 
lika snabba resultat. Koot (1988 i Das & Teng, 2000) anser att alliansens 
dilemma är konflikten mellan exploatering och investering.    
 

3.6.3 Kritik mot teoribildningen och behovet av andra synsätt 
Teorin om strategiska allianser har belyst många faktorer som andra teorier 
negligerat. Detta anser vi ger en bredd till studiens problemområde. Samtidigt 
krävs ett djup där förklaringsfaktorer av betydelse diskuteras ingående för att 
skapa den nödvändiga förståelsen. Vi vill därför inkludera ytterligare teorier av 
betydelse för relationen mellan utbytesparter, nämligen kunskapsöverföring 
och utvecklingen av egna märkesvaror. 

3.7 Det resurs- och kunskapsbaserade synsättet 
I början av 80-talet ansågs det att monopolvinster och marknadsmakt 
skapades genom segmentering och manipulering av marknadsstrukturer 
(Porter, 1989 i Grant, 1996a). I en situation där marknadsstrukturen ständigt 
förändras och monopolvinster snabbt försvinner på grund av nya resurser 
och konkurrens kommer strategier baserade på positionering och val av 
produktmarknader endast skapa temporära vinster (Grant 1996a). Istället blir 
det som Grant (1996a:375) benämner ”organizational resources and 
capabilities” en bättre utgångspunkt för strategiformulering (Levitt, 1960 i 
Grant, 1996a). Detta resursbaserade synsätt ser företaget som en unik 
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uppsättning idiosynkratiska1 resurser där ledningens uppgift är att maximera 
värdet genom en optimal resursanvändning (Grant, 1996b).  
 
Det resursbaserade synsättet har nära kopplingar till Prahalad & Hamels 
(1990) teori om organisatoriska förmågor då båda perspektiv fokuserar på 
strategins utbudssida snarare än dess efterfrågesida. Prahalad & Hamel (1990) 
menar att en uthållig konkurrensfördel skapas genom fokusering på företagets 
kärnkompetens. Fokuseringen på kärnkompetensen gör det nödvändigt att 
söka kompletterande resurser utanför den egna organisationen. I det 
resursbaserade synsättet är överförbarheten av företagets resurser kritiskt för 
dess möjlighet att skapa konkurrensfördelar som är varaktiga (Grant, 1996b). 
Ur det resursbaserade synsättet har sedan det kunskapsbaserade synsättet 
vuxit fram där kunskap anses vara företagets strategiskt viktigaste resurs. Då 
blir överföringsfrågan viktig, inte bara mellan företag, utan även inom 
företaget. Grant, (1996b) menar att kunskapsutveckling är en individuell 
aktivitet och att företagets främsta uppgift är att applicera kunskapen till 
produkter och tjänster genom att integrera de specialiserade individernas 
kunskap. Företagets existens kan då förklaras av att andra alternativ inte är 
tillräckligt effektiva när det handlar om att integrera kunskap (Grant, 1996a, 
Brown & Duguid, 1998).  
 

3.7.1 En liten kunskapsparlör 
Vad är egentligen kunskap? I litteraturen om kunskap och lärande skiljer man 
ofta mellan tyst och explicit kunskap samt mellan ”know how” och ”know 
what” (Grant, 1996a; Grant, 1996b; Brown & Duguid, 1998; Tell & 
Söderlund, 2001; Lindkvist, 2003). Explicit kunskap exemplifieras av Tell & 
Söderlund (2001) som kunskap som kan formuleras i ord eller symboler, som 
kan lagras, kopieras och överföras genom skriftliga dokument. Tyst kunskap 
är sådan kunskap som ännu inte har eller inte kan formuleras på ett explicit 
sätt. Denna kunskap är individberoende och kan inte lagras eller överföras 
utan individens medverkan (MacKenzie & Spinardi, 1996 i Tell & Söderlund, 
2001). Då den tysta kunskapen inte kan kodifieras är den svår att värdera 
(Grant, 1996b; Tell, 1997).  ”Know how” är kunskap om hur en aktivitet skall 
utföras snarare än kunskap om vad aktiviteten består av. Kunskap om vad 
aktiviteten består av handlar om ”know what”. (Tell & Söderlund, 2001) Hur 
kan kunskapsintegration skapa konkurrensfördelar?  
 

                                        
1 Idiosynkratiska resurser är resurser som är mycket känsliga gentemot något  (SAOL, 1986) 
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3.7.2 Konkurrensfördelar genom kunskapsintegration  
Kunskapsframgång associeras ofta med en ökad specialisering vilket Tell & 
Söderlund (2001) belyser: 
 

”För att kunna utveckla kunskap i organisationer, speciellt i komplexa 
utvecklingsprojekt, krävs en specialisering av kunskap så att varje 
medarbetare blir kung eller drottning över sitt rike.”  

Tell & Söderlund (2001:224) 

Grant (1996a) menar att företaget är nödvändigt för att få integrationen till 
stånd eftersom andra överföringsformer har visat sig vara ineffektiva gällande 
att integrera kunskap. Exempelvis hindras individens integrationsförmåga av 
kognitiva begräsningar. Grant (1996a) menar att kunskapsintegrationen 
snarare än kunskapen i sig självt är kritisk för skapandet av varaktiga 
konkurrensfördelar. Den specialiserade kunskapen är inte allena en 
konkurrensfördel eftersom det är individerna som besitter den specialiserade 
kunskapen och dessa individer kan överföras mellan företag. 
Kunskapsintegration på en hög nivå förutsätter att integration även sker på en 
lägre nivå eftersom det är individerna som har kunskapen.   
 
Richardsons (1996) studie av kunskapsintegration mellan samarbetande 
företag inom klädindustrin illustrerar hur konkurrensfördelar kan skapas. 
Projektet med ”quick-response” i klädindustrin som Richardson (1996) 
beskriver är en förmåga som kräver integration av specialistkunskap mellan 
flera vertikala steg i värdekedjan. En sådan integration är svår att uppnå men 
kan skapa stora konkurrensfördelar. Speciellt på mogna marknader, vilket 
både klädes- och livsmedelsindustrin är, blir strategisk innovation mycket 
viktigt för att skapa konkurrensfördelar (Baden-Fuller & Stopford, 1994 i 
Grant, 1996a).  Grant (1996a) menar att klädindustrins försök att rekonstruera 
värdekedjan är ett exempel på en strategisk innovation.  
 
I takt med att företag i ökad utsträckning fokuserar på sin kärnkompetens och 
därmed skär bort resurser som inte tydligt tillhör företagets kärna uppstår 
behovet av att söka externa partners för att komplettera med nödvändiga 
resurser för att uppnå en varaktig konkurrensfördel. Då studien behandlar 
vertikal integration går vi vidare och beskriver faktorer som kan förklara valet 
mellan en intern eller extern kunskapsintegrering.  
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3.7.3 Intern kontra extern kunskapsintegration 
Liksom tidigare beskrivits finns tre transaktionstyper att välja mellan, 
integrering inom företaget (hierarki), marknadskontrakt eller relationsbaserade 
transaktioner (hybrider). Transaktionskostnadsteorin förklarar att företag 
existerar då de har förmågan att undvika kostnader förknippade med 
marknadstransaktioner. Det kunskapsbaserade synsättet fokuserar enligt 
Grant (1996a) på en typ av transaktioner, de som inkluderar kunskap. Den 
stora skillnaden är synen på företaget som en organisation för att styra en 
teambaserad produktion snarare än en institution för att styra transaktioner. 
Antagandet om att specialisering och kunskapsintegration skapar vinster är 
fundamentalt i alla teorier om företaget. Utan fördelarna med specialisering 
finns det inget behov av företag. Det blir därför organisationens uppgift att 
koordinera de specialistkunskaper som organisationen inrymmer.  
 
Medan Grant (1996a, 1996b) anser att individen har kunskapen och företagets 
uppgift är att integrera individernas specialistkunskaper anser Brown & 
Duguid (1998) att en stor del av kunskapen även skapas och förvaras 
kollektivt i organisationen när individer arbetar nära varandra i tätt 
sammankopplade grupper där de utvecklar en delad förståelse. Brown & 
Duguid (1998:91) benämner dessa grupper ”Communities of Practice”. Detta 
betraktar vi som en slags intern integration. Förutom att det är svårt att 
organisera ”communities” är det också svårt att organisera lokalt utvecklad 
kunskap och även Brown & Duguid (1998) anser därmed att företagets 
viktigaste uppgift är att organisera kunskapen. En nackdel med ”Communities 
of Practice” är att de kan skapa en isolering som gör dem introverta, rigida 
och inte särskilt mottagliga för ny kunskap.  
 

”(…) isolated communities can get stuck with ruts, turning core 
competencies into core rigidities. When they do they need external stimuli 
to propel them forward.” 

Leonard-Barton i Brown & Duguid (1998:97) 

En lösning på problematiken är enligt Brown & Duguid (1998) att låta olika, 
gärna externa grupper stimulera varandra vilket vi ser som en form av extern 
integration. Lindkvist (2003) anser inte att teorin om ”Communities of 
Practice” är lämplig för att beskriva temporära konstellationer. Medlemmarna 
i tillfälliga grupper känner oftast inte varandra, har diversifierad kunskap och 
ska lösa uppgifter inom en avgränsad tid till en förutbestämd kostnad. 
Gruppen opererar då utifrån en minimal bas av gemensam kunskap och 
förståelse vilket gör dem till en mindre välutvecklad grupp. Lindkvist (2003:2) 
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föreslår att sådana grupper bildar ”a Collectivity of Practice”. Den 
tidsbegränsning och kunskapsöverlappning som finns i gruppen, innebär att 
det inte finns några resurser att utveckla en gemensam kunskap. För att 
åstadkomma samarbete måste dock individernas kunskap integreras och 
gruppen måste skapa en kollektiv kompetens på ett självorganiserande sätt. 
 

”The project goals and a 'network memory' of who knows what, here 
provides with a minimalist base of shared knowledge, enabling the project 
members to engage in goal-directed, self-organizing interaction. When 
circumstances change rapidly, it may be necessary to rely on the kind of 
“market-like” knowledge processes, associated with the knowledge 
collectivity.” 

Lindkvist (2003:18) 

I en ”Collectivity of Practice” blir det viktigt att veta vem som vet, där 
individerna kan använda varandra som externa minnen, snarare än veta allt. 
Således blir inte gruppens erfarenhet central utan integrationen mellan 
specialisterna av betydelse för att åstadkomma innovationer.  
 

3.7.4 Problemområden 
För att skapa varaktiga konkurrensfördelar är det kritiskt att kunna överföra 
organisationens resurser och förmågor och sett ur ett kunskapsperspektiv - 
möjligheten att överföra kunskap. Huruvida kunskap med enkelhet kan 
överföras eller inte beror på kunskapens karaktär och relationen mellan 
sändaren och mottagaren (Grant, 1996a; Grant, 1996b; Eisenhardt & Santos, 
2002). Grant (1996b) kopplar ihop ”know how” med tyst kunskap och ”know 
what” med explicit kunskap och menar att skillnaden dem emellan är 
överförbarheten och lämpliga överföringsmekanismer mellan individer, tid 
och rum.   
 
Explicit kunskap är enklare att överföra än tyst kunskap eftersom tyst 
kunskap endast framträder genom applicering vilket gör överföringsprocessen 
långsam, dyr och osäker (Kogut & Zander, 1992 i Grant, 1996b). 
Marknadskontrakt är ofta ineffektiva i samband med kunskapsöverföring, då 
det är svårt att i ett kontrakt specificera värdet av kunskap. Demsetz (1991, i 
Grant, 1996a) menar att marknadskontrakt endast är effektiva när all kunskap 
finns inbäddad i produkten. Tyst kunskap som inte ligger inbäddad i 
produkten är svår att överföra via marknadskontrakt. Istället kan en 
relationsbaserad transaktion vara lämplig för överföring och integration. Även 
om en relationsbaserad transaktion inte alltid är den bästa metoden för att 
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integrera kunskap så möjliggörs en jämförelsevis snabb överföring vilket är 
viktigt på en dynamisk marknad. 
 
Andra svårigheter förknippade med samarbete och kunskapsintegration 
avseende utvecklingsprojekt illustreras i citatet nedan: 
 

”Effective product and process development requires the integration of 
specialized capabilities. Integration is difficult in most circumstances, but is 
particularly challenging in large, mature firms with strong functional 
groups, extensive specialization, large numbers of people and multiple, 
ongoing operating pressures.”  

Clark & Wheelwright (1992:9) 

 

3.7.5 Kritik mot teoribildningen och behovet av andra synsätt 
Värdet av denna teori är att den belyser kunskapsöverföring som en möjlighet 
att skapa varaktiga konkurrensfördelar. Teorin kan dock inte självständigt 
kartlägga samtliga incitament och barriärer förknippade med samarbeten men 
är nödvändig för att komplettera tidigare områden. 

3.8 Varumärken kontra egna märkesvaror 
Utvecklingen av återförsäljarnas egna märkesvaror är en strategiskt viktig 
trend inom livsmedelsbranschen (Leahy, 1994; Wileman & Jary, 1997 i Collins 
& Burt, 2003). Skiftet i återförsäljarens strategi från en relativt passiv 
sortimentsbyggare till en märkesutvecklare har enligt Shaw et al., (1992 i 
Collins & Burt, 2003) medfört problem i aktörernas relation. Hur skall då 
tillverkarna av varumärken betrakta återförsäljarnas egna märkesvaror och hur 
kan de agera för att inte förlora marknadsandelar? Enligt Hoch (1996) är det 
traditionella synsättet att endast betrakta EMV som ett alternativ med lågt pris 
och låg kvalitet. Ett annat synsätt är att inte göra någon åtskillnad mellan 
EMV och varumärkesprodukter.  
 
Hoch (1996) menar dock att varumärkesleverantörerna måste betrakta EMV 
annorlunda än varumärkesprodukter, om inte annat eftersom EMV eller 
företaget som säljer dem både är en konkurrent och en kund till dem. 
Problemet kan exemplifieras med följande resonemang. Om en leverantörs 
ökade försäljning sker på bekostnad av en annan leverantör uppstår inga 
negativa ekonomiska konsekvenser för återförsäljaren. När 
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försäljningsökningen istället sker på bekostnad av handelns egna märkesvaror 
uppstår en annan situation. I dessa situationer måste 
varumärkesleverantörerna agera mer försiktigt eftersom:   
 

”…they could be shooting the very horse that transports their product to 
the consumer”.  

Hoch (1996:93) 

Problemet förknippat med att vara konkurrent och kund samtidigt går att 
koppla till trustperspektivet. Nirmalya (1996) menar att det är svårare att 
etablera trust i relationen när återförsäljaren har konkurrerande varor i sitt 
sortiment. Givet denna problematik finns det olika alternativ för 
varumärkesleverantörerna att öka sin konkurrenskraft.  
 

Strategin ”vänta och se” 
Ett alternativ för varumärkesleverantören är att vänta och inte göra något alls. 
I vissa fall är dock strategin inte att rekommendera. Hoch (1996) menar att 
om koncentrationen i återförsäljarledet fortsätter att öka på både regional och 
nationell nivå, om återförsäljare av EMV börjar prestera i linje med de bästa 
återförsäljarna eller om de upphör att existera på grund av konsolideringen på 
marknaden, är strategin riskabel.  
 

Strategin ”distansering” 
En annan strategi är enligt Hoch (1996) att varumärkesleverantörerna 
distanserar sig själva längre bort från de egna märkesvarorna. Distansering 
antingen med konceptet ”mer för pengarna” eller ”ny och förbättrad” kräver 
båda en kombination av ökad kvalitet och pris. Distanseringsstrategin är 
värdefull när EMV-tillverkarna investerar i nya lösningar för att förbättra 
kvaliteten eller erbjuder mervärde till konsumenten.  
 

Strategin ”reducera prisgapet mellan EMV och varumärken” 
En tredje strategi är enligt Hoch (1996) att varumärkesleverantörerna 
reducerar prisgapet mellan deras varor och EMV. Hoch (1996) hänvisar till en 
undersökning som fastställde att prisgapet hade signifikant betydelse för 
försäljning av både EMV och varumärken. Då konsumenten hellre byter upp 
sig än ner sig i termer av kvalitet så har prisförändringar på varumärken större 
inverkan på EMV än det omvända förhållandet. Denna strategi är en 
kortsiktig investering som bara skapar små vinster för tillverkaren och stora 
förluster för återförsäljaren.  
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Strategin ”jag också” 
Denna strategi handlar om att imitera EMV vilket i kombination med 
återförsäljarens resursbegränsningar kan vara framgångsrikt. En form av 
strategin är enligt Hoch (1996) att introducera en ”value flanker” vilket 
innebär att man istället för att distansera sig från återförsäljarnas märkesvaror 
placerar varumärket närmare EMV. Fördelarna är att varumärkesleverantören 
kan bibehålla en högkvalitativ image, undvika priskonkurrens samt utnyttja 
ledig produktionskapacitet. Strategin medför dock kostnader om produkten 
skulle tränga undan leverantörens andra produkter.  
 

Strategin ”varumärkesleverantören tillverkar EMV” 
Strategin innebär att varumärkesleverantören kan välja att producera 
återförsäljarens egen märkesvara (Hoch, 1996). För leverantören handlar det 
då om att välja mellan strategierna att tillverka en produkt med en garanterad 
distribution men med lägre vinst per enhet (EMV), eller tillverka en produkt 
med en högre distributionskostnad, men även en högre vinst per enhet 
(varumärke).  
 

3.8.1 Kritik mot teoribildningen och behovet av andra synsätt 
Precis som tidigare diskuterats inom det resurs- och kunskapsbaserade 
synsättet, anser vi inte att teoriområdet i sig självt kan förklara aktörernas 
inställning till att samarbeta men är ett nödvändigt komplement till tidigare 
presenterade teoriområden. 
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3.9 Sammanfattning av referensramen 
I nedanstående matris sammanfattar vi de teoriområden som vår referensram 
behandlat. Vi vill poängtera att det är våra egna reflektioner kring 
teoriområdenas kärna, förtjänster och brister. 
 

Teori-
område 

Teorins 
kärna 

Fördelar med 
hänsyn till 

studien 

Brister med 
hänsyn till 

studien 

ECR & 
CPFR 

Informations- och 
kunskapsdelning samt en 
gemensam prognos kan 
leda till reducerade 
kostnader och ökad 
försäljning. 

Tydliga kostnads- 
och vinstargument 
som motiverar 
varför företag vill 
samarbeta. 

Fokus främst på 
logistiska och 
ekonomiska vinster 
& risker, kräver att 
teorin kompletteras 
med andra områden.  

Transaktions-
kostnads-

teorin 

Styrmodellen är en 
lösning som minimerar 
transaktionskostnaderna 
vilket förklarar hur 
företaget organiserar sig. 

Användaren kan 
förutsäga vilken 
styrform företaget 
kommer att välja. 

Valet av styrform 
beror även på andra 
faktorer såsom trust 
vilket andra teorier 
förklarar.  

Trust 

Förklarar hur förtroende 
eller brist på förtroende 
påverkar samarbeten. 
Relaterar trust med t.ex. 
styrning, opportunism & 
makt.  

Förklarar när och 
hur samarbete är 
lättare eller 
svårare. Fokus på 
vikten av tillit i en 
relation. 

Fördelar & barriärer 
förknippade med 
samarbete är ej 
tydliga vilket andra 
teoriområden 
belysder. 

Strategiska 
allianser 

Förklarar varför ett 
företag vill samarbeta 
utifrån fler aspekter än 
tidigare teorier.  

Samarbete ses som 
en konkurrens-
strategi vilket 
andra teoriområden 
ej belyser väl. 

Ger en bred bild av 
fördelar & barriärer 
men penetrerar inte 
faktorerna på djupet. 

Kunskaps- 
baserat 
synsätt 

Fokus på kunskap som 
den viktigaste kärn-
kompetensen tvingar 
företaget att integrera 
kompetens med andra 
aktörer.  

Visar att kunskaps-
utbyte kan skapa 
konkurrensfördelar 
vilket tidigare 
områden inte har 
belyst.  

Fokuserar kunskaps-
utbyte som ett motiv 
till samarbete men 
inkluderar inte andra 
incitament eller 
barriärer.  

EMV 

Förklarar hur relationen 
påverkas av EMV och 
vilka strategier som 
finns för att bemöta 
konkurrensen. 

En branscspecifik 
utveckling som 
påverkar relationen 
och därmed kan 
vara en barriär.  

Fokus främst på hur 
relationen påverkas 
av EMV och inte de 
incitament kopplade 
till samarbete. 

Tabell 3:1 Sammanfattning av referensramen. Källa: Egen bild. 
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4 BRANSCH- OCH FÖRETAGSBESKRIVNING 

Detta kapitel avser ge läsaren förståelse för hur den svenska och brittiska 
dagligvaruhandeln ser ut idag avseende exempelvis struktur, ägarförhållanden och 
marknadstrender. Inledningsvis utrustar vi läsaren med en begreppsapparat och förståelse 
för hur dagligvaruhandelns olika delar relaterar till varandra. Därefter följer en historisk 
tillbakablick där handelns uppkomst och utveckling beskrivs. Vidare beskriver vi 
marknaderna i de båda länderna, som de ser ut idag. Slutligen presenteras kortfattat 
dagligvaruhandelns ledande aktörer i de båda länderna och deras position i dagsläget. 
Informationen baseras på intervjuer om annat ej anges. 

4.1 Begreppsapparat 
Då vi beskriver marknaden för dagligvaruhandel används en rad 
branschspecifika begrepp och termer. För att läsaren redan inledningsvis ska 
kunna studera det empiriska avsnittet utan att begränsas av dessa begrepp och 
termer förklarar vi nedan vilka definitioner vi använder för att beskriva de 
olika delarna i värdekedjan. 

FABRIKSLED
Leverantör
Tillverkare
Producent

GROSSISTLED
Partihandlare
Distributions-

centraler

BUTIKSLED
Återförsäljare

Handlare
Detaljist

KONSUMENT
Slutkund

Distributionsled/
dagligvaruhandel

Studiens omfång

 
Figur 4:1 Värdekedjan inom dagligvaruhandeln, våra definitioner och begrepp. 
Källa: Egen bild 
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Distributionsledet inom dagligvaruhandel består ett grossistled och butiksled. 
Grossisten kan även kallas partihandlare eller distributionscentral medan 
själva butiken ofta kallas återförsäljare, handlare eller detaljist. I Sverige 
domineras handelsledet av Ica, Coop och Axfood och vilka fortsättningsvis 
benämns handelsaktörer, handelskedjor eller handelsblock alternativt 
distributionsledet. På den brittiska marknaden domineras detta led av Tesco, 
Sainsbury, Asda, Safeway och Co-op. Fabriksledet består av 
dagligvaruhandelns leverantörer vilka även benäms tillverkare eller producent, 
alternativt fabriksled. 
 
Till marknadens definition av dagligvaror räknas enligt Konkurrensverkets 
rapport (2002:6) livsmedel, vissa kemisktekniska varor, pappersvaror, tobak, 
tidningar och blommor. Med dagligvarubutiker avses butiker som har ett brett 
dagligvarusortiment där minst 50 procent är livsmedelsförsäljning. 
Dagligvarubutikerna kan även erbjuda specialvaror såsom kläder, husgeråd 
och fritidsvaror. Dagligvaruhandeln är en del av detaljhandeln, där förutom 
dagligvaror även kläder, möbler, hemelektronik och andra specialvaror ingår. 

4.2 Historisk tillbakablick 
För att skapa en förståelse för dagens struktur inom dagligvaruhandeln finner 
vi det värdefullt att först illustrera dagligvaruhandelns uppkomst och dess 
utveckling. Liksom på en filmvisning kan man frysa rörelser till 
ögonblicksbilder och därmed studera den enskilda bildens struktur, men 
genom att belysa själva rörelsen skapas en bättre förståelse för vad som sker. 
Således följer nedan ett avsnitt som beskriver branschens historik kortfattat. 
 
Livsmedelsindustrin i Sverige har under många år varit skyddad från utländsk 
konkurrens genom jordbruksavtal, prisregleringar och skyddstullar för 
konkurrerande import. Tack vare den skyddade marknaden har kontakten 
mellan dagligvaruhandelns aktörer uppfattats som god. (Ågren, 2003a) På 
1950-talet omstrukturerades den svenska dagligvaruhandeln från att 
konsumenten handlade över disk till självbetjäningsbutiker. Denna utveckling 
skedde så tidigt som 1916 i USA, men i Europa dröjde det till efter andra 
världskriget innan övergången genomfördes. Förpackningstekniken var en 
förutsättning för övergången från expediering till självbetjäning och medförde 
även att produkterna fick en ökad livslängd. (Competition Commission, 2000) 
Utvecklingen ledde till att handlaren, som ofta hade valt varor åt 
konsumenten, fick en nedtonad roll och säljargumentet låg istället i värden 
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förknippade med varumärket och logotypen på förpackningarna. På så sätt 
fick fabrikanternas varumärken en väsentligt större betydelse (Ågren, 2001). 
 
Under 60-talet blev det tills då utbudsstyrda sortimentet mer efterfrågestyrt 
och konsumentens preferenser blev viktigare att ta hänsyn till. Under 70- och 
80-talen ökade priserna på livsmedel kraftigt, på grund av kostnadsökningar i 
tillverkningen. Konsumenterna blev under 1990-talet på grund av 
lågkonjunkturen mer prismedvetna och uppmärksammade därför 
lågprisbutiker. Även politiker, konsumentföreträdare och 
konkurrensbevakande myndigheter hade börjat kritisera de höga 
livsmedelspriserna i Sverige. Lågpristrenden förändrade relationen mellan 
aktörerna på dagligvarumarknaden. (Ågren, 2003a) 
 

”Om man ser tillbaka tio, femton år så var det leverantörerna som hade 
bollen i sin hand, man var kompis med handlaren och vi hade murar runt 
Sverige, man stod och klappade varandra på axeln. Idag det tvärtom, idag 
är det kunden som jagar med blåslampa.” 

Svensk leverantör 

Under 1990-talet skedde flera förändringar på marknaden. Exempelvis 
gjordes strukturomvandlingar i butiksled, från många små till färre stora 
butiker. Beslutsfattandet avseende inköp och sortiment centraliserades, 
handelsaktörerna utvecklade egna märkesvaror och lågpristrenden tog fart. 
Det blev allt svårare för små och lokala livsmedelstillverkare att överleva på 
den centraliserade och omstrukturerade marknaden och de större 
leverantörerna, som hade bättre förutsättningar att överleva, växte ytterligare 
genom konsolideringar. De producenter som inte lyckades sälja in sina varor 
hos de stora handelsblocken kunde riskera sin existens och överlevnad. 
 
På den brittiska marknaden för dagligvaruhandel har liknande utveckling skett 
men med några års försprång. Under slutet av 1800-talet organiserade sig 
handelsaktörerna i större och på fler marknader aktiva värdekedjor, så kallade 
”multiples” som på bekostnad av små enstaka butiker bara har vuxit sedan 
dess.  
 

“The multiple retailers, by which we mean retailers that have many 
branches under the same banner, control 90 percent of the market.” 

Brittisk leverantör 

På 1950-talet växte antalet stormarknader i Storbritannien, aktörerna 
uppmärksammade tidigt att stormarknaderna gav bra intäkter tack vare 
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skalfördelar. Dagligvarubutikerna växte således i termer av storlek. Trenden 
med stormarknader förstärktes ytterligare under 70-talet i takt med en ökad 
bilism. På 80-talet gjordes stora förändringar i handelskedjornas 
distributionssystem. Istället för att leverera varor direkt till de enskilda 
butikerna skapades distributionscentraler, för att effektivisera transporterna, 
minska lagren i butik och öka försäljningsytan. Man började använda sig av 
försäljningsdata, så kallad point of sales data, POS-data, och affärssystem 
kopplade till distributionscentralerna för en effektiv lagerpåfyllnad, dessutom 
förbättrade Electronic Data Interchange, så kallade EDI-system utvecklingen 
av orderprocessen.  

4.3 Marknadstrender  
Generellt sett kännetecknas marknaden för dagligvaruhandel i Europa av en 
hög mognadsgrad jämfört med andra marknader inom andra industrier. Att 
marknaden för dagligvaruhandel är mogen ges av att det i de flesta europeiska 
länder under längre period inte skett några stora förändringar i konsumerad 
volym av livsmedel. Den relativt lilla omsättningsökningen kan förklaras av att 
endast ett fåtal europeiska länder befinner sig i en expansiv fas. I större delen 
av Europa minskar istället dagligvaruhandelns procentuella andel av 
detaljhandelns totala omsättning. Primärt reflekterar detta att andelen 
disponibel inkomst som konsumenten spenderar på dagligvaror minskar när 
konsumentens disponibla inkomst ökar. (Perkins, 2001) Detta har medfört att 
antalet nyetableringar av butiker har avstannat och möjligheterna att öka sin 
försäljning därigenom blir allt mindre. Antalet nyetableringar på den svenska 
marknaden är också relativt få, även om det öppnades fler butiker år 2002 än 
året innan. Butikerna som öppnas idag är främst stormarknader, inom 
samtliga handelsblock. (Lundström, 2003) Stormarknaderna vinner mark tack 
vare konsumenternas ökade krav på bekvämlighet, varubredd och lågpris, 
något som den ökande bilismen också har skapat förutsättningar för (Jansson, 
2003a). 
 
Såväl stilen som komplexiteten hos handelsaktörer skiljer sig inom Europa på 
marknaden för dagligvaror. Distributionskanaler, nätverk, servicebehov och 
informationsteknologi utgör områden där skillnader kan identifieras. Olika 
länder är i olika faser av värdekedjans utveckling. Man brukar tala om en 
erfarenhetskurva avseende samarbete där Storbritannien ligger långt fram, 
men där andra länder är i startgroparna, några visar intresse medan andra är 
ovilliga eller osäkra till att samarbeta. Anledningen till Storbritanniens position 
på erfarenhetskurvan är väl känd. Under de senaste 25 åren har brittiska 
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återförsäljare byggt relationer med sina leverantörer och förbättrat sin 
verksamhet genom tredjepartslösningar avseende system för överföring av 
information. 80-talets centraliseringsprocess visade hur man signifikant kunde 
reducera kostnader. (Walker, 1994) Något som skiljer den brittiska 
dagligvarumarknaden från andra europeiska marknader är deras lönsamhet 
och marginaler. Respondenterna poängterar att vinstmarginalen ligger mellan 
sju och åtta procent medan marginalerna i andra länder ligger runt två 
procent. 
 
Aktörerna på den svenska respektive brittiska marknaden möter alltså något 
olika förutsättningar, men gemensamt för dem är att konkurrensen hårdnar. 
Företagen agerar på en allt mer global marknad, internationaliseringar och 
konsolideringar ökar i utsträckning, handelskedjorna centraliseras, 
lågpristrenden fortsätter att vinna mark och egna märkesvaror utvecklas 
ständigt. Trenderna har betydelse för marknadens utseende varvid vi anser att 
det blir intressant att vidare beskriva dessa mer ingående. 
 

4.3.1 Koncentration och internationalisering 
De senaste åren har samarbeten, Joint Ventures och allianser ökat i popularitet i 
hela Europa. En hårdnad konkurrens på dagligvarumarknaden har medfört 
konsolideringar, expansion och internationalisering för att uppnå en högre tillväxt. 
En annan anledning till sammanslagningarna och uppköpen är 
konkurrensfördelarna som kommer med storlek, nämligen förhandlingsstyrka 
gentemot andra parter på marknaden samt bättre priser som ett resultat av större 
volymer. (Jansson, 2000) Det amerikanska företaget Wal-Marts inträde på den 
europeiska marknaden år 1999 kan enligt Perkins (2001) sägas vara startskottet för 
den rådande konsolideringstrenden i Europa. I de flesta europeiska länder 
domineras hemmamarknaden av ett fåtal stora handelsaktörer, exempel på detta är 
Carrefour i Frankrike, Tesco och Sainsbury i Storbritannien samt Ica i Sverige, men 
även i leverantörsledet återfinns samma trend. Dagligvaruhandeln betraktas 
generellt vara en bransch med mycket hög koncentration där Sverige är ett av de 
länder med högst koncentration. Marknaden är inte längre begränsad till hemlandet, 
utan gränserna har suddats ut och globaliseringen ökar.  
 

”Jag tror att det [satsningen på Norden] är en fördel faktiskt, både för 
leverantörerna och för oss. Leverantörerna får ju chansen att visa upp sig 
på en större marknad än vad de kanske får om de bara är i enskilda 
butiker och vi får ju stordriftsfördelar när vi samlar våra volymer.”  

Svensk handelsaktör 
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På den svenska marknaden för dagligvaror har den ökade konsolideringen och 
internationaliseringen också blivit tydlig. I Sverige agerar fyra stora handelsblock, 
nämligen Ica, Coop, Axfood och Bergendahlsgruppen. Av de idag cirka 3 000 
livsmedelsproducerande företagen i Sverige är de flesta fortfarande relativt små till 
storlek och omsättning, men även här sker ständigt nya omgrupperingar och 
aktörerna blir färre och större. Inom vissa sektorer är ägarkoncentrationen hög; 
bageri, kött/chark och mejeri exempelvis som domineras av Cerealia AB, Swedish 
Meats och Arla Foods AB. Det utländska ägandet i Sverige växer på grund av 
uppköp och allianser, men även på grund av utländska tillverkares beslut om att 
koncentrera sina nordiska satsningar till Sverige. Traditionellt svenska varumärken 
såsom Marabou, Gevalia, Knorr, Slotts och Zoégas har i dagsläget utländska ägare 
såsom Unilever, Kraft Foods och Nestlé. På den svenska marknaden är det i första 
hand den begränsade möjligheten att expandera genom försäljningstillväxt som är 
drivkraften bakom samgående och sammanslagningar, såväl inom Sverige som över 
gränserna. (Ågren, 2003b) 
 
Internationaliseringen på den svenska marknaden påverkar även andelen utländskt 
ägande av aktörerna på marknaden för dagligvaruhandel. Exempelvis är holländska 
Royal Ahold sedan år 2000 delägare i Ica. När det geografiska avståndet mellan 
tillverkare och konsument ökar till följd av internationaliseringen, ökar även kraven 
på en effektiv distributionsform. Den internationaliserade handeln och ett ökat 
antal tillverkare medför att grossisterna får en central position eftersom de verkar 
på en geografiskt sett stor marknad med många leverantörer. Marknadskännedom, 
produktkunskap samt kunskap om distributionskanaler blir kritiskt för aktörerna. 
(Adolfsson et al., 1996) 
 
Som beskrivits kan flera olikheter ses, men flera av förändringarna och trenderna 
sammanfaller och återfinns i många europeiska länder. Exempelvis har 
butiksstrukturer och butikstyper har haft en likartad utveckling i hela Europa. 
Varuhushandeln har nått sin mättnadsfas och uppvisar sjunkande marknadsandelar. 
Uppkomsten av lågprishandel, tillväxt och expansion av företag inom 
dagligvaruhandeln är andra likheter länderna emellan. Den höga koncentrationen 
inom distributionsledet är något som kännetecknar Europa där Norden uppvisar en 
extremt hög koncentration i jämförelse med andra områden. Likaså har 
internationaliseringstakten accelererat i hela Europa. (Adolfsson et al., 1996)  
 
Strukturen på den brittiska marknaden för dagligvaruhandel är likt övriga Europa 
koncentrerad och karaktäriseras av ett fåtal stora ledande handelsaktörer som 
ständigt växer och ökar sina marknadsandelar.  
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“The British market is concentrated. Like most developed European 
markets it has a small numbers of retailers that control or have ownership 
of a large percentage of the trade. In the UK, to put that in perspective, we 
have four customers that have ownership of about 75 percent of the trade; 
Tesco’s, Sainsbury’s, Asda Wal-Mart and Safeway’s.” 

Brittisk leverantör 

I och med en ökad koncentration, har de brittiska handelsaktörernas makt ökat 
gentemot leverantörerna. Handelskedjans möjlighet att registrera och ta vara på 
konsumentinformation såsom attityder, prioriteringar och andra shoppingmönster 
har lett till en förmåga att i allt större utsträckning styra denna information som är 
av värde för leverantörerna. Handelsaktörerna har gjort investeringar i 
informationsteknologi vilket möjliggjort för leverantörerna att få ta del av 
försäljningsinformation. Detta underlättar för leverantören bland annat när det 
kommer till prissättning, produktsortimentsplanering och kampanjarbete. (Cerne & 
Elg, 2000/4) Storbritannien är det land i Europa som tillsammans med Tyskland 
anses bedriva den mest avancerade handeln, med hög grad av segmentering, 
kapitalisering och integration (Adolfsson et al., 1996). Storbritannien har liksom 
stora delar av övriga Europa en hög koncentration av det logistiska flödet, vilket 
innebär att en stor del av marknaden kan försörjas från ett litet antal 
distributionscentraler. Distributionscentralens roll i Storbritannien har gradvis 
förändrats till att få karaktären av transportcentraler med ett minimalt lager av 
produkter. Värdekedjornas effektivitet varierar mycket mellan olika länder där 
Storbritannien kan sägas ha relativt effektiva kedjor. 
 

4.3.2 Centraliserad sortimentsstyrning 
På den svenska marknaden för dagligvaror befinner sig handelsblocken och 
leverantörerna i ett övergångsskede från att ha arbetat decentraliserat vad gäller 
inköp och sortiment, till att sådana processer styrs centralt. Tidigare hade 
leverantörerna säljkårer som på lokal nivå kunde bearbeta kunderna via exempelvis 
besök hos enskilda butiker. Nu har den enskilda butiken mindre inflytande över 
sortimentet eftersom handelskedjorna har implementerat central sortimentstyrning.  
 

”Man har inte riktigt hunnit ställa om från lokal till central bearbetning 
bland leverantörerna i Sverige. Man håller på att förändra hela sin 
säljkår för att passa in i ett mer centraliserat system.” 

Dagligvaruleverantörernas förbund 

Centraliseringsprocessen har medfört omorganisering i leverantörsledet, idag sköter 
centralt inriktade kundansvariga många av de uppgifter som leverantörernas säljare 
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tidigare skött lokalt. Alla försäljningsavtal, kampanjer och nylanseringar sköts 
genom den centrala inköpsorganisationen hos respektive handelsblock, en 
omställning som har kommit olika långt hos olika leverantörer. Beroende på 
storlek, arbetssätt och investeringsmöjlighet har reaktionerna varit skilda. Den 
lokala anpassningen och personliga relationen med den enskilda handlaren har 
reducerats, men å andra sidan är antalet kontakter att upprätthålla numera mycket 
färre. 
 

”Jag skulle nog säga att det har påverkat oss till det bättre (…) innan 
var vi tvungna att påverka varenda handlare i varenda butik med hjälp 
av våra säljare och då är det på något sätt fler svaga länkar, nu kan vi ju 
koncentrera oss på en person hos respektive aktör och se till att utbilda 
den personen och avtala med den personen. Samtidigt, går det på något 
sätt fel med den personen så är det ju helt kört där, då är vi ute (…).” 

Svensk leverantör 

 

4.3.3 Fokus på lågpris 
Internationaliseringstrenden illustreras även av internationella handelsaktörers 
etableringar på den svenska marknaden (Ågren, 2001). Tyska Lidl och danska 
Netto öppnar butiker i Sverige och utgör ytterligare konkurrens för de stora 
svenska aktörerna. Lågprisbutiker fångar allt fler konsumenters uppmärksamhet. 
Lågprisprodukter är egentligen ingenting nytt, redan på 60-talet togs konceptet 
fram, men inte förrän under den svåra lågkonjunkturen under 90-talet fick 
lågpriskonceptet sitt stora genombrott. Den disponibla inkomsten minskade då 
bland annat på grund av stigande räntor och arbetslöshet (Adolfsson et al., 1996). 
Intresset för lågprisvaror ökar i dagsläget på grund av de stora  och växande 
kundgrupperna barnfamiljer, ensamstående och invandrare med relativt låga 
inkomster. En respondent återger att det på den svenska marknaden har blivit en 
oerhörd fokusering på lågpriskedjor. Lågpristrenden gör att man åter är tillbaka i en 
relation där fokus ligger på vara och pris vilket innebär att mervärden förknippade 
med varumärket inte har samma betydelse. Ett exempel på detta är en butikskedja 
som etablerades med avsikt att förmedla kvalitet och matkänsla. Sedan ändrades 
strategin till att konkurrera om lägsta pris på varukorgen trots att but ikskedjans 
målgrupp kanske inte främst efterfrågade ett lågt pris, utan även de mervärden som 
förknippades med butikskedjan och varumärkena.  
 
Trenden med lågpriskedjor har under en längre tid funnits på den brittiska 
marknaden vilket i denna aspekt gör marknaden mer mogen än den svenska. 
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Prispress förekommer även på den brittiska marknaden, men tar sig andra uttryck. 
Fokus ligger inte längre på att etablera lågpriskedjor eller lågprisprodukter utan 
snarare att priserna måste pressas ned på samtliga varor och i kedjans samtliga led. 
En brittisk leverantör återger att konkurrensen gällande pris på matvaror har blivit 
så stor att en del handelsaktörer låter prishöjningar på matvaror absorberas av 
andra näringar i verksamheten. Vidare kan man se att utbudstillväxten på 
dagligvaror är större än efterfrågan, vilket får konsekvensen att endast de som 
lyckas öka sina marknadsandelar går vinnande ur striden, vilket ytterligare sätter 
press på kostnadsreduktion och prispress. En tredje påverkande faktor på den 
brittiska marknaden är att avståndet mellan stora och små handelsaktörer växer, 
något som driver de mindre handelskedjorna till en allt hårdare konkurrens genom 
pris. Samtliga trender bidrar till att prishöjningar är svåra att genomföra för alla 
parter i värdekedjan.  

4.3.4 Informationsteknologi 
Informationsteknologin avseende effektivisering av logistiksystem har under de 
senaste åren utvecklats mycket snabbt. Adolfsson et al. (1996) beskriver att 
handelsblocken under 1980-talets Sverige satsade mycket kapital på andra 
verksamheter än kärnverksamheten, vilket gjorde att investeringar i 
informationsteknologi fick en sekundär betydelse. Investeringar i integrerade 
distributionslösningar kräver mycket kapital och de sidoverksamheter som hade 
varit i fokus band upp kapital. Början av 90-talet blev en tid av rationalisering av de 
delar som inte hörde till kärnverksamheten.  
 
Mycket talar för att utvecklingen kommer att fortsätta och sannolikt utgör den 
teknologiska utvecklingen tillsammans med internationaliseringen de viktigaste 
institutionella förändringarna för handeln i framtiden. Informationsteknologin 
anses ha sin största betydelse för informationsflödet mellan detaljist, grossist och 
tillverkare. Kännetecknande för företag inom dagligvaruhandeln är att de vanligtvis 
arbetar med stora volymer av relativt få och likartade transaktioner. Därigenom 
skapas förutsättningar för en lönsam datorisering av affärsrutinerna. 
Automatiseringen och datoriseringen har haft stor betydelse för varuhandeln 
exempelvis i form av beställnings- och betalningssystem. Genom 
beställningssystemen har handelsaktörerna fått ett omfattande underlag för att 
bättre anpassa sortimentet till kundernas verkliga efterfrågan och inköpsvanor. 
Varornas unika artikelnummer (EAN) har varit en avgörande faktor för att 
beställningssystemen skulle kunna byggas upp. (Tufvesson, 1995) Dessa 
streckkodssymboler medförde rationaliseringar i form av exempelvis registrering av 
transaktioner. Den generella datoriseringen i leverantörs- och distributionsleden 
medförde att företagen numera kan kontrollera försäljningen på varugrupper och 
enskilda artiklar (Jacobsson et al., 1996). 
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Att använda försäljningsdata för att minimera obalanser i värdekedjan såsom för 
stora lager eller att varor tar slut, är en styrmetod som utvecklades under 1990-talet 
och som kallas Efficient Consumer Response, ECR. Detta är en trend från USA 
som bygger på en princip om koordinerade varuflöden, där man istället för separata 
affärstransaktioner mellan aktörerna i värdekedjan försöker omvandla detta till 
kontinuerliga flöden av information, produkter och pengar. När dessa tre 
koordineras och kontrolleras kan stora vinster göras. Med kännedom om butikens 
aktuella lagernivåer underlättas tillverkarens produktionsplanering och 
lagerstyrning. På sikt bidrar detta till att överlager inom hela distributionskedjan 
elimineras och att plötsliga efterfrågeökningar hos slutkonsumenten kan tillgodoses. 
(Jacobsson et al., 1996) I Sverige blev detta uppmärksammat och förespråkat, men 
frånsett ett fåtal fortfarande aktiva projekt har styrmetoden i stort sett avstannat 
(Ågren, 2003a). 
 

”Tanken är att man ska slå ihop sina påsar, öppna böckerna, visa sina 
kalkyler vilket är jättefint i böckerna och teorin, men i det verkliga livet 
är det inte lätt. (…) Vi är inne i ett skede just nu som jag tror inte 
gagnar det här bilaterala samarbetet. Min upplevelse är att det står 
ganska stilla just nu, det generella ECR-arbetet.” 

Dagligvaruleverantörernas Förbund 

Med hänsyn till de stora besparingspotentialer och andra vinstmöjligheter som 
ECR kan medföra, ökade intresset för detta under 1990-talet och framgångsrika 
projekt rapporterades från ett flertal länder i Europa enligt Jacobsson et al. (1996). 
Några av de större handelsaktörerna i Europa hade för ett antal år sedan redan 
påbörjat samarbetsavtal i syfte att rationalisera affärsverksamheten. 
 

4.3.5 Handelns egna märkesvaror 
En marknadstrend som blivit allt mer påtaglig på den svenska marknaden är 
handelsblockens egna märkesvaror. Antalet märken ökar och EMV-andelen växer i 
butikerna. Handelsmärken har funnits i Sverige sedan 1979 då KF lanserade Blåvitt. 
Det är dock först under de senaste tio åren som användandet har tagit fart. 
(Konkurrensverkets rapport, 2002:6). Sedan 1995 har antalet EMV-produkter mer 
än tredubblats och idag utgör andelen egna märkesvaror drygt tio procent av 
omsättningen, och målet är att det ska öka ytterligare. Vid årsskiftet kommer de tre 
ledande handelsblocken att ha en EMV-andel på tolv till tretton procent av 
omsättningen och en andel som alla är överens om att man ska nå är femton 
procent vid årsskiftet 2004/2005, men bland annat med tanke på att många har de 
brittiska handelsaktörerna, med en 40-procentig andel egna märkesvaror som 
förebild så kommer man troligtvis inte att nöja sig med det. (Olsson, 2003) 
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Ica och Axfood är de aktörer på den svenska marknaden som satsat mest på EMV 
och som svarar för den större delen av nylanseringarna. Trenden är att EMV bara 
ökar och alla tre säljgrupperna har samma filosofi vad gäller satsningen på egna 
märkesvaror (Olsson, 2003), nämligen att skapa kundlojalitet, stärka varumärket, 
erbjuda ett alternativ till andra märken samt att erhålla högre marginaler. 
 

”EMV kommer aldrig bli dominerande i våra hyllor utan det kommer ju 
vara märkesleverantörerna, traditionella leverantörers varor, men EMV 
kommer säkert att växa.” 

Svensk handelsaktör 

Den ökande andelen EMV-produkter ställer stora krav på leverantörerna inom 
dagligvaruhandeln. För att möta hoten och den hårdnande konkurrensen måste 
leverantörerna förstå motiven och på olika sätt agera efter handelskedjornas 
viktigaste motiv för satsningarna, vilka är både många och betydelsefulla. 
Handelsaktörernas motiv är bland annat bevisad slagkraft i övriga Europa, flera av 
de mest kända handelskedjorna i Europa, som exempelvis franska Carrefour, 
brittiska Tesco och Sainsbury med flera har nått stora framgångar med sina EMV-
satsningar, idag med försäljningsandelar på upp till 40 procent. Vidare växer 
behoven av en starkare förhandlingssits, i första hand gentemot de större 
leverantörsföretagen. Inom vissa ramar har de stora handelsaktörerna kunnat spela 
ut leverantörerna mot varandra, men i takt med den ökande koncentrationen i 
leverantörsledet har behovet av förhandlingsstyrka blivit allt mer påtagligt.  
 
Att sträva efter en egen profil är viktigare, tidigare hade handelsblocken egna 
tillverkningsindustrier, men dessa är nu sedan länge avyttrade. Behovet av ett 
särskiljande och lojalitetsskapande sortiment kvarstår dock och detta anses kunna 
skapas med hjälp av egna märkesvaror. Ytterligare motiv för egna märkesvaror är 
att de ger högre marginaler och bättre vinster, bland annat genom lägre 
marknadsföringskostnader och kostnader förknippade med varumärkesetablering 
eftersom handelskedjans namn redan är så etablerat hos konsumenten. (Ågren, 
2003c) För varumärkesleverantörer har detta motiv fått en svår följd; 
 

”Det kostar mycket pengar att bygga varumärken och vi är ett 
varumärkesföretag, satsar mycket på marknadsinsatser, och så tar 
kedjorna för sig genom egna varumärken. Ica har dessutom varit smarta i 
sin tv-reklamkampanj om den lilla handlaren, där leverantörerna betalar 
i och med att våra varor visas, men i själva verket är det Icas varumärke 
som har byggts upp.” 

Svensk leverantör 
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Alla besparingar som kan göras på en produkt leder dessutom till möjligheten att 
sänka dess pris, vilket är ännu ett alternativ som talar för utvecklingen av EMV-
produkter. De underlättar även handelns möjlighet att på egen hand arbeta med 
tydliga kvalitets- och prisnivåer. I Sverige siktar handelsblocken på att ligga på en 
punkt strax under den marknadsledande leverantören avseende kvalitet och värde, 
men med syftet att kunna erbjuda ett betydligt lägre pris för produkten. I övriga 
Europa, inte minst i Storbritannien, arbetar handelskedjorna med flera olika nivåer 
på de egna märkesvarorna, med variation i pris och kvalitet. Där finns exempelvis 
så kallade ”premium brands” som ligger högt över marknadsledande leverantörers 
märken vad gäller kvalitet och pris (Ågren, 2003c).  
 
Utvecklingen av handelns egna märkesvaror har enligt Ågren (2003d) medfört att 
den dialog kring produktutveckling mellan tillverkare och handelskedjor, har 
avstannat. Numera ser tillverkarna på handeln inte bara som en kund, utan även en 
konkurrent, vilket leder till att leverantörerna blivit mer restriktiva med att dela med 
sig av produktspecifik information och innovationsidéer då rädslan för kopiering är 
stor.  
 
I Storbritannien var EMV-andelen av den totala försäljningen 20 procent år 1971 
och 36 procent år 1994 (March, 1994 i Hoch, 1996). Med nuvarande demografiska 
situation som garanterar en fortsatt låg tillväxt i konsumtionen av livsmedel kan 
egna märkesvaror bli en kraft av betydelse i en redan konkurrensutsatt omgivning. 
Handelskedjorna gör större vinster på de egna märkesvarorna, vanligtvis är 
vinstmarginalen mellan 20-30 procent. När egna märkesvaror introducerades hade 
oftast produkterna en generellt låg kvalitet, men på 70-talet förbättrades 
tillverkningsteknologin hos leverantörerna och många handelsaktörer övergav 
medvetet lågkvalitetsprodukterna. I dagsläget tillverkas flera olika segment av 
EMV-produkter, allt från de allra mest kvalitativa produkterna inom kategorin med 
ett följaktligen högt pris till de med lägre kvalitet och pris. Leverantörernas 
inställning till EMV-produkter har förändrats sedan de introducerades. 
 

”When it [private labels] was first introduced many years ago, many 
manufacturers looked at it and said 'that will be a slow insignificant event 
that will come and then go away', but it hasn’t.” 

Brittisk leverantör 

Det framgår att de flesta varumärkesleverantörerna på den brittiska marknaden nu 
betraktar de egna märkesvarorna som vilken produkt som helst, en konkurrent som 
de måste ta på allvar. På den brittiska marknaden finns det inget annat varumärke 
som syns i så många produktkategorier som EMV-produkter. Inte ens de största 
varumärkesföretagen kommer i närheten av en lika stor butikstäckning och 
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penetrering. Egna märkesvaror är de enda produkter förutom färskt kött, 
jordbruksprodukter och delikatessprodukter för vilka handelsaktören absorberar 
alla marknadsförings- och lagerinvesteringar. Denna fundamentala skillnad från 
varumärken internaliserar beslutsprocessen. Med en märkesvara har handelsaktören 
litet eller inget inflytande över produktkvalitet, marknadsföring, varumärkesimage 
eller produktförpackning, men med egna märkesvaror återfinns en större kontroll. 
Detaljisten har därutöver också större kontroll över distribution och placering av 
varor på butikshyllan och färre kostnader förknippade varorna.  

4.4 Framtidsutsikter 
Adolfsson et al. (1996) beskriver att de viktigaste formerna av konkurrens i 
framtiden kommer att vara genom samarbete vilket kännetecknas av en helt ny syn 
på hur distribut ion ska se ut. En så kallad ”sömlös kanal” där konsumenten inte 
märker när en part tar över ansvaret från den tidigare parten i värdekedjan eftersom 
alla känner sig ansvariga för varans väg till slutkonsument. Detta ställer dock stora 
krav på anpassningar i organisationerna hos handelsaktör och tillverkare och kravet 
på informationsutbyte är enormt. De fortsatta trender som aktörerna på den 
svenska marknaden identifierar är en fortsatt prispress, en fortsatt ökning av 
handelsblockens egna märkesvaror men även större engagemang från 
varumärkesleverantörer vad gäller EMV. Aktörerna tror också på en fortsatt 
centralisering, konsolidering och internationalisering.  
 
På den brittiska marknaden ökar förekomsten av så kallade ”convenient stores”, 
det vill säga servicebutiker. Denna expansion av servicebutiker reflekterar det 
ständigt ökande behovet av snabba lösningar, vilket även kan förklara varför det 
säljs nästan dubbelt så mycket frysta produkter i Storbritannien som i andra länder i 
Europa. Mixen av produkter skiljer sig alltså på den brittiska marknaden, och 
kategorin frysvaror är också det segment där det existerar flest egna varumärken 
(Walker, 1994). 
 

“Why bother preparing something when you can get a ready meal? In Italy 
they love their fresh products together with a bit of pesto and olive oil. (…) 
But for us, all we have to do is two minutes in the microwave and then we 
can go to the pub. It’s all about convenience these days.” 

Brittisk handelsaktör 

Storbritannien har bland de längsta arbetstiderna i Europa, vilket ytterligare kan 
vara en drivande faktor till servicebutikernas framgång och en av anledningarna till 
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att just denna marknad är handelsaktörernas ämne för framtida marknadstillväxt. 
Även de svenska servicebutikerna rapporterar om god lönsamhet (Ågren, 2003g).  
 
På den brittiska marknaden återger aktörerna vidare att framtiden handlar mer om 
att fokusera på konsumenten, och kanske återgå till mer decentraliserade sortiment, 
eftersom konsumentens behov skiljer sig i olika delar av såväl hemmamarknaden 
som den internationella marknaden. En sak är aktörerna på de båda marknaderna 
överens om; konkurrensen fortsätter att öka. 
 

”A shake-out is inevitable. The survivors will be those that can price 
competitively, innovate brilliantly and market consistently.” 

Ashley (1998:75) 

4.5 Den svenska dagligvaruhandelns aktörer 
Nedan beskrivs inledningsvis de största handelsblocken som agerar på den svenska 
marknaden för dagligvaror, nämligen Ica, Coop och Axfood. Trots att Ica valt att 
inte ingå i studien fyller en företagsbeskrivning av denna organisation en funktion, 
då organisations- och ägarstruktur eventuellt kan vara en påverkande faktor vad 
gäller viljan att samarbeta. De leverantörer som sedan beskrivs är de som valt att 
ingå i studien, för att läsaren ska få en förståelse för hur dessa organisationer ser ut. 
Vidare beskrivs kort de största handelsaktörerna på den brittiska marknaden för 
dagligvaruhandel samt de aktörer som valt att delta i studien. Tabellen visar 
handelsaktörernas storlek och marknadsandelar i Sverige under år 2002: 
 

Handelsaktör 
Antal 

butiker 
Dagligvaruomsättning 

Mkr 
Marknadsandel 

ca procent 

Ica-handlarna 1 858 71 546 36,5 procent 

Kooperationen 914 36 224 18,5 procent 

Axfood-sfären 918 35 642 18,2 procent 

Bergendahlsgruppen 107 4 644 2,4 procent 

Övriga2 2 370 48 250 24,4 procent 

Summa 6 060 196 251 100 procent 
Tabell 4:1 Dagligvaruhandeln 2002. Källa: Ågren (2003g:30), egen bearbetning. 

                                        
2 Övriga dagligvarubutiker och säljkanaler. 
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Ica, Coop och Axfood är de tre i särklass största aktörerna på den svenska 
detaljhandelsmarknaden där dagligvaruhandeln ingår. De tre företagen 
svarade år 2002 för ungefär 45 procent av omsättningen inom detaljhandeln, 
mycket på grund av den omsättningsmässigt tunga dagligvaruhandeln. 
(Jansson, 2003b)  
 
I Sverige har modellen med frivilliga kedjor varit dominerande, det vill säga 
samverkan mellan enskilda köpmän som äger sina butiker. Sverige skiljer sig här 
från flertalet länder i Europa där helägda kedjor är vanligast. Liknande förhållanden 
finns dock i våra nordiska grannländer. Skillnaden jämfört med Storbritannien är att 
Tesco och Sainsbury exempelvis liknar detaljhandelskedjor i större utsträckning, 
såsom svenska H&M eller IKEA, där värdekedjan är mer integrerad och 
centraliserad och handelsaktörerna äger såväl grossisten som detaljisten. 
 

”Sverige är ganska unikt, det finns inget annat land som arbetar på detta 
sätt. Sverige har gått ifrån en situation med många fria handlare och 
köpare till att ha blivit mer centraliserat, även om de fortfarande äger sina 
butiker själva så styrs de i en allt högre utsträckning centralt.” 

Dagligvaruleverantörernas förbund 

 

Ica Ahold AB 
Den största aktören på den svenska marknaden för dagligvaror är i dagsläget Ica. 
År 1917 startade Hakon Swenson sitt aktiebolag som agerade som ett 
grossistföretag i dagligvarubranschen. (Konkurrensverkets rapportserie 2002:6) 
Hakon har personligen starkt kommit att prägla partihandeln för dagligvaror inte 
minst genom sin tro på samarbete och den så kallade Ica-idén – att samla 
självständiga handlare till ett lönsamt samarbete. (Icas årsredovisning, 2002) 
 
Ica-koncernen genomgick under år 2000 sin ägarmässigt största förändring då 
hälften av ägandet i Ica AB övergick till den holländska dagligvarukoncernen Royal 
Ahold och bolaget Ica Ahold AB bildades. (Icas årsredovisning, 2002) Under 2001 
påbörjade Ica Ahold ett samarbete med den danska detaljhandelsgruppen Dansk 
Supermarked A/S som driver lågpriskedjan Netto i flera länder i syftet att etablera 
Nettobutiker i Sverige.  
 
Ica Ahold är i dagsläget en av Nordens största detaljhandelsgrupper inom 
dagligvaruhandeln med totalt 4 600 butiker, främst i Sverige och Norge men även i 
Danmark och i de tre baltiska länderna. I gruppen ingår självständiga operativa 
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dotterbolag dels med ett stort nätverk av butiker, dels med distribution till 
restauranger och storhushåll. Koncernen bedriver även bankverksamhet. 
(Konkurrensverkets rapportserie, 2002:6) Företaget ägs till 50 procent av 
holländska Royal Ahold N.V,  till 30 procent av svenska Ica Förbundet Invest AB 
och till 20 procent av norska CanIca AS. Ica-idén lever vidare, men det är endast på 
den svenska marknaden som butikerna drivs av frivilliga handlare som egna företag. 
De egna varumärkena är Ica, Rimi, Skona, Euroshopper samt ett antal märken 
inom området hem och fritid.  (Icas årsredovisning, 2002) 
 

Kooperativa Förbundet KF 
Kooperativa förbundet, KF ekonomisk förening, är centralorganisation för 67 
konsumentföreningar i Sverige och antalet medlemmar är cirka 2,7 miljoner. 
Tillsammans med föreningarna utvecklar KF innehållet i det kooperativa 
medlemskapet och grunden för det kooperativa företagandet. 
Konsumentkooperationen och KF har en lång historia som startade på 1800-talet 
som över tiden ledde till ett stort antal föreningar i samverkan. 
Konsumentkooperationen ägde också genom KF en omfattande tillverkning inom 
olika produktområden såsom margarin, matolja, mjöl, choklad, kaffe, glass, skor, 
bildäck och porslin. Under 70- och 80-talen fortsatte utvecklingen mot färre butiker 
och föreningar, främst på grund av sammanslagningar, samtidigt påbörjades 
inriktningen mot en verksamhet utan tillverkningsindustri. Under 1990-talet skedde 
flera förändringar inom kooperationen och detaljhandelsverksamheten på 
dagligvaruområdet organiserades i Gröna Konsum, stormarknaderna Obs!, B&W 
och Robin Hood samt lågprisbutikerna Fakta och Prix som båda försvann i ett 
senare skede. Hösten 1999 etablerades konceptet Coop Forum. 
(Konkurrensverkets rapportserie, 2002:6) 
 
Konsumentkooperationerna i Danmark (FDB), Norge (Coop NKL) och Sverige 
(KF) bildade vid årsskiftet 1999/2000 Coop Norden med syftet att öka takten och 
omfattningen på det nordiska samarbetet. Koncernen ägs till 42 procent av KF i 
Sverige, till 38 procent av FDB i Danmark och till 20 procent av NKL i Norge, 
som tillsammans omfattar drygt fem miljoner medlemmar. Coop fokuserar på den 
kooperativa utgångspunkten och medlemmarnas inflytande och ägande. (Coops 
årsredovisning, 2002) Coops egna varumärken är Blåvitt, Signum, Änglamark och 
nylanserade X-tra. (Ågren, 2003e) 
 

Axfood AB 
Vid sidan om Konsumentkooperationen och Ica har andra grupperingar under 
beteckningen ”tredje blocket” utvecklats inom dagligvaruhandeln. År 2000 gick 
Hemköp och D & D Dagligvaror samman och bildade Axfood AB. Man 
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förvärvade samtidigt Spar Inn-kedjan och Spar Snabbgross i Sverige samt 40 
procent av Spar Finland. (Axfoods årsredovisning, 2003) Bakgrunden till 
sammanslagningen var bland annat en allt snabbare förändring av 
dagligvarubranschens struktur i Europa där krav på en ökad effektivitet, genomslag 
i varumärken samt utnyttjande av synergier blev nödvändigt. (Konkurrensverkets 
rapportserie, 2002:6)  
 
Idag är Axel Johnson Gruppen ett familjeföretag som består av fyra juridiskt och 
finansiellt fristående koncerner med en gemensam ägare, Antonia Axelson Johnson 
med familj. En av dessa koncerner är Axel Johnson AB. Dess verksamhet omfattar 
konsumentnära handel och tjänster i Norden med Sverige som bas. Axfood är ett 
av Nordens största börsnoterade bolag inom dagligvaruhandeln 
(Konkurrensverkets rapportserie, 2002:6) och Sveriges enda börsnoterade säljgrupp 
inom dagligvaruhandeln. Bolaget bedriver partihandel inom Dagab AB och Axfood 
Närlivs AB samt dagligvaruhandel med ett antal butikskoncept; de av Axfood 
helägda kedjorna Hemköp, Willys och Willys Hemma samt franchisekoncepten 
Spar och Tempo som drivs i samarbete med privata handlare. Företaget har skaffat 
sig en marknadsledande position i Sverige inom lågprissegmentet genom 
etableringen av Willys (Ågren, 2003f). Ungefär 60 procent av Axfoods omsättning 
kommer från den helägda handeln och målet är att öka denna andel till 75 procent 
till år 2005. De egna varumärkena är Hemköp, Willys och Spar. (Axfoods 
årsredovisning, 2003)  
 

Arla Foods 
På den svenska marknaden för dagligvaruhandel agerar i dagsläget ungefär 3000 
livsmedelsproducerande företag, varierande i såväl storlek, produktion och 
organisation. En av de största producenterna är Arla Foods, som bildades år 2000 
vid samgåendet mellan svenska Arla, som har en hundraårig historik, och danska 
MD Foods. Företaget erbjuder konsumenten mjölkbaserade produkter och är i 
dagsläget Europas största mejeriföretag. Arla Foods är en kooperativ förening som 
ägs av medlemmarna, cirka 12 700 danska och svenska mjölkbönder. Dess 
produkter säljs över hela världen, av Arlas omsättning på drygt 40,6 miljarder 
danska kronor är det endast 49 procent som faller på den svenska och danska 
marknaden. (Arlas årsredovisning, 2002/2003) Bland produktsortimentet finns 
förutom konsumtionsmjölk varumärken såsom Lätt & Lagom, Yoggi, Keso och 
God Morgon Juice.  
 

Kraft Foods 
En annan stor leverantör är Kraft Foods. Historien bakom dagens Kraft Foods i 
Norden är summan av historien bakom flera lokala företag. De mest centrala är 
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Freia och Maarud i Norge, Marabou, Estrella  och Gevalia i Sverige samt Karat i 
Danmark. Sedan 1880-talet har samarbete och uppköp fört samman företagen till 
Kraft Foods som idag är ett av Nordens ledande livsmedelsföretag 
(www.kraftfoodsnordic.com). Koncernen är amerikansk, med huvudkontor i 
Chicago. År 1990 gick A/S Freia och AB Marabou ihop och blev den största 
varumärkesleverantören inom livsmedel i Skandinavien, 1993 köptes företaget av 
Kraft General Foods International som ett par år senare bytte namn till Kraft 
Foods International (www.kraftfoodsinternational.com). I produktsortimentet finns 
varumärkena Gevalia, Maxwell House, Estrella, Marabou och O’boy. 
 

Metsä Tissue 
Metsä Tissue har sitt ursprung i G. A. Serlachius Oy, ett finskt skogsföretag, 
grundat 1868. De är marknadsledande inom i Norden och är även en betydande 
leverantör i norra Europa av mjukpappersprodukter för privat- och 
storkonsumenter. 1998 börsnoterades företaget på Helsingfors börs. 
(www.metsatissue.com) Produkterna är bland annat toalettpapper, hushållspapper, 
näsdukar, servetter och pappershanddukar. I Europa är de även en ledande 
leverantör av pappersprodukter för bakning och matlagning. Företaget är en del av 
finska Metsälittokoncernen och koncernen M-real. Metsä Tissue omsätter nästan 6 
miljarder kronor. Några av varumärkena är Lambi, Leni, Serla och Katrin. (Metsä 
Tissues årsredovisning, 2002) 

4.6 Den brittiska dagligvaruhandelns aktörer 
För att kunna göra en jämförelse mellan den svenska och den brittiska marknaden 
för dagligvaruhandel anser vi det viktigt att även studera aktörerna på den brittiska 
marknaden. Nedan följer en kortfattad beskrivning av de tre största 
handelskedjorna Tesco, Sainsbury och Asda Wal-Mart, samt Co-op, en något 
mindre handelskedja som valt att medverka i undersökningen. Vidare beskrivs även 
de leverantörer som deltagit, nämligen Arla Foods UK och Kraft Foods UK. 
 
 

Tesco 
Jack, som senare blev Sir Jack Cohen, bildade Tesco Stores. De första butikerna 
öppnades 1931 i Becontree och Edmonton, genom en lågprisstrategi växte kedjan. 
 

”Pile it high, sell it cheap” 
Competition Commission (2000:48) 
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Med en fortsatt tillväxt och flera förvärv under 70-talet blev Tesco en av de ledande 
handelskedjorna. Tesco växte snabbt under 80-talet i takt med att försäljningsytan 
expanderade i Storbritannien och man koncentrerade sig på kvalitet, service och 
pris. Företaget agerar numera även på Irland, i Centraleuropa, Sydkorea och 
Thailand. Kedjan har olika butikskoncept i termer av storlek, sortiment, layout och 
pris, men driver även distributionscentraler där ungefär hälften är helt integrerade. 
Tesco är aktivt inom flera andra branscher förutom dagligvarubranschen. 
(Competition Commission, 2000)  
 

Asda Wal-Mart 
Asda grundades år 1965 av en grupp bönder med två butiker i Pontefract och 
Casleford. Genom förvärv av olika företag tog sig Asda in i fler branscher. Asda 
blev 1999 en del av amerikanska Wal-Mart och i dagsläget är Asda Wal-Mart en av 
de största aktörerna inom dagligvaruhandeln. (Competition Commission, 2000) 
Kedjan har ungefär 260 dagligvarubutiker i Storbritannien och har även verksamhet 
inom apoteks-, optiker-, smyckes- och fotosegmentet. Flera år i rad har kedjan 
blivit utsedd till Storbritanniens ”best value” vilket är ett framgångsrikt koncept. 
(www.asda.co.uk) 
 

Sainsbury 
John Sainsbury startade Sainsburykedjan år 1869 och när han dog 1928 hade 
företaget 182 butiker i London med omnejd. 1972 etablerades företaget på London 
Stock Exchange. De expanderade snabbt under 70- och 80-talet främst genom att 
bygga många små butiker, vilket skiljde dem från dess konkurrenter. Genom 
uppköp och förvärv har de expanderat och även etablerats i USA. Sainsbury 
tillhandahåller såväl livsmedel som tjänster, exempelvis försäkring och bank och 
säljer även kläder och elektriska varor i sina dagligvarubutiker. Sainsbury har liksom 
de flesta andra handelskedjor flera olika butikskoncept, bland annat Savacentre som 
etablerades 1977 och som är stormarknader med ett fullsortiment. (Competition 
Commission, 2000) 
 

Co-op 
Precis som på den svenska marknaden för dagligvaror är Co-op en medlemsägd 
organisation. I början på 1900-talet bestod kooperationen av drygt 1500 
medlemmar, men genom sammanslagningar har detta antal sjunkit och i dagsläget 
är de färre än 50 stycken. Kooperationens marknadsandel har också sjunkit sedan 
dess och är numera ungefär 4 procent. Förutom dagligvaruhandel har 
kooperationen också verksamhet inom olika näringar såsom försäkringar, bank, 
mejeri och transport. I takt med att konkurrensen hårdnat och marknaden 
polariserats har kooperationen koncentrerat sig på stormarknader och 
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servicebutiker, så kallade ”convenient stores”. (Competition Commission, 2000) 
Koncernen innefattar flera olika verksamhetsområden där livsmedelsdelen omsatte 
ungefär 755 miljoner pund år 2003 (www.coop.co.uk). 
 

Arla Foods UK 
Arla Foods UK är Storbritanniens ledande mejeriföretag. Företaget har rötter 
tillbaka till 1864. År 2003 slogs skandinaviska Arla Foods Plc. och Express Diaries 
Plc. samman. Produkterna är förutom konsumtionsmjölk även smaksatt mjölk, 
smör, ost, yoghurt och juicer bland annat. Förutom varumärkena producerar Arla 
Foods UK även egna märkesvaror åt handelsaktörerna i Storbritannien. 
Samarbeten är en viktig strategi, de arbetar också i joint ventures och samarbetar 
med underleverantörer inom Arla Foods Milk Partnership. (www.arlafoods.com) 
 

Kraft Foods UK 
Kraft Foods Inc. är världens näst största livsmedelsföretag med en nettoomsättning 
på mer än 31 miljarder dollar per år. Företaget etablerades på New York Stock 
Exchange i juni 2001, huvudägaren är emellertid den förutvarande enda ägaren, 
Altria Group Inc. (före detta Philip Morris Companies Inc.) med 83,9 procent av 
aktierna. (www.kraftfoods.co.uk) Produkterna är bland annat snacks, godis, ost, 
drycker och färdigmat. Koncernen finns i 145 länder världen över och är 
marknadsledande inom flera av sina produktkategorier. Företaget finns även i 
Storbritannien, som Kraft Foods UK och är där en av de ledande aktörerna. 
(www.kraftfoodsinternational.com) 
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5 RELATIONER OCH SAMARBETEN 

Följande kapitel avser återge en bild av relationer och samarbeten mellan handelsaktörer 
och leverantörer på den svenska, respektive brittiska marknaden för dagligvaruhandel. 
Inledningsvis illustreras hur relationen mellan aktörerna ser ut och uppfattas av de olika 
parterna, sedan beskrivs förekomsten av och inställningen till vertikala samarbeten 
aktörerna emellan. All information kommer från de intervjuer som genomförts om inget 
annat anges. 

5.1 Faktorer som påverkar relationen 
“Vi är inne i ett övergångsskede som är ganska dramatiskt, det är ett 
ganska kyligt klimat idag mellan handeln och leverantörerna och det 
pratas väldigt mycket om varför man inte samarbetar mer.” 

Dagligvaruleverantörernas förbund 

Det är tydligt att situationen på den svenska marknaden för dagligvaruhandel 
är turbulent för tillfället i och med de olika marknadstrender som påverkar 
organisationerna. Samtliga respondenter från handelsaktörer och leverantörer 
menar trots detta, att relationerna mellan dem är bra samt att relationen 
karakteriseras av förtroende och ömsesidigt beroende. Den generella 
definitionen av en bra relation är när en win-win-situation uppstår. 
Handelsaktörerna poängterar även att leverantörens ”ordning och reda” samt 
pålitlighet är essentiella faktorer för att relationen ska vara god. Vidare 
påpekas av leverantörerna att relationen kan förbättras vid ett gott samarbete, 
där parterna tillsammans kan arbeta för att tillfredsställa den gemensamma 
slutkunden, nämligen konsumenten. 
 
På den brittiska marknaden för dagligvaruhandel har de trender och 
förändringsprocesser som nu karakteriserar den svenska marknaden, startat 
tidigare än i Sverige. Relationerna mellan de brittiska aktörerna har hunnit 
stabilisera sig och marknaden ses som stabil. Att bygga långvariga relationer 
poängterar många brittiska respondenter är kärnan i ett samarbete.  
 

”The manufacturers who can build a relationship will be the ones who 
ultimately are successful.” 

JDA Software Ltd. 
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Att aktörerna genomgår organisationsförändringar, exempelvis på grund av 
centraliserings- och internationaliseringsprocessen som samtliga respondenter 
beskriver som påtaglig, medför att relationerna påverkas. Man poängterar att i 
och med förändringar i organisationen, görs även omplaceringar av personal, 
vilket i sin tur medför att kontaktpersoner på olika poster i organisationerna 
har bytts ut. Detta medför att nya relationer ständigt måste etableras. På 
grund av detta går viss kunskap förlorad menar en respondent och 
informationsflödet förändras då nya relationer ska etableras. Det poängteras 
även att om djupare samarbeten ska åstadkommas behövs ett starkare 
engagemang och en närmare relation mellan parterna, inte bara på de små 
kontaktytorna såsom mellan säljare och köpare, utan på fler plan i 
organisationerna. En del respondenter poängterar även att en väl fungerande 
relation är beroende av en bra personkemi mellan individerna involverade i 
utbytet. 
 
Centraliseringsprocessen har även varit en av anledningarna till den 
maktförskjutning som branschen genomgått. I takt med att handelskedjorna 
centraliserat exempelvis sitt artikelsortiment, finns det inte längre något 
utrymme för leverantören att bearbeta kunder lokalt. Det råder emellertid 
delade meningar om hur maktförskjutningen har påverkat relationerna mellan 
parterna på den svenska marknaden för dagligvaruhandel. Handelskedjornas 
syn på denna process är att det påverkat relationerna till det bättre. 
Leverantörerna å andra sidan menar att det ställs högre krav på dem, att fokus 
numera endast ligger på den centrala inköpsfunktionen och att relationerna till 
den lokala handlaren, som tidigare haft stor betydelse för leverantörens 
försäljning, inte längre är nödvändig. En handelsaktör menar att 
maktförskjutningen inte enbart beror på utvecklingen av egna märkesvaror, 
utan även på det faktum att handelskedjorna förfogar över all 
försäljningsinformation i och med de centrala inköpen. 
 

”Vi tycker att relationen har blivit jättebra, självklart har relationen 
påverkats i och med att vi har centraliserat oss, men för oss är detta bara 
bra, leverantören kanske inte delar det intrycket.” 

Svensk handelsaktör 

På den brittiska marknaden menar respondenterna att den initiala barriären 
för att etablera fördjupade samarbeten var misstro i relationen. Parterna hade 
inget facit i hand som kunde visa på för- eller nackdelar med samarbeten och 
det var inte förrän man kunde bevisa att arbetet faktiskt gav resultat som alla 
parter inte längre misstrodde samarbetets fördelar. En aktör poängterar att 
man gjorde ett försök, man tog chansen, och hade man inte lyckats skapa 



RELATIONER & SAMARBETEN 

 75 

vinster för samtliga parter hade man givetvis inte fortsatt. I dagsläget har det 
dock visat sig vara en bra strategi. 
 

5.1.1 Utbytesformer i dagsläget 
När det gäller relationen mellan handelsaktörer och leverantörer i dagsläget 
arbetar parterna mycket på basis av den ursprungliga relation man har som 
säljare och köpare av varor. Denna dialog anser många fortfarande kretsar 
kring pris och volym, säljaren eftersträvar stora volymer och köparen ett bra 
pris. Steget är stort från en traditionell relation till ett utvecklat utbyte där 
samarbete sker kring informationsdelning och planering av exempelvis 
varuflöde. Det är i och med ett sådant samarbete som termen Category 
Management kommer in i bilden och en effektiv distribution är att förvänta. 
 
Fokuseringen som råder på lågpris i Sverige i dagsläget har gjort att parternas 
djupare samarbete har avstannat och några respondenter menar att de 
återigen är tillbaka i en säljar-/köparrelation där mervärdena förknippade med 
ett fördjupat samarbete inte beaktas. Figuren nedan beskriver hur 
respondenten ser på relationen och det utbyte parterna kan ha av varandra 
beroende på i vilken utsträckning man samarbetar. 

Köpare & säljare Samarbete Gemensamma
strategier

Försäljnings-
relation

Relation baserad 
på samarbete

Relation baserad 
på gemensamma 

strategier

- Fokus på pris och volym - Delar information
- Gemensam planering
- Category Management
- Effektiv distribution

- Gemensamma 
strategiska planer

- Gemensam Category 
Management

 
Figur 5:1 Relationen mellan dagligvaruhandelns aktörer. Källa: Svensk leverantör. 
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Vidare återger respondenterna att fokus på lågpris och den ökade 
konkurrensen från europeiska aktörer också har inskränkt organisationernas 
möjlighet att agera långsiktigt. Det poängteras att de långsiktiga och 
strategiska planerna har avstannat och att de i dagsläget tvingas koncentrera 
sig på den mer kortsiktiga och operativa verksamheten. 
 
Utbytet mellan handelsaktör och leverantör på den svenska marknaden för 
dagligvaruhandel förefaller karakteriseras av stort kontraktsfokus. Man har 
regelbundna förhandlingar avseende exempelvis produktval, prissättning, 
kampanjer, tidsperioder och leveranssäkerhet, det vill säga att rätt varor ska 
komma till rätt plats vid rätt tidpunkt. Tidshorisonten för dessa kontrakt 
varierar beroende på exempelvis vilken aktör eller vilken produktkategori det 
handlar om, men ofta löper de över en relativt kort period. Det poängteras 
även att ett utvidgat samarbete skulle göra avtalsarbetet ännu viktigare. 
 

“Det är väldigt viktigt att man har avtal som reglerar var och ens 
åtaganden” 

Svensk leverantör 

Leverantörerna återger att de åtaganden som regleras i kontraktet oftast bara 
följs upp av handelsaktörerna. De menar att sanktioner aldrig skulle drivas 
igenom om handelsaktören skulle bryta ett avtal, men säkerligen skulle det ske 
om leverantören gjorde det. Den generella uppfattningen bland leverantörer 
om hur parterna hanterar avvikelser från överenskommelser är att sanktioner 
inte sker på bilateral nivå, utan endast från handelskedjorna gentemot 
leverantörer. Uppföljning och kontroll är dock en viktig del för 
leverantörerna. Då deras utbyte idag karaktäriseras av en traditionell 
försäljningsrelation blir avtal som stadgar utbytet mellan parterna oerhört 
viktigt.  
 

”För oss internt är det så viktigt med uppföljning och kontroll och att allt 
finns avtalat på papper. (…) Så för oss är det bara en fördel att handeln 
jobbar på det sättet.” 

Svensk leverantör 

Handelsaktörerna har samma uppfattning avseende uppföljning av avtal. De 
poängterar vikten av att leverantörerna kan uppfylla sina åtaganden och hålla det 
som lovats. Någon respondent påpekar att om inte en leverantör kan uppvisa 
”ordning och reda” och hålla sina löften om exempelvis leveranssäkerhet kan den 
bytas ut.  
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”Om leverantören av någon anledning inte kan leverera, är det ett 
utmärkt sätt att skapa dåliga relationer. En bra relation tror jag är när 
vi och leverantören tillsammans kan göra en bra bedömning på vad som 
skall tas hem. Och att man håller vad man lovat.” 

Svensk handelsaktör 

Den leverantörsbas som handelskedjorna arbetar med idag är stor, en 
handelsaktör poängterar att i de har mellan 500 och 1000 leverantörer, som 
alla agerar på löpande och individuellt anpassade standardkontrakt. 
Kontrakten hanteras på så kallade revideringsveckor då eventuella 
förändringar i kontrakten sker. Kontrakteringsförfarandet är ett tidskrävande 
arbete. Uppfattningen är dock inte att man med hjälp av samarbeten skulle 
kunna minska sin leverantörsbas och därmed resursåtgången för 
kontraktering. Man upplever inte heller att en ökad tillit mellan parterna skulle 
kunna medföra en enklare kontrakteringsprocess.  
 
På den brittiska marknaden är det dock ett känt faktum att fördjupade 
samarbeten kan leda till en reducerad leverantörsbas vilket i sin tur medför att 
kostnader förknippade med kontraktering kan minskas. Uppfattningen är att 
det än idag finns ett för stort antal ineffektiva leverantörer på marknaden. 
Man tror således på en fortsatt konsolidering bland de stora leverantörerna, 
bland annat genom uppköp av storleksmässigt och effektivitetsmässigt 
mindre leverantörer. Respondenter på den brittiska marknaden menar att 
handel mellan leverantör och handelsaktör bygger på relationen, och inte på 
kontraktsutformandet.  
 

”There’s no flexibility in a contract” 
Brittisk handelsaktör 

 

”Relationships between individuals has great importance. You can, for 
example have a full scale contract that is excellent, but without a good 
relationship, you can’t be too sure of what might happen. Although in 
contradiction to that, you can actually do brilliant business due to a good 
relationship not having the best of contracts. It’s all up to the individuals 
involved, and the aim of the relationship.” 

Brittisk leverantör 

Respondenten poängterar att man kan ha ett bra relationsbaserat affärsutbyte 
utan att det existerar ett fullvärdigt kontrakt, men att man däremot aldrig kan 
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få ett bra affärsutbyte baserat på en dålig relation, oavsett hur bra kontraktet 
är.  
 
I diskussionen kring hur viktigt kontraktet är för samarbetet menar alltså de 
brittiska respondenterna att kontraktet bör komma i andra hand och att 
relationen istället är det viktigaste. Respondenterna på den brittiska 
marknaden återger emellertid att det i de allra flesta fall finns ett 
grundkontrakt som anger ramarna för samarbetet, ett så kallat ”front-end 
agreement” men att relationen är det viktigaste för ett fungerande samarbete. 
Någon respondent menar att de gånger som någonting kontrakteras, förutom 
de befintliga ramarna i ett grundkontrakt, är de gånger som någon part har 
haft en dålig erfarenhet av tidigare samarbeten. Man poängterar att tillit är den 
viktigaste substansen i en handelsrelation. 
 

”The successful collaboration programs that we are running here, those 
that have gained credibility and have grown, are those that are relationship 
based. Those who have moved towards contract as a start point have found 
it much more difficult to gain ground and they are still waiting for the 
benefits to appear.”  

JDA Software Ltd. 

Att ständigt fokusera på kontraktet kan alltså enligt de brittiska aktörerna 
medföra att vinsterna med samarbetet uteblir. En respondent förklarar detta 
fenomen med en metafor om älgjakt. Om ett antal jägare bestämmer sig för 
att tillsammans jaga älg och inledningsvis koncentrerar sig på hur köttet skall 
delas, kommer de inte ut i jakt förrän det är för sent. Om jägarna istället 
koncentrerar sig på jakten och ger sig ut och jagar medan de kan, stiger 
chansen för att de faktiskt får någonting att dela då dagen är slut.  
 

5.1.2 Tillitens betydelse för relationen 
Det poängteras av de svenska handelsaktörerna att informationsutlämning är 
beroende av att parterna kan lita på att informationen inte missbrukas, 
exempelvis förs över till konkurrenter. Samtidigt är det några som menar att 
det som håller en affärsrelation vid liv är det ömsesidiga kommersiella 
intresset, oavsett om tillit finns mellan parterna. En handelsaktör påpekar att 
mycket av tilliten skapas inom ramen för kontraktet. Det kan exempelvis 
regleras att om leverantören missbrukar informationen som delges, förlorar 
de den specifika handelsaktören som kund. Vidare poängteras att med tre 
stora handelskedjor på marknaden, har leverantören inte råd att förlora en 
kund. 
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En brittisk handelsaktör återger liksom de svenska respondenterna att om inte 
ekonomisk vinning finns att hämta i relationen, har det ingen betydelse om 
parterna litar på varandra eller ej, då är affärsrelationen ändå ingenting värd. 
Parterna beskriver dock sin relation som förtroendefull och balanserad. De 
menar att det finns ett ömsesidigt beroende mellan parterna och att tilliten 
mellan parterna är en förutsättning för att beroendet ska vara sunt. Med 
starka varumärken eller med goda samarbeten tack vare EMV-produktion blir 
leverantörerna viktiga för handelsblocken. Någon respondent påpekar 
emellertid att vikten av tillit och balans mellan parterna kan variera beroende 
på vilken nivå i organisationen man befinner sig på, men trots detta är vikten 
av tillit oerhört stor. Rädslan för opportunistiskt beteende menar flera 
brittiska respondenter försvinner i en förtroendefull relation.  
 

”It’s [opportunistic behaviour] not anything that we live in fear of, it’s 
something that we live aware of.” 

Brittisk leverantör 

Det finns ingen anledning att göra affärer på ett inkorrekt sätt, menar de, och 
vidare poängteras att det ligger i den brittiska kulturen att alltid, i en relation 
med en partner, agera på ett förtroendefullt sätt. 
 

“Fair play is our number one principle defining characteristics.” 
JDA Software Ltd. 

 

5.1.3 Egna märkesvarors inverkan på relationen 
Oviljan att lämna ifrån sig information menar aktörerna på den svenska 
marknaden kan bero på rädslan för att motparten ska få för mycket insyn i 
organisationen. Debatten kring egna märkesvaror har ytterligare förstärkt 
denna rädsla och leverantörerna upplever en risk för kopiering av 
produktkoncept i samband med informationsutlämning. 
 

”Vi upplever det som att de snyltar lite på våra varumärken så att de 
[egna märkesvaror] får ett utseende som liknar våra produkter.” 

Svensk leverantör 

I takt med att de egna märkesvarorna ersätter vissa leverantörers 
varumärkesprodukter, menar någon respondent att små leverantörer kommer 
ha svårt att hävda sig och riskerar att på sikt bli utslagna. Även större 



VERTIKALA SAMARBETEN 

 80 

leverantörer känner av konkurrensen från de egna märkesvarorna och någon 
respondent poängterar att intresset för att producera egna märkesvaror har 
ökat. 
 
Leverantörer kan välja mellan att producera enbart sina varumärken, att bli 
underleverantör till handelskedjorna och enbart producera deras egna 
märkesvaror eller att producera såväl varumärkesprodukter som EMV-
produkter. De olika strategierna ställer olika krav på relationen och 
organisationen. Att enbart producera varumärkesprodukter kan medföra att 
de ignorerar ett sätt att vara med och konkurrera på marknaden. Att istället 
producera så väl varumärkesprodukter som handelskedjornas egna 
märkesvaror ökar kraven på tillförlitlig prognostisering. Den produkt som är 
framställd för en handelskedja går inte att leverera till någon annan 
handelskedja om det skulle vara så att man har producerat ett felaktigt antal 
enheter. Vidare poängteras vikten av produktionsplanering om man 
framställer både varumärkesprodukter och EMV-produkter. Framställningen 
av den ena varan får inte äventyra produktion av den andra. Medan 
leverantörerna menar att EMV-tillväxten och den ökade konkurrensen som 
detta fenomen inneburit, har skadat relationerna och skapat ovilja att lämna 
ifrån sig produktspecifik information eller samarbeta med handelsaktörerna 
avseende produktutveckling, anser handelsaktörerna att en leverantörs 
produktion av EMV-produkter medför en bättre relation och ett närmare 
samarbete mellan parterna. Leverantörerna poängterar även att de har blivit 
såväl leverantör som konkurrent till handelskedjorna, vilket upplevs vara 
problematiskt. Handelsaktörerna menar dock att konkurrensen minskat om 
man ser till situationen för drygt tio år sedan, då handeln hade egen 
produktion. Meningarna är alltså delade när det kommer till hur egna 
märkesvaror har påverkat relationerna.  
 
I Storbritannien är uppfattningen om hur egna märkesvaror har påverkat 
relationen mellan handelsaktör och leverantör något annorlunda. 
Leverantörerna har accepterat egna märkesvarors utveckling. En leverantör 
som producerar såväl EMV-produkter som varumärkesprodukter menar att 
den relationen som byggs upp med handelsaktören i samband med 
produktion av EMV, förstärker konkurrenskraften gentemot de leverantörer 
som inte producerar EMV. Det medför att en närmare relation kan skapas 
och man har större möjlighet att erbjuda en effektivare kategoristyrning. 
Leverantörerna får även en större procentandel av en hel produktkategori, i 
och med att de har fler produkter i sortimentet än enbart sina varumärken, 
vilket medför att de blir en viktigare leverantör att underhålla och relationen 
blir mer betydelsefull än tidigare då man inte producerat EMV.  
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”Because we are not only producing branded products 
[varumärkesprodukter] but also private labels [egna märkesvaror], our 
percentage of the retailers’ category by definition is bigger, so they are more 
implied to listen to our view of the category opportunities that other large 
branded manufacturers  that don’t have any private labels.” 

Brittisk leverantör 

Leverantören poängterar också att handelskedjorna investerar och bearbetar 
leverantörer som producerar EMV-produkter på ett helt annat sätt än de 
involverar sig i leverantörer som enbart producerar varumärken. En 
handelsaktör återger att banden mellan organisationerna blir starkare och att 
samarbete på flera plan är en naturlig följd. Relationen mellan handelsaktör 
och leverantör har enligt flera respondenter blivit enklare tack vare de goda 
relationerna som skapats i och med EMV-produktion. Kvaliteten på de egna 
märkesvarorna i Storbritannien har förbättrats avsevärt de senaste åren. 
Handelskedjorna betraktar varumärkesetablering som en kärnkompetens i 
dagsläget.  
 

”I think the consumers out there realise that you are not actually getting 
any less quality on the private brands than you are with a well known 
brand. (…) A few years ago I wouldn’t touch the retailers’ own stuff just 
because of the social stigma associated with it, but now you know that it 
comes from exactly the same place as the rest of the stuff, and it’s cheaper 
so why not?” 

Brittisk handelsaktör 

Till en början var de brittiska EMV-produkterna av mycket sämre kvalitet och 
flera respondenter menar att det troligtvis är så på de flesta marknader 
inledningsvis. Om en handelskedja kan skapa högkvalitativa egna märkesvaror 
menar någon respondent att varumärkeslojalitet kommer att höra till det 
förflutna. I diskussionen om hur egna märkesvaror har påverkat relationerna 
mellan leverantörer och handelsaktörer är uppfattningen hos de flesta 
respondenter att samarbete blir allt viktigare. Genom att samarbeta med 
EMV-producenter, vars produkter skapar större vinster för handelsaktören än 
varumärkesprodukterna, kan aktörerna snabbt se fördelarna med samarbetet. 

5.2 Samarbeten  
Viljan att samarbeta verkar finnas i samtliga svenska organisationer som 
intervjuats, men viljan allena förefaller inte vara nog. Klimatet beskrivs av en 



VERTIKALA SAMARBETEN 

 82 

del parter såsom kyligt, och de menar också att viljan att samarbeta påverkas 
av den rådande turbulensen på marknaden med omorganiseringar, ökad 
konkurrens och förändringar i marknadsstrukturen. Bland förändringarna 
som en del respondenter lyfter fram som en barriär för att samarbeta är ökat 
fokus på lågpris. De svenska handelsaktörerna har utvecklats från att ha varit 
lokala aktörer till att bli nordiska, europeiska och globala aktörer med centrala 
avtalsförhandlingar. Detta i kombination med att utländska lågprisaktörer har 
etablerat sig i Sverige har medfört en ökad konkurrens och fokus på lågpris. 
Massmedia har under de senaste åren genomfört uppmärksammade 
prisjämförelser mellan Sverige och övriga länder i Europa vilket ytterligare har 
skärpt fokus på pris och påverkar de avtalsförhandlingar som sker. 
 
Ett projekt som introducerades under 1990-talet och som skulle gynna 
samarbetet mellan aktörerna på dagligvarumarknaden är Efficient Consumer 
Respons, ECR. Då detta introducerades sattes konsumenten i centrum och 
tillsammans skulle aktörerna arbeta mot att konsumentens värde 
maximerades. Aktörerna arbetade även med tillväxt för hela kategorier, och 
inte enbart för en enskild leverantörs märken eller produkter. Idag är 
emellertid aktörernas uppfattning att detta samarbete avstannat, och att de i 
dagsläget är tillbaka i den traditionella relationen och de vanliga 
diskussionerna kring volym och pris. Prisfokus och ökad konkurrens menar 
respondenterna har medfört att diskussionerna kring detta utökade samarbete 
har stannat på teoretisk nivå, och inte tillämpats i praktiken. De menar också 
att kortsiktiga dagliga frågor har satts i första rummet och att långsiktiga och 
strategiskt viktiga ämnen har lagts åt sidan.  
 
Många respondenter menar att så fort alla aktörer har funnit sina roller på den 
omstrukturerade marknaden och då kan känna lugn och ro i organisationerna 
igen, kan fördjupade samarbeten utvecklas. Det poängteras att strategisk 
långsiktighet är svårt att åstadkomma i en tid av förändring där dagliga frågor 
om kostnader, volym och försäljning står i centrum. Det påpekas att man i 
framtiden emellertid ser att samarbeten förekommer i större utsträckning och 
att man kan se många fördelar med samarbeten gällande exempelvis 
lagerhållning och varuflöde. Leverantörerna hoppas även att samarbete kan 
ske kring konsumentfrågor, såsom nylanseringar, ouppfyllda 
konsumentbehov eller kampanjer. Även handelsaktörerna poängterar vikten 
av att samarbeta kring kampanjer, då en gemensam kampanjplanering medför 
ökad försäljning. Det är även en förhoppning om att kostnader och vinster 
skall delas i större utsträckning och att aktörerna kan närma sig varandra på 
fler plan inom organisationen. 
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”Gott hopp finns om samarbete. Det är inte viljan som saknas, absolut 
inte, utan snarare begränsningarna i verkligheten såsom 
kostnadsbesparingar och tidsbrist som vi alla har idag. (…) Jag skulle 
vilja att vi kommer mer åt Englandshållet.” 

Svensk leverantör 

En handelsaktör återger att ett djupare samarbete delvis handlar om att kunna 
skära kostnader gemensamt. Den generella bilden som respondenterna återger 
är att de tillsammans kan göra mycket åt kostnader och lönsamhet, genom ett 
fördjupat samarbete. Många talar om effektivitet i värdekedjan som ett 
gemensamt ansvar.  
 

”Vi måste bygga en bra affär tillsammans, gemensamt försöka ta bort 
kostnader istället för att skjuta dem mellan oss. Det handlar om att 
gemensamt öka lönsamheten.” 

Svensk handelsaktör 

Varför ett djupare samarbete mellan parterna på den svenska marknaden inte 
kommer igång reflekterar en brittisk respondent kring. Omstruktureringen i 
branschen som har att göra med distributionskedjans struktur kan ha effekt 
på viljan att samarbeta. Att handelskedjan äger sina butiker tror respondenten 
underlättar fördjupade samarbeten, avseende informationsöverföring till 
exempel. Kostnader förknippade med samarbetet förväntas bli högre om 
handelskedjan inte äger sina butiker. 
 

”It’s easier to collaborate across the entire supply chain if the retailer owns 
the stores. If not, there will be higher costs, but it doesn’t stop it from 
collaborating around its key areas which is independent.” 

JDA Software Ltd. 

Behovet av att effektivisera logistikkedjan är ett av motiven till att samarbeta 
på den brittiska marknaden. På en starkt konkurrensutsatt marknad 
identifierades logistikkedjan som den första och största källan till kostnader 
och kravet på effektivisering ökade i takt med att konkurrensen blev allt 
hårdare. På den brittiska marknaden är uppfattningen att samarbetsprojekt 
bör inledas med de leverantörer som är betydelsefulla till storleken, men som 
inte är fullkomligt effektiva. Hos dessa leverantörer är vikten av ett smidigt 
varuflöde och ett nära samarbete som störst och vinsterna av informations- 
och kunskapsutbytet högst. Att samarbeta med de aktörer som redan fungerar 
effektivt i värdekedjan ger inte samma utfall.  
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Flera initiala barriärer har identifierats av de brittiska aktörerna i en 
samarbetssituation. Oviljan att investera, brist på en definition av 
informationsutbyte som fenomen och bevis på dess fördelar är några av 
faktorerna. Någon respondent menar att barriärerna troligtvis består, men att 
de framgångsrika aktörerna har lyckats övervinna dem. Uppfattningen är 
vidare att det alltid kommer att finnas en viss ovilja att dela information, men 
det poängteras att organisationerna är mer öppna i dagsläget än de någonsin 
varit. Att information likställs med makt menar någon är ett gammeldags sätt 
att se på information. Informationsutbyte är i dagsläget nödvändigt för att nå 
framgång.  
 
Någon poängterar att ett samarbete endast kan lyckas om aktörerna ser på 
varje samarbetsrelation som unik. Det understryks att det i varje 
samarbetsrelation måste identifieras vad de två partnerna vill ha ut av 
samarbetet och relationen måste bygga på de individuella behoven. Det är 
också av stor vikt att samarbetet alltid innebär vinster för samtliga inblandade 
parter. Många respondenter från den brittiska marknaden påpekar att 
marknaden karaktäriseras av konsumentfokus. En leverantör beskriver det 
som en jakt på en ”win-win-win-situation”, och menar att konsumenten 
måste vara i fokus, om inte konsumenten vinner på det som leverantör och 
handelsaktör gör tillsammans, kommer inte de heller vinna något. 
Konsumenten, handelsaktören och leverantören måste alltså se fördelarna 
med samarbetet för att det ska bli gynnsamt. En annan respondent poängterar 
att en anledning till varför utvecklingen har kommit så långt i Storbritannien 
när det gäller samarbeten är för att aktörerna tidigt identifierade att 
konsumenten är den som i första hand skall profitera på samarbetet, för då 
visar sig även vinsterna för handelsaktör och leverantör. Att fokusera på 
konsumenten bör vara mantrat för alla framgångsrika organisationer på 
dagligvarumarknaden poängterar de.  
 

5.2.1 Erfarenheter av samarbete 
Tidigare erfarenheter av samarbeten finns mellan parterna på den svenska 
marknaden. Aktörerna har vid olika tillfällen samarbetat kring 
marknadsföring, layout i butik, hur man kan minska bundet kapital, hur 
servicegraden kan förbättras och andra logistikfrågor. Det finns även exempel 
på samarbeten som, på handelsaktörens initiativ, avstannat eller lagts ned utan 
vidare förklaring eller utvärdering. I detta samarbete hade leverantören blivit 
lovad att eventuella merkostnader som uppstod i samband med samarbetet 
skulle kartläggas och delas i efterhand, men så har inte skett. Ett historiskt 
exempel som signalerar om dåliga erfarenheter är då parterna på 70-talet kom 
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överens om EAN-märkning av samtliga produkter. Leverantörerna skulle då 
stå för kostnaden att märka alla produkter under förutsättning att handeln 
sedan delade med sig av informationen som skulle kunna tas fram med hjälp 
av EAN-koden, men det utbytet har än idag inte skett (Elg & Johansson, 
1989).  
 
På den brittiska marknaden återges en bild av att gamla erfarenheter av 
samarbeten inte kan användas som underlag i nya beslut om samarbete. 
Uppfattningen är istället att erfarenheter skall användas för att samma misstag 
inte skall göras om igen och för att utveckla samarbetets kvalitet. 
 

”You can’t say that; 'we had a project over here that was collaborative and 
that didn’t work so we will not do it again'. You can’t compare apples 
with apples.” 

JDA Software Ltd. 

 

5.2.2 Pågående samarbetsprojekt 
Handelsaktörerna har nyligen börjat testa och driva pilotprojekt för att 
utforma samarbeten avseende informationsöverföring mellan dem och 
leverantörerna. Än så länge är antalet leverantörer som är inblandade litet, 
ingen handelsaktör samarbetar med fler än fem leverantörer, men avsikten är 
att utöka antalet på sikt. Vem som tar initiativet till att samarbeta råder det 
delade meningar om. Leverantörerna har uppfattningen om att de länge har 
initierat ett utbyte av information och kunskap, medan handelsblocken menar 
att det är de som varit initiativtagare. På den brittiska marknaden för 
dagligvaruhandel råder samma intryck om initiativtagaren till samarbeten. 
Leverantörerna menar att de redan för tio till femton år sedan, i takt med att 
handelsaktörernas centralisering blev allt mer påtaglig, sökte sig till 
handelsaktörerna för närmare samarbeten. De stora producenterna såsom 
Kraft, Nestlé, Unilever och Procter & Gamble såg tidigt konkurrensfördelar 
med att gemensamt arbeta kring exempelvis prognoser, kampanjer och lager. 
I dagsläget anses det emellertid att projekten drivs från bådas håll, och att 
handelsaktörerna är lika aktiva initiativtagare som leverantörerna. 
 
En svensk respondent menar att det är först när handelsaktörerna har insett 
att de har något att vinna på informationsöverföringen som de faktiskt har 
börjat intressera sig för att samarbeta. Vidare menar leverantörerna att 
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informationen är något som ger handelsaktören makt och uppfattningen är att 
informationen hanteras som en handelsvara som säljs till leverantörerna.  
 

”Vi tycker inte att den här typen av information skall vara en 
handelsvara så vi har valt att inte köpa den.” 

Svensk leverantör 

”Jag skulle inte vilja säga att det är en handelsvara. Om vi bara hade sålt 
informationen utan att använda den i gemensamma diskussioner då hade 
det varit en handelsvara.” 

Svensk handelsaktör 

Handelsaktören återger att det finns stora kostnader förknippade med 
systemlösningar för informationsbearbetning och -överföring. Att dela på 
kostnader är inte uppfattat som samma sak som att ta betalt. På den brittiska 
marknaden varierar det huruvida handelsaktörerna tar betalt för 
informationen eller ej. Några publicerar data utan att kräva något i gengäld, 
andra låter leverantörerna betala för den. Respondenter menar att det finns en 
stor marknad för datapublicering, men att samarbetet avseende informations- 
och kunskapsutbyte innefattar mycket mer än enbart informationsdelning. 
Som exempel ges möjligheten att kunna möta konsumenten tillsammans, 
planera för effektivitet i hela värdekedjan och på så sätt konkurrera mot andra 
värdekedjor.  
 
Kostnadsfokus finns på den svenska marknaden även när det kommer till att 
samarbeta. Många respondenter på den svenska marknaden återger att de tror 
att kostnaden förknippad med informationssystem sätter käppar i hjulet för 
att samarbeten ska kunna ta fart. De menar också att ju högre kostnaden är 
för att få tag på information desto mindre är incitamenten för att leverantören 
ska vilja gå in i ett samarbete.  
 
Fördjupade samarbeten avseende informations- och kunskapsutbyte sker 
alltså i begränsad omfattning, och där det sker är det i huvudsak producenter 
av egna märkesvaror som handelskedjorna samarbetar med. En handelsaktör 
poängterar att det är bra att börja fördjupade samarbeten med EMV-
producenter för att eventuellt samarbeta med varumärkesleverantörer i ett 
senare skede. Avsikten med de fördjupade samarbetena är att de ska leda till 
långsiktiga utbyten, men ännu är inte samarbetena en uttalad 
konkurrensstrategi. 
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”Kan vi tillsammans bli kostnadseffektiva så får vi ju en starkare 
marknadsposition, men det är ingen uttalad konkurrensstrategi, även om 
vi kan få den effekten.” 

Svensk handelsaktör  

En handelskedja återger emellertid att de nu börjat samarbeta och utbyta 
information även med varumärkesleverantörer. I dessa samarbeten har 
reaktionerna varit mycket positiva såväl från handelsaktörens som från 
leverantörernas sida. Exempelvis kan säsongsvariationer identifieras i större 
utsträckning, kampanjers påverkan på försäljning blir tydligare, dels på den 
specifika varan, men även hela produktkategorin, sortimentets ”vinnare” och 
”förlorare” kan identifieras vilket i sin tur kan leda till att utbudet regleras 
efter konsumentens preferenser.  
 

”Informationen från A. C. Nielsen [företag som säljer 
marknadsinformation] är baserad på ett urval av butiker, nu kommer vi 
att kunna erbjuda information från alla våra egenägda butiker.” 

Svensk handelsaktör 

Internationaliseringstrenden menar någon respondent kan fungera som en 
drivande faktor för ett ökat samarbete i Sverige avseende 
informationsöverföring mellan parterna. Då de stora internationella kedjorna 
redan samarbetar på detta plan kan trenden överföras på de svenska aktörerna 
och utvecklingen skulle då ske snabbare om dessa aktörer skulle börja verka 
på den svenska marknaden. En handelskedja poängterar att 
internationaliseringen istället motverkar samarbete, då det kan vara svårare att 
samarbeta med en multinationell leverantör som styrs från exempelvis USA, 
då leverantören inte har samma frihet att forma samarbetsavtal. Exempelvis 
kan det finnas restriktioner för huruvida leverantören får dela vinster och 
kostnader.  
 
I Storbritannien återger respondenterna att samarbeten avseende 
informations- och kunskapsöverföring är ett måste för att kunna konkurrera 
på marknaden för dagligvaruhandel. En leverantör beskriver att de har 
samarbetsprojekt med samtliga handelsaktörer i dagsläget, där de löpande tar 
emot POS-data kategorivis. Detta har haft många positiva effekter. Bland 
annat har parterna nu gemensam prognostisering för värdekedjan, det 
poängteras att en gemensam prognostisering medför fördelar avseende ECR, 
nämligen att både handelsaktören och leverantören kan försäkra sig om att de 
möter konsumenternas behov på det mest kostnadseffektiva och bästa sätt. 
Vidare har de också kontroll över resultat och volym som kampanjer och 
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andra aktiviteter har medfört. De har även större kontroll över lagernivåer 
och påfyllnadsbehov. Leverantören delar också med sig av information. 
Denna information är i form av marknadsanalyser och kategorianalyser, dels 
på marknadsnivå och dels för enskilda handelskedjor. De samarbetar även 
vad gäller butikslayout och produktutveckling och introduktion av nya 
produkter till marknad.  
 

”It’s about trying to ensure the supply chain in total is kept at a just in 
time level, so that both at a manufacturer level and a retailer level the 
stock keeping is kept to the lowest level possible. (…) There are for both 
retailers and manufacturers financial benefits in terms of cost savings.” 

Brittisk leverantör 

Det är emellertid inte alla parter på den brittiska marknaden som deltar i 
samarbetsprojekt. Det kan exempelvis vara svårt att engagera mindre 
leverantörer, som förknippar stora kostnader med att involvera sig i 
samarbetsprojekt. Mark Barrat, Director of Supply Chain Research på 
Cranfield University i Storbritannien kommenterar att samarbete inte bara har 
med reducering av kostnader att göra; 
 

”People have to move away from the cost mentality. Sometimes you have to 
increase costs to benefit.” 

Frontlines Solutions (2002:52) 

 

5.2.3 Att dela data, information och kunskap 
Direktkontakt mellan de svenska handelsaktörerna och leverantörerna sker i 
dagsläget i många fall bara genom kundansvarig och inköpsansvarig i de olika 
organisationerna. Önskan att få ta del av försäljningsdata, eller så kallad POS-
data, uttrycks av flera leverantörer. De skulle kunna göra stora förbättringar 
tack vare försäljningsdata, framför allt skulle de i större utsträckning kunna se 
hur konsumtionsmönstren ser ut, kunna få en bättre styrning av aktiviteter 
samt en mer kostnadseffektiv produktion. Det som aktörerna har gemensamt 
är slutkunden, nämligen konsumenten samt viljan att öka försäljningen och få 
ned kostnaderna i varuflödeskedjan. Den försäljningsinformation som de allra 
flesta aktörer använder sig av idag är information från A. C. Nielsen, ett 
företag som säljer marknadsinformation, bearbetad information om trender, 
kunder och konkurrenter bland annat. Någon respondent påpekar att de vid 
ett par tillfällen har mottagit information från en handelsaktör, men då i 
formen av en mängd obearbetad data, som inte betraktas som särdeles 
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användbart. En brittisk leverantör poängterar att data i sig inte är värdefull 
förrän den transformeras till information. För att omvandla omfattande data 
till kvalitativ information behövs resurser i termer av individer med kunskap 
och förmåga samt till viss del även tekniska stödsystem. 
 

”Being able to take that data and make it meaningful information takes 
a fair amount of effort in terms of manpower, money and technology.” 

Brittisk leverantör 

De svenska leverantörerna poängterar också att informationsdelning även är 
viktig för produktionsplaneringen. Att kapaciteten finns och att produktionen 
är väl planerad har stora produktionsekonomiska effekter. Finns en 
fungerande produktionsplanering kan organisationerna få ekonomi i 
verksamheten, och på så sätt hålla nere kostnader och därmed även priset 
gentemot kund. Prognostisering innebär mycket arbete. Leverantörerna 
återger att information måste inhämtas från flera håll i organisationen och att 
den inte alltid är tillförlitlig. Exempelvis påpekar en leverantör att tidigare års 
försäljning inte alltid är korrekt, prognoser som inhämtas från säljavdelningen 
ofta är väl optimistiska, medan information från ekonomiavdelningen istället 
är pessimistisk. Om istället produktion och leverans skulle baseras på löpande 
försäljningsdata och lagervärden skulle prognostiseringsarbetet kunna bli 
säkrare, effektiviseras och ge positiva effekter för alla led.  
 

”Det bästa scenariet vore ju om vi löpande själva kunde ta reda på vad 
som sålts och vad som finns i lager, även hos grossist, så att vi bara kan 
fylla på med basis på vad de sålt. Det vore ju ett drömläge.” 

Svensk leverantör 

Regelbunden informationsöverföring skulle enligt leverantören även ge 
effekter såsom större leveranssäkerhet, bättre respons på annonser och 
kampanjer då risken för att en produkt är slut i butiken minskar. 
Leverantörerna menar att exempelvis en god leveranssäkerhet är kritisk att 
uppnå, eftersom handelsaktörerna snabbt tappar tålamodet om planerad 
leveranssäkerhet ej uppnås. Att förlora goodwill gentemot kunden är något 
leverantören inte vill riskera, vilket ställer krav på en bra prognostisering. De 
menar också att lagerpåfyllning skulle kunna ske effektivare och med större 
säkerhet. Den minskade risken att varor tar slut i butiken medför en fördelar 
för såväl detaljist som leverantör som påverkas om en vara inte finns i 
butikshyllan. Någon leverantör poängterar att de mäter leveranssäkerheten 
gentemot grossisten och oftast har högre leveranssäkerhet än vad grossisten 
har gentemot butik, men om de regelbundet skulle kunna hämta lagersaldon 
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skulle detta kunna motverkas och förbättras. På den brittiska marknaden är 
prognostisering en viktig del av samarbetet. Några respondenter poängterar 
att prognoser oftast är fel en minut efter att den fastställts, och att det enda 
som är säkert avseende en prognos är att den är fel, vilket illustrerar vikten av 
ett nära samarbete inom detta område. Vidare påpekas det också att då flera 
aktörer ska göra sina prognoser för en och samma sak blir differenserna stora. 
Någon poängterar att CPFR, är det ultimata verktyget för ett nära samarbete 
avseende prognostisering, planering och lagerpåfyllnad. 
 
Många respondenter poängterar problematiken med att varor är slut i butiken, 
den så kallade out-of-stock-problematiken. Det är allmänt känt inom 
branschen att när en vara är slut i butikshyllan skadas såväl butiken, 
handelskedjan och leverantören. En stor undersökning av dagligvaruhandelns 
största aktörer i Europa, genomförd av Andersen Consulting (1996) för Coca-
Cola Retailing Research Council, belyser vikten av att skapa ett effektivt 
varuförsörjningssystem med hjälp av vertikal integration. Undersökningen 
visade bland annat att drygt åtta procent av varuutbudet i en butik är slut en 
genomsnittlig eftermiddag. Totalt sett är 50 procent av alla varor slut i butiken 
vid minst ett tillfälle i månaden. Detta medför att konsumenten i 34 procent 
av fallen, istället för att köpa en ersättningsvara, vänder sig till en annan 
inköpsplats eller i värsta fall slutar köpa varan. Konsumentens beteende i 
dessa situationer innebär en kostnad för handlaren motsvarande 46 procent 
av varans försäljningsvärde. En utebliven försäljning på grund av att varan 
inte finns på hyllan kan även medföra andra negativa konsekvenser. Om 
kunden väljer att inte köpa en ersättningsvara eller väljer att göra sitt inköp 
hos en konkurrent, resulterar det i en för alltid förlorad försäljning för den 
ursprungliga butiken.  På så sätt utsätter man sig även för risken att den inte 
särskilt butikslojala kunden fortsätter göra sina kommande inköp hos 
konkurrenten. Varubristen kan således få stora konsekvenser för såväl 
handelsaktör som leverantör. I takt med att konsumenterna blivit mindre 
butikslojala har det blivit viktigare för handlaren och leverantören att 
samarbeta för att undvika misstag som skulle kunna innebära en förlorad 
kund. (Konkurrensverkets rapportserie, 2002:6)  
 

”Det finns varor som, om de inte finns i hyllan, då ställer konsumenten 
sin korg och handlar någon annan stans, och det är inte säkert att den 
någonsin kommer tillbaks. Det är ödesdigert.” 

Svensk handelsaktör 

En brittisk respondent betonar även vikten av att få igång samarbete som 
främjar automatisk lagerpåfyllnad. Handelsaktörerna kan minska sina lager i 
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butik, men även hos grossisten genom att kontinuerligt fylla på lagret med 
hjälp av data på vad som säljs och på så sätt minska det kapital som binds i 
lager. Genom att minska sina lager kan dessutom en större butiksyta utnyttjas 
till försäljning. Automatisk lagerpåfyllnad har inte kommit igång ordentligt 
hos de svenska handelskedjorna, även om försök till det har gjorts.  
 
På den brittiska marknaden är kunskapsdelning ett område som 
respondenterna poängterar är viktigt. Att gemensamt planera för introduktion 
av en ny produkt på marknaden, eller till och med sköta produktutveckling 
tillsammans är ingen ovanlighet. Vidare samarbetar aktörerna kring 
utformning av butiksutrymmen och leverantörerna bidrar med kunskap kring 
hur produkterna som de levererar säljs på bästa sätt. Leverantörernas kunskap 
värderas högt av handelsaktörerna. 
 

”We can’t do without them, it’s as simple as that.” 
Brittisk handelsaktör 

Att utvecklingen av samarbeten på den brittiska marknaden har kommit så 
långt, kan bero på att parterna från början inte bara har fokuserat på 
kostnader, vinster och informationssystem. Istället har relationen satts i 
centrum och samarbeten har grundats i en god relation mellan handelsaktör 
och leverantör. Istället för att bygga upp ett beroende mellan parterna som 
grundas i exempelvis en gemensam investering, har aktörerna samlats och lärt 
sig mer om varandra och dagligvaruhandeln. Då parterna kunde se att det 
fanns kunskap att hämta i andra led i kedjan förstod de att samarbete och 
överföring av kunskap var nödvändig för att skapa konkurrenskraft.  
 

”One of the reasons it [collaboration] has been capable of growing in 
Britain is that we didn’t focus around ourselves.” 

JDA Software Ltd. 

En annan effekt av ett fördjupat samarbete som identifierats på den brittiska 
marknaden är att leverantören kan hjälpa handelsaktören i differentieringen 
gentemot dess konkurrenter. Genom kunskap kring hur de olika 
handelskedjornas konsumenter skiljer sig kan leverantörerna erbjuda 
kundunika produkter och kampanjer till exempel. 
 
På den svenska marknaden är värdet av att dela kunskap inte ett lika tydligt 
incitament för att ingå samarbeten. Leverantörerna poängterar att de har 
värdefull kunskap att bidra med. Leverantörerna gör i stor utsträckning 
konsumentundersökningar som är värdefulla även för handelsaktörerna. De 
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globala leverantörerna har dessutom erfarenhet av marknadstrender i andra 
länder som eventuellt kan tillämpas på hemmamarknaden. Det betonas även 
att leverantören har specifik och djup kunskap kring ett fåtal produkter 
medan handelsaktörernas kunskap är begränsad på grund av det stora antalet 
produkter och kategorier.  
 

5.2.4 Behovet av informationsteknologi 
Den största begränsningen i organisationerna menar några respondenter är 
resurser och kraft. Finns inte dessa attribut etableras inget samarbete. Flera 
respondenter menar att en anledning till att samarbeten avseende 
informations- och kunskapsöverföring inte har tagit fart på den svenska 
marknaden för dagligvaruhandel än, är för att de tekniska möjligheterna inte 
har funnits. Flera respondenter berättar att ett integrerat system länge har 
varit efterlängtat och att dagens arbetssätt är alltför komplicerat. Många 
använder sig av egna lösningar med hjälp av exempelvis Excel för att lagra 
och bearbeta information och överföring av information som används för 
prognostisering sker via e-mail. Leverantörerna belyser avsaknaden av 
informationssystem som gör överföringen av POS-data smidig, och betonar 
vikten av att göra data till information, det vill säga bearbeta den och göra den 
användbar för parterna i distributionsled och leverantörsled. 
 

”Det blir lätt krångliga informationsvägar, via e-mail eller Excelfiler. Det 
vore enklare om vi kunde få det via någon gemensam databas, eller 
uppkoppling till deras system.” 

Svensk leverantör 

En handelsaktör poängterar att efter att ha sett fördelarna med att dela 
information på veckobasis, syns även behovet av system för att ta fram daglig 
försäljningsdata. Stora vinster kan då göras om lägre produktionskostnader 
för leverantörer kan resultera i lägre inköpspriser för handelsaktören. I 
synnerhet kan detta slå igenom för färskvaruleverantörer, då allt tidigare 
information om vad som händer i butiken kan ge leverantören en tidsmässigt 
längre förberedelsetid att producera. Albright (2002) kommenterar hur 
utvecklingen av samarbeten inte bara är beroende av teknologins utveckling; 
 

”The future of the real-time supply chain lies not on technology, but on 
making cultural changes in both retail and manufacturing companies, and 
in establishing closer ties with supply chain partners.” 

Albright (2002:10) 
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5.2.5 Vilken information vill man dela? 
Ingen respondent vare sig från distributionsled eller från leverantörsled menar 
att informationsöverföringen skulle kunna innebära full insyn i varandras 
organisationer. Att dela med sig av kostnader eller synliggöra marginaler anses 
inte kunna ge några positiva effekter.  
 

”Det vore ju korkat (…) är du märkesvaruleverantör tror jag inte att du 
ska dela med dig av sådan information [kostnader och marginaler], det är 
ju din core business, men är du underleverantör till handelsblocken finns ju 
redan ett djupt samarbete.”  

Dagligvaruleverantörernas förbund 

En handelsaktör poängterar att leverantören har insyn i handelns marginaler 
på leverantörens egen produktkategori, de vet sitt försäljningspris och kan se 
vad handlaren tar ut för produkterna i butiken. Däremot delar inte 
leverantören med sig av sina kostnader och marginaler. Handelsaktören 
påpekar att de tillsammans med leverantören skulle behöva se över hela 
värdekedjan för att kunna effektivisera flödet. Genom att titta på 
underleverantörer, produktionen hos leverantören, leveransen till 
distributionskedjans terminaler och vägen fram till butikshyllan skulle 
värdekedjan kunna bli mer kostnadseffektiv.  
 
Rädslan att dela med sig av information, som tidigare beskrivits i samband 
med den ökade konkurrensen från egna märkesvaror, visar sig också när det 
kommer till leverantörens information kring nylanseringar, kampanjer och 
annan produktspecifik information. En leverantör menar att om man delar 
med sig av för mycket information finns en risk för att informationen ska 
komma någon konkurrent till godo. Samma uppfattning finns hos 
handelsaktörerna, de menar att en risk man tar då man fördjupar samarbeten 
och delar med sig av information, är att leverantören kan missbruka 
informationen så att den kommer till konkurrenters kännedom. En annan risk 
som identifierats med samarbeten är relaterade till de kostnader som 
förknippas med relationen. Om samarbetet inte visar sig fungera har man 
åsamkats kostnader förgäves. Den största kostnaden som identifieras är den 
för IT-system.  
 
Många menar att de vinster och kostnader som uppstår i samband med 
samarbetet skall delas. Brittiska aktörer menar dock att man får vara nöjd om 
hela kedjan profiterar och därmed låta bli att dela kostnader och vinster 
mellan parterna, då detta kan bli en komplicerad process. Dessa respondenter 
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menar att tanken är att skapa vinster för samtliga parter i kedjan och kunna 
öka värdet för konsumenten. Vad gäller kostnads- och vinstdelning mellan de 
brittiska parterna finns olika tillvägagångssätt beroende på vilka parter som 
samarbetar. Det diskuteras regelbundet huruvida den ena eller andra parten 
ska dela med sig av eventuella kostnader och vinster, men det finns 
restriktioner avseende detta såväl i lagen som från organisationernas ledning. 
Den generella uppfattningen är att parterna inte bör koncentrera sig på 
delning av kostnader och vinster, utan att se till att alla inblandade parter har 
vinster som är större än kostnaderna till följd av samarbetet. 
 
På den brittiska marknaden har den transparens som krävs för att få en 
effektiv värdekedja och samarbeten ökat och betraktas som ett strategiskt 
konkurrensmedel. Respondenterna poängterar att ju mer information som 
parterna kan dela med sig av, desto effektivare blir värdekedjan, och desto 
starkare kan man också bli på marknaden. En leverantör berättar om 
samarbetsprojekt som en del av strategin, där aktörerna delar med sig av 
information till varandra, har gemensam planering avseende strategiska 
affärsplaner, gemensamma mål för volymer och andra logistiska frågor, 
vinster, marknadsföringsinsatser med mera.  
 
Den största risken som identifieras av brittiska aktörer är att prognoserna ska 
bli fel och att det resulterar i en out-of-stock-situation. Detta menar aktörerna 
är den i särklass farligaste situationen för såväl handelsaktör som leverantör, 
och är någonting som försöker undvikas genom regelbunden uppdatering av 
prognoserna. 
 
De brittiska aktörerna talar även om att själva idén med samarbeten avseende 
informations- och kunskapsutbyte är att ”öppna böckerna” och visa en stor 
del av sin organisation för någon annan. Detta menar de är en förutsättning 
för att samarbetet skall bli lyckat, men också en av de största barriärerna att 
komma över initialt, då det krävs en hög grad av ärlighet och engagemang.  
 

”It’s taken an awful lot of time for people to get the idea that collaboration 
is not really a removal of ownership, but a sharing of ownership across the 
retail sector.”  

Brittisk handelsaktör 
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6 ANALYS 

 I detta kapitel ger vi vår syn på problemområdet vertikala samarbeten genom att 
sammanföra teorier från referensramen och empirisk data från branschbeskrivningen samt 
kapitlet om relationer och samarbeten. Vi har identifierat några huvudområden som är 
intressanta att belysa ur en analytisk synvinkel och som kan förklara varför vertikala 
samarbeten inte kommer till stånd på den svenska marknaden för dagligvaruhandel. 
Inledningsvis diskuteras möjliga förklaringsvariabler som kan kopplas till marknadens 
trender och utveckling. Därefter tar vi ett intra-organisatoriskt perspektiv och belyser 
interna förklaringsvariabler för att sedan belysa de inter-organisatoriska faktorerna såsom 
makt och tillit i relationen. Slutligen diskuteras hur aktörerna ser på samarbete som 
strategi. Avsikten är att vår analys skall utgöra grunden för våra slutsatser och avslutande 
reflektioner.  

6.1 Var sak har sin tid… 
Ett enkelt svar på frågan varför samarbete inte har utvecklats i samma takt på 
den svenska marknaden som på den brittiska, skulle kunna vara att 
utvecklingen i Sverige helt enkelt ligger efter tidsmässigt och att var sak har 
sin tid. Följer vi den historiska utvecklingen inom dagligvaruhandeln finns 
liknande händelseförlopp som tyder på att detta skulle kunna vara fallet. 
Exempelvis utvecklades konceptet med självbetjäningsbutiker i USA i början 
av 1900-talet men först i början av 50-talet i Storbritannien och några år 
därefter i Sverige. Likaså etablerades handelsaktörernas egna märkesvaror 
långt tidigare i Storbritannien än i Sverige.  
 
Andra trender där Sverige följt den brittiska utvecklingen är centraliserings- 
och konsolideringsprocessen samt fokuseringen på lågpris. I Storbritannien 
startade centraliseringsprocessen under 80-talet medan de svenska 
handelsaktörerna först under 90- och 2000-talet har börjat styra inköp och 
sortiment centralt. De svenska aktörerna och framförallt leverantörsledet 
håller fortfarande på att anpassa sig till denna förändring. Konsoliderings- och 
internationaliseringstrenden följer liknande mönster. I samband med Wal-
Marts inträde i Europa i slutet av 90-talet startade en konsolideringsvåg där de 
stora aktörerna har blivit än större genom förvärv och sammanslagningar 
vilket har medfört att det i såväl återförsäljar- och leverantörsled råder en 
mycket hög koncentration.  
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Fokuseringen på lågpris har vuxit fram på både den svenska och den brittiska 
marknaden. I Sverige växer konceptet med lågprisbutiker och aktörer som 
danska Netto och tyska Lidl vinner mark och många av handelsaktörerna har 
tagit fram egna märkesvaror i lågprissegmentet för att bemöta konkurrensen 
från de utländska aktörerna. I Storbritannien har konceptet med lågpriskedjor 
funnits under en längre tid vilket har medfört att fokuseringen på lågpris inte 
enbart visar sig genom att aktörerna tar fram specifika lågprisprodukter eller 
lågpriskedjor, utan snarare genom att värdekedjans aktörer försöker skapa en 
kostnadseffektiv kedja där samarbete är ett sätt att uppnå effektivitet.  
 
En annan trend där Sverige verkar följa den brittiska utvecklingen är 
framväxten av bekvämlighets- eller snabbköpsbutiker. Denna trend 
identifierar de brittiska aktörerna som den för tillfället mest signifikanta och i 
Sverige nämns denna utveckling som en potentiell trend i framtiden. 
Sammanfattningsvis kan sägas att den brittiska dagligvarumarknaden ligger 
längre fram på erfarenhetskurvan i många avseenden och agerar som en 
förebild eller trendsättare gentemot andra europeiska länder. Givet detta 
resonemang skulle kanske samarbete avseende informations- och 
kunskapsutbyte utvecklas på den svenska marknaden om några år när den 
svenska marknaden genomgått samma faser och utveckling som den brittiska. 
Men är förklaringen verkligen så enkel? Ska aktörerna på den svenska 
marknaden luta sig tillbaka och invänta utvecklingen? Har var sak sin tid? 

6.2 …eller finns andra förklaringar? 
Har var sak sin tid? Eller kan det finnas andra förklaringar till varför 
samarbete på den svenska marknaden inte applicerats och utvecklats i samma 
utsträckning som på den brittiska? Om vi fortsätter att betrakta aktörernas 
omvärld, marknadens utseende och rådande trender för att se hur detta 
påverkar relationen mellan aktörerna och inställningen till att samarbeta, 
kanske vi kan hitta andra förklaringsvariabler som kan öka förståelsen för 
detta komplexa område som vi inte anser enkelt kan förklaras genom att säga 
”var sak har sin tid”. 
 

6.2.1 En turbulent marknad och omvärld 
Aktörerna på den svenska marknaden beskriver samtliga att situationen för 
tillfället är turbulent som ett resultat av olika trender och förändringar som 
påverkar organisationerna. Man talar om att branschen är inne i ett dramatiskt 
övergångsskede, där det sker en omfattande anpassningsprocess, med följden 
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att aktörerna inte riktigt vet vilket ben de skall stå på eller hur de skall agera. I 
en sådan situation är det förståeligt att nya samarbetsprojekt som kräver 
engagemang och resurser inte prioriteras av aktörerna som brottas med att 
möta den osäkerhet som omger dem. I föränderliga miljöer kan 
samarbetsstrategin till och med vara en nackdel om det begränsar företagets 
flexibilitet och istället gör dem mer isolerade (Harrigan, 1983 i Richardson, 
1996). Istället för att hålla ”alla dörrar öppna”, vilket kan vara en önskvärd 
strategi i en turbulent och osäker situation, kan ett samarbete leda till att 
aktörerna låser in resurser och kompetens i en relation som istället för att öka 
aktörernas flexibilitet minskar den. Detta skulle således enligt vår mening 
kunna förklara varför samarbete inte förekommer i lika stor utsträckning på 
den svenska marknaden som på den brittiska.  
 
Centralisering, konsolidering, internationalisering och framväxten av handelns 
egna märkesvaror är trender som påverkar aktörerna och som gör att 
omgivningen för tillfället känns osäker. En signifikant maktförskjutning som 
en konsekvens av bland annat centralisering och EMV, från de tidigare starka 
varumärkesleverantörerna till de numera starka handelsaktörerna, har också 
skapat osäkerhet. Såväl Ica, Coop och Axfood har under 2000-talet 
omorganiserats, förändrat sin ägarstruktur och anpassat sina organisationer 
från att ha varit Sverigefokuserade till att bli mer Nordenbaserade. 
Centraliseringen har resulterat i att återförsäljarledet styr butikerna och därför 
har tillträde till konsumenterna vilket medför att de äger den för 
leverantörerna värdefulla informationen om försäljning och 
konsumtionsmönster. Om vi likställer information vid kontroll så är det 
förståeligt att aktörerna i denna turbulenta situation inte vill lämna från sig 
den i deras perspektiv lilla kontroll de har. Ett problem förknippat med att 
samarbeta är just att parterna kan uppleva att de förlorar kontroll över sin 
verksamhet när de delar information med andra aktörer (Christopher, 1985; 
Cooper, 1989 i Andersson, 1995).  
 
Den bristande förekomsten av samarbeten mellan aktörerna på den svenska 
marknaden kan också förklaras genom att förutsätta att en ökad osäkerhet 
innebär en ökad upplevd risk för aktörerna. Följer vi D’Aveni & Illinitch 
(1992 i Richardson, 1996) resonemang skulle samarbetsprojekt i en 
föränderlig miljö medföra en ökad risk för parterna, något som troligtvis inte 
är önskvärt när den upplevda risken redan är hög.  
 
Givet resonemanget ovan kan man kanske tro att anledningen till att 
Storbritannien kommit längre i utveckling beror på att den brittiska 
marknaden inte varit särskilt turbulent, utan att omgivningen istället varit 
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stabil och lugn. Men betraktar vi den brittiska utvecklingen kan vi se att de 
har mött liknande trender och förändringar och därmed samma turbulens och 
osäkerhet som den svenska marknaden och ändå lyckats etablera 
framgångsrika samarbeten. Även om de brittiska aktörerna idag betraktar 
marknaden som stabil handlar denna syn snarare om marknadens och 
aktörernas mognadsgrad än om konkurrenstryck och förändringshastighet. Vi 
anser därför inte att det finns mycket som pekar på att den brittiska 
marknaden skulle vara mindre volatil än den svenska marknaden, man har 
emellertid mött förändringarna och trenderna vid andra tidpunkter. Det blir 
enligt vår mening, därför inte rimligt att tro att osäkerhet och turbulens allena 
kan förklara den bristande förekomsten av samarbete mellan aktörerna på den 
svenska marknaden. Att turbulens och osäkerhet inte är en fullvärdig 
förklaringsvariabel anser vi även ges av att det finns fördelar förknippade med 
att samarbeta i en föränderlig omgivning. Integration kan nämligen skapa 
differentieringsfördelar som är svåra för konkurrenterna att kopiera 
(Harrigan, 1983; Porter, 1989 i Richardson, 1996). Vi argumenterar för att 
aktörernas intresse för informationsdelning snarare borde öka i en volatil 
omgivning. Om vi liksom Bowersox et al. (2002) betraktar 
informationsdelning som ett viktigt instrument för att positionera och 
koordinera aktörerna så att de gemensamt kan göra rätt saker i rätt tid, anser 
vi att incitamenten förknippade med informationsdelning snarare borde öka i 
en osäker omgivning. Vikten av att göra rätt sak i rätt tid torde i en turbulent 
och osäker situation öka, då man inte har tid eller resurser att göra fel eller att 
vänta och se vad som händer. Det är enligt vår mening endast genom 
informationsdelning som parterna tillsammans kan minska osäkerheten och 
öka sannolikheten för en tidsenlig och korrekt prestation.  
 
Fliedner (2003) argumenterar för att ett tidigt informationsutbyte mellan 
aktörerna möjliggör en tillförlitlig och långsiktig överblick av efterfrågan i 
värdekedjan. I en osäker och turbulent situation torde den långsiktiga 
överblicken vara mycket önskvärd och ett betydande incitament till 
informationsdelning mellan parterna. Informationsdelningen kan även leda till 
en mer stabil, men ändå flexibel produktion (Kurnia & Johnston, 2001; 
Weber & Kantamneni, 2002) vilket kan vara önskvärt i en osäker situation.  
 
Således anser vi att aktörerna genom informationsdelning skulle kunna 
minska turbulensens inverkan då informationsutbyte minskar osäkerheten 
och därmed skapar stabilitet. Visst kan det vara svårt att gå in i ett samarbete 
med andra aktörer när omvärlden förändras men samtidigt kan man fråga sig 
när och om omvärlden slutar förändras. Är inte den ”föränderliga omvärlden” 



ANALYS 

 99 

snarare ett normaltillstånd idag än ett undantag? Den aktör som vill invänta 
lugn och ro innan den skrider till verket tror vi kan få vänta länge. 
 

6.2.2 Jakten på lågpris 
Lågprisprodukter och lågpriskedjor är egentligen inget nytt fenomen, utan 
konceptet togs fram redan under 60-talet. Det var dock först under 90-talets 
lågkonjunktur som lågpriskonceptet slog igenom fullt ut och sedan dess har 
efterfrågan på lågprisprodukter ökat. För att bemöta konkurrensen från 
utländska aktörers etablering av lågprisbutiker och för att tillfredställa 
konsumenternas behov, har handelsaktörerna introducerat egna märkesvaror i 
lågpriskategorierna. Prisfokuseringen har medfört att parternas eventuella 
samarbeten har avstannat och att aktörerna åter är tillbaka i en säljar-
/köparrelation, där mervärdena förknippade med ett fördjupat samarbete inte 
beaktas. Dialogen mellan de utbytande parterna handlar främst om pris och 
volym, där säljaren vill ha stora volymer och köparen vill ha ett bra pris. I 
enlighet med Fliedners (2003) resonemang om den vinstmaximerande 
säljarens och den kostnadsminimerande kundens olika mål, kan detta skapa 
konflikter i relationen mellan parterna. En relation som är konfliktfylld på 
grund av motstridiga mål anser inte vi är en bra utgångspunkt för att etablera 
ett väl fungerande samarbete vilket även indikeras i litteraturen (Borys & 
Jemison, 1989; Elg & Johansson, 1999/5; Contractor & Lorange, 2002; 
Killing, 2002). Målinkongruens aktörerna emellan gör det svårt att skapa 
harmoni och en effektiv konflikthantering vilket vi anser kan vara en 
förklaring till varför aktörerna i dagsläget finner det svårt att initiera, etablera 
och utveckla fungerande samarbeten. Att gå från ett traditionellt utbyte med 
fokus på volym och pris, till en fördjupad relation där man samarbetar, 
upplever aktörerna vara ett stort steg vilket vi anser bidrar till att förklara 
varför aktörernas intresse för att samarbeta för tillfället är ganska svalt.  
 
Lågprisfokuseringen på den svenska marknaden är inte bara ett resultat av 
konsumenternas efterfrågan på lågprisprodukter utan även en följd av en 
ökad konkurrens för handelsaktörer och leverantörer. Situationen är 
densamma på den brittiska marknaden. Där existerar en betydande press på 
låga priser, främst som en följd av kraftig konkurrens. Då utbudet växer i 
större omfattning än efterfrågan blir resultatet att endast de som lyckas öka 
sina marknadsandelar går vinnande ur striden vilket är en anledning till den 
rådande pressen på kostnadsreduktion och lägre priser. Trots att kravet på 
lägre priser och kostnader kan leda till som vi tidigare beskrivit, en 
konfliktfylld situation mellan köpare och säljare där aktörerna endast 
fokuserar på pris och volym vilket medför svårigheter att samarbeta, är detta 
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inte fallet i Storbritannien. Här betraktar man istället prispress och konkurrens 
som ett problem som värdekedjans aktörer tillsammans måste lösa. På så sätt 
närmar de sig själva kärnan i supply chain management och i likhet med 
Bowersox et al. (2002), kan vi se att de brittiska aktörerna har omvandlat den 
relevanta affärsmodellen, från en löst länkad grupp av oberoende och 
självständiga företag, till en koordinerad multiverksamhet som fokuserar på 
att förbättra kedjans effektivitet.  
 
De svenska aktörerna anser vi istället indikerar att kostnadsreducering och 
lägre priser bäst kan åstadkommas av dem själva som oberoende och 
självständiga företag. Vad som skiljer den svenska och brittiska synen i detta 
fall, är enligt vår åsikt att de brittiska aktörerna anser att samarbete minskar 
risken och ökar logistikprocessens effektivitet genom delandet av strategisk 
information. De anser även att samarbete leder till reducerad överflödighet 
och därmed lägre kostnader. De reducerade kostnaderna i värdekedjan 
resulterar sedan i att butikerna får lägre kostnader och därmed kan sänka 
priset på sina produkter, vilket kan leda till en ökad försäljning (Kurnia & 
Johnston, 2001; Weber & Kantamneni, 2002). Detta blir nödvändigt på den 
brittiska marknaden där ökade marknadsandelar är kritiskt för att överleva. På 
så sätt kan man säga att de brittiska aktörerna betraktar samarbete som ett 
strategiskt vapen (Fearne, 1998) för att stärka sin konkurrenskraft vilket är ett 
motiv till att ingå strategiska allianser (Lewis, 1990 i Andersson, 1995; 
Contractor & Lorange, 2002).  
 

6.2.3 EMV snyltar på våra varumärken 
En utveckling av betydelse för relationens utseende mellan aktörerna på den 
svenska marknaden för dagligvaruhandel är handelsblockens egna 
märkesvaror. Trots att dessa varor har funnits i några år på den svenska 
marknaden är detta fortfarande ett mycket känsligt område för många 
leverantörer. En leverantör uttrycker att ”EMV snyltar på våra varumärken” 
vilket vi anser tydligt illustrerar vilken inställning de har till dessa varor. Andra 
menar att det främst är utvecklingen av EMV som resulterat i ett kyligare 
klimat mellan handelns aktörer. Att utvecklingen av EMV har skapat en 
mindre förtroendefull relation mellan aktörerna förklarar vi med att 
handelsaktörerna nu befinner sig i en situation där de är både kunder och 
konkurrenter samtidigt. Nirmalya (1996) kopplar samman denna problematik 
med trustperspektivet och menar att det är svårare att skapa en förtroendefull 
relation när återförsäljaren har konkurrerande varor i sitt sortiment. Självklart 
var detta fallet även innan utvecklingen av EMV, en leverantör har troligtvis 
inte haft ensamrätt inom en kategori. Leverantören kan dock uppleva att 
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situationen förvärras när de konkurrerande produkter som återförsäljaren för, 
är dess egna varor. Denna problematik anser vi skulle kunna förklara varför 
många svenska leverantörer ser på handelskedjornas egna märkesvaror med 
skepsis vilket påverkar relationen och viljan att samarbeta negativt.  
 
Problemet förknippat med att vara kund och konkurrent samtidigt anser vi 
även kan illustreras med Das & Tengs (2000) resonemang om att interna 
obalanser såsom balansen mellan konkurrens och samarbete skapar 
konfliktfyllda relationer. Om konkurrens och samarbete ses som motstridiga, 
men nödvändiga drivkrafter i en relation, skapas konflikter när aktörerna både 
skall samarbeta och konkurrera och det finns en obalans mellan krafterna. 
Relationerna mellan aktörerna på den svenska marknaden menar vi för 
tillfället är mer konkurrensbetonade än samarbetsbetonade på grund av 
turbulens och osäkerhet, ett starkt konkurrenstryck och lågprisfokus samt på 
grund av utvecklingen och inställningen till EMV. En handelsaktör påpekar 
dock att relationen några år tidigare kännetecknades av än mer konkurrens i 
samband med att många handelsaktörer hade en egen varuproduktion och att 
relationen idag därför bör vara mer konkurrensbefriad än tidigare.  
 
Ett annat område där problematiken förknippad med att både vara kund och 
konkurrent blir tydlig menar vi är produktutvecklingsområdet. Tidigare hölls 
en dialog i samband med produktutveckling mellan tillverkare och 
handelskedjor vilken efter EMV-utvecklingen har avstannat. Leverantörerna 
har blivit mindre villiga att dela med sig av produktspecifik information och 
innovationsidéer då man är rädd för att handelsaktörerna skall kopiera 
produktidéerna. Rädslan för produktkopiering kan kopplas samman med 
transaktionskostnadsteorin och trustperspektivet. När en aktör gör stora 
transaktionsspecifika investeringar, vilket produktutveckling kan betraktas 
som, utsätts de för risken för den andres resursutnyttjande som en effekt av 
opportunism (Chiles & MacMackin, 1996) vilket i sin tur medför höga 
transaktionskostnader i försök att skydda sig mot ett sådant beteende. Om 
relationen istället kännetecknades av förtroende menar vi att parterna inte 
skulle behöva lika stora säkerheter för att skydda sig mot produktkopiering 
vilket skulle medföra minskade transaktionskostnader. Då relationen mellan 
handelsaktörerna snarare verkar kännetecknas av misstänksamhet än 
förtroende ser vi att det blir svårt att samarbeta. Detta resonemang stöds av 
Andersson (1995) som menar att bristande förtroende är en lös grund att 
bygga samarbeten på. I Storbritannien är samarbete avseende 
produktutveckling mycket vanligt förekommande trots existensen av EMV, 
man uttrycker ingen rädsla för produktkopiering såsom aktörerna på den 
svenska marknaden gör. De brittiska aktörerna menar att de är medvetna om 
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risken för opportunistiskt beteende men att detta inte är något de befarar. 
Detta anser vi indikerar att relationen präglas av förtroende vilket enligt 
Bowersox et al. (2002) blir viktigt för att våga dela med sig av känslig 
information.   
 
Vår uppfattning är att inställningen till EMV generellt bland svenska 
leverantörer är negativ. Trots detta har några valt att producera handelns egna 
märkesvaror i syfte att överleva på marknaden. För de mindre och medelstora 
leverantörerna har produktion av EMV inneburit en chans att överleva på 
lång sikt. För många av de större leverantörerna har dock EMV endast 
förknippats med ytterligare konkurrens, nya produkter som skall få plats i 
butikernas begränsade hyllutrymmen, produkter som dessutom inte belastas 
med kostnader för varumärkesmarknadsföring. Kopplar vi detta till Hochs 
(1996) beskrivning av vilka olika synsätt leverantören kan ha på EMV blir det 
tydligt att vissa svenska leverantörer endast betraktar EMV som ett alternativ 
med lågt pris och låg kvalitet vilket EMV i dagsläget även till stor del är. 
Problemet är dock att handelsaktörerna har för avsikt att öka andelen egna 
märkesvaror och då kan det innebära att egna märkesvaror i ökad 
utsträckning även kommer att finnas i andra segment som inte främst 
förknippas med lågt pris eller låg kvalitet. Givet detta blir det intressant att gå 
vidare och diskutera vilken strategi leverantörerna har valt för att bemöta 
konkurrensen från handelns egna varor.  
 
En generell inställning bland många stora leverantörer, som ett resultat av den 
misstänksamhet och det bristande förtroende som bland annat EMV har 
medfört, har varit att avvakta och se och att därmed inte producera handelns 
egna varor. Hoch (1996) menar dock att strategin inte är lämplig när 
koncentrationen i distributionsledet ökar på både regional och nationell nivå 
och när handelsaktörer med egna märkesvaror börjar prestera i linje med de 
bästa varumärkesleverantörerna. På den svenska marknaden finner vi 
ingenting som tyder på att koncentrationstakten kommer att avta, snarare 
tvärtom, de stora blir större och de mindre slås ut. Likaså kommer 
handelsaktörerna i samband med att andelen EMV ökar, troligtvis tvingas 
prestera i linje med de bästa tillverkarna. Denna utveckling skedde nämligen i 
Storbritannien där de egna märkesvarorna till en början höll låg kvalitet. I 
dagsläget produceras emellertid flera olika segment av EMV-produkter tack 
vare en förbättrad tillverkningsteknologi. Detta är något som vi anser 
signalerar att EMV kommer utvecklas i termer av pris och kvalitet även på 
den svenska marknaden i framtiden vilket gör vänta-och-se-strategin riskabel.  
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I Storbritannien är den mest förekommande strategin att producera handelns 
egna märkesvaror. Denna strategi ger enligt Hoch (1996) visserligen en lägre 
vinst per enhet än varumärkesprodukterna men samtidigt får leverantörerna 
en distributionsgaranti. De brittiska leverantörerna uppger att de på detta vis 
även har vunnit konkurrensfördelar i takt med att dess relation till handeln 
förstärkts. Detta som ett resultat av att handelsaktörerna gjort stora 
investeringar i leverantörer som tillverkar EMV. Vidare utgör leverantörerna 
en större andel av den totala produktkategorin, vilket ger dem en större 
förhandlingsmakt och ett större inflytande. 
 
En del av leverantörerna med starka varumärken på den svenska marknaden 
har istället valt en strategi som Hoch (1996) kallar för distansering och 
försöker, istället för att erbjuda ett lågt pris, fokusera på de mervärden som 
produkten och varumärket står för. På den brittiska marknaden har även 
leverantörer med starka varumärken valt att producera handelsaktörernas 
egna märkesvaror istället för att distansera sig. Det finns stora 
varumärkesstarka leverantörer med produktion i såväl Sverige som 
Storbritannien som på den brittiska marknaden valt att producera EMV, men 
inte på den svenska. Trots att man agerar under samma ledning och med 
samma övergripande mål, skiljer sig strategierna mellan marknaderna. Detta 
anser vi indikerar att leverantörerna på den svenska marknaden har en mer 
pessimistisk inställning till EMV, där de väljer att producera EMV som en 
sista utväg till följd av exempelvis överkapacitet i produktionen. Vi menar 
även att detta indikerar att någon ingrediens som finns på den brittiska 
marknaden saknas på den svenska marknaden som gör det omöjligt för 
leverantörerna att samarbeta avseende produktion av EMV.  

6.3 Intra-organisatoriska faktorer 
Förutom att externa faktorer såsom marknaden och dess trender kan påverka 
hur relationen mellan aktörerna på dagligvarumarknaden ser ut, finns det även 
interna aspekter inom organisationerna som vi anser att man måste ta hänsyn 
till i valet att samarbeta eller ej. Därför diskuterar vi i detta avsnitt kring några 
intra-organisatoriska områden som vi har identifierat och som kan bidra till 
att förklara aktörernas inställning till att samarbeta.  
 

6.3.1 Måste man äga eller kunna styra butiksledet? 
En fråga vi ställer oss är huruvida det är nödvändigt att det mellanliggande 
återförsäljarledet äger eller styr butiksledet för att samarbete avseende 
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informations- och kunskapsutbyte skall komma till stånd. Den dominerande 
försäljningsformen i Sverige har varit frivilliga kedjor, det vill säga samverkan 
mellan enskilda köpmän som äger sina butiker. Sverige skiljer sig här från 
flertalet länder i Europa där istället helägda kedjor är vanligast. På den 
brittiska marknaden äger många handelsaktörer butiksledet och värdekedjan 
är därmed mer integrerad.  
 
Även om de svenska handelsaktörerna har blivit mer centraliserade i sitt sätt 
att arbeta, ägs butikerna till stor del av enskilda handlare och köpmän. Ica-
konceptet, exempelvis bygger på att samla självständiga handlare till ett 
lönsamt inköpssamarbete. Konsumentkooperationen är uppbyggt av 
konsumentföreningar som samverkar inom några områden, exempelvis inköp. 
På samma sätt fungerar den brittiska aktören Co-op som är en medlemsägd 
organisation. Axfood är ett familjeföretag som har såväl helägda butiker som 
franchisebutiker. Utgår vi från vad Bowersox et al. (2002) menar är kärnan i 
supply chain management, handlar det om att fristående och oberoende delar 
i värdekedjan skall samarbeta för att uppnå en högre effektivitet. Således är 
inte helägda butiker en förutsättning för att få samarbete till stånd. Det är 
däremot butikerna som äger den information kring vilken samarbetet skulle 
handla om och en oberoende och självständig butik är inte tvungen att dela 
med sig av denna information. Är butiken heller inte villigt inställd till att dela 
med sig av informationen eller inte ser eventuella fördelar förknippade med 
ett sådant informationsutbyte blir det enligt vår uppfattning svårt att 
samarbeta.  
 
En brittisk respondent menar att samarbete avseende informations- och 
kunskapsutbyte underlättas när butik och återförsäljarled är fullständigt 
integrerade men menar samtidigt att det inte är ett krav. Möjligtvis kommer 
kostnaderna förknippade med samarbetet bli högre när leden inte är fullt 
integrerade. Att den brittiska handelsaktören Co-op som är en medlemsägd 
organisation liksom svenska konsumentkooperationen har lyckats etablera väl 
fungerande samarbeten med sina leverantörer indikerar att egenägda butiker 
inte är en förutsättning för att få samarbete till stånd.  
 

6.3.2 Det tar lång tid att vända ett stort skepp 
Man brukar säga att det tar lång tid att vända ett stort skepp och en förklaring 
till de svenska aktörernas inställning till samarbete skulle kunna ligga i 
organisationernas struktur och huruvida de kännetecknas av en innovation 
och flexibilitet eller är stela och byråkratiska. På både den brittiska och den 
svenska marknaden är många av leverantörerna och handelsaktörerna 
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utlandsägda. Några svenska aktörer påpekar att det kan vara svårt att 
genomföra vissa projekt, samarbeten eller andra initiativ med utlandsägda 
aktörer, eftersom de är styrda från sitt hemland och har direktiv och regler 
som skiljer sig från Sverige. Problematiken anser vi kan appliceras på Das & 
Tengs (1998) resonemang om kulturkrockar och svårigheten att samarbeta. 
Således skulle en förklaring till varför samarbete inte förekommer i så stor 
utsträckning på den svenska marknaden vara att det är svårt att sammanföra 
organisationer eller aktörer med olika kulturer.  
 
Samtidigt råder samma förhållande vad gäller andelen utlandsägda aktörer på 
den brittiska marknaden och eventuella kulturkrockar mellan aktörerna har 
inte hindrat dem från att kollaborera. Det är till och med så som tidigare 
beskrivits att samma företag, verksamt i både Sverige och Storbritannien, på 
den brittiska marknaden samarbetar avseende informations- och 
kunskapsutbyte men inte på den svenska marknaden. Detta anser vi indikerar 
att förklaringen till varför man väljer att samarbeta inte ligger i huruvida 
företagskulturerna är kompatibla. I likhet med Cooper & Ellrams (1993) 
resonemang finner vi stöd för att överensstämmande företagsvärderingar inte 
är ett krav för att samarbete skall komma till stånd utan endast en faktor som 
underlättar eller försvårar processen. Det skulle alternativt kunna vara så att 
de utlandsägda aktörernas värderingar och kultur är mer kompatibla med de 
brittiska aktörernas än de svenska. Detta skulle dock behöva undersökas mer 
ingående med hjälp av kulturella jämförelser länderna emellan.  
 
På både den svenska och den brittiska marknaden är de flesta aktörer mycket 
stora, framförallt i handelsledet och deras historia sträcker sig ofta mer än 100 
år tillbaka. Givet detta i kombination med att vissa aktörer är utlandsägda och 
inte fritt kan agera på den lokala marknaden utan att få ett godkännande från 
högre instanser i hierarkin kan man argumentera för att det råder en viss 
stelhet och byråkrati i aktörernas organisationer. Några respondenter 
indikerar detta och menar att vissa handelsaktörer visserligen känns stabila att 
arbeta med, men samtidigt inte är lika flexibla. Stelheten och de relativt 
byråkratiska processerna menar vi kan vara ett hinder när det handlar om att 
gå in i ett samarbete, särskilt om det handlar om att sammanföra en stor 
byråkratisk organisation med en mindre och mer flexibel organisation. Stelhet 
och flexibilitet är nämligen enligt Das & Teng (2000) motstridiga drivkrafter 
och för att ett samarbete skall komma till stånd krävs ett visst mått av såväl 
flexibilitet och stelhet. Ofta är huvudsyftet med ett strategiskt samarbete 
enligt Das & Teng (2000) att skapa en ökad flexibilitet för parterna vilket är 
svårt att uppnå om aktörerna håller fast vid sina alltför stela och byråkratiska 
tillvägagångssätt och organisationer. Att det kan vara svårt att integrera 
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aktörer med stora och mogna organisationer, som har en stark 
funktionsuppdelning och ett stort antal medarbetare belyses även av Clark & 
Wheelwright (1992). Vi instämmer i detta resonemang och menar att det kan 
vara svårt att samarbeta när skeppet är tungstyrt, tar lång tid att vända, kräver 
samordning av många starkt specialiserade besättningsmän som dessutom 
kanske inte delar gemensamma värderingar.  
 

6.3.3 När optimisterna och pessimisterna ska samarbeta 
Ett stort motiv till informationsdelning mellan aktörerna i värdekedjan är att 
skapa en gemensam prognos för att underlätta varuförsörjning och planering. 
Ett problem förknippat med sådana externa samarbeten är dock när det 
interna samarbetet är bristande (Fliedner, 2003). Någon respondent på den 
svenska marknaden indikerar att prognostisering inom företaget är 
problematiskt eftersom det handlar om att sammanföra information från 
många olika funktioner. Ofta är säljarna mer optimistiska om framtida 
försäljning än vad exempelvis ekonomifunktionen är vilket kan leda till 
felaktiga prognoser. Detta indikerar dels att behovet av att få tillgång till färsk 
försäljningsinformation för att bättre kunna prognostisera och planera sin 
verksamhet är stort, men även att det kan vara svårt att samarbeta med 
externa aktörer om man inte har förmågan att samarbeta internt.  
 
Om man skall etablera ett samarbete med avsikten att åstadkomma en 
gemensam prognos för varuförsörjning, blir det viktigt att aktörerna går in i 
samarbetet med korrekta prognoser. Risken för aggregerade fel på grund av 
bristande internt samarbete belyser en brittisk respondent och menar att om 
leverantörens prognos är felaktig och handelsaktörens prognos är felaktig, 
kommer även den gemensamma prognosen baserade på aktörernas felaktiga 
prognoser att bli missvisande och troligtvis reducera fördelarna förknippade 
med informationsutbytet. Istället måste aktörerna inte bara utbyta 
informationen utan även samarbeta kring den. Finessen med CPFR-modellen 
är att aktörerna slår sig ned med sina respektive prognoser och försöker reda 
ut varför deras prognoser skiljer sig och vilka faktorer som kan identifieras 
som påverkar efterfrågan (Fliedner, 2003; Seifert, 2003). De brittiska 
aktörerna poängterar att denna process är mycket viktig och kärnan i arbetet 
att skapa en effektiv varuförsörjning. På samma sätt kan vi se att det finns ett 
behov hos vissa aktörer på den svenska marknaden att samarbeta internt 
mellan olika funktioner för att skapa förståelse för varandras prognoser och 
vad som påverkar efterfrågan. Givet detta kan vi argumentera för att det är 
först när det interna samarbetet fungerar väl kan som det bli aktuellt att även 
samarbeta med externa aktörer. 
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6.3.4 Morgondagen ligger gömd under gårdagens pappershög 
Ett problem som blir allt vanligare inom organisationer i dagsläget är det 
faktum att dagens problem och uppgifter är så pass stora utmaningar att 
morgondagens uppgifter kommer i skymundan. Kortsiktig problemlösning 
tränger undan långsiktiga och strategiskt viktiga åtaganden. Das & Teng 
(2000) menar att konflikten mellan kort och lång sikt i organisationer är ett val 
mellan snabba, synliga resultat och varaktiga resultat. Aktörerna på den 
svenska dagligvarumarknaden har uppfattningen att de lever i en turbulent 
och föränderlig omgivning, vilket gör att dagens arbetsuppgifter blir 
komplexa och att morgondagen inte kan förutsägas. Aktörerna indikerar 
bland annat att omstruktureringar, fokus på lågpris och den ökande 
konkurrensen från Europa inskränker möjligheten att agera långsiktigt. 
Således kan vi se att det finns en obalans mellan den operativa verksamheten 
och de mer strategiska frågorna. Das & Teng (2000) menar att både ett 
kortsiktigt och långsiktigt perspektiv är nödvändigt men det måste finnas en 
balans mellan krafterna. Det uppstår gärna en konflikt i valet mellan att 
exploatera befintliga resurser eller att investera för framtiden (Koot, 1988 i 
Das & Teng, 2000). Vår uppfattning är att aktörerna på den svenska 
marknaden i dagsläget inte är särskilt villiga att investera långsiktigt på grund 
av för stort fokus på den dagliga, operativa verksamheten. Detta anser vi kan 
förklara varför samarbeten inte etableras på den svenska marknaden.  
 
Att en turbulent situation skapar svårigheter och ovilja att fokusera långsiktigt 
kan ifrågasättas. Demsetz (1991 i Grant, 1996a) menar att ett relationsbaserat 
utbyte skapar möjligheter för en snabb överföring och integrering, vilket är 
viktigt på en dynamisk marknad. Vår uppfattning är i enlighet med detta 
resonemang att den dynamiska marknad som aktörerna konfronteras av, 
snarare borde öka deras incitament att samarbeta med andra aktörer i 
värdekedjan och skapa ett relationsbaserat utbyte med avsikt att stärka sin 
position på den hårt konkurrensutsatta marknaden. Istället upplever vi att 
aktörerna på dagligvarumarknaden vänder sig inåt och söker lösningar inom 
organisationen när omvärlden är turbulent eller när problem uppstår i 
värdekedjan. Detta medför ett kortsiktigt tänkande som inte är förenligt med 
en samarbetsstrategi. I likhet med Fearnes (1998) resonemang anser vi att det 
avgörande för hur aktörerna ser på samarbete beror på huruvida de betraktar 
samverkan som ett strategiskt vapen som långsiktigt kan skapa stora vinster  
eller ej. Detta synsätt menar vi att de brittiska aktörerna har anammat där man 
medvetet investerat i att skapa goda relationer mellan handelsaktörer och 
leverantörer i avsikt att uppnå långsiktigt strategiska fördelar. På så sätt kan 
man betrakta de brittiska aktörernas relationer som en investering och följer 
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vi transaktionskostnadsteorins resonemang (Williamson, 1975) skulle en 
sådan investering inte genomföras om intentionen inte vore långsiktig.  
 
Respondenterna på den svenska marknaden signalerar att dagliga frågor sätts i 
första rummet och att långsiktigt viktiga frågor har fått en andra plats på 
agendan. Detta menar vi indikerar att samarbete med andra aktörer i 
värdekedjan står tillbaka till fördel för operativa frågor. Vidare menar några 
respondenter att resurser och kraft i organisationen är en stor begränsning, 
finns inte dessa attribut så finns inget att bygga ett samarbete med. Vi anser 
att strategisk långsiktighet kan vara svårt att åstadkomma i en tid av 
förändring där operativa frågor om kostnader, volym och försäljning står i 
centrum. Respondenterna återger att så fort aktörerna på marknaden har 
funnit sina roller och kan känna stabilitet på marknaden, kan fördjupade 
samarbeten komma att utvecklas. Samtidigt blir det intressant reflektera kring 
vilken typ av förändringar som är möjliga att genomföra i en turbulent 
situation där utrymmet för långsiktigt tänkande är begränsat. Flera av 
aktörerna på den svenska marknaden har eller håller på att genomföra 
strukturella organisationsförändringar. För denna typ av förändringar finns 
såväl nödvändig kapacitet som förmågan att tänka långsiktigt.  
 

6.3.5 Kan vi skylla på bristande resurser?  
Flera respondenter på den svenska marknaden har uppfattningen att 
resurserna för att skapa framgångsrika samarbeten aktörerna emellan inte 
finns att tillgå i dagsläget, exempelvis nämns avsaknaden av tekniska resurser. 
I likhet med Weber & Kantamneni (2002) anser vi att tillgången till resurser 
och kompabilitet av aktörernas tekniska system är av stor betydelse för att få 
samarbete till stånd. För att på ett smidigt sätt skapa gemensamma verktyg för 
en effektiv värdekedja och samarbeta avseende informations- och 
kunskapsöverföring blir teknologi och resurser centralt. Begränsad tillgång till 
och höga kostnader för teknologi och kompetens är en betydande barriär mot 
informationsutbyte (Fliedner, 2003; Seifert, 2003). Respondenter berättar att 
ett integrerat system länge har varit efterlängtat och att det sätt man arbetar på 
i dagsläget är alltför komplicerat. Många använder sig av egna lösningar med 
hjälp av exempelvis Excel för att lagra och bearbeta information. Man ser 
fram emot att denna process ska kunna gå smidigare. De som i dagsläget har 
systemlösningar för informationsöverföring menar att det inte finns tillgång 
till system som stödjer daglig POS-dataöverföring.  
 
Investeringar i informationsteknologi har varit en förutsättning för 
samarbetsprojekten på den brittiska marknaden. Systemstöd för att 
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åstadkomma det vertikala samarbetet avseende informations- och 
kunskapsutbyte har länge funnits såväl i Sverige som i Storbritannien, men i 
många av fallen på den svenska marknaden verkar inte respondenterna 
medvetna om detta. Intrycket som respondenterna ger är alltså inte att det 
finns knappa resurser inom organisationen för att göra denna sorts 
investering, utan att systemen helt enkelt inte finns tillgängliga.  
 
Det är möjligt att det finns kännedom om de systemlösningar som skulle 
kunna underlätta vertikala samarbeten, på andra plan i organisationerna som 
ligger utanför undersökningens omfattning. Om så är fallet, vidarebefordras 
inte denna information och det frigörs inte heller resurser för att göra 
investeringarna. Även om det på högre nivåer i organisationerna finns 
kännedom om tillgänglig teknologi kanske dessa beslutsfattare inte ser 
samtliga operativa fördelar en sådan investering skulle resultera i och därför 
avstår från investeringen. Möjligtvis absorberas resurserna av annat i 
organisationerna i dagsläget då det finns andra frågor som prioriteras högre. I 
enlighet med Russels (2003 i Seifert, 2003) resonemang kring vikten av att 
integrera människor för att öka förståelsen av vem som påverkar vad i 
samarbetet, menar vi att ytterligare en utmaning för de svenska aktörerna är 
att integrera berörda parter inom organisationerna när ett samarbete avseende 
informations- och kunskapsöverföring väl tar fart. I annat fall förlorar 
troligtvis även informationsteknologin sin kraft och det är inte säkert att 
fördelarna och vinsterna med samarbetet kommer till stånd. Albright (2002) 
menar i likhet med resonemanget kring betydelsen av människans inverkan på 
samarbetet att utvecklingen av teknologi inte är den mest kritiska variabeln 
för att en effektiv värdekedja ska kunna komma till stånd. Istället handlar det 
om att parterna i kedjan skall etablera starkare band mellan sig. Utan en nära 
relation och en god interaktion tenderar informationsteknologin att förlora 
sitt syfte. 

6.4 Inter-organisatoriska faktorer 
Ett viktigt område att diskutera när det handlar om samarbeten mellan aktörer 
på den svenska dagligvarumarknaden är hur relationen ser ut mellan 
aktörerna, vad den påverkas av och relationens betydelse för aktörernas 
inställning till att samarbeta. I detta avsnitt diskuterar vi därför hur aktörerna 
ser på relationerna i dagsläget och vi inleder med ett avsnitt om betydelsen av 
förtroende och tillit i relationen och huruvida förekomsten av tillit kan 
förklara aktörernas inställning till att samarbeta. Därefter går vi vidare med en 
diskussion kring makt eftersom maktförskjutningen från leverantörerna till 
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handelsaktörerna är en signifikant utveckling som troligtvis har påverkat 
relationen mellan aktörerna och därmed inställningen till att samarbeta. 
 

6.4.1 Förtroendefull relation eller kyligt klimat? 
Som tidigare beskrivits anser aktörerna på den svenska marknaden att 
situationen för tillfället är turbulent. Trots de många trender och förändringar 
som påverkar aktörerna menar samtliga respondenter att relationerna mellan 
parterna är bra och kännetecknas av förtroende och ömsesidigt beroende. 
Dagligvaruleverantörernas förbund som istället ger en generell bild av 
leverantörernas situation menar att branschen är inne i ett dramatiskt 
övergångskede vilket har skapat ett ganska kyligt klimat mellan aktörerna. 
Bristande förtroende nämns ofta i litteraturen som en anledning till varför 
samarbete inte kommer till stånd (Andersson, 1995; Das & Teng, 1998; 
Bowersox et al., 2002; Fliedner, 2003; Seifert, 2003) och den motstridighet vi 
funnit i hur aktörerna betraktar relationen anser vi indikerar att det finns 
anledning att gräva djupare i området förtroende för att se huruvida eventuellt 
bristande förtroende mellan parterna kan vara en anledning till varför man 
inte samarbetar på den svenska marknaden. Även om respondenterna vid 
frågor om hur deras relation ser ut, anser att relationen är god finns det andra 
iakttagelser och åsikter från respondenterna som indikerar att förtroende i 
vissa fall saknas. Att förtroende är en viktig aspekt för huruvida samarbete 
skall komma till stånd eller inte poängterar Das & Teng (1998) som menar att 
ett företag med en hög grad av trust, allt annat lika, kommer vara mer villiga 
att skapa en samarbetsallians. Detta överensstämmer med de brittiska 
aktörernas syn på betydelsen av trust. De anser att den initiala barriären för att 
etablera ett fördjupat samarbete är misstro till varandra och resultatet. Följer 
vi vidare Das & Tengs (1998) resonemang hävdar de att bristande förtroende 
inte bara motverkar skapandet av ett samarbete utan även leder även till att 
parterna betraktar varandra med misstänksamhet vilket kan skada deras 
relation. Vi har identifierat några områden där vi anser att de svenska 
aktörerna betraktar varandra med misstänksamhet snarare än förtroende 
vilket skulle kunna förklara varför aktörerna inte samarbetar i högre 
utsträckning. Dessa områden diskuteras vidare i avsnitt 6.4.2 – 6.4.5. 
 

6.4.2 Kontraktet betyder allt 
En stor skillnad mellan de svenska och de brittiska aktörerna är att man i 
Sverige lägger mycket stor vikt vid kontraktet mellan parterna medan de 
brittiska aktörerna menar att kontraktet har en underordnad betydelse och att 
relationen istället är det viktigaste. En svensk leverantör menar exempelvis att 
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det är väldigt viktigt att man har avtal som reglerar var och ens åtaganden 
medan en brittisk handelsaktör påpekar att det inte finns någon flexibilitet i 
ett kontrakt. Den brittiska synen på behovet av flexibilitet kan kopplas 
samman med Das & Tengs (1998) synsätt om att formellt uppsatta mål kan 
hämma alliansens flexibilitet och därmed inte skapa samma konkurrenskraft. 
Sitkin & Roth (1993 i Das & Teng, 1998) utvecklar detta vidare och menar att 
formell styrning kan påverka den ömsesidiga tilliten negativt och därmed ha 
en begränsad effektivitet. Detta anser vi belyser varför de brittiska aktörerna 
finner tillit och en bra relation viktigare än ett formellt kontrakt för att 
etablera ett fungerande utbyte.  
 
Att den svenska utbytesrelationen är mer kontraktsfokuserad kan bero på det 
som tidigare diskuterats, nämligen att aktörerna på grund av lågprispressen är 
tillbaka i en ren säljar-/köparrelation där pris och volym är de viktigaste 
faktorerna. Samtidigt menar respondenterna att de vid ett fördjupat samarbete 
inte skulle bli mindre kontraktsfokuserade. Snarare skulle avtalsarbetet i en 
samarbetsrelation bli än viktigare. Detta anser vi indikerar att de svenska 
aktörerna i grund och botten har en inställning som innebär att affärer 
lämpligast genomförs med hjälp av utförliga kontrakt. Aktörernas inställning 
skulle om vi följer Nirmalyas (1996) resonemang vara en möjlig barriär mot 
samarbete eftersom en samarbetsrelation måste bygga på trust vilket inte är 
förenligt med detaljerade kontrakt.  
 
Företag som baserar sina relationer på trust har antingen minimala kontrakt 
eller inga kontrakt alls. Vad som håller relationen samman är istället 
ömsesidiga förpliktelser och möjligheter (Nirmalya, 1996) vilket blir tydligt i 
de brittiska aktörernas inställning. De anser att kärnan för ett lyckat samarbete 
är att bygga långvariga relationer, vilket de menar bäst åstadkoms genom att 
dämpa betydelsen av formella och detaljerade kontrakt. Ett bra handelsutbyte 
påpekar de bygger på relationen och inte på kontraktet. En brittisk 
respondent poängterar att man kan ha ett bra relationsbaserat affärsutbyte 
utan att det existerar ett fullvärdigt kontrakt, men att ett bra affärsutbyte 
aldrig kan komma till stånd med en dålig relation i botten, oavsett hur bra 
kontraktet är. Detta tycker vi överensstämmer med Gulatis (1995) 
resonemang om kontraktet som en ram eller en normativ riktlinje inom vilken 
samarbetet formas. Llevellyn (1931 i Gulati, 1995) utvecklar tankegången och 
menar att avsikten med ett kontrakt är att det skall fungera som en 
anpassningsbar ram som formulerar samarbetets grova förutsättningar i de fall 
tvivel uppstår eller samarbetet avslutas. Detta synsätt på kontraktets roll ligger 
i linje med den brittiska synen, där det många gånger finns ett grundkontrakt 
som anger utbytets ramar, men att en god relation är det viktigaste för att 
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utbytet skall fungera och parterna skall kunna ha en effektiv 
problemlösningsförmåga. Kombinationen av en god relation och ett lösare 
utformat kontrakt anser vi kan ses som att trust och styrning tillsammans 
skapar förtroende i en relation vilket Das & Teng (1998, 2001) argumenterar 
för. Das & Teng (1998, 2001) menar dock att styrning och trust är substitut 
till varandra. Att det till en viss grad går att ersätta trust med styrning belyser 
vi med att de brittiska kontrakten i vissa fall är mer detaljerade när någon av 
parterna har haft dåliga erfarenheter av tidigare relationer. Samtidigt anser vi 
att detta indikerar att förekomsten av styrmekanismer förutsätter att en part 
inte har tillit till den andre vilket Argyris (1952 i Das & Teng, 1998) hävdar. 
Således kan alltför formella och detaljerade kontrakt skapa en misstro i 
relationen som gör att det svårt att samarbeta vilket kan förklara hur de 
svenska aktörernas kontraktsfokusering hänger samman med bristande tillit 
och därmed utgör en barriär för att samarbeta. 
 

6.4.3 Ordning och reda – pengar på fredag 
Ett annat skäl till att de svenska aktörerna betraktar varandra med misstro 
anser vi speglas i handelskedjornas syn på leverantörernas kompetens. 
Handelsaktörerna poängterar exempelvis vikten av att leverantörerna kan 
uppfylla sina åtaganden och hålla vad de lovar. Detta anser vi indikerar att det 
existerar en osäkerhet om aktörernas förmåga att prestera vilket Das & Teng 
(2001) benämner prestationsmässig risk. Att denna förmåga ifrågasätts anser  
vi indikerar dels avsaknaden av såväl goodwill och kompetensbaserad trust, 
men det illustrerar även att det är aktörernas misstro som driver fram behovet 
av ett formellt och detaljerat kontrakt och att tillit skapas inom ramen för 
kontraktet. Således anser vi att aktörerna endast förlitar sig på en 
kontraktsbaserad trust (Sako, 1992) där aktörernas förväntningar måste 
formuleras i ett detaljerat kontrakt eftersom parterna utan kontraktet inte 
skulle känna sig säkra på att åtaganden kommer att utföras. Van der Meer-
kooistra & Vosselman (2000) menar att ju högre grad av kontraktsbaserad 
trust, desto mindre information måste parterna samla in om varandra för att 
förhindra opportunism. Kontraktet kan på så sätt fungera som en väsentlig 
styrmekanism som skyddar aktörerna mot opportunism (Gulati, 1995) men 
givet Williamsons (1975) resonemang om individens begränsade rationalitet är 
en fullständig analys av information och konsekvenser svårt och kostsamt 
vilket indikerar att kontraktsprocessen och de förberedelser som krävs från 
båda parter att samla information och kartlägga eventuella områden för 
opportunism aldrig kan bli fullkomlig och dessutom medför höga 
transaktionskostnader för parterna. Då transaktionskostnader främst uppstår 
som en konsekvens av risken för opportunism och individens begränsade 
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rationalitet (Williamson, 1975) anser vi att det borde ligga i de svenska 
aktörernas intresse att etablera mindre kontraktsbaserade och mer 
förtroendefulla relationer för att försöka minska sina transaktionskostnader 
förknippade med kontraktering och misstänksamhet. De svenska aktörerna 
hävdar emellertid att ökat förtroende i relationen inte skulle underlätta 
kontrakteringsprocessen och därmed minska transaktionskostnaderna. Detta 
anser vi indikerar att aktörerna föredrar styrning genom kontrakt istället för 
tillit. Därmed ser de inte behovet av att utveckla trust i relationen vilket vi 
anser kan hindra aktörerna att samarbeta.  
 
Någon respondent påpekar att om inte en leverantör kan uppvisa ordning och 
reda och hålla sina löften om exempelvis leveranssäkerhet kan den bytas ut 
och att en leverantörs oförmåga att leverera är det som skapar dåliga 
relationer. Även detta anser vi indikerar att det finns ett bristande förtroende 
för leverantörernas kompetens och förmåga som driver fram behovet av 
detaljerade kontrakt med principen ”har du ordning och reda så får du pengar 
på fredag”. Förtroendet för leverantörerna bör istället öka enligt Van der 
Meer-kooistra & Vosselman (2000), eftersom risken för opportunistiskt 
beteende minskar på en marknad med många alternativa utbytespartners. Då 
leverantörerna inte vill riskera att förlora handelskedjan som kund, kan man 
anta att de därmed inte kommer att agera opportunistiskt. Givet detta 
resonemang borde inte handelsaktörerna ha lika stor anledning att misstro 
leverantörernas avsikter.  
 
På den brittiska marknaden menar aktörerna att de inte har någon anledning 
att misstro varandra. Existerar en förtroendefull relation försvinner rädslan 
för opportunistiskt beteende. En respondent poängterar att man är medveten 
om att opportunism finns men man lever inte i rädsla för att någon skall bete 
sig opportunistiskt. På den brittiska marknaden finns således en mer 
goodwillbaserad trust (Sako, 1992) som dämpar behovet av explicita regler 
och informationsinsamling ex post (Van der Meer-kooistra & Vosselman, 
2000). Aktörerna verkar anse att alla parter presterar så gott de kan och med 
kedjans bästa i åtanke. Möjligtvis underlättas en mindre kontraktstyngd 
relation av aktörernas värderingar att agera rättvist och förtroendeingivande, 
något som en respondent menar ligger i britternas kultur. Att det finns ett 
stort förtroende i relationen mellan handelsaktör och leverantör anser vi 
illustreras i hur en respondent beskriver förhållandet till leverantörerna. 
Beskrivningar såsom ”deras kunskap är ovärderlig för oss” och ”vi skulle inte 
kunna leva utan dem” anser vi indikerar att det finns ett stort förtroende. 
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6.4.4 ”Bortcentraliserade säljare” blir kontrollanter istället 
Det är inte bara handelsaktören som misstror leverantören på den svenska 
marknaden utan även det omvända fallet existerar. Leverantörerna på den 
svenska marknaden uppger exempelvis att de har anledning att misstro 
handelsaktörerna eftersom det har visat sig att dessa inte alltid efterlever de 
villkor som stadgas i kontrakten gällande exempelvis hur många och vilka 
butiker de har lovat att leverantörens vara skall finnas i eller att 
kampanjaktiviteter efterlevs. Handelsaktörernas centraliseringsprocess som 
tidigare beskrivits har medfört att leverantörernas säljkårer har omformats. 
Leverantörerna menar dock att säljarna fortfarande behövs för att kontrollera 
att de åtaganden som utformas i kontrakten verkligen genomförs i butikerna. 
Bristen på förtroende anser vi i dessa fall i enlighet med Gulatis (1995) 
koppling mellan trust och transaktionskostnader medför ökade 
transaktionskostnader eftersom den upplevda risken för att handelsaktörerna 
inte skall uppfylla villkoren medför kontrollkostnader för leverantörerna. Om 
utbytet istället var mer trustbaserat skulle leverantörernas kontrollkostnader 
minska eftersom förekomsten av trust innebär att de inte behöver lika stora 
säkerheter för att skydda sig mot opportunism (Sako, 1992; Chiles & 
MacMackin, 1996; Nirmalya, 1996; Van der Meer-kooistra & Vosselman, 
2000). Att leverantörerna måste kontrollera att handelsaktörerna lever upp till 
åtaganden gjorda i kontraktet anser vi belyser bristen på kompetenstrust 
(Sako, 1992) eftersom förekomsten av kompetenstrust skulle minska 
aktörernas behov av ex post övervakning eftersom parterna anser att de har 
garantier för utförandet (Van der Meer-kooistra & Vosselman, 2000). 
 

6.4.5 Informationen skulle kunna hamna i felaktiga händer 
Leverantörerna upplever att det finns en risk för att information som de delar 
med sig av till handelsaktörerna riskerar att hamna i konkurrerande 
leverantörers händer. Samma uppfattning finns hos handelsaktörerna, de 
menar att en risk man tar vid informationsutbyte är att leverantören skall 
missbruka informationen och göra den tillgänglig för konkurrerande 
handelskedjor. Vi anser att aktörernas misstro förknippad med 
informationsutbyte kan ses som en relationsmässig risk (Das & Teng, 2001) 
då denna risk förknippas med osäkerhet kring samarbetet. Då graden av trust 
och styrning enligt Das & Teng (2001) bestämmer den upplevda risken anser 
vi att det för aktörerna, i avsaknad av tillräckligt förtroende, blir naturligt att 
istället upprätta formella kontrakt för att gardera parterna mot opportunistiskt 
beteende i form av informationsmissbruk.  
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Det faktum att aktörerna uttrycker en rädsla för att dela information, anser vi 
ytterligare stödjer det vi hittills resonerat kring, nämligen att förtroendet 
mellan handelsaktör och leverantör inte är tillräckligt stort för att få 
fungerande samarbeten till stånd. Ett av hindren för att etablera ett samarbete 
är bristande trust vilket gör det svårt att dela information med andra aktörer 
(Hamilton, 1994; Stedman, 1998; Stein, 1998 i Fliedner, 2003; Seifert, 2003). 
Om detta vittnar även de brittiska aktörerna som menar att förekomsten av 
trust är en mycket viktig variabel för att kunna etablera en framgångsrik 
samarbetsrelation. De brittiska respondenterna identifierar inte lika många 
risker förknippade med informationsutbyte som de svenska aktörerna. Detta 
anser vi, i enlighet med Das & Teng (2001), indikerar att förekomsten av trust 
kan minska den upplevda risken utan att aktörerna behöver påverka varandras 
beteende. Således har de brittiska aktörerna, tack vare ett ömsesidigt 
förtroende, inte ett lika stort behov av formella och detaljerade kontrakt som 
de svenska aktörerna.   
 
Andersson (1995) menar att parterna i en relation utan förtroende kan känna 
ett mindre åtagande för samarbetet och därmed begränsa informations- och 
resursutbytet istället för att låta det tillta. Detta är intressant eftersom det 
belyser skillnaden mellan de svenska och de brittiska aktörerna. Då 
förtroendet mellan de svenska aktörerna är begränsat upplever man stora 
risker förknippade med informationsutbytet vilket försvårar samarbetet. I 
Storbritannien å andra sidan har man tack vare förtroendet i relationen låtit 
informationsutbytet växa och inkludera andra områden än bara gemensam 
prognostisering såsom produktutveckling. Detta anser vi indikerar att trust är 
viktigt för att det skall finnas en vilja att dela information.  Även Bowersox et 
al. (2002) antyder att informationens omfång vanligtvis växer när trust 
etableras i relationen. Likaså kan vi i det brittiska exemplet se att när 
informationsutbytets vinster blev tydliga blev aktörerna mer villiga att dela 
även mer känslig information för att möjliggöra exempelvis en gemensam 
produktutveckling. Att det finns en tydlig koppling mellan trust och 
transparens indikerar även Akkermans et al. (2004) som menar att ju mer 
aktörerna arbetar tillsammans, desto mer trust skapas i relationen och desto 
mer information kommer de vara villiga att dela.  
 

6.4.6 Maktobalans skapar dåliga relationer 
Maktförskjutningen från leverantörerna till handelsaktörerna är en 
utmärkande utveckling på den svenska marknaden för dagligvaruhandel. 
Leverantörerna upplever att relationen mellan parterna har försämrats på 
grund av maktskiftet, medan handelsaktörerna snarare har den motsatta 
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uppfattningen. Det är enligt vår åsikt naturligt att den svagare parten upplever 
maktförskjutningen som negativ och vice versa. Frågan är dock huruvida 
maktförskjutningen och dess inverkan på relationen mellan aktörerna har 
påverkat deras vilja att dela med sig av information och kunskap. 
 
Maktskiften är något som skett flera gånger under dagligvaruhandelns 
historia, från att handlaren hade stor betydelse i samband med betjäning över 
disk till att leverantörerna fick stor makt genom självbetjäningssystemets krav 
på starka varumärken och nu att handelsaktörerna åter har makten genom 
bland annat centralisering och EMV. Det finns starka indikationer på att 
leverantören i dagsläget har ett direkt beroende (Johansson, 1994) av 
handelsaktören för sin framtida överlevnad på grund av handelsledets 
koncentration vilket talar för att det finns makt i relationen. Leverantörerna 
har inte råd att förlora någon av de stora handelsblocken som kund vilket 
medför att de för att hålla utbytesrelationen vid liv, måste vara sina kunder till 
lags. Detta ökar risken för att handelsaktörerna skall agera opportunistiskt och 
utnyttja situationen för egen vinning, eftersom risken för ett sådant beteende 
enligt Van der Meer-kooistra & Vosselman (2000) ökar på en marknad där det 
finns ett begränsat antal möjliga utbytesparter. Ett sådant beteende anser vi 
kan ses som ett maktutnyttjande vilket rimligen försvårar relationen och 
hindrar parterna från att samarbeta. Möjligtvis förhindras inte samarbeten 
främst av att relationen försämrats på grund av maktförskjutningen eller på 
grund av att leverantörerna känner sig hotade. Den bristande förekomsten av 
samarbeten kan istället förklaras av att handelsaktörerna i dagsläget genom sin 
koncentration och därmed maktposition har förmågan att styra leverantörerna 
i önskvärd riktning.  
 
Koncentrationen och handelsaktörernas makt medför även att de har 
möjligheten att relativt obehindrat bryta överenskommelser gentemot 
leverantörerna. Vad vi kan se är att handelsaktörerna i dagsläget utnyttjar sin 
makt i likhet med Johanssons (1994) resonemang kring maktutnyttjande då de 
exempelvis inte följer avtalade överenskommelser vilket påverkar leverantören 
negativt. EAN-märkningen är ett exempel då handelsaktören inte hållit vad 
som lovats, och leverantörerna signalerar också om att sanktioner i samband 
med avvikelser från kontrakt endast kan genomföras av handelsaktörerna 
gentemot leverantörerna. Vår uppfattning är att om handelsaktören har ett 
maktövertag och genom handlingar såsom ovan beskrivits, åsamkar 
leverantören skada i egen vinning, kan man tala om ett maktutnyttjande i 
enlighet med Johanssons (1994) syn på makt. Ett sådant beteende anser vi 
rimligen skadar relationen mellan aktörerna på den svenska marknaden och 
begränsar därmed deras möjlighet att samarbeta. I kombination med andra 
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faktorer såsom att utbytet styrs genom formella och detaljerade kontrakt som 
löper på relativt kort tid anser vi att de svenska aktörernas situation till viss 
del kan liknas vid ett maktspel (Nirmalya, 1996).  
 
Trots att det brittiska handelsledet är koncentrerat samt att liknande 
maktförskjutning har skett som i Sverige är situationen på den brittiska 
marknaden annorlunda. De brittiska aktörerna har en annan syn på 
maktbalansen och dess inverkan på relationen. Aktörerna menar att 
maktbalansen är jämn och att det finns ett ömsesidigt beroende mellan 
aktörerna. Därmed anser vi att den brittiska situationen mer liknar ett 
trustspel än ett maktspel (Nirmalya, 1996) där rättvisa och ömsesidigt 
beroende i kombination med informella och långsiktiga kontrakt 
karaktäriserar utbytet. Makten som handelsaktörerna har vunnit genom 
centralisering, egna märkesvaror och tillgången till information, menar 
leverantörerna att man delvis kan vinna tillbaka genom samarbete med 
handelsaktörerna. Producerar man exempelvis handelsaktörernas egna 
märkesvaror ökar leverantörens kategoriandel och därmed även inflytandet. 
Vidare har leverantörer och handelsaktörer som kollaborerar en fördjupad 
relation vilket ökar leverantörernas möjlighet att påverka situationen. Slutligen 
förutsätter fördjupade samarbeten att båda parter genomför specifika 
investeringar vilket ytterligare binder aktörerna till varandra och minskar 
risken för någon aktörs maktutnyttjande. I trustspelet (Nirmalya, 1996) 
uppstår förtroende precis som i fallet på den brittiska marknaden genom 
partnerskap och gemensamma investeringar.  
 
Jämför vi den brittiska och den svenska situationen kan vi se att de brittiska 
leverantörerna som tidigare befann sig i en liknande situation som de svenska, 
istället för att passivt invänta en förändring, valde att aktivt påverka 
maktobalansen och beroendet till handeln. Till skillnad från många av de 
svenska leverantörerna har de valt att producera handelns egna märkesvaror. 
Genom att etablera fördjupade samarbeten har de på ett sofistikerat sätt 
omvandlat sin underlägsna position till en ömsesidig relation baserad på 
förtroende. Detta anser vi talar för att även de svenska leverantörerna skulle 
kunna påverka situationen och få en mer balanserad relation med handeln till 
stånd. Genom att följa det brittiska exemplet har de möjligheten att återvinna 
makt och vända sitt beroende till handelsaktören till något positivt. Således 
kan vi konstatera att det existerar en maktobalans på den svenska marknaden 
som inte nödvändigtvis är så negativ som leverantörerna uppfattar den. Det 
brittiska exemplet visar att det finns möjlighet att göra något åt situationen. 
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De brittiska aktörerna menar att en maktobalans inte alltid behöver vara 
negativt i en handelsrelation. Maktobalansen har medfört att handelsaktörerna 
har ställt höga krav på leverantörerna, vilket har lett till en ökad effektivitet, 
vilket i sin tur har medfört konkurrensfördelar för hela kedjan. Följer vi Elg & 
Johanssons (1999/5) resonemang kan maktskillnader på så sätt vara positiva 
eftersom det möjliggör en mer effektiv styrning av relationen där den starka 
parten får sin vilja igenom. Vi menar emellertid som tidigare beskrivits, i 
enlighet med Nirmalya (1996) att detta beteende kan ge kortsiktigt positiva 
resultat, men att ett maktutnyttjande på lång sikt kan vara skadligt för 
relationen och därmed viljan att samarbeta. Huruvida aktörerna betraktar 
maktutnyttjandet som positivt eller negativt kan sägas bero på vilka resultat 
maktutnyttjandet ger. I Storbritannien har handelsaktörerna använt sin makt 
för att öka hela kedjans vinster, inte bara sina egna, vilket i leverantörernas 
ögon har varit ett positivt maktutnyttjande. De svenska handelsaktörernas 
maktutnyttjande sker istället i egenintresse, vilket möjliggörs av att det 
existerar ett utrymme för att agera opportunistiskt. Handelsaktörernas sätt att 
sköta relationen till leverantörerna kan i ett senare skede vändas mot dem i 
enlighet med Nirmalyas (1996) resonemang kring hur maktutnyttjande 
långsiktigt är skadligt då det skapar dåliga relationer. Om ytterligare en 
maktförskjutning sker till leverantörens fördel, kan det vara av värde att 
relationen sedan tidigare varit god. 
 
Vidare menar vi att handelsaktörernas maktutnyttjande som vi har kunnat se 
exempel på, baseras på den koncentration som råder på marknaden och 
leverantörernas beroende av dem. En viktig skillnad att poängtera mellan den 
svenska och den brittiska marknaden är enligt vår åsikt graden av 
koncentration i handelsledet. Även om koncentrationen generellt betraktas 
som hög inom dagligvaruhandeln i Europa, hör Sverige till ett av de länder 
som uppvisar högst koncentration. Detta anser vi som tidigare diskuterats kan 
vara en förklaring till varför samarbete inte kommer till stånd. Genom 
koncentrationen erhåller handelsaktörerna makt med vilken de kan styra 
leverantörerna i önskvärd riktning. Om inget ytterligare värde kan skapas 
genom partnerskap och samarbete blir det naturligt att inte heller ingå 
samarbeten. Vilka värden aktörerna på den svenska och den brittiska 
marknaden förknippar med en samarbetsstrategi diskuteras vidare i avsnitt 
6.5.   
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6.5  Hur ser man på samarbete som strategi 
Inledningsvis i analysen diskuterades huruvida omvärldsfaktorer såsom 
marknadens turbulens och trender kan förklara varför aktörerna väljer att inte 
samarbeta. Därefter tog vi ett mer inomorganisatoriskt perspektiv och belyste 
organisationsunika faktorer som påverkar valet och inställningen till 
samarbete. I det föregående avsnittet diskuterades områden såsom tillit och 
makt som har betydelse för relationen mellan aktörerna och därmed viljan att 
samarbeta. Det har dock visat sig att även andra faktorer kan förklara 
aktörernas inställning till samarbete. Under studiens gång har det blivit tydligt 
att bakomliggande motiv förknippade med en samarbetsstrategi, synen på 
informations- och kunskapsdelning, tidigare erfarenheter och synen på 
kostnader och risker förknippade med samarbete även har betydelse för 
huruvida samarbete kommer till stånd. Dessa olika områden diskuteras vidare 
i detta avsnitt.  
 

6.5.1 Ingen uttalad konkurrensstrategi 
I takt med en ökad globalisering och behov av ett kundorienterat 
värdeskapande blir strategiska allianser viktiga (Ohmae, 1989 i Andersson, 
1995) vilket de brittiska aktörerna har uppmärksammat. De brittiska 
respondenterna återger att alla aktiviteter som sker i värdekedjan måste ske 
med utgångspunkt i marknaden och de belyser att samarbete avseende 
informations- och kunskapsutbyte måste vara en ”win-win-win” lösning. De 
menar att i första hand måste konsumenten vinna på handelsaktörernas och 
leverantörernas agerande. Det som gynnar konsumenten kommer att skapa 
fördelar för handelsaktören vilket även ger effekter hos leverantören.  
 
Respondenterna på den brittiska marknaden uttrycker samstämmigt att 
samarbete inte kan vara något annat än en konkurrensstrategi för att uppnå 
varaktiga konkurrensfördelar. Genom samarbete kring exempelvis 
prognostisering, produktutveckling, kampanjutformning och butikslayout har 
de brittiska handelsaktörerna utnyttjat leverantörernas kompletterande 
resurser vilket enligt Nooteboom (1999) är kärnan i ett strategiskt samarbete. 
Fearne (1998) menar även att samverkan genom informationsdelning kan 
medföra en differentieringsfördel då leverantörernas kunskap används för att 
differentiera produkterna. Detta blir tydligt på den brittiska marknaden där 
information såsom exempelvis POS-data blir viktig input till leverantörerna 
som med hjälp av informationen bättre kan utforma och anpassa produkterna 
till konsumenternas behov. De brittiska handelsaktörerna ser inte bara 
samarbetet med leverantörerna som ett sätt att differentiera produkterna utan 
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även ett sätt att differentiera handelsaktören genom exempelvis samverkan 
kring butikslayout och kampanjer. På så sätt menar vi att konkurrensfördelar 
kan skapas som enligt Harrigan (1983) och Porter (1989 i Richardson, 1996) 
kan vara svåra för andra handelsaktörer att kopiera. 
 
På den svenska marknaden betraktar man samarbete med kedjans aktörer på 
ett något annorlunda sätt. Flertalet av respondenterna ser inte på samverkan 
som en konkurrensstrategi trots att behovet av samarbete ökar enligt Ohmae 
(1989 i Andersson, 1995) i takt med en ökad globalisering. Likaså talar man 
främst om en ”win-win” lösning där man syftar på att de två samarbetande 
aktörerna skall uppnå fördelar. Konsumenten nämns i sammanhanget men 
anses inte vara den utlösande faktorn för att ett samarbete skall komma till 
stånd. Vi upplever även att många av aktörerna har en snäv inställning till 
eventuella effekter av ett samarbete. Fokus ligger på den egna organisationen, 
vad den kan vinna och vad den riskerar. Man erkänner inte lika tydligt som på 
den brittiska marknaden, behovet av andra aktörers kunskap, vilket vi anser 
indikerar att parterna inte upplever ett så tydligt behov av att genom 
samverkan dra nytta av varandras kompletterande resurser såsom beskrivs i 
litteraturen (Grant, 1996a; Nooteboom, 1999). 
 
Att konsumenten inte alltid är aktörernas utgångspunkt anser vi blir tydligt då 
en respondent poängterar att marknadsföring gentemot de centrala 
inköpsfunktionerna idag är viktigare än konsumentreklam. I jakten på lågpris 
konkurrerar allt fler handelsaktörer med låga priser utan att ta hänsyn till 
andra mervärden som en del konsumenter efterfrågar. Likaså är 
handelsaktörernas främsta argument för utvecklingen av EMV att det ger 
lägre kostnader och därmed högre vinster liksom det hjälper dem att 
differentiera sig gentemot andra handelsaktörer. Konsumentens behov av 
ytterligare märken att välja på i vissa kategorier kommer längre ned på 
prioriteringslistan vilket vi anser ytterligare indikerar att de svenska aktörerna 
inte tar utgångspunkt i marknaden på samma sätt som de brittiska aktörerna. 
Att den svenska konsumenten inte är utgångspunkten i aktörernas 
strategiformulering anser vi kan bero på marknadens höga koncentration och 
att svensk livsmedelsindustri tills relativt nyligen varit skyddad av tullar och 
subventioner. Handelsaktörerna har näst intill haft en marknadsmakt som kan 
liknas vid en oligopolsituation där konsumenten inte har påverkat aktörernas 
handlingar. Detta anser vi även märks i organisationernas utseende som i 
jämförelse med de brittiska aktörerna är mer trögrörliga och mindre 
”businesslike”. Kanske lever de svenska aktörerna delvis kvar i en värld där 
oligopolvinster är nyckeln till framgång vilket kan förklara varför en 
samarbetsstrategi inte är önskvärd. Samtidigt menar aktörerna att man idag 
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agerar på en föränderlig marknad vilket enligt Grants (1996a) resonemang om 
att monopolvinster snabbt försvinner i en volatil miljö, indikerar att aktörerna 
borde röra sig mot en mer integrationsbaserad strategi liksom de brittiska 
aktörerna gjort.  
 
På den brittiska marknaden har aktörerna istället insett värdet av att integrera 
sin kompetens med andra aktörers förmågor och resurser och kan därför 
sägas ha ett mer resursbaserat synsätt (Grant, 1996a). Att de brittiska 
aktörerna genom partnerskap försöker utnyttja varandras kompletterande 
resurser anser vi blir tydligt på det sätt man talar om varandra. De erkänner 
behovet av varandras kunskap och kompetens, och menar att det lyckade 
utbytet är kärnan i arbetet att skapa fördelar för konsumenten och kedjan som 
helhet.  
 
Med tanke på att de brittiska och svenska aktörernas strategiska syn på 
samarbete skiljer sig blir det även intressant att fundera kring huruvida synen 
skiljer sig även inom andra områden såsom vinster och kostnader förknippade 
med samarbeten.  
 

6.5.2 Om du har en idé, vill du dela den med mig? 
Som vi inledningsvis i rapporten illustrerade kan två parter byta varsin krona 
och fortfarande bara ha en krona. Byter de istället varsin idé, har de 
fortfarande sin ursprungliga idé, men har också blivit en idé rikare. Detta 
anser vi belyser hur aktörerna på marknaden för dagligvaruhandel genom 
samarbete avseende kunskapsutbyte skulle kunna uppnå fördelar för 
värdekedjan totalt sett. Frågan är då huruvida aktörerna på den svenska 
respektive brittiska marknaden ser på kunskapsutbyte som ett motiv till att 
samarbeta och om de är villiga att dela sin idé. 
 
De brittiska respondenterna menar att samarbete avseende informations- och 
kunskapsutbyte innefattar så mycket mer än bara informationsdelning. Att 
gemensamt planera för introduktion av en ny produkt på marknaden, eller till 
och med sköta produktutveckling tillsammans är ingen ovanlighet. Liksom 
Nooteboom (1999) och Grant (1996a, 1996b) menar att företag vinner 
konkurrenskraft genom att utnyttja andra aktörers kompletterande resurser, 
kan vi se att de brittiska aktörerna utnyttjar fördelarna förknippade att dela 
kunskap. Exempelvis bidrar leverantörerna med kunskap kring sina produkter 
och utbildar handelsaktörerna kring hur de bäst kan sälja produkten.  
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Genom kunskap kring hur de olika handelskedjornas konsumenter skiljer sig 
kan leverantörerna erbjuda kundunika produkter och kampanjer som stärker 
handelsaktörens konkurrenskraft. Detta anser vi indikerar att leverantörernas 
specialiserade kunskap, i enlighet med Grants (1996b) resonemang, genom 
integration med handelsaktörerna, appliceras till produkter och tjänster som 
är unika för handelskedjan och därmed skapar konkurrensfördelar. Detta kan 
även kopplas till Tell & Söderlunds (2001) resonemang om att 
kunskapsutveckling kräver specialisering. Det blir tydligt att de brittiska 
leverantörerna och handelsaktörerna är kungar och drottningar över sina 
riken. Specialisering i sig är dock inte tillräckligt, det krävs även enligt Grant 
(1996a) integrering och koordinering för att få kunskapsutveckling till stånd. 
På den brittiska marknaden har aktörerna identifierat det kritiska momentet 
att specialiserad kunskap allena inte skapar konkurrensfördelar (Grant, 1996a), 
utan att kunskapsutveckling först skapas i integration med varandra. 
Kunskapsutbytet värderas högt av handelsaktörerna som menar att de inte 
skulle kunna leva utan leverantörerna. Det är vår åsikt att de brittiska 
aktörerna genom kunskapsintegration, har uppmärksammat vikten av 
strategisk innovation, vilket anses vara viktigt för att skapa konkurrenskraft på 
mogna marknader (Baden-Fuller & Stopford, 1994 i Grant, 1996a). 
 
På den svenska marknaden framstår inte behovet av att dela kunskap lika 
tydligt som på den brittiska marknaden. Aktörerna medger att det finns 
värdefull kunskap i värdekedjan såsom leverantörernas produkt- och 
konsumentkännedom som enligt Nooteboom (1999) och Grants (1996a, 
1996b) resonemang genom integration skulle kunna skapa 
konkurrensfördelar. Globalt verksamma leverantörer har dessutom kunskap 
kring trender och produkter på andra marknader vilket kan appliceras och 
användas på hemmamarknaden. De svenska leverantörerna påpekar att de har 
djup kunskap kring ett fåtal produkter vilket handelsaktörerna skulle kunna ha 
nytta av eftersom deras kunskap är begränsad på grund av det stora antalet 
produkter och kategorier. Detta anser vi indikerar att det finns en 
specialiserad kunskap hos aktörerna, men i likhet med Grants (1996a) 
resonemang är den i sig själv inte tillräcklig för att skapa konkurrensfördelar, 
utan det krävs att aktörerna koordinerar och integrerar sina 
specialistkunskaper för att skapa kunskapsutveckling. Varför kommer då 
kunskapsintegration inte till stånd på den svenska marknaden? Vi har 
identifierat några faktorer som vi anser skapar svårigheter att få 
kunskapsutbyte till stånd.   
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6.5.3 Ständigt nya ansikten 
Inledningsvis har handelsaktörernas omorganiseringar medfört att många 
sedan länge etablerade relationer brutits upp i takt med personalförändringar 
och framväxten av allt mer centralt styrda organisationer. Leverantörerna på 
den svenska marknaden menar att det är svårt att få ett bra utbyte till stånd 
när det ständigt är nya personer att samarbeta med. Likaså menar de att viss 
upparbetad kunskap går förlorad. Att kunskap går förlorad anser vi indikerar 
att det rör sig om tyst kunskap som är individberoende och inte kan lagras 
eller överföras utan individens medverkan (MacKenzie & Spinardi, 1996 i Tell 
& Söderlund, 2001). Om stor del av kunskapen i relationen mellan 
leverantörens säljare och handelsaktörens inköpare är tyst, underförstådd och 
utvecklad under en lång tid, personerna emellan menar vi att samarbete 
avseende kunskapsutbyte försvåras av kunskapens karaktär i kombination 
med personalförändringar. Att det blir svårt att utbyta kunskap när 
kontaktpersoner ofta byts ut, stöds även av resonemanget kring att parternas 
tidigare erfarenheter av att arbeta tillsammans skapar trust eftersom de under 
en längre tids utbyte, bättre kan förstå varandra (Andersson & Weitz, 1989 i 
Akkermans et al., 2004).  
 
Vi anser relationernas förändring kan fungera som en barriär i samband med 
kunskapsutbyte eftersom förtroende enligt Das & Teng (1998, 2001) är något 
som byggs upp med tiden i takt med att aktörerna arbetar med varandra och 
skapar starka band och en positiv attityd till varandras pålitlighet. Precis som 
De Jong & Nooteboom (2000 i Akkermans et al., 2004) beskriver 
”habituation” kan vi se att bristen på återupprepad interaktion mellan de 
svenska aktörerna, försvårar kunskapsutbytet då vanor byggs upp under lång 
tid genom institutionalisering. Vanor och institutionaliserad kunskap anser vi 
kan ses som en tyst form av kunskap, ett slags ”know-how” (Grant, 1996b) 
som är svårt att överföra och framförallt svårt att etablera på kort sikt vilket 
kan förklara varför kunskapsutbyte inte förekommer i så hög utsträckning på 
den svenska marknaden.  
 

6.5.4 Säljar-/köparrelationen begränsar kunskapsutbytet 
På den svenska marknaden ser vi ytterligare ett område som försvårar 
kunskapsöverföringen mellan aktörerna. I den vanliga utbytesrelationen 
mellan aktörerna sker kontakten mellan leverantörens säljare och 
handelsaktörens inköpare. Deras möjlighet att utöver sina egna behov, 
identifiera områden som kan förbättras med hjälp av kunskapsutbyte, är 
begränsad vilket stöds av Grants (1996b) resonemang kring individens 
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kognitiva begränsningar vilket gör det svårt för den specialiserade inköparen 
eller säljaren att se samarbetsmöjligheter på andra plan i organisationen. Den 
lilla kontaktytan begränsar utbytet till att enbart handla om vara, volym och 
pris. Grant (1996a) menar att kunskapsintegration på en hög nivå såsom 
produktutveckling eller annan strategisk samverkan förutsätter att integration 
sker även på en lägre nivå då det är individerna som har kunskapen. Det blir 
således nödvändigt att inte bara inkludera inköparen och säljaren för att 
åstadkomma en för kedjan värdefull kunskapsutveckling, utan interaktion 
måste ske på flera plan. Då interaktion i dagsläget endast sker på en begränsad 
kontaktyta aktörerna emellan anser vi att detta är en barriär mot 
kunskapsutbyte.  
 
Specialistkunskapen som de olika organisationernas funktioner besitter skulle 
enligt vår mening kunna liknas vid det som Brown & Duguid (1998) 
benämner för ”Communities of Practice” eftersom funktioner såsom inköp, 
sälj, ekonomi, logistik och produktion innefattar individer som arbetar nära 
varandra i tätt sammankopplade grupper där de utvecklar en delad förståelse 
och specialistkunskap för sitt område. På den svenska marknaden kan det ha 
resulterat i att aktörerna inte är särskilt mottagliga för ny kunskap då 
integration mellan organisationernas olika funktioner inte förekommer i 
särskilt stor utsträckning.  
 
På den brittiska marknaden har man i istället i enlighet med Brown & 
Duguids (1998) lösning på problemet låtit grupper från aktörernas 
organisationer stimulera varandra. Exempelvis har handelsaktörernas och 
leverantörernas specialister inom olika områden samlats för att lära sig mer 
om varandra, branschen, konsumenterna och produkterna. Möjligheten att 
tillsammans möta konsumenten och planera för effektivitet i hela 
värdekedjan, skapar konkurrensfördelar gentemot andra värdekedjor. På så 
sätt anser vi att de brittiska aktörerna har rört sig mot vad Lindkvist (2003)  
benämner ”Collectivities of Practice”. Där är gruppens erfarenhet inte det 
centrala utan dess förmåga att integrera olika specialistkompetenser för att 
skapa innovation och kunskapsutveckling. Genom att använda exempelvis 
leverantörerna som externa minnen (Lindkvist, 2003) när det gäller kunskap 
kring specifika produkter och kategorier har handelsaktörerna möjlighet att 
fokusera på sin verksamhet. Då individen har en begränsad kognitiv förmåga 
(Grant, 1996b), blir det istället viktigt att veta vem som vet, än att veta allt. 
För en handelsaktör blir det exempelvis omöjligt att besitta detaljkunskap 
kring alla produkter i sortimentet.    
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6.5.5 Spara, spara, spara 
Ett annat område vi har identifierat där den svenska och brittiska synen 
avseende samarbete skiljer sig åt är vilka fördelar man främst förknippar med 
informations- och kunskapsutbyte. Andersson (1995) menar att potentiella 
kostnadsbesparingar är ett av de främsta motiven till att ingå samarbeten med 
aktörer i värdekedjan. Detta anser vi blir tydligt på den svenska marknaden, 
där respondenterna menar att minskade kostnader för lager, varuflödet och 
lägre produktionskostnader genom bättre planering är incitament för att börja 
samarbeta. Någon respondent uttrycker att det handlar om att gemensamt 
skära kostnader och göra värdekedjan mer effektiv. Många av dessa fördelar 
beskrivs i litteraturen kring samarbete och informationsutbyte (Cooper & 
Ellram, 1993; Fearne, 1998; Kurnia & Johnston, 2001; Weber & Kantamneni, 
2002; Fliedner, 2003; Seifert, 2003), men kostnadsbesparingar är inte de enda 
fördelarna man kan uppnå genom samarbete.  
 
Vi upplever att de svenska aktörerna har ett stort kostnadsfokus när det 
handlar om fördelar förknippade med samarbete. Många av de 
kostnadsbesparingar som kan uppnås, kan enligt Dearing et al. (2000 i Weber 
& Kantamneni, 2002) klassificeras som direkta, det vill säga fördelar som 
omedelbart infinner sig och som har mätbara kopplingar till 
informationsteknologins implementering. Däremot identifieras inte de 
indirekta eller strategiska fördelarna (Dearing et al., 2000 i Weber & 
Kantamneni, 2002) på den svenska marknaden i samma utsträckning som på 
den brittiska. Där menar man istället att fokus måste flyttas från en 
kostnadsmentalitet, ibland måste man vara beredd på ökade kostnader för att 
uppnå vinster med samarbetet. De strategiska fördelarna är de som sätts 
främst av de brittiska respondenterna som tydligt markerar att samarbete är 
en konkurrensstrategi, inte en strategi för att kortsiktigt skära kostnader. Vi 
upplever att fokus enbart på kostnadssidan kan fungera som en barriär mot 
fördjupade samarbeten eftersom det kan vara svårt att rättfärdiga den 
investering som samarbetet medför i en kostnadsfokuserad organisation. Då 
aktörerna inte heller identifierar samtliga potentiella fördelar med ett 
samarbete är incitamenten för att samarbeta inte tillräckliga. Att aktörerna inte 
uppmärksammar samtliga fördelar förknippade med att samarbeta kan bero 
på att de strategiska och indirekta fördelarna är svåra att mäta (Dearing et al., 
2000 i Weber & Kantamneni, 2002) och därmed är svåra att identifiera. 
 
En annan skillnad mellan de svenska och brittiska aktörerna är att man i 
Storbritannien belyser möjligheten att reducera sin leverantörsbas med hjälp 
av samarbete. På så sätt menar de i enlighet med Cooper & Ellrams (1993) 
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resonemang att kostnader förknippade med utbytet kan reduceras. På den 
svenska marknaden menar man att en minskad leverantörsbas inte är aktuellt, 
samarbete eller ej. Trots att handelsaktörerna har mellan 500-1000 
leverantörer som alla kontrakteras löpande med anpassade standardavtal 
menar man att kostnader inte kan sparas genom fördjupade samarbeten. Vi 
anser dock i enlighet med transaktionskostnadsteorin (Williamson, 1975) att 
både kostnader ex ante och ex post kan minskas genom ett förtroendebaserat 
samarbete (Sako, 1992) eftersom det skulle minska aktörernas behov av 
övervakning och kontroll.  
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7 SLUTSATSER & LITTERATURREFLEKTION 

Med detta avslutande kapitel är vår avsikt att förmedla de insikter och lärdomar kring 
svårigheter förknippade med vertikala samarbeten som vi utvecklat under studiens gång.  
Inledningsvis i rapporten ställde vi oss frågan ”Vilka skillnader finns mellan den svenska 
och den brittiska marknaden för dagligvaruhandel som har betydelse för förekomsten av och 
viljan hos de svenska aktörerna att ingå vertikala samarbeten avseende informations- och 
kunskapsutbyte”. Utifrån denna forskningsfråga och studiens syfte presenterar vi nu de 
slutsatser vi dragit baserade på vår analys. Då vårt syfte även är att ge ett kunskapsbidrag 
inom ämnet diskuteras avslutningsvis några områden i litteraturen som vi finner är värda 
att uppmärksamma.    

7.1 Faktorer som hindar vertikala samarbeten 
Vi har identifierat följande faktorer som kan förklara varför samarbete inte 
förekommer i lika stor utsträckning på den svenska markanden som på den 
brittiska: 
 

”Osäkerhet och turbulens bemöts med passivitet” 
Vår uppfattning är att situationen för tillfället på den svenska marknaden är 
turbulent och osäker som en följd av marknadstrender och omorganiseringar, 
vilket kan förklara varför aktörerna har annat på prioriteringslistan än 
samarbetsprojekt. Vi anser dock att en turbulent omvärld inte är en tillräcklig 
förklaringsvariabel till varför samarbeten inte kommer till stånd. Vi 
argumenterar dels för att informations- och kunskapsutbyte skulle göra en 
turbulent situation mindre osäker, vilket därmed borde öka incitamenten att 
dela information. Dessutom frågar vi oss om den föränderliga omvärlden inte 
snarare är ett normaltillstånd än ett undantag. De brittiska aktörerna har mött 
liknande turbulens som den svenska marknaden och ändå lyckats etablera 
samarbeten avseende informations- och kunskapsutbyte. Detta beror enligt 
vår mening på att de brittiska aktörerna ser fördelarna förknippade med 
samarbetet som en lösning på många av de problem som osäkerheten på 
marknaden har medfört. Således anser vi att de svenska aktörerna bemöter 
osäkerheten mer passivt än de brittiska aktörerna vilket medför att det är svårt 
att hitta det rätta tillfället för att etablera ett samarbete.  
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”Relationen mellan köpare och säljare är tillbaka på ruta ett” 
Vi anser att en stor skillnad mellan den brittiska och den svenska marknaden 
är hur aktörernas relation ser ut och vad den omfattar. De svenska aktörerna 
har delvis på grund av rådande fokus på lågpris, en mindre utvecklad relation 
än de brittiska aktörerna. Det är ett stort steg att gå från en relation där endast 
pris och volym är av intresse, till att etablera en fördjupad relation där man 
samarbetar på flera plan. Den vinstmaximerande säljaren och den 
kostnadsminimerande kundens motstridiga mål, menar vi gör det svårt att 
skapa ett samarbete där båda parter är överens om dess innehåll och mål. På 
den brittiska marknaden är kravet om reducerade kostnader och därmed lägre 
priser inte den enskilda aktörens dilemma, utan snarare en utmaning som 
värdekedjans aktörer tillsammans måste lösa, vilket har medfört att aktörerna 
samarbetar i högre utsträckning. 
 

”EMV har skapat sämre relationer” 
Det är vår uppfattning att utvecklingen av handelns egna märkesvaror, trots 
att de funnits sedan en tid tillbaka, fortfarande är en källa till konflikter och 
misstro i relationen mellan aktörerna på den svenska marknaden. Framväxten 
av EMV har medfört att handelskedjorna både är kunder och konkurrenter 
till leverantörerna. Detta har skapat en konkurrensfylld relation kännetecknad 
av misstänksamhet, vilket vi anser fungerar som en barriär mot samarbete. På 
den brittiska marknaden har leverantörerna i högre utsträckning valt att 
producera EMV, vilket snarare har stärkt relationen mellan parterna. De 
brittiska aktörerna ser inte heller några risker för opportunistiskt beteende, 
vilket ytterligare belyser skillnaden mellan den brittiska och den svenska 
inställningen till EMV och fördjupade samarbeten.   
 

”Ett bristande internt samarbete försvårar externt samarbete” 
Det är vår åsikt att bristande internt samarbete mellan funktioner inom 
organisationen skapar svårigheter att samarbeta med andra aktörer i 
värdekedjan avseende informations- och kunskapsutbyte. På den svenska 
marknaden illustreras detta tydligt av svårigheten att prognostisera, en 
aktivitet som är beroende av input från flera olika funktioner och aktörer i 
kedjan. På den brittiska marknaden är informations- och kunskapsutbyte 
mellan funktioner och aktörer i kedjan en central del i samarbetet kring 
prognoser. De identifierar risken och förlusterna förknippade med en felaktig 
prognos som påverkar såväl leverantör som handelsaktör negativt. Skillnaden 
mellan den svenska och den brittiska marknaden är således i vilken 
utsträckning aktörerna har ett fungerande internt samarbete. 
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”Samarbete förutsätter ett långsiktigt perspektiv” 
Det är tydligt att aktörerna på den svenska marknaden i dagsläget har ett 
kortsiktigt perspektiv där den operativa verksamheten tränger undan 
långsiktiga och strategiska frågor. Vi anser att kortsiktighet inte är förenligt 
med en samarbetsstrategi som förutsätter att parterna etablerar långsiktiga 
relationer. Aktörerna tenderar att söka lösningar på dagliga problem internt i 
organisationen. På den brittiska marknaden har aktörerna istället lyft blicken 
och utvecklat långsiktiga relationer och samarbeten mellan aktörerna i 
värdekedjan för att skapa varaktiga konkurrensfördelar. Skillnaden mellan 
marknaderna anser vi ligger i att de brittiska aktörerna trots en turbulent miljö 
ser fördelarna med att investera i samarbeten med avsikt att uppnå långsiktiga 
strategiska vinster. De svenska aktörernas kortsiktiga perspektiv anser vi 
hindrar utvecklingen av samarbeten mellan parterna.  
 

”Samarbete förutsätter tillit vilket inte skapas genom kontrakt” 
Trots att aktörerna på den svenska marknaden anser att de har goda relationer 
till varandra har vi i studien funnit indikationer på att relationerna i viss mån 
karaktäriseras av misstro. Det existerar en prestations- och relationsmässig 
risk vilket vi anser belyser avsaknaden av goodwill och kompetensbaserad 
trust. De formella och detaljerade kontrakt som parterna upprättar för att 
gardera sig mot osäkerhet och opportunism anser vi påverkar den ömsesidiga 
tilliten negativt och gör det svårt för aktörerna att etablera samarbeten. 
Således är det kontrakt och en kontraktsbaserad trust som kännetecknar 
utbytet mellan aktörerna. De brittiska aktörerna menar istället att tillit är den i 
särklass viktigaste faktorn för att etablera ett samarbete och att kontraktet har 
en underordnad betydelse och mer fungerar som ett ramverk. Utbytet mellan 
aktörerna karaktäriseras av goda relationer och trust baserad på goodwill där 
det inte finns någon anledning att befara opportunistiskt beteende.   
  

”Maktutnyttjande och passiva leverantörer förhindrar samverkan” 
På den svenska marknaden kan handelsaktörerna på grund av den höga 
koncentrationen i handelsledet relativt obehindrat styra leverantörerna i 
önskvärd riktning då leverantörerna är beroende av handeln med de stora 
blocken. Leverantörerna upplever att maktförskjutningen har skapat dåliga 
relationer. Vi anser dock att det är själva maktutnyttjandet i de fall det 
förekommer som skapar dåliga relationer och motverkar möjligheten att 
samarbeta. De brittiska aktörernas förtroendefulla relationer och insikt i det 
ömsesidiga beroendet anser vi har möjliggjort utvecklingen av vertikala 
samarbeten. De brittiska leverantörerna har återvunnit makt och inflytande i 
relationen genom att exempelvis producera handelns egna märkesvaror. 
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Skillnaden mellan den brittiska marknaden och den svenska ligger dels i 
handelsledets sätt att hantera beroendet till leverantörerna, men även huruvida 
leverantörerna väljer att aktivt vinna tillbaka inflytande. Handelsledets 
koncentration är högre på den svenska marknaden än på den brittiska och 
kraven på effektivitet och flexibilitet har således varit begränsade på grund av 
en situation snarlik en oligopolmarknad. Detta menar vi minskar 
handelsaktörernas incitament att samarbeta då inget ytterligare värde, ur deras 
perspektiv, kan tillföras genom partnerskap.  
 

”Är inte fördelarna tydliga minskar incitamenten att samarbeta” 
En skillnad som blivit tydlig mellan de svenska och de brittiska aktörerna är 
inställningen till samarbete och vilka vinster och kostnader som de förknippar 
med informations- och kunskapsutbyte. De svenska aktörerna förknippar 
stora kostnader och risker med utbytet och ser inte på samarbete som en 
konkurrensstrategi, vilket vi menar hindrar utvecklingen av samarbeten mellan 
aktörerna. Detta anser vi kan bero på att de svenska aktörerna inte i samma 
utsträckning tar utgångspunkt i marknaden som de brittiska aktörerna. En 
annan orsak är att fördelarna förknippade med kunskapsutbyte inte utgör ett 
lika stort incitament till att samarbeta som på den brittiska marknaden där 
informations- och kunskapsutbyte ses som ett strategiskt verktyg för att skapa 
varaktiga konkurrensfördelar. Vidare anser vi att ytterligare en faktor som 
medför att de svenska aktörerna inte identifierar lika många fördelar, är att 
omorganiseringar i branschen tvingar parterna att ständigt etablera nya 
relationer. Vi menar också att säljar-/köparrelationen är en alltför begränsad 
kontaktyta som medför att aktörerna inte ser samtliga potentiella fördelar. De 
brittiska aktörerna samarbetar i dagsläget inom många områden såsom 
prognostisering och produktutveckling vilket har möjliggjorts genom 
integration av aktörernas specialiserade kunskap. Således menar vi att det kan 
vara svårt att rättfärdiga de investeringar som ett samarbete förutsätter när 
fördelarna som identifieras av aktörerna inte är tillräckligt stora för att väga 
upp kostnaderna. 

7.2 Litteraturreflektion 
Resultaten från vår studie visar att trust är den enskilt viktigaste variabeln för 
att få ett samarbete avseende informations- och kunskapsutbyte till stånd. 
Samtliga barriärer som vi identifierat i studien har direkt eller indirekt 
koppling till bristande förtroende mellan parterna på den svenska marknaden 
för dagligvaruhandel. Därför anser vi i likhet med kritiker till 
transaktionskostnadsteorin (Sako, 1992; Gulati, 1995; Chiles & MacMackin, 
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1996; Das & Teng, 1998; Nooteboom, 1999; Van der Meer-kooistra & 
Vosselman, 2000; Das & Teng, 2001) att trust inte kan utelämnas i studier 
kring samarbeten. Våra resultat visar att trust blir speciellt viktigt att ta hänsyn 
till när samarbetet avser informations- och kunskapsutbyte då ”varan” enligt 
vår uppfattning kan betraktas som en känslig resurs. Resonemanget återfinns i 
Grants (1996b) teori om det resurs- och kunskapsbaserade synsättet som ser 
företaget som en unik uppsättning idiosynkratiska resurser. Om kunskap ses 
som företagets viktigaste resurs, anser vi att utbyte av denna resurs kräver en 
relation präglad av ett stort ömsesidigt förtroende.  
 
I diskussionen kring trust och styrning är forskarnas åsikter skilda. Vi anser att 
resultaten från vår studie befäster att styrning kan vara skadligt för tilliten i en 
relation där samarbete skall ske kring information och kunskap. Studien visar 
även att kunskapsöverföring i enlighet med Grants (1996a, 1996b) 
resonemang är svårt att genomföra med marknadskontrakt eftersom det är 
problematiskt att i ett kontrakt specificera värdet av kunskap. I de samarbeten 
som vi har undersökt skapas värde först när kunskapen integreras och en 
gemensam förståelse kring informationen skapas. Värdeskapande anser vi inte 
kan åstadkommas i avsaknad av trust och förekomsten av styrning kan heller 
inte ersätta behovet av trust i särskilt hög grad. I sammanhang där samarbete 
avser informations- och kunskapsutbyte menar vi därför att tillit och styrning 
inte kan betraktas som substitut vilket Das & Teng (1998) anser. Vår 
uppfattning är att styrning och trust inte heller kan sägas ha ett fullständigt 
komplementärt förhållande vilket Inkpen & Currall (1997 i Das & Teng, 
1998) och Leifer & Mills (1996 i Das & Teng, 1998) belyser. Till viss grad 
menar vi att bristande trust går att ersätta med en högre grad av styrning. 
Studien visar att dåliga erfarenheter från tidigare samarbeten kan vägas upp av 
en utökad styrning.  
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