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1. Inledning 
Det första kapitlet avser att ge läsaren en bakgrund till uppsatsen och att 
presentera dess syfte. Därefter ger vi en kort beskrivning av studier som 
tidigare har gjorts gällande styrning av leverantörsrelationer inom den 
svenska detaljhandeln. Efter att målgruppen har definierats avslutas 
kapitlet med en presentation av uppsatsens disposition.  
 

1.1 Bakgrund 
För dig som privatkonsument är utbudet av produkter idag större än 
någonsin, vilket medför att du kan ställa allt högre krav gällande kvalitet 
och pris. Uppfylls inte dina förväntningar är det många gånger bara för dig 
att byta leverantör. Utvecklingen mot bredare utbud av produkter med allt 
kortare livslängd har bidragit till nya sätt att agera hos företagen. Att vara 
först ute på marknaden med nya och bättre produkter är för många företag 
ett måste för att uppnå och bibehålla konkurrensfördelar.  
 
Kraven har fört med sig att företagen måste vara flexibla och för att 
möjliggöra snabba omställningar har många företag valt att specialisera sig 
på en mindre del av verksamheten. De blir därmed beroende av resurser 
från andra företag för att nå ut med sin produkt på marknaden. En följd av 
detta är att det på senare år har blivit vanligare att företag samarbetar i en 
interorganisatorisk relation för att säkra resurstillgången och på så sätt 
skapa konkurrensfördelar gentemot andra aktörer på marknaden. Likt en 
relation mellan två individer har dessa företag funnit något hos den andra 
aktören som tillför den egna verksamheten värde. Just-in-time och 
gemensam produktutveckling är exempel på samarbeten som gör att företag 
på ett kostnadseffektivt sätt kan komma snabbare till marknaden med sina 
produkter.  
 
Intentionen med samarbeten mellan företag är att finna alternativ som är 
effektivare än att äga, och utöva auktoritet, men mer kontrollerbart än 
relationer som innebär tillfälliga transaktioner på marknaden. (Dahlgren et 
al, 2001) Ett område där samarbeten är vanligt förekommande är 
tillverkningsindustrin, där företags respektive verksamhet kopplas till 
varandra genom att den ena organisationens output utgör input i nästa. 
Bilindustrin utgör ett bra exempel där företag i hög grad koncentrerar sig 
på sin kärnverksamhet och lägger ut andra delar, exempelvis lagring och 
produktion, på externa leverantörer. Det ställs här stora krav på 
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biltillverkarens komponentleverantörer att dessa ska leverera i tid och med 
rätt kvalitet för att högsta effektivitet ska uppnås.  
 
För att ett samarbete mellan två företag ska ta form bör den medföra 
ekonomiska fördelar för båda parter, men att ingå i en djup relation med ett 
annat företag kan också innebära vissa risker och svårigheter. Bland annat 
finns det en risk att någon av parterna på bekostnad av den andra utnyttjar 
känslig information för egen vinning. Kontroll av relationen och förekomst 
av tillit blir av denna anledning ett viktigt inslag. Studier av vertikala 
samarbeten har dokumenterat att det är vanligt att samma styrmekanismer 
som används inom organisationer används för att kontrollera att 
interorganisatoriska relationer medför de ekonomiska vinster som 
förväntas. Dessa studier har främst genomförts i industriella sammanhang. 
Hur ser det ut inom andra områden? 
 
Inom branscher, där det finns ett stort inslag av konkurrens och där de 
varor som utbyts inte är särskilt komplexa, har relationer traditionellt sett 
inte haft något större inslag av styrning. Detaljhandeln får anses motsvara 
ett sådant område. Det verkar dock som det internationellt sett sker en viss 
styrning inom delar av detaljhandeln (Frances & Garnsey, 1996). Är det så 
i Sverige också?  
 
Den svenska detaljhandeln är mångfacetterad och olika branscher inom den 
har olika karaktäristik. En trend inom hela den svenska detaljhandeln är att 
den blir allt mer koncentrerad till ett litet antal, men större aktörer. I 
periferin av flera svenska städer har det på senare tid byggts upp allt större 
handelskomplex där samma butikskedjor är etablerade. Samma tendenser 
går att urskilja i stadskärnorna. Detta visar på att det stora inslag av 
konkurrens som annars har varit detaljhandelns tydliga attribut sakta men 
säkert minskar. Hur påverkar dessa koncentrationstendenser 
leverantörernas marknad? En annan trend inom detaljhandeln är att 
detaljisterna minskar antalet leverantörer, vilket innebär en intensifiering i 
samarbetet med kvarvarande. Leder dessa trender till fler samarbeten som 
kräver styrning?  
 
Internationellt sett har också detaljisternas egna varumärken, eller så 
kallade Private Label, fått ett starkt fotfäste och påverkat 
leverantörsrelationerna (Frances & Garnsey, 1996). Även i Sverige har allt 
fler detaljister, exempelvis bland dagligvaror, börjat exponera sina Private 
Label i större utsträckning än tidigare. Leder ökningen av Private Label till 
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att detaljisterna engagerar sig mer i produktionen av varorna och därmed 
inleder ett intensivare samarbete med leverantörerna? 
 
Trots liknande tendenser inom hela detaljhandeln verkar de utvecklas i 
olika snabb takt i branscherna inom den. Branscherna verkar således 
fortfarande vara skilda gällande bland annat grad av konkurrens och grad 
av osäkerhet. Betyder detta att det förekommer skillnader i hur samarbeten 
inom de olika branscherna styrs? Vi har inte funnit någon tidigare 
undersökning som jämför styrning av leverantörsrelationer inom flera olika 
branscher inom detaljhandeln. 
 
Enligt ovanstående menar vi att en undersökning av styrning av 
leverantörsrelationer inom detaljhandel är intressant och relevant att 
genomföra.  

1.2 Syfte 
Undersökningens syfte är att beskriva och analysera hur styrning av 
leverantörsrelationer inom detaljhandeln kan utformas. Undersökningen 
mynnar ut i en styrmodell, applicerbar på detaljhandeln. 
 

1.2.1 Syftesprecisering 
• Hur styrs leverantörsrelationerna inom den svenska detaljhandeln? 
• Varför styrs leverantörsrelationerna inom den svenska detaljhandeln 

på det sätt de gör? 
• Hur kan en modell för styrning av leverantörsrelationer inom den 

svenska detaljhandeln se ut? 
 

1.3 Kunskapsinventering 
Det har tidigare gjorts undersökningar kring relationer inom den svenska 
dagligvaruhandeln. De undersökningarna behandlar IT-samarbete för 
effektivare lagerstyrning och distribution (Jacobsson, 1998), medan Elg & 
Johanson (1992, 1997, 2000) har tittat på interorganisatoriska nätverk i 
Europa, vilket de har illustrerat med hjälp av den svenska 
dagligvaruhandeln. I Elg & Johanssons undersökningar (1992, 1997) kan vi 
utläsa hur det inom de svenska dagligvarukedjorna, från tillverkare till 
grossist och detaljist förekommer motsättningar bland annat på grund av 
brist i tillit. De här författarna har dock ett vidare perspektiv än vad vi har 
eftersom de tittar på nätverk som helhet, medan vi finner det intressant att 
studera den enskilda interorganisatoriska relationen mellan leverantör och 
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detaljist. Även Ossiansson (1997) har studerat nätverk inom 
dagligvaruhandeln. Enligt henne kännetecknas relationerna mellan de 
största leverantörerna och detaljisterna av långvarighet. Hon menar att 
vissa relationer till och med har institutionaliserats. Leverantörerna har 
tidigare besuttit en maktposition, men Ossiansson (1997) menar att denna 
utjämnas med centraliseringen och att detaljisterna börjar tillverka Private 
Label.  
 

1.4 Uppsatsens målgrupp 
Den avsedda målgruppen för denna uppsats är studenter, forskare och 
praktiker som har intresse i styrning av leverantörsrelationer inom 
detaljhandeln och branscher som till sin karaktär liknar detaljhandeln. 
  

1.5 Uppsatsens disposition 
I det första kapitlet har vi gett läsaren en bakgrund till uppsatsen, definierat 
och preciserat syftet samt beskrivit vilken målgrupp vi vill nå. Dessutom 
har en kort beskrivning av den forskning som tidigare har genomförts kring 
interorganisatoriska relationer inom den svenska detaljhandeln framställts. 
Kapitel två har som syfte att ge läsaren en karta över undersökningens 
genomförande och metodansats. Det därpå följande kapitlet avser att ge 
läsaren ännu en karta, denna gång över detaljhandeln och de branscher 
inom den som undersöks i studien. I kapitel fyra ges en teoretisk 
introduktion till interorganisatoriska relationer och styrning av dessa. 
Kapitel fem till och med kapitel sju redovisar den insamlade empirin. I det 
åttonde kapitlet analyserar vi leverantörsstyrning inom detaljhandeln 
utifrån vår fallstudieliknande undersökning och i det nionde och sista 
kapitlet presenteras den modell för styrning av leverantörsrelationer inom 
detaljhandeln som vi med utgångspunkt i vår undersökning har tagit fram. 
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2. Metod 
Det andra kapitlet avser att först presentera undersökningens ansats, 
varefter dess praktiska genomförande beskrivs. Kapitlet ska fungera som 
en karta över undersökningens genomförande för att underlätta läsarens 
bedömning av dess tillförlitlighet.  
 

2.1 Ansats 
I vår undersökning har vi haft för avsikt att beskriva hur 
interorganisatoriska relationer ser ut och styrs, men även att förstå varför. 
Av denna anledning har det varit viktigt att komma nära fenomenet, varför 
vi har valt att genomföra en kvalitativ undersökning. Den kvalitativa 
metoden tillåter en flexibilitet som gör det möjligt att anpassa 
undersökningen löpande under studiens gång (Repstad, 1999), vilket vi har 
ansett vara viktigt att ta fasta på. Insikter som har gjorts under studiens 
genomförande har till exempel orsakat att problemfrågorna och lämpliga 
respondenter har skiftat.  
 
En vanlig forskningsstrategi vid genomförande av en studie med hjälp av 
kvalitativ metod utgörs av den så kallade fallstudien. En sådan strategi 
tillåter den flexibilitet som nämnts ovan (Eisenhardt, 1989). Vår studie har 
flera likheter med en fallstudie, varför vi anser att vi har använt oss av en 
fallstudieliknande strategi. När vi började vår undersökning hade vi 
formulerat ett ungefärligt undersökningsproblem. Vi visste att vi empiriskt 
skulle kartlägga leverantörsrelationer inom detaljhandeln och därefter uttala 
oss om styrningen av dessa. Forskningsproblemet bör, på ett sådant sätt, 
vara definierat i grova drag, annars kan det vara svårt att veta vilka data 
som blir intressanta att koncentrera sig på vid insamlandet, vilket kan leda 
till att datamängden blir ohanterlig (Eisenhardt, 1989).  
 
I studien ställs frågorna hur och varför eftersom vi vill uppnå en förståelse 
för det empiriska fenomen som studeras. Yin (1994) anser att tillsammans 
med att studiens fokus utgör ett samtida fenomen som är svårt att plocka ur 
sin naturliga kontext, är fallstudiestrategin lämplig att använda när dessa 
frågor ställs. Vi menar att det inte skulle vara möjligt att studera 
interorganisatoriska relationer utanför de organisationer, mellan vilka de 
existerar. Det skulle vara svårt att konstruera dem i en annan kontext. Vi 
kommer dock inte riktigt så nära den verkliga kontexten som vi skulle 
önska eftersom vi inte har haft någon möjlighet att göra några 
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observationer när organisationerna verkligen interagerar, exempelvis vid ett 
möte.  
 
Vår undersökning har pågått under en kortare tid. Den period som har 
funnits att tillgå för litteraturgranskning, insamling av empirisk data, analys 
och framställande av rapport har utgjorts av knappt tjugo veckor. Denna 
period anser vi ha varit något för kort för att genomföra en fallstudie av det 
slag som omskrivs i metodlitteraturen. Enligt denna verkar det vara 
sedvanligt att studierna pågår över en mycket längre tidsperiod och att 
undersökaren på något sätt lever i den kontext som undersöks för att uppnå 
högsta möjliga förståelse för de fenomen som studeras i denna. Här bör 
dock tilläggas att det inte finns något bestämt ideal för hur en fallstudie ska 
genomföras och hur lång tidsperioden bör vara är inte precist definierat. 
Enligt ett flertal författare bör insamling av data pågå tills en mättnad är 
uppnådd. Denna mättnad uppnås när ytterligare data inte tillför studien 
någon ny information (Eisenhardt, 1989, Glaser & Strauss, 1967). Ofta 
används ett flertal olika metoder för att samla in data vid en fallstudie. 
Observationer, intervjuer och studier av dokument är exempel på metoder 
som kan kombineras för att få en så djup förståelse som möjligt för det 
studerade fenomenet (Merriam, 1994). Vi har inte fått tillgång till några 
dokument eller haft möjlighet att göra några observationer av de 
interorganisatoriska relationerna, utan vi har i huvudsak använt oss av 
kvalitativa intervjuer vid vår undersökning. Detta har medfört att det som 
har undersökts i mångt och mycket får anses utgöra respondenternas 
uppfattning om relationerna och styrningen av dessa. Eisenhardt (1989) tar 
också upp att det inte är nödvändigt att använda flera olika metoder, men 
menar att det kan öka validiteten i studien.  
 

2.1.1 Undersökningens design 
Vi har valt att undersöka ett flertal fall för att göra det möjligt att jämföra 
styrning av interorganisatoriska relationer inom olika delar av 
detaljhandeln. Yin (1994) för ett resonemang kring Single Case Studies, där 
enbart ett fall undersöks, och Multiple Case Studies, där fler, men bara ett 
fåtal, fall ingår i studien. En studie med ett fall är enligt författaren lämplig 
om ett ovanligt, ett kritiskt eller ett avslöjande fall undersöks. En multipel 
fallstudie är däremot lämplig om, som i vår undersökning, en jämförelse 
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mellan flera fall eftersöks. Vi kan därmed likna vår undersöknings design 
med det som Yin (1994) benämner multipel design1. 
 

2.1.2 Theoretical sampling 
Under vår studie har vi kontinuerligt gjort medvetna val av vad som ska 
studeras. Att vara medveten är något som är viktigt vid genomförande av 
en fallstudie eftersom bara ett eller ett fåtal fall ingår i undersökningen och 
det då är viktigt att det fenomen som har valts att studeras verkligen 
existerar i urvalet. Theoretical Sampling, är ett begrepp som kommer från 
Glaser & Strauss (1967) Grounded Theory. Begreppets innebörd är att 
undersökaren, på grundval av relevans för studiens teoretiska syfte, noga 
väljer ut ett antal fall som ska ingå. Således väljs fall i enlighet med den 
teori som undersökaren söker utveckla. Detta kan jämföras med hur vi har 
valt fall för att undersöka om våra förväntningar på skillnader mellan 
branscher har medfört skillnader i hur de olika interorganisatoriska 
relationerna är utformade och styrs. Vi valde fall baserat på insikter som 
gjordes vid en mindre förundersökning om branscherna. Undersökaren bör 
fortsätta att studera flera fall till den tidpunkt en mättnad har uppnåtts, men 
i verkligheten är det ofta resurstillgången som måste begränsa studien. 
(Glaser & Strauss, 1967) Det sistnämnda är vad som har begränsat vår 
studie. 
 

2.1.3 Generalisering av fallstudier 
Vi har inte som avsikt att göra några generaliseringar som definierar hur 
vanligt förekommande det är att interorganisatoriska relationer är 
utformade eller styrs på ett visst sätt inom detaljhandeln. Vi har istället 
avsett att söka uppnå en förståelse för hur och varför dessa relationer kan 
vara utformade och styras på det sätt de görs. Denna förståelse har vi sedan 
beskrivit och analyserat och det kan vara troligt att relationer inom liknande 
kontexter är utformade och styrs på ett liknande sätt, vilket möjliggör 
generalisering till en sådan kontext. Vi ämnar generalisera vår studie 
genom att utforma en modell för styrning av leverantörsrelationer inom 
detaljhandeln. Hartley (1995) stödjer detta genom att ange att en fallstudie 
kan ta fram och belysa det typiska för processerna i den organisation eller 
kontext där undersökningen har ägt rum, vilket gör det möjligt att 
generalisera till teoretiska förslag som kan vara applicerbara i liknande 

                                                 
1 Se kapitel 2.2.1 Förberedelser för en beskrivning av vår multipla fallstudieliknande 
design. 
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kontexter och processer. Detta sätt att generalisera teorier benämns 
analytisk generalisering (Yin, 1994). 
 
Det ligger således inte i den kvalitativa fallstudiens syfte att göra några 
statistiska generaliseringar, utan de generaliseringar som görs i samband 
med fallstudier är teoretiska och behöver inte vara hänförbara till en hel 
population (Yin, 1994). En studies resultat kan generaliseras vidare då det 
kopplas till existerande teorier. Det kan vara ett sätt att göra 
generaliseringarna så starka som möjligt. Ett annat sätt kan vara att se till 
att undersökningens validitet är hög och att undersökaren presenterar 
alternativa förklaringar. (Eisenhardt, 1989) 
 
Genom att undersöka tre branscher har vi hoppats kunna fånga skillnader 
som råder inom detaljhandeln som helhet och inte bara skillnader som råder 
mellan två branscher. Vi anser att detta gör studien mer generaliserbar till 
detaljhandeln eftersom fler aspekter av dess kontext fångas in. Vi anser att 
vi genomför något som kan liknas vid så kallad triangulering, vilket bland 
annat Yin (1994) behandlar. Syftet med triangulering är att ge validitet och 
reliabilitet åt insamlad data (Miller, 1994). Det finns olika former av 
triangulering, bland annat datatriangulering och metodtriangulering. Den 
första syftar att ge högre reliabilitet åt undersökningen via insamling av 
data från ett flertal källor, medan den andra avser utnyttjandet av flera 
metoder vid datainsamlingen, exempelvis dokumentstudier, intervjuer samt 
observationer. (Yin, 1994) Vår triangulering, att vi har hämtat data från 
flera branscher, kan vi av dessa närmast likna vid datatriangulering.  
 

2.1.4 Teoriutveckling genom fallstudie 
Teori kan utvecklas genom tre stadier. Vanligtvis koncentrerar sig forskare 
på ett av dessa. Det första stadiet är teoriupptäckt, vilket innebär att en helt 
ny teori framställs. Det tredje stadiet är vederläggning av teori, vilket 
inträffar när en forskare söker falsifiera en befintlig teori genom att 
uppbringa negativa bevis. Stadiet mellan de två ovanstående utgör 
teoriförfining, vilket vi menar att det teoretiska bidraget, modellen, i vår 
studie kan liknas vid. I detta stadium av teoriutveckling värderas teoretiska 
koncept och de klarläggs successivt genom interaktion med data. (Keating, 
1995) 
 
Repstad (1999) talar också om att kvalitativa studier förtydligar teorier eller 
gör dem mer eller mindre trovärdiga. I denna studie söker vi, i ett första 
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steg, kartlägga styrningen av leverantörsrelationer som finns inom 
detaljhandeln för att i ett andra steg, i analysen, applicera befintlig teori 
angående interorganisatoriska relationer på vårt empiriska material. På så 
sätt integreras teori med empirisk data och ett förslag till teoriförfining 
framställs i form av en modell applicerbar på detaljhandeln. 
 

2.1.5 Tolkningar 
När ett fenomen ska studeras på djupet med hjälp av kvalitativ metod är det 
oundvikligt att tolkningar görs. Att tolka är att ange betydelser, vilket görs 
för att uppnå förståelse. Tolkningar grundas på kunskap om, och tidigare 
erfarenheter av, det som tolkas. (Ödman, 1979) En person som exempelvis 
observerar en handske på sin väns hand kan lätt förstå att det observerade 
objektet utgör just en handske eftersom den observerande personen har 
tidigare erfarenheter av en handskes utseende och användning. För att vi 
ska förstå hur de interorganisatoriska relationerna inom detaljhandel ser ut 
och styrs tolkar vi det insamlade materialet i förhållande till vår tidigare 
förförståelse som vi har tillgodogjort oss genom teoriinläsning. Våra 
tolkningar i samband med undersökningens genomförande har troligtvis 
präglats av den förförståelse kring samarbetsrelationer som vi har 
tillgodogjort oss under arbetets och utbildningens gång och även av den 
förförståelse vi har tillgodogjort oss om detaljhandelns olika branscher. För 
att möjliggöra för läsaren att bedöma huruvida våra tolkningar är riktiga 
redovisas vår referensram i kapitel fyra. I kapitel tre ges dessutom en 
beskrivning av detaljhandeln och dess branscher. 
 
Den tidigare nämnda handsken skulle också kunna beskrivas som en vante 
av en person som har erfarenhet av ett annat språkbruk. En tydlig 
begreppsapparat blir således viktig för att tydliggöra för andra vad som har 
observerats vid en undersökning. Det är vanligt att olika discipliner 
använder en begreppsapparat som kan vara svår för individer som inte är 
familjära med disciplinen att förstå. (Föllesdal et al, 1990) Vi har 
genomgått en snart fyraårig utbildning inom företagsekonomi och har 
genom denna utbildning tillgodogjort oss den begreppsapparat som 
används inom området. Eftersom den målgrupp vi vänder oss till troligtvis 
har ett intresse i företagsekonomi anser vi det vara i sin ordning att använda 
detta språk i rapporteringen av uppsatsen. Dock har vi försökt, så långt det 
har varit möjligt, att undvika använda fackspråk under datainsamlingen 
eftersom det har varit osäkert hur förtrogen varje respondent är med de 
företagsekonomiska termerna. Ett exempel på hur vi även i rapporten har 
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försökt undvika att några missförstånd ska kunna uppstå genom språkbruk 
är att vi undviker att använda begreppet nätverk på grund av att begreppet 
har getts flera olika betydelser inom många olika områden.  
 
Det är viktigt att en undersökare uppvisar en Theoretical Sensitivity, alltså 
en teoretisk känslighet, vilket betyder att det är av vikt att undersökaren 
inte blundar för sådant som talar för att den förväntade teorin inte stöds 
(Glaser & Strauss, 1967). Vi har försökt vara så vakna som möjligt för att 
upptäcka både sådant som stödjer och inte stödjer våra förväntningar. Vi 
tror att detta till stor del har underlättats av att vi båda har varit närvarande 
vid varje intervju och att vi har varit lyhörda för olika resonemang hos 
respondenterna.  
 

2.2 Undersökningens genomförande  
 

2.2.1 Förberedelser 
Denna undersökning tog sin början i en mindre förstudie av detaljhandeln 
eftersom vi ville skaffa oss en uppfattning om branschens utformning och 
karaktärsdrag, exempelvis gällande konkurrens och 
koncentrationstendenser. Vi sökte även få en uppfattning om hur starka de 
interorganisatoriska relationerna verkade vara inom branschen och 
huruvida det förekommer någon styrning av dem. Förstudien bestod dels av 
att ta telefonkontakt med branschorganisationer och företag verksamma 
inom detaljhandeln, men även av att ta del av tidigare gjorda studier av 
branschen och av interorganisatoriska relationer. Olika branscher visade sig 
vara utsatta för olika hög grad av konkurrens och relationerna verkade vara 
olika mycket omgivna av en social kontext eller enbart affärsmässiga inom 
de olika branscherna. 
 
Illustrationen nedan är en bearbetning av den modell som illustrerar den 
multipla fallstudien i Yin (1994). Vi har gjort om modellen så den passar 
vår fallstudieliknande design. Med illustrationen vill vi visa hur olika 
förväntningar har legat till grund för våra val av de branscher och företag 
inom detaljhandeln som ingår i vår studie och hur vi sedan har arbetat med 
varje relation för att sedermera göra en jämförande analys. Slutligen har vi 
modifierat de förväntningar vi har haft och försökt koppla vårt resultat till 
andra kontexter med hjälp av vår modell. Förklarande text ges i de närmast 
följande kapitlen. 
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Figur 1. Illustration av vår fallstudiedesign. 

Källa: Egen bearbetning av Yin (1994, sid. 49) 
 

2.2.2 Val av branscher 
Baserat på insikter om skillnader mellan branscherna2 och de förväntningar 
förstudien medförde valde vi att studera dagligvarubranschen, 
klädbranschen samt möbelbranschen. Vi ansåg att dessa branscher kunde 

                                                 
2 Se kapitel 3. Branschbeskrivning för beskrivning av skillnaderna. 
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uppvisa vissa skillnader gällande konjunkturers påverkan, antal aktörer 
samt olika hög grad av koncentration. De skillnader mellan branscherna 
som vi har förväntat oss har lett till att designen av den fallstudieliknande 
undersökningen kan liknas vid Yins (1994) multipla fallstudiestrategi. Den 
förväntning som har föranlett detta redovisas nedan: 
 

• Det finns olikheter i branscherna inom detaljhandeln, vilket 
sannolikt påverkar relationerna. Vi väljer därför att studera tre olika 
branscher för att möjliggöra jämförelse och triangulering för säkrare 
resultat. 

 
Vi har också haft förväntningar på att det inom en av de valda branscherna, 
nämligen dagligvaror, finns skillnader i relationerna beroende på vilka 
varor som utbyts i relationen, vilket har medfört att vi har valt att studera 
tre olika relationer inom denna bransch. Förväntningarna som har föranlett 
detta kan uttryckas enligt följande: 
 

• Inom dagligvaruhandeln arbetar företagen tydligt med olika 
kategorier av varor. Vi tror att det kan finnas skillnader i hur Färska 
Varor behandlas i jämförelse med Torra Varor. Därför väljer vi att 
studera relationer inom båda dessa affärsområden. 

 
• Inom dagligvaruhandeln blir det allt vanligare med Private Label 

som kvalitetsmässigt ska motsvara marknadsledande produkt. Vi 
tror att denna utveckling kan påverka relationerna och styrningen av 
dessa eftersom det borde bli viktigt för detaljisten att hålla en jämn 
och god kvalitet på varorna och därmed svårare att byta leverantör. 
Av denna anledning väljer vi också att studera en relation mellan 
dagligvarudetaljisten och en producent som tillverkar Private Label. 

 

2.2.3 Identifiering av företag och respondenter 
Nästa steg var att ta kontakt med företag inom respektive utvald bransch. 
Vi hörde av oss till ett antal företag med en beskrivning av vad vår 
undersökning skulle behandla. De företag som vi fick kontakt med var 
Axfood AB inom dagligvaruhandeln, AB Lindex inom klädbranschen samt 
Mio AB inom möbelbranschen. De företag som vi tog kontakt med var 
således uteslutande detaljister, men för att det ska vara intressant att studera 
styrning av relationer blir det viktigt att ta hänsyn till båda parters syn på 
styrningen. Av denna anledning räckte det inte att ta kontakt med 
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detaljisterna. Vi hade dock inte möjlighet att själva identifiera vilka 
leverantörer som var lämpliga att intervjua eftersom vi inte hade någon 
insikt i vilka leverantörer detaljisterna hade utvecklat några närmare 
samarbetsrelationer till. Vi ansåg det inte vara intressant att undersöka en 
relation där det inte fanns något närmare samarbete och av den orsaken var 
vi varit tvungna att lämna över identifieringen av leverantörerna till 
detaljisterna. I detta ser vi en viss risk för snedvridning eftersom 
detaljhandelsföretagen kan ha valt en leverantör vilken de vet enbart pratar 
gott om det egna företaget och deras samarbetsrelation. Detta kan påverka 
rapporten i slutändan, men vi anser att företaget i detta fall hade bättre 
förutsättningar att identifiera lämpliga leverantörer. 
 
I fallet inom klädbranschen finns leverantörerna till det identifierade 
företaget uteslutande utomlands, i huvudsak i Asien. Av denna anledning 
har vi inte haft möjlighet att ta kontakt med någon leverantör. 
Undersökningen får därmed anses brista något i mätbarhet. Andra 
undersökta relationer visar på att uppfattningen kring samarbetets styrning 
och utveckling kan variera beroende på vilken part som beskiver denna och 
det är inte säkert att Lindex leverantörer skulle ha samma syn på 
samarbetet med detaljisten som denne i sin tur har. Vi har försökt ersätta 
denna parts synvinkel med data som får anses utgöra det bästa möjliga 
alternativet. Vi har därför sökt jämföra den data som vi har fått från vår 
respondent i detaljistledet med tidigare undersökningars beskrivning av 
branschens relationer. Vi vill även tillägga att vi anser det vara sannolikt att 
en respondent från exempelvis ett kinesiskt företag som Lindex har ett nära 
samarbete med inte skulle gå in på några detaljer i relationen som skulle 
kunna anses vara känsliga, utan denna skulle sannolikt inta en offentlig 
ställningspunkt.  
 
De personer som av oss ansågs lämpliga att intervjua var sådana som till 
stor del arbetar i relationen, men som också har en övergripande 
uppfattning om företagens leverantörsrelationer som helhet. Vi menar att 
detta har möjliggjort en jämförelse mellan den studerade 
samarbetsrelationen och andra relationer som ej är präglade av en lika hög 
grad av samarbete. 
 

2.2.4 Datainsamling genom intervjuer 
Empirisk data till denna undersökning har i huvudsak samlats in med hjälp 
av kvalitativa intervjuer. Vi menar att intervjuer och observationer får anses 
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vara de metoder som ger bäst insikt i det fenomen som vi har undersökt. 
Dock har vi varit hindrade från att genomföra observationer eftersom vi 
inte har haft någon möjlighet att närvara vid de tillfällen de studerade 
parterna interagerar. Det är möjligt att observationer av oss, som oberoende 
parter, skulle kunna ge undersökningen ett annat resultat.  
 
Vi har genomfört tio intervjuer3 av mer formell karaktär, varav fem var 
besöksintervjuer och fem telefonintervjuer. På grund av vissa brister i vår 
intervjuguide vid genomförandet av våra första intervjuer har även sex 
uppföljningsintervjuer genomförts, vilka enbart utgjordes av 
telefonintervjuer. På grund av den kvalitativa studiens flexibilitet hade vi 
möjlighet att följa upp intervjuerna. Vi vill även poängtera betydelsen av de 
samtal som har förts med respondenterna och andra personer i deras 
organisationer vid besöken på företagen. Särskilt i det undersökta fallet 
inom möbelbranschen har dessa haft stor betydelse för vår förståelse för 
relationen. Vi vill därmed framhålla betydelsen av detta som en kritik mot 
att besöksintervjuer inte har genomförts hos alla respondenter. 
  
De ovan nämnda intervjuvarianterna, telefon- respektive besöksintervju, 
har båda sina för- och nackdelar. Fördelar med besöksintervjuer är att det är 
lättare att ställa öppna och mer komplicerade frågor om undersökaren finns 
på plats hos respondenten. Detta eftersom möjligheten till förklaring är 
större om det skulle uppstå några missförstånd. Nackdelen är främst att det 
är dyrt att genomföra eftersom det kan innebära mycket resande. Det finns 
även en risk att intervjuaren påverkar respondenten genom att finnas på 
plats. (Kvale, 1997) Telefonintervjuer är ett tillräckligt bra mätinstrument 
om respondenterna befinner sig på långt avstånd och resurser förhindrar 
undersökaren från att besöka dem. (Dahmström 1996) Alla våra intervjuer 
har pågått under cirka 30 till 60 minuter.  
 
Vi har ansett semistandardiserade intervjuer vara den lämpliga 
intervjuformen vid vår undersökning, eftersom denna tillåter en flexibilitet 
som gör det möjligt att gå djupare in i respondenternas svar. Det blir 
möjligt att ställa uppföljningsfrågor för att uppnå en större förståelse och 
understödja bättre tolkningar. Samtidigt har metoden gett ett stöd i form av 
en på förväg framställd intervjuguide som har definierat frågor och 
ämnesområden som var lämpliga att behandla, vilket hindrade att intervjun 
gled ifrån sitt ämne och hjälpte oss att vara de som styrde intervjun. Detta 

                                                 
3 Se Bilaga för intervjufrågor 
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är också de fördelar som Kvale (1997) identifierar hos den 
semistandardiserade intervjun.  
 
Intervjuerna spelades in på band för att göra det möjligt för oss båda att 
under intervjuns gång vara vakna och lyssna på respondentens svar och 
därmed kunna ställa uppföljningsfrågor vid lämpliga tillfällen. 
Respondenterna hade gett sitt medgivande till och var medvetna om att 
deras svar spelades in. Intervjuerna skrevs därefter ut i text och skickades 
till respondenterna för att de skulle få en möjlighet att gå igenom vad som 
hade sagts och stryka sådant som kanske inte var sant, eller förtydliga 
sådant som inte ansågs vara tillräckligt belyst. Att ge respondenterna 
möjlighet till detta är ett sätt att öka undersökningens validitet (Yin, 1994). 
Många gånger tycker respondenter att de har gått för långt i sin öppenhet 
när de får se vad de har sagt under intervjun (Repstad, 1999). Av denna 
anledning har det varit viktigt för oss att återsända materialet för eventuell 
revidering för att sen kunna använda det obehindrat i empiribeskrivningen 
och i analysen. Respondenterna gavs möjlighet att studera utskrifter av 
intervjuerna både efter den första intervjun och uppföljningsintervjun.  
 
Vi är medvetna om att det kan finnas en möjlighet att någon respondent 
svarade mer reserverat och inte gärna tog upp aspekter av relationen som 
av den andra parten skulle kunna anses stötande. Att komplettera 
intervjuerna med observationer skulle sett ur detta perspektiv troligtvis 
bidra med ett mer tillförlitligt resultat.  
 

2.2.5 Insamling av sekundärdata 
Sekundärdata, vilken enligt Dahmström (1996) utgörs av befintlig data 
sammanställd i exempelvis statistik och rapporter, har för vår undersökning 
haft betydelse främst för förstudien, branschbeskrivningen samt för att 
skaffa oss en referensram kring styrning av interorganisatoriska relationer. 
Det finns mycket omfattande teori kring styrning av relationer mellan 
företag. Det har inte varit möjligt för oss att gå igenom all litteratur inom 
området. Det urval som vi har presenterat i kapitel 4. Teori anser vi ge en 
god bild och förståelse för interorganisatoriska relationer och styrning av 
dessa. Urvalet bygger på att vi löpande under studien har kopplat den 
insamlade empirin till befintlig teori.  
 
Det viktigaste vid användande av sekundärdata är att källan är tillförlitlig 
och trovärdig (Dahmström, 1996), vilket är en bedömning som 
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undersökaren bör göra. I första hand har vi valt att använda oss av 
originalkällor i så stor utsträckning som möjligt. Det finns annars en risk att 
originalkällan har blivit feltolkad i det material som ligger till grund för 
denna studie (Repstad, 1999), vilket är något vi har velat undvika. För att 
bedöma källornas tillförlitlighet har vi i viss mån tittat på författarens 
avsikter att generalisera sin studie. Att många av våra sekundärkällor är 
publicerade i vetenskapliga tidsskrifter och även används som underlag i 
flera andra vetenskapliga artiklar anser vi också visa på att källan är 
tillförlitlig, även om vi också har försökt att bedöma själva.  
 
Något som kan kritiseras gällande vårt val av teori och källorna för detta är 
att vi har använt vissa teoretiska bidrag som har för avsikt att generaliseras 
till nätverk och inte till relationer mellan bara två parter. Nätverk utgörs i 
våra ögon av relationer mellan fler än två parter. Vi anser att ett nätverk i 
grunden dock är uppbyggt av relationer och att dessa teorier därmed även 
kan göras gällande för relationer bestående av enbart två parter. 
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3. Branschbeskrivning 
Det tredje kapitlet avser att introducera detaljhandeln och de branscher 
som vi har valt att studera närmare. Anges ingen källa är informationen 
hämtad från vår förstudie. 
 

3.1 Detaljhandeln  
Detaljhandel definieras som ”försäljning av transportabla varor till 
privathushåll och till privatpersoner utan att varans utseende och 
beskaffenhet nämnvärt förändras” (Arnberg, 2002, sid.26) och med varor 
här menas inte enbart dagligvaror utan alla konsumentvaror. Av all privat 
konsumtion i Sverige idag står detaljhandeln för cirka en tredjedel. År 2002 
uppgick omsättningen i detaljhandeln till 443 miljarder kronor. 
(www.svenskhandel.se, 040524) Verksamheten inom detaljhandeln är idag 
överlag mer automatiserad, vilket gör att företagen drivs mot ökade 
volymer för att göra automatiseringen lönsam. Automatiseringen beror till 
stor del på företagens ökade fokusering på stordriftsfördelar. 
 
Det finns många olika slags ägandeformer och företagsstrukturer inom 
detaljhandeln och det är alltför komplext att här redogöra för dem alla. Vi 
väljer i stället att ta upp några av de vanligast förekommande:  
 

• Franchiseföretag – enskilt ägda detaljhandelsföretag som genom 
kontrakt med ett fristående tillverkning eller partihandelsföretag 
förbundit sig att följa ett fastställt markandsföringsprogram och 
utnyttja vissa administrativa tjänster. 

• Frivilliga kedjor – detaljhandelsföretag inom samma bransch i 
organiserad, ekonomisk samverkan 

• Filialföretag – företag som har minst två butiker 
• Flerfilialföretag – företag som har minst fem butiker 
• Mångfilialföretag – företag som har minst 25 butiker 

 
Vi har i vår undersökning, ägnat tre branscher uppmärksamhet, 
dagligvaror, kläder och möbler, vilka beskrivs närmre nedan.  
 

3.1.1 Dagligvarubranschen 
Inom svenska dagligvaruhandeln finns i dag tre stora aktörer på 
marknaden: ICA, COOP och Axfood. Dessa tre har tillsammans närmare 
90 procent av den svenska marknaden där ICA är den största enskilda 
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aktören med sina 42 procent. (www.svenskdagligvaruhandel.se, 040308) 
Utvecklingen inom dagligvaruhandeln har på senare år gått mot en allt 
större koncentration där detaljisterna har blivit ännu större genom 
samgående med utländska företag (Eliasson & Hagström, 2002). Makten 
har därmed förskjutits från producenterna och leverantörerna till 
detaljisterna. Det har även skett en koncentration bland leverantörerna, där 
de största idag gynnas (Ossiansson, 1997). Det pågår också en allt större 
centralisering av dagligvaruhandlarnas verksamhet. Detta märks främst i att 
inköp, inom de större organisationerna, numera sker centralt, vilket 
minskar den enskilda butikens möjlighet att själv påverka sitt sortiment. 
Med en central inköpsorganisation uppnår organisationerna ekonomiska 
skal- och stordriftsfördelar.  
 

De tre största företagen Omsättning 2002 Andel av bransch 2002 
Coop 27295 MKR 23,70 % 
Willys lågprislivs AB, Mölndal  8398 MKR 4,70 % 
JS Hemköpskedjan AB, Falun 6341 MKR 3,50 % 
   
De tre största frivilliga kedjorna   

ICA Detaljhandel AB, Västerås 76052 MKR 42,30 % 
Handlarn Solna 1300 MKR 0,70 % 
Matöppet, Hässleholm 340 MKR 0,20 % 
   

SUMMA  75 % 

Tabell 1 Omsättning och andelar dagligvarubranschen 

Källa: Öhman & Nyman, 2003 

 
En annan faktor som väntas påverka strukturen på den svenska 
dagligvarumarknaden är den ökade etableringen av utländska butiker med 
uttalad lågprisprofil. Tyska Lidl är den senaste. Lidl har idag fått tillstånd 
att öppna butiker på vissa platser i landet vilket kan bli ett framtida hot mot 
de nuvarande dagligvaruhandlarna. Vidare kan detta ses som ett hot mot de 
svenska dagligvaruleverantörerna då dessa utländska detaljister tar med sig 
sina egna leverantörer från hemmamarknaden. Idag är det för tidigt att säga 
vilken effekt dessa har på de sedan tidigare etablerade kedjorna. På vissa 
orter har försäljningen ökat på grund av nyetableringens dragningskraft på 
kunder från andra orter. Brist på valfrihet, eftersom sortimentet hos 
lågprisbutikerna är mycket smalt, gör att även de tidigare etablerade 
butikerna besöks. På andra orter har lågprisbutikerna tagit över en del 
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försäljning. Kedjornas andel av Private Label har också ökat de senare åren 
(www.dagenshandel.se 040216), vilket har medfört en ytterligare 
förstärkning av detaljisternas makt gentemot leverantörerna eftersom en av 
leverantörens största tillgångar är ett starkt och väletablerat varumärke 
(Eliasson & Hagström 2002). 
 
Dagligvaruhandeln står för 50 procent av detaljhandelns omsättning och är 
därmed den klart största branschen vilket kan vara förklaringen till varför 
dagligvaruhandeln ofta verkar likställas med detaljhandeln. Livsmedel är 
normalvaror, vilket gör att dagligvaruhandeln inte är lika konjunkturkänslig 
som övriga detaljhandelsbranscher. Således utgör dagligvaruhandeln en 
relativt stabil marknad. 
 

3.1.2 Klädbranschen 
Enligt Öhman & Nyman (2003) omsatte den så kallade konfektions- och 
ekiperingshandeln 39 900 miljoner kronor under år 2002. Samma år fanns 
det 5272 företag inom branschen.  
 

De tre största företagen Omsättning 2002 Andel av bransch 2002 
H & M inkl Rowells, Stockholm 6458,3 MKR 16,20 % 
AB Lindex, Alingsås 3324 MKR 8,30 % 
Runsven-gruppen AB, Skänninge 3010 MKR 7,50 % 
   
De tre största frivilliga kedjorna   

Desam Fashion Group AB, Mölndal 1496 MKR 3,70 % 
MQ Sweden AB, Borås 1125 MKR 2,80 % 
Bestseller Sverige AB, Trollhättan 892 MKR 2,20 % 
   

SUMMA  41 % 

Tabell 2. Omsättning och andelar klädbranschen 

Källa: Öhman & Nyman, 2003 
 
Klädbranschen är den bransch där det förekommer mest konkurrens både i 
tillverkning och i försäljning. En branschglidning äger rum där aktörer som 
egentligen ses som sporthandlare under flera år har tagit en allt större andel 
av marknadsandelarna inom beklädnadsförsäljningen. De 50 största 
aktörerna inom klädbranschen hade 48,4 procent av marknadsandelarna 
(www.stil.cc, 040308). Siffrorna kan jämföras med dagligvaruhandeln där 



Branschbeskrivning 

 20   

de tre största aktörerna år 2003 har närmare 90 procent av marknaden. 
Således är det tydligt att det finns ett stort inslag av konkurrens inom 
klädbranschen, men även inom klädbranschen finns en 
koncentrationstendens. Utvecklingen går sakta, men den finns där och 
koncentrationen är ett resultat av att stora kedjeföretag tar marknadsandelar 
från enskilda aktörer. (www.stil.cc, 040308) Kläder är vidare en vara som i 
mångt och mycket klassas som färskvaror. En kollektion har en mycket 
kort livslängd, ofta inte mer än ett par månader. Som en följd av detta blir 
det viktigt att vara snabb till marknaden med nya produkter eftersom en 
gammal kollektion är näst intill omöjlig att sälja.  
 
Andelen import inom branschen är mycket hög. Hälften av importen 
kommer från länder utanför EU. På grund av att det sker mycket handel 
med länder utanför Europa ställs också höga etiska krav på klädföretagen 
och det är mycket vanligt att de gentemot sina leverantörer har så kallade 
uppförandekoder som ställer krav på exempelvis minimilöner och 
arbetsförhållanden. (Bjurling 1997) 
 

3.1.3 Möbelbranschen 
Möbelbranschen ingår i gruppen sällanköpsvaror. Möbelbranschen 
kännetecknas av långa traditioner och Västergötland och Småland är kända 
som starka regioner för möbeltillverkning. Orsaken till att dessa regioners 
styrka är främst tillgången på råmaterial.  
 
De senaste åren har det skett en omstrukturering inom möbelbranschen, 
vilken har inneburit att aktörerna har blivit allt färre, men större. 
Branschstatistik visar på att tio procent av företagen står för 60 procent av 
den totala omsättningen på marknaden för möbler. Det är de stora företagen 
inom möbelbranschen, vilka har en försäljning på över tio miljoner kronor, 
som ökar mest medan de mindre företagen är förlorare. Vidare har 
exportandelen ökat de senaste åren och är idag, enligt branschstatistik, uppe 
på 60 procent av den totala möbelproduktionen.  
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De tre största företagen Omsättning 2002 
Andel av bransch 
2002 

IKEA Svenska Försäljnings AB, Ödåkra 8929 MKR 49,90 % 
Jysk Bäddlager AB, Arlöv 1969 MKR 11 % 
Stalands möbler AB, Stockholm 279,9 MKR 1,60 % 
   
De tre största frivilliga kedjorna   

AB Mio, Tibro 2010 MKR 11,20 % 
EM, Jönköping 1232 MKR 6,90 % 
Svenska Hem AB, Jönköping 1200 MKR 6,70 % 
   

SUMMA  87 % 

Tabell 3. Omsättning och andelar möbelbranschen 

Källa: Öhman & Nyman, 2003 
 
Det går att utläsa två strategier inom den svenska möbelbranschen. Dels 
finns det företag och kedjor som arbetar med sitt eget varumärke och 
därmed tonar ner producentens. Den andra strategin är butiker som 
använder sitt eget namn på butiken men säljer producenternas märken. Hur 
det ser ut hos de största företagen varierar. IKEA säljer endast sina egna 
märken medan MIO, EM och Svenska hem arbetar någonstans mittemellan 
strategierna. Branschorganisationer ser att företagen går mot en allt högre 
andel import i framtiden. De stora kedjorna kommer att fortsätta vinna 
mark och vid sidan av dem kommer det finnas framförallt nischbutiker som 
har djup i sitt sortiment vilka många av de stora företagen saknar.  
 

3.1.4 Jämförelse mellan branscherna 
Vad som framkommit av vår branschstudie är att dessa skiljer sig gällande 
antal aktörer och struktur. Dagligvaruhandeln präglas av att de är relativt 
ohotade av en eventuell lågkonjunktur eftersom människor alltid behöver 
mat. Viss likhet gäller för kläder som också kan ses som en 
nödvändighetsvara. Möbler klassas mer som sällanköpsvaror och handlas 
därmed i större utsträckning när ekonomin tillåter det. Gällande antal 
aktörer finns det inom dagligvaruhandeln en koncentration till tre stora. 
Klädmarknaden har desto fler aktörer och branschen präglas av hög 
konkurrens. Även här sker dock en koncentration. Inom möbelbranschen 
finns också mer konkurrens än inom dagligvaruhandeln, men inte i samma 
utsträckning som inom klädbranschen, och även här blir den mindre. 
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Möbelbranschen är en traditionell bransch där det än så länge finns relativt 
många små aktörer, vilka bara har en butik. Något som går att utläsa i alla 
branscher är att det finns fler och fler utländska aktörer på den svenska 
marknaden, både i detaljist- och leverantörsledet. Importen ökar inom alla 
sektorer och det utländska ägandet ökar. Vidare går hela branschen mot en 
större koncentration av kedjor, även om det ännu är tydligast inom 
dagligvaruhandeln. Aktörer inom både möbelbranschen och klädbranschen 
anser att deras marknad i framtiden kommer bestå av stora kedjor och 
nischbutiker. Detaljhandeln är vidare en bransch som består av relativt 
enkla och billiga produkter, vilket märks i störst utsträckning inom 
dagligvaruhandeln. Detta gör att mycket fokus ligger på att inom branschen 
bedriva en effektiv distribution. 
 

Branscher

Rubriker

Antal aktörer

MöbelbranschenKlädbranschenDagligvaruhandeln

Konjunkturers
påverkan

Leverantörer

Ett antal större
kedjor och många

små

3-4 stora aktörer
står för 90%

Aktörer i framtiden

Egna varumärken

Maktfördelning
Detaljist -

Leverantör

Koncentration till
större koncerner.
Mer utlandsägda

Stor påverkanLiten påverkan

Kluster av
mödeltillverkare.

Ökad import

En stor, ett antal
medelstora kedjor
och många små

Stor andel
utländska

leverantörer

Viss påverkan

Färre men större
aktörer

Vanligt hos stora
kedjor, sällan hos

mindre

Kedjorna växer.
Många små, men

minskar i antal

Stort idag, men
växer ännu mer

Utländska
lågpriskedjor tar

sig in

Likställd Detaljisten

Vanligt hos kedjor,
varierar hos

mindre

 Likställd, men
visst övertag hos

detaljisten

 
Tabell 4. Sammanfattning av branschattribut. 
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4. Teori  
Efter att syftet har definierats, vald metod och tillvägagångssätt har 
beskrivits och detaljhandeln har introducerats avser det fjärde kapitlet att 
presentera teorier som vi anser belyser och ger en förståelse för vårt 
undersökningsområde, styrning av interorganisatoriska relationer. 
 

4.1 Orsaker till samarbete 
Ett grundantagande i beslutsteorin är att varje individ agerar rationellt i 
syfte att uppnå nyttomaximering och tar det beslut som är bäst för dem 
själva. På samma sätt strävar ett företag efter att vinstmaximera. Varför 
väljer företag ändå att samarbeta med varandra?  
 
Samarbetsstrategier etableras eftersom det är troligt att de flesta 
organisationer är utsatta för störningar i sin handlingsmiljö4, vilket skapar 
ett beroende av andra aktörer för att balansera störningarna. Genom att på 
förhand förhandla om hur man ska handla kan de undvika att behöva 
förutse hur andra i handlingsmiljön ska komma att agera. Ett exempel är att 
en köpare och leverantör kan avtala om sitt utbyte, vilket leder till att 
leverantören blir mer säker på sitt marknadsläge, medan köparen blir 
medveten om sin resurstillgång. (Thompson, 1992) 
 
En trend bland företag är att de utvecklar allt närmare relationer och detta 
kan kopplas till ett antal affärstrender som enligt Harland (1996) påverkar 
dessa relationer: 
 

• Företagen minskar i allt större utsträckning antalet leverantörer vilket 
talar för att de intensifierar samarbetet med de kvarvarande 
leverantörerna.  

• En högre grad av specialisering för med sig att många företag väljer 
att outsoursa delar av sin verksamhet vilket ofta har berört delar 
såsom transporter och tillverkning. På senare tid har så kallade 
leverantörsstyrda lager blivit allt vanligare.  

• Allt större krav på korta ledtider och låga kostnader har gjort att Just-
in-Time har fått ett stort genomslag. Just-in-Time innebär en 
eliminering av kassationer och krav på exakta leveranser vilket 

                                                 
4 En organisations handlingsmiljö är enligt Thompson (1992) kunder, leverantörer, 
konkurrenter samt politiska grupper, vilka påverkar en organisations handlande. 
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ställer stora krav på leverantören gällande leveranssäkerhet och 
leveransprecision.  

• Det sker inom vissa delar av industrin en vertikal upplösning, vilket 
beror på att risken att binda sig till ett företag är för stor eftersom det 
då blir allt för svårt att, vid behov, byta leverantör. Ett exempel på 
detta inom Sverige är COOP, där detaljisten, dåvarande KF, tidigare 
ägde sina leverantörer.  

 
Genom att samarbeta kan företagen uppnå skal- och stordriftsfördelar och 
därmed öka effektiviteten (Abrahamsson, 1992). Denna effektivisering 
baserar sig på att det finns en upprepning i transaktionerna mellan parterna 
som leder till att de gemensamt kan pressa kostnader (Jarillo, 1988). På 
senare år har företag gått från att sköta alla delar av verksamheten själv till 
att specialisera sig på det de kan bäst och lägga ut resten på externa 
leverantörer. Detta har gjort företagen mer beroende av andra aktörer för att 
verksamheten ska fungera i sin helhet. Vidare är produkternas livslängd på 
marknaden i dag kortare än någonsin vilket gör att företag tvingas 
samverka för att minimera Time to Market, vilket innebär att komma ut 
med sina produkter på marknaden före konkurrenterna (Aronsson et al, 
2003).  
 
En förutsättning för samarbete är att en relation mellan två företag kommer 
att pågå under en längre tid med viss täthet, det vill säga att det råder en 
upprepning mellan parterna vilket medför vissa rutiner och igenkännande 
inslag (Axelrod, 1987). Vidare bör det på sikt finnas mer än ett 
nollsummespel mellan parterna där exempelvis leverantören kommer att 
tjäna på kundens framgång vilket för med sig att företagen blir allt mer 
sammanflätade (Jarillo, 1988). En bransch som idag har kommit långt 
gällande samarbete mellan företag och deras leverantörer är bilindustrin där 
de japanska företagen ligger i framkant i utvecklingen genom sina stora 
rationaliseringar och effektiviseringar, både inom företaget och bakåt i 
leverantörsledet (Shingo, 1999).  
 
En samarbetssituation kan illustreras med hjälp av fångarnas dilemma 
(Sherman, 1969). Benämningen härstammar från tanken på två fångars 
bryderi om att skvallra eller tiga inför en advokat. Situationen är 
applicerbar i en situation där två företag ska besluta om att samarbeta eller 
inte. 



Teori 

 25   

Inte
Samarbeta

Samarbeta

Inte
Samarbeta Samarbeta

Företag
A

Företag B

1/1 5/0

0/5 3/3

 
 

Figur 2. Illustration av Fångarnas dilemma. 

Källa: Egen bearbetning av Sherman (1969) 
 
Väljer företag A att inte samarbeta, medan B avser att göra det, finns 
chansen för A att göra stora vinster genom opportunistiskt beteende. Risken 
är dock att det andra företaget, företag B, väljer att agera på samma sätt och 
då riskerar A att förlora stort. Samma sak gäller för B i motsatt fall. 
Resultatet blir att båda företagen tjänar på att samarbeta med varandra 
eftersom de annars inte vet hur det andra företaget väljer att agera.  
 
Grad av samarbete varierar beroende av vilken bransch företagen befinner 
sig i och detta torde bero på att samarbetet mellan parterna påverkas av 
vilken produkt som tillverkas. Vid framtagandet av en tekniskt komplicerad 
och dyr produkt finns det större incitament till samarbete eftersom 
kostnader är höga, vilket bidrar till att företag begränsas av sina resurser att 
tillverka alla delar själv. En relation mellan företag kan dock grunda sig på 
andra aspekter än tillverkning och produktutveckling, de kan till exempel 
samarbeta kring transporter och lagerhållning vilket är vanligt vid stora 
volymer av standardiserade och billigare produkter. (Persson & Virum, 
1998) 
 
Företag samarbetar i större utsträckning med sina närmaste grannar än med 
företag på längre avstånd, vilket beror på att företagen har en gemensam 
geografisk karaktär som stärker banden mellan dem (Axelrod, 1987). Ett 
exempel som vi menar kan ses som ett geografiskt samarbete är det så 
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kallade Gnosjö-området där företag, både på vertikal och på horisontell 
nivå arbetar tillsammans. Anledningen till att de samarbetar är främst att de 
ser en vinst i att en kundorder stannar i Gnosjö-området eftersom de menar 
att hela regionen vinner på det istället för att ett företag på en annan ort får 
ordern.  
 

4.2 Samordning 
Syftet med samarbete i interorganisatoriska relationer är att två parter ska 
uppnå ekonomiska fördelar. Även om detta medför en god situation för 
båda parter kan problem uppstå. Problemen rör hur samverkan kan uppnås 
på bästa sätt. Parterna i en relation har ofta olika mål, vilka enbart delvis 
stämmer överens eller överlappar varandra. Samordnas, eller styrs, inte 
parternas aktiviteter kommer de att agera målinkongruent. För att uppnå 
relationens gemensamma mål bör någon form av styrsystem utvecklas 
(Ouchi, 1980). Genom samordning frambringas jämvikt eller balans mellan 
annars konflikterande intressen hos de båda parterna (Thompson et al, 
1991). 
 
Inom en organisation används olika typer av styrmekanismer för att 
ledningen ska vara säker på att alla individer i organisationen arbetar på ett 
för organisationen målkongruent sätt. Styrningens funktion är att påverka 
de anställdas beteende, medan syftet är att öka sannolikheten att 
organisationen ska uppnå sina övergripande mål. I styrsystemen ingår 
formell- och informell styrning, men även det sätt på vilket organisationen 
är organiserad spelar roll. (Merchant & Van der Stede, 2003) 
 
Eftersom det vid samverkan är viktigt att samordna de båda 
organisationernas mål verkar det vara lämpligt att i interorganisatoriska 
relationer använda styrsystem liknande dem som enligt ovan används inom 
organisationer. Styrning kan frambringas bland annat genom struktur, men 
detta verkar dock inte vara tillräckligt för att förklara hur organisationer 
löser problemen med att styra relationer mot lönsamhet. Formella 
styrmekanismer lyfts fram som essentiella för att parterna ska kunna få ut 
de ekonomiska vinsterna som förväntas av relationen (Dekker, 2000). 
Formella styrmekanismer möjliggör uppföljning och mätning av 
prestationer i en relation och ger därmed en tydligare bild av dess egentliga 
lönsamhet. Interorganisatoriska relationer är dessutom ofta omgivna av en 
social kontext där personliga relationer och kunskap om den andra parten, 
vilken härstammar från historiska transaktioner, skapar en grund som gör 
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det lättare att genomföra varje ny transaktion. (Powell, 1990) Således har 
även informell styrning, vilken bygger på värderingar och tilltro på andras 
beteende, en betydelse för samordning av interorganisatoriska relationer.  
 

4.2.1 Samordning genom struktur 
Social samordning kan struktureras enligt två ytterligheter, marknad och 
hierarki. På en perfekt marknad samordnas olika aktörers aktiviteter genom 
pris eftersom utbud och efterfrågan automatiskt bestämmer ett jämviktspris 
som tar hänsyn till all tillgänglig information. Parterna i en transaktion 
behöver därmed inte förhandla och utbyte kan ske med en okänd part. För 
att en marknad ska fungera effektivt bör det finnas en hög konkurrens och 
det optimala tillståndet uppstår när det finns så många köpare och säljare 
att ingen av dem enskilt kan påverka priset. (Leva�i�, 1991) På den 
perfekta marknaden är det inte någon part som har informationsövertag, 
eftersom all relevant information redan är reflekterad av priset, och därmed 
kan ingen part agera på ett sätt som kan skada den andra (Powell, 1990). 
Eftersom perfekt konkurrens är ovanligt på de flesta marknader uppstår 
störningar i jämviktspriset och transaktionerna. Om en part erbjuder en 
andra part ett utbyte, kan det vid imperfekt konkurrens komma en tredje 
som erbjuder den andra något bättre. Det blir i ett sådant läge av vikt att 
försöka styra den obalans som råder på annat sätt än genom struktur. 
(Thompson, 1992) 
 
På en marknad agerar varje individ i sitt eget intresse, men i en hierarki, 
vilket är motsatsen till marknad, finns det ett förutbestämt gemensamt mål, 
eller en underliggande idé, vilket var och en i hierarkin bör sträva efter att 
uppnå. Det bestämda målet eller den underliggande idén kan brytas ner i 
olika underprocesser vilket gör uppgiftsspecialisering möjlig. En hierarki 
har olika nivåer och från den högsta till den lägsta nivån utövas samordning 
genom auktoritet och den kommuniceras ofta i form av olika regler. 
(Mitchell, 1991) Vi kan således tänka oss den interna organiseringen av ett 
företag som en illustration av en hierarki.  
 
Marknad kan därmed ses som den styrstruktur som är lämplig mellan 
organisationer där det finns konkurrens och där utbytet kan ses som en 
engångsföreteelse. Hierarkier blir ett sätt att styra inom organisationer där 
medlemmarna strävar efter ett gemensamt mål som inte går att uppnå på 
egen hand. Vad händer när upprepade utbyten äger rum mellan 
organisationer och när engagemang i varandras verksamheter, exempelvis 
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produktutveckling och kostnadsstyrning, sker utan att de därför har 
organiserat sig i någon form av hierarki? Relationer mellan företag blir då 
mer långsiktiga än vid en tillfällig kontakt på en marknad och intentionen 
med dessa former av interorganisatoriska relationer är att finna alternativa 
samarbeten. Dessa bör vara effektivare än att äga, och utöva auktoritet, 
men mer kontrollerbart än relationer som innebär tillfälliga transaktioner på 
marknaden. (Dahlgren et al, 2001) Marknadsstrukturen är i detta fall inte 
lämplig som styrstruktur mellan organisationer eftersom det inte längre 
finns samma frihet att välja motpart. Inte heller är hierarkin en lämplig 
struktur eftersom verksamheterna fortfarande är två olika organisationer 
vilka styrs av olika ledningar och således inte är integrerade på ett sätt som 
gör det möjligt att styra med enhetliga auktoritära regler. Detta tydliggörs 
genom ett citat: 

 
“When the items exchanged between buyers and 
sellers possess qualities that are not easily 
measured, and the relations are so long-term and 
recurrent that it is difficult to speak of the parties 
as different entities, can we still regard this as a 
market exchange? When the entailing of 
obligation and reputation reaches a point that the 
actions of the parties are interdependent, but 
there is no common ownership or legal 
framework, do we not need a conceptual tool kit 
to describe and analyse this relationship? Surely 
this patterned exchange looks more like a 
marriage than a one-night stand, but there is no 
marriage license, no common household, no 
pooling of assets.” (Powell, 1990, sid. 268-269)  

 
I verkligheten finns det ett flertal olika former av styrstrukturer, vilka alla 
är någon form av hybrid mellan marknad och hierarki (Powell, 1990). 
Dessa hybridorganisationer är ofta omgivna av en social kontext. Om två 
parter arbetar tillsammans en längre tid lär de känna varandras beteende 
och det byggs upp en tillit mellan dem. Denna tillit fungerar som en 
styrmekanism som vanligtvis anses samordna parternas differentierade 
intressen i hybridstrukturerna. (Bradach & Eccles, 1989) 
 
På en skala där marknads- och hierarkistrukturer ses som ytterligheter tar 
hybridstrukturerna plats mellan dem, som i illustrationen nedan. 
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Hybridformerna har inget speciellt utseende vilket gör att det finns ett brett 
spektrum av olika samordningsstrukturer mellan marknad och hierarki. 
Exempel på hybridstrukturer är distributionssystem, olika former av 
upprepad handel samt outsourcing, vilka alla är arrangemang som ligger 
nära marknadsstrukturen. Andra organisationsformer, som i sin tur ligger 
närmre hierarki än marknad är franchising, Joint Ventures och 
decentraliserade resultatenheter inom företag. (Powell, 1990) 
 

HybridMarknad Hierarki

 
 

Figur 3. Illustration av spektrum av styrstrukturer 
 
I realiteten styrs relationer av kombinationer av de tre olika 
styrmekanismerna pris, auktoritet och tillit. Ett exempel är ett 
decentraliserat företags resultatenheter i vilka en prissättningsmekanism har 
införts för att styra enheten mot bättre prestationer, men där auktoritet 
fortfarande spelar in på enheternas beteende. (Bradach & Eccles, 1989) Ett 
annat exempel kan vara att regler och ansvarsområden skrivs in i kontrakt 
som reglerar en utbytesrelation och på så sätt blandas auktoritet med pris i 
en relation som ligger närmare marknad än den förra. 
 
Avtal och struktur 
En relations styrstruktur beror enligt transaktionskostnadssynsättet på de 
kostnader som är förknippade med att skriva, kontrollera, anpassa och 
upprätthålla kontrakt. Beroende på omständigheter i organisationernas 
handlingsmiljö och i transaktionen i sig är det i vissa fall svårare att skriva 
ett komplett avtal än i andra. Den styrstruktur som för med sig lägst 
transaktionskostnader kommer att gälla. (Dekker, 2000) 
Transaktionskostnadernas storlek beror på ett antal attribut hos 
transaktionen och i dess handlingsmiljö. Kompletta kontrakt kan skrivas 
när båda parter har god information om transaktionen och dess 
konsekvenser, vilket gör att det finns en mindre risk att någon av parterna 
kan agera opportunistiskt. En marknadsstruktur eller en hybridstruktur som 
ligger nära marknaden är då en lämplig styrstruktur. Gör handlingsmiljön 
att det är komplext att skriva avtal och det är svårt att skydda sig mot 
opportunism blir kontrakten ofullständiga. I det fallet är en styrstruktur som 
ligger närmare hierarki mer lämplig. Fyra attribut, utöver relationens längd, 
kan i olika kombinationer identifieras i en interorganisatorisk relation och 
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dess handlingsmiljö, vilket talar för olika styrstrukturer inom spektrumet 
mellan marknad och hierarki. (Birnberg, 1998) Dessa är: 
 

• Grad av beroende – Hur pass bundna en eller båda parter är till 
relationen. Detta beskrivs utförligare under rubriken 4.3 Beroende 
och makt. 

• Symmetri i vad som förväntas av relationen – Kontraktering 
underlättas om båda parter förväntar sig samma resultat från 
samarbetet.  

• Grad av osäkerhet – En hög osäkerhet gör det svårt att förutse alla 
möjliga framtida händelser, vilket försvårar kontraktering.  

• Grad av ömsesidig tillit – Tillit gör att kontrakten inte behöver vara 
lika detaljerade.  

 
Den struktur som ligger till grund för samordning av en enskild relation bör 
anpassas efter de attribut som är mest framträdande (Birnberg, 1998). 
Interorganisatoriska relationer måste dock anses vara dynamiska och det är 
troligt att upprepade transaktioner, vilka påverkar den sociala kontexten, 
och ändrade förhållande i den interorganisatoriska relationens 
handlingsmiljö leder till att den samordningsstruktur som får anses vara 
lämplig förändras över tiden. (Dekker, 2000) 
 

4.2.2 Samordning genom formella styrmekanismer 
Brist på formella styrmekanismer är en vanlig anledning till att många 
interorganisatoriska samarbeten misslyckas (Dekker, 2000). Det har 
diskuterats huruvida det är lämpligt att använda samma former av formella 
styrmekanismer som förekommer inom organisationer för styrning av 
interorganisatoriska relationer. Bland annat Tomkins (2001) anser att det 
inte är nödvändigt att utveckla nya former av styrmekanismer. Flera 
teoretiker har också observerat hur traditionella formella styrmekanismer, 
som exempelvis kalkylering, budgetering, målstyrning samt balanserade 
styrkort, även används i interorganisatoriska relationer (Dekker, 2000, 
Cullen et al, 1999).  
 
Även formell styrning bör anpassas till beroendeförhållanden mellan 
parterna. Thompson (1992) har kategoriserat olika former av beroende som 
delat beroende, serieberoende samt ömsesidigt beroende. Delat beroende 
innebär att delar av verksamheterna är beroende av varandra på ett sätt som 
innebär att ett misslyckande från den ena partens sida påverkar den andra 
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parten indirekt. Parternas respektive aktiviteter hänger dock inte samman 
och verksamheten hos den ena parten kan således fortgå trots problem hos 
den andra. Ett sådant beroende är relativt svagt och kräver lite formell 
styrning. När det finns en högre andel beroende aktiviteter mellan parterna, 
exempelvis i köpar-säljar-relationer där vissa aktiviteter måste 
synkroniseras, kan viss formell styrning behövas för att säkerställa att de 
kontakter som förekommer fungerar. Detta utgör de så kallade 
seriekopplade beroendena. I mer komplexa relationer, där det finns ett 
ömsesidigt beroende och den ena partens output är nödvändig input i den 
andra partens verksamhet blir kontakterna mer frekventa och en högre grad 
av samordning krävs. Organisationerna måste anpassa sig till varandra. Ju 
mer komplex uppgift som ska utföras av parterna i relationen desto mer 
komplex samordning krävs, samordningen blir därmed också dyrare. 
 
Planering och budgetering 
Planering och budgetering är en ex ante form av formell styrning som har 
till syfte att berörda personer ska få möjlighet att gå igenom vilka resurser 
som finns tillgängliga och vad de bör användas till under en bestämd tid. 
(Merchant & Van der Stede, 2003) 
 
Planering av kapacitet kan ligga till grund för organisationerna i en 
relations gemensamma eller separata budgetering. Dahlgren et al (2001) 
har observerat att det i horisontella nätverk förkommer gemensam 
budgetering i olika hög grad. I det fall den gemensamma produkten 
utgjorde en mindre del av parternas omsättning och där det var möjligt att 
samarbeta med andra parter förekom det ingen gemensam planering i 
förväg, utan parterna träffades när en affär var aktuell. I två andra relationer 
där samarbetet var mer hierarkiskt organiserat och där de gemensamma 
aktiviteterna utgjorde en större del av omsättningen fanns det gemensamma 
budgetsystem. Budgeten föregicks i alla undersökta fall av en dialog kring 
kapacitet och marknadssituation. Även Dekker (2000) har observerat 
planering och budgetering som en formell styrmekanism i 
interorganisatoriska relationer.  
 
Målstyrning och prestationsmätning 
Målstyrning är inom organisationer ett viktigt verktyg för att fastställa vad 
en verksamhet ska uppnå och när det ska vara uppnått. (Merchant & Van 
der Stede, 2003) Eftersom det ofta råder målinkongruens mellan 
samarbetande organisationer verkar det vara lämpligt att använda 
målstyrning i interorganisatoriska relationer. Målstyrning har också 
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identifierats som en vanlig typ av ex ante formell styrmekanism i 
interorganisatoriska relationer (Dekker, 2000).  
 
Uppföljning av prestationer är nödvändigt för att möjliggöra kontroll av 
styrningens verkan och om organisationen, eller relationen i vårt fall, är på 
väg mot de mål som har ställts upp. Uppföljning kan vara ekonomisk där 
konkreta nyckeltal som resultat, avkastning och försäljning mäts, men även 
mjukare, mer subjektiva, mått som exempelvis kvalitet i kontakter har 
blivit allt vanligare. (Merchant & Van der Stede, 2003) Utvärdering av 
kunder och leverantörers lönsamhet tar troligtvis plats i de flesta enskilda 
organisationer.  
 
Kostnadskontroll och prissättning 
Kalkyler används som beslutsunderlag vid exempelvis prissättning eller när 
en ny produkt ska tas fram. Det borde därmed bli viktigt att, i 
interorganisatoriska relationer som bygger på exempelvis outsourcing och 
gemensam produktutveckling, utveckla gemensamma rutiner för 
kalkylering. Det finns ett flertal olika metoder för att kalkylera, vilket gör 
att det verkar vara lämpligt för organisationer som ska genomföra 
gemensamma aktiviteter att utforma en kalkylmetod som passar båda 
organisationerna. Det finns exempelvis olika sätt att fördela fasta 
kostnader, vilket gör att parterna kan få olika förståelse för 
produktionskostnaderna om inte ett gemensamt kalkyleringssystem 
utvecklas. (Tomkins, 2001) När två samverkande organisationers 
gemensamma aktiviteter inte utgör någon större del av de olika 
organisationernas verksamheter verkar det dock förekomma att 
organisationer inte utvecklar några gemensamma kalkylsystem (Dahlgren 
et al, 2001). 
  
I vertikala relationer verkar kalkyler och kostnadskontroll framförallt vara 
betydande för prissättningen. En prissättningsstrategi där köparen sätter 
upp klara specifikationer för en produkt tillsammans med ett målpris 
benämns Target Costing. I köpar- och säljarrelationer kan de 
produktspecifikationer som köparen ställer upp medföra att leverantörens 
kostnader drivs upp, vilket kan föranleda att leverantören inte kan 
tillgodogöra sig någon vinst vid tillverkning och försäljning av produkten. 
Informationsdelning via Open-Book Accounting5 kan innebära en effektiv 
gemensam kostnadskontroll och kan understödja kostnadsstyrning så både 
                                                 
5 Open Book Acounting innebär att en eller båda parter visar information om 
exempelvis tillverkningskostnader och marginaler för varandra (Kulmala et al, 2000) 
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köparen och leverantören kan uppnå vinst. Det är dock få företag som vill 
släppa in sina utbytespartners i sina kalkyler. (Kulmala et al, 2000)  
 
Varje organisation som ska delta i en samarbetsrelation måste känna att den 
kan tillgodogöra sig en rättvis ersättning för att medverka. I traditionella 
utbytesrelationer där utbytet behandlar en existerande produkt verkar det 
vara lämpligt att använda en prissättningsstrategi som grund för vinst- och 
förlustdelning mellan parterna. Relationer som kräver mer samarbete och 
där gemensamma investeringar är nödvändiga för att samarbetet ska 
möjliggöras kan kräva utvecklande av särskilda rutiner för vinst- och 
förlustdelning. (Tomkins, 2001) 
 

4.2.3 Samordning genom informell styrning 
En hög grad av formell styrning innebär dyrare samordning eftersom det 
krävs tid och pengar för att utveckla styrmekanismer och sedan följa upp 
dem. Kostnaderna för att införa sådana styrmekanismer måste alltid vägas 
mot de fördelar de medför. Informell styrning är ofta billigare och innebär 
att individer styr sig själva eller varandra genom att följa de normer och 
värderingar som uppstår i en organisation. Således är det positivt om denna 
form av samordningsmekanismer i viss utsträckning kan ersätta formell 
styrning. Informell styrning benämns även social styrning. (Merchant & 
Van der Stede, 2003) 
 
Interorganisatoriska relationer är ofta omgivna av en social struktur. Den 
rena marknadslösningen där enbart pris bestämmer utbud och efterfrågan är 
knappast närvarande i verkligheten. I relationer mellan företag och mellan 
individer uppstår sociala band som innebär att det blir enklare att upprepa 
transaktioner med dessa istället för att söka andra transaktionsparter. Det är 
troligt att socialt omgivna relationer är vanligare i sådana industrier där 
kontraktering med nya parter är förknippade med höga kostnader och när 
det är bråttom att få ut produkterna på marknaden. Förhandlingar om 
exempelvis pris kan här vänta till senare eftersom det finns en tilltro till att 
båda parterna ska få sin del och istället kan parterna koncentrera sig på 
samarbetet. (Uzzi, 1997) 
 
I sociala relationer är kontinuerlig kontakt och utbyte av informell 
information ett vanligt inslag. Öppenhet gör det möjligt för parterna att lära 
känna varandra och formell information om kostnader och marginaler blir 
också mer värdefull eftersom den nära relationen ger en bakgrund att tolka 
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den mot. Små detaljer som har framkommit vid en informell kontakt kan i 
vissa situationer vara avgörande i affärssammanhang. (Uzzi, 1997) Det blir 
svårt för nya organisationer att komma igenom de barriärer som bildas av 
oskrivna regler och värderingar i en existerande relation. Det uppstår 
kommunikationsmönster mellan parter som har en historia tillsammans och 
känner varandra. Hårda förhandlingar kan i sådana sociala kontexter 
ersättas av tillit; ”Trust reduces complex realities far more quickly and 
economically than prediction, authority or bargaining.” (Powell, 1990, sid. 
273) Tillit ses ofta som den främsta informella styrmekanismen i 
interorganisatoriska relationer (Dekker, 2000). Tillit innebär positiva 
förväntningar på att den andra partens motiv med hänsyn till det egna 
företaget i en riskfylld situation och tillit kan definieras som nedan: 

 
”Trust is a psychological state comprising the 
intention to accept vulnerability based upon 
positive expectations of the intentions or behavior 
of another” (Rousseau et al, 1998, sid. 395).  

 
Ökad sårbarhet, som omnämns i definitionen, har sin grund i att en part 
som litar på en annan kommer att lämna öppet för denne att agera 
opportunistiskt. Detta eftersom det inte anses vara nödvändigt att införa 
kontrollmekanismer i relationen. Några av de fördelar tillit medför i 
interorganisatoriska relationer är exempelvis lägre transaktionskostnader, 
reducering av kontraktens omfattning och att det underlättar 
konflikthantering. (Das & Teng, 1998) 
 
Tillit kan uppstå på olika sätt. Calculus Based Trust innebär att en part, 
baserat på rykten och hörsägen, väljer att lita på en part. Att från början 
välja rätt partner är en del av ex ante informell styrning. Relational Trust 
uppstår genom återupprepade interaktioner mellan parterna. I upprepade 
interaktioner lär sig aktörerna hur respektive samarbetspart fungerar och 
tillit kan växa fram. Den tillit som uppstår på detta sätt är troligtvis något 
starkare än vid Calculus Based Trust eftersom denna är grundad i egna 
erfarenheter. Det innebär en risk att lita på en part och att öka interaktion 
och risktagande tillsammans med en annan part ökar i sin tur tilliten. Det är 
troligt att informationsflödet mellan parterna ökar vid en högre grad av 
tillit. Institution Based Trust är tillit som uppstår från regler och avtal som 
bestämmer hur relationen ska utformas, det kan även vara normer och 
värderingar som en av parterna anser vara viktiga. Det finns en risk att 
Institution Based Trust även underminerar tillit eftersom regler ändå 
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kommer i fokus. Fastställning av vilka normer och värderingar en potentiell 
partner bör ha innan samarbete ingås, kan underlätta samordning. (Dekker, 
2000) 
 
Det finns en risk i att en organisation grundar alla konkurrensfördelar i en 
relation omgiven av en social struktur. Förändringar i relationen kan 
påverka det sociala förhållandet och konkurrensfördelarna kan försvinna. 
(Uzzi, 1997) 
 

4.2.4 Informationsdelning för bättre samordning 
Det finns många olika åsikter om huruvida formell och informell styrning 
kan ersätta varandra, komplettera varandra eller underminera varandra. Das 
& Teng (1998) anser exempelvis att tillit och formell styrning tillsammans 
skapar ett förtroende för den andra parten, vilket förenklar samarbetet. 
Samtidigt menar de att en hög grad av tillit kan ersätta formella 
styrmekanismer. Ett effektivt informationsflöde mellan samverkande 
organisationer blir essentiellt i vilket fall. Information behövs för att 
möjliggöra formell styrning som exempelvis planering, kalkylering eller 
uppföljning, men även för uppbyggnad av tillit.  
 
Informationsbehov för uppbyggnad av tillit kan ses som omvänt U-format. 
Detta betyder att det i början av en relation är viktigt att hämta information 
om den andra parten för att relationen, och tillit mellan parterna, ska 
utvecklas. När samarbetet utvecklas över tiden och parterna lär känna 
varandra minskar informationsbehovet, men tillit kan ändå växa. (Tomkins, 
2001) 
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Figur 4. Omvänt, U-format förhållande mellan information och tillit. 

Källa: Egen bearbetning av Tomkins (2001, sid. 170) 
 
Informationsbehovet för uppbyggnad av tillit påverkas av vilket stadium 
relationen befinner sig i. Från utforskningsstadiet, där någon börjar leta 
efter en samarbetspartner till dess två parter har samarbetat en längre tid 
och planerar för framtida aktiviteter är informationsbehovet olika. I 
utforskningsstadiet ses behovet av information om den andra parten som 
mindre. Väljer parterna att gå vidare och i större utsträckning knyta sig till 
varandra ökar informationsbehovet. När relationen är i ett stadium där 
parterna har lärt känna varandras verksamheter och beteende minskar åter 
informationsbehovet. Olika typer av relationer, till exempel enklare 
leverantörsrelationer i jämförelse med strategiska samarbeten, har olika 
informationsbehov för uppbyggnaden av tillit. I enklare utbytesrelationer 
finns ett mindre informationsbehov, medan det i mer komplexa samarbeten 
krävs att informationsutbytet är större redan från början. (Tomkins, 2001) 
 
Det är viktigt att veta när det är relevant att begära mer information, 
exempelvis genom Open-Book Accounting. Den tillit som finns i 
relationen kan påverkas negativt av att en part går in och begär sådan 
information för tidigt. I en relation till en underleverantör är det kanske inte 
lämpligt att begära öppna böcker eller sluta göra kvalitetskontroller förrän 
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parterna har börjat planera för ett mycket långsiktigt samarbete i framtiden. 
Genomskinliga böcker kan vara tillräckliga till en början. (Tomkins, 2001)  
 

4.3 Beroende och makt 
Som har visats av avsnittet rörande styrstruktur påverkar parternas 
beroendeförhållande vilken styrstruktur som blir aktuell vid samordning av 
relationer. Vi har också visat på att vikten av formella och informella 
styrmekanismer ökar med ett ökat beroende mellan samarbetsparterna. I 
detta avsnitt vill vi först visa hur ett beroendeförhållande kan uppstå för att 
sedan beskriva hur ojämna beroendeförhållande kan balanseras eller göras 
mindre kostsamma för den mer beroende parten. 
 
Relationer för vanligen med sig ett ömsesidigt beroende. Ett 
beroendeförhållande medför i sin tur ett maktförhållande. Den makt som 
aktör A kan utöva över aktör B anses vara lika med det beroende B har av 
A, vilket betyder att makt har sin grund i den andras beroende; ” power 
resides implicity in the other’s dependency”  (Emerson, 1962, sid. 32). 
 
En aktörs beroende av en annan part grundar sig i två faktorer. Den första 
är till hur hög grad en aktör, låt oss säga aktör A, är engagerad 
känslomässigt och/eller ekonomiskt i de mål som den andra aktören, B, 
förenklar uppfyllelsen av. (Emerson, 1962) Engagemanget kan beskrivas 
som A:s vilja att substituera den resurs som görs tillgänglig av B, och 
underlättar uppfyllelsen av A:s mål. Det som avgör om A vill substituera 
resursen beror på hur vital den är för A:s måluppfyllelse. Resurser som är 
lätta att substituera är inte särskilt viktiga, medan sådana resurser som det 
är svårt att finna att substitut för är av högsta vikt och A blir genast mer 
beroende. (Jacobs, 1974) Den andra faktorn som anses medföra beroende 
är hur tillgängliga de resurser som B bidrar med är utanför relationen 
mellan A och B. (Emerson, 1962)  
 
En organisation kan bli styrd av de som besitter de resurser som skapar 
organisationens största beroende, det vill säga de som har möjlighet att 
utöva mest makt över organisationen. En detaljist som säljer varor som 
finns tillgängliga hos flera andra försäljare är mest beroende av sina kunder 
och bör därför engagera sig i att hålla rent och snyggt för att varorna ska 
tilltala dem. En annan detaljist, vilken innehar en exklusiv franchise från 
tillverkaren och därmed säljer varor som är svårtillgängliga i området är 
kontrollerad av tillverkaren snarare än konsumenterna. Det är dock inte 
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nödvändigt att den beroende parten styrs av de som ställer krav. Om de 
aktörer som ställer krav är många, spridda och mycket olika, blir kraven 
från varje enskild part mycket olika. Den enskilde har svårt att göra sin röst 
hörd och ingen av parterna har tillräcklig kraft bakom sina krav, vilket gör 
att den beroende parten egentligen inte är så bunden till att möta 
maktutövarnas krav. Den beroende parten kan anpassa sig till de krav som 
framförs av flest och som har störst betydelse. Pris och kvalitet på 
produkten är det som spridda konsumenter främst ställer krav på. Övrigt i 
en organisations beteende ignoreras ofta. (Jacobs, 1974) 
 
Det är av vikt att ha information om en annan part för att det ska vara 
möjligt att utöva makt eller kontroll över denne. Om en part, B, är i 
position att ställa krav på en annan part, A, kommer det vara svårt att styra 
om denne inte har information om A eftersom B inte vet när A ska 
bestraffas eller belönas. (Jacobs, 1974)  
 

4.3.1 Balanserad eller obalanserad relation 
En relation bygger på ömsesidighet, vilket gör det relevant att diskutera 
huruvida en relation är balanserad eller obalanserad gällande beroende- och 
makt. En part i en relation kan ha makt i ett avseende, men är snarast 
beroende i ett annat. Relationen kan i det fallet anses vara balanserad 
eftersom ömsesidigheten medför att båda kan kontrollera den andra i något 
avseende. Relationer kan vara obalanserade där en part, exempelvis B, har 
större makt än A på grund av att A är mer beroende av B. (Emerson, 1962) 
 
Det anses finnas två möjliga processer som kan startas av en instabil, 
obalanserad relation. Processerna är kostnadsreduktion och balanserande 
åtgärder, vilka medför stabilisering av relationen. Kostnad motsvaras i detta 
sammanhang av hur mycket motstånd den beroende parten A vill föra mot 
de krav som den mindre beroende parten B ställer. Kostnadsreduktion 
inträffar när A gör ett skifte i sina värderingar för att minska den förlust, 
den kostnad, som A lider för att möta B:s krav. Således sker en anpassning 
till den mindre beroende partens krav. Kostnadsreduktion används 
framförallt för att stabilisera eller fördjupa relationer. Processen medför 
inte att relationen blir mer balanserad, utan den mindre beroende parten kan 
fortfarande ställa krav i andra avseende. (Emerson, 1962) 
 
Den andra processen som kan sättas igång av en obalanserad relation är 
balanserande åtgärder. Dessa medför således att relationen blir mer 
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balanserad och den mindre beroende parten kommer inte att kunna utöva en 
lika hög grad av, eller ingen, makt över den mer beroende parten. Emerson 
(1962) presenterar fyra olika balanserande åtgärder där den första innebär 
att den beroende parten minskar sitt engagemang i de mål som kan nås med 
hjälp av den andra parten. Denna åtgärd är vanligast då de övriga tre inte är 
genomförbara. Ett andra sätt att balansera relationen är att finna vägar att 
uppnå samma mål utanför den krävande relationen. En tredje åtgärd är att 
de båda parterna går samman och agerar kollektivt, som en enhetlig part, 
mot utomstående parter för att tillsammans uppnå ett gemensamt mål. 
Rollbeskrivningar och gruppnormer blir här viktiga för styrningen och 
dessa, anser vi, kan liknas vid det som har beskrivits som auktoritet och 
regler i tidigare avsnitt. Den fjärde och sista möjliga åtgärden för att 
balansera relationen är att öka den mindre beroende partens engagemang i 
relationen. Detta kan göras genom att den mer beroende parten ger den 
mindre beroende en högre status genom belöningar och uppmärksamhet. 
(Emerson, 1962) 
 

4.4 Leverantörsklassificering 
Enligt Van Weele (2002) har företag olika samarbetsstrategier gentemot 
olika leverantörer beroende på vilka produkter som dessa tillhandahåller. 
Författaren delar in strategierna i fyra grupper efter Kraljics matris (1983, i 
Van Weele, 2002) i vilken klassificering av produkterna görs baserat på hur 
viktiga de är för det köpande företaget. Van Weele (2002) bygger vidare på 
modellen och tar upp lämpliga strategier för samarbete med leverantörerna 
av de olika produkterna. De fyra samarbetsformerna är Partnership, 
Competitive Bidding, Secure Supply och Systems Contracting. (Van Weele, 
2002) 
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Figur 5. Leverantörsklassificering 
 

Källa: Egen bearbetning av Kraljics modell i Van Weele (2002, sid. 147) och Van 
Weeles modell i Van Weele (2002, sid. 152) 

 
Klassificeringen illustreras ovan där finansiell styrka på Y-axeln speglar 
hur mycket pengar som är inblandade och vilken påverkan det har på 
företagets resultat. Leverantörsstyrkan på X-axeln visar hur stor risken är 
att ett företag blir utan leveranser konsekvenserna av det. Partnership är det 
tätaste samarbetet, vilket sker med strategiskt viktiga leverantörer. Parterna 
siktar där på ett långsiktigt förhållande. Competitive Bidding är motsatsen 
till Partnership. Kortsiktiga kontrakt där priset är den avgörande faktorn 
står i fokus eftersom det inte finns något intresse för en djupare relation. 
Secure Supply innefattar leverantörer vilka levererar produkter som 
företaget på ett eller annat sätt är beroende av. Här vinner företaget på att 
ha en mer långsiktig relation med den existerande leverantören men också 
eventuellt ha flera leverantörer av samma produkt för att därmed minska 
risken. I Systems Contracting ingår vanliga resurser där utrymme för 
prispress är litet. Istället får företaget sikta in sig på effektiviseringar av 
andra slag, exempelvis i logistik. Ett långsiktigt samarbete kan vara att 
föredra om leverantören står för flera produkter men annars finns inget 
incitament för någon djupare relation.  
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5. Möbelbranschen – Grannarna i Tibro 
Det femte kapitlet avser att beskriva samarbetsrelationen mellan Mio AB 
och TibroBädden AB. Anges ingen annan källa är informationen i kapitlet 
hämtad från våra intervjuer med dessa företag. 
 

5.1 Organisationerna och deras omvärld 
 

5.1.1 Mio AB 
Mio står för Möbelhandlarnas inköpsorganisation och bolaget startade i 
Helsingborg år 1962. Idag bedrivs den centrala verksamheten från Tibro i 
Västergötland där det också finns ett större centrallager. Mio-butikerna 
äger Mio AB och centralt jobbar cirka 50 personer med marknadsföring, 
IT, logistik, produktframtagning samt fakturering. Mio är med sina 71 
butiker och sin marknadsandel på arton procent den näst största aktören på 
den svenska möbelmarknaden. Kringsortiment som lampor och porslin är 
inte medräknat i detta mått, även om det utgör en del av företagets 
sortiment. Mio har en omsättning på dryga två miljarder kronor och de 
marknadsför sig bland annat genom sin årliga produktkatalog. 
 
Mio har cirka 80 leverantörer. Dessa finns både i Sverige och utomlands. 
Mio avser att gå in i längre relationer med sina leverantörer och de vill ha 
en produktion som är så nära dem som möjligt, vilket kan förklara att de 
har sin centrala verksamhet i möbelriket Tibro. Det är dock svårt att agera 
lokalt eftersom den svenska produktionen håller på att försvinna och de 
svenska leverantörerna blir mindre till antalet. Inköp från Kina blir 
vanligare, men även Baltikum är representerat. Det har varit vanligt att 
svenska och skandinaviska möbeltillverkare byter produktionsland till just 
Baltikum eller Kina. Mio har utvecklat ett närmare samarbete med cirka tio 
av sina leverantörer. En av dessa leverantörer utgörs av TibroBädden AB.  
 

5.1.2 TibroBädden AB 
TibroBädden AB startade sin verksamhet i Tibro år 1987. Företagets 
grundare är VD än idag och sedan 1999 ingår TibroBädden i Europas 
största sängkoncern där Hilding Anders AB utgör moderbolaget i toppen. 
Räknat i antal är TibroBädden Sveriges tredje största producent av 
resårmadrasser och bäddmadrasser. Företaget har cirka 70 anställda och 
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hade år 2002 en omsättning på 110 miljoner kronor. (www.tibrobadden.se, 
040405) 
 
TibroBädden agerar framförallt på den svenska marknaden, men har på 
senare tid börjat se sig omkring i Europa. Det finns tre huvudsakliga 
produktsortiment hos tillverkaren, vilka utgörs av deras eget miljövänliga 
sortiment samt två olika Private Label koncept, ett för Mio och ett för 
Svenska Hem. Mio är deras största kund och står för cirka 50 procent av 
företagets totala produktion. En annan större kund är Svenska Hem vilka 
köper cirka femton procent. Övriga produktion säljs till fristående 
möbelhandlare samt hotell och båtar. Företaget har cirka 150 kunder, men 
då räknas Mio som 71 eftersom TibroBädden agerar mot var och en av 
Mio-butikerna när det gäller service och utbildning.  
 
Med åren har antalet konkurrenter ökat och idag finns det cirka tjugo 
madrassleverantörer som agerar på den svenska marknaden. Denna ökning 
anses bestå i att mindre enmansföretag har vuxit på senare år.  
 

5.2 Relationen 
 

5.2.1 Relationens uppkomst och utveckling 
Att det idag finns ett nära samarbete mellan Mio och Tibrobädden är 
kanske inte så konstigt med tanke på det sätt varpå Tibrobädden startade 
sin verksamhet 1987. Vi låter ett citat från intervjun med TibroBäddens VD 
beskriva det: 
 

” Jag jobbade på Ulferts (…) i en hög befattning. 
Och så ringde han6 mig och sa: ” För fan, du får 
ta och sätta igång en sängfabrik.”  Så pass nära 
relation hade vi, han visste att jag klarade det. 
Det var ju inget lätt, för det skulle vara en volym 
på 40, 50 miljoner direkt. Det blev det ju inte i 
och för sig, men det växte ju väldigt fort. Och vi 
klarade av det på grund av att jag hade all den 
där kunskapen. Jag kunde dra igång och 
finansiera det och så. Jag fick inte en krona i stöd 

                                                 
6 Mios dåvarande VD ringde när Ulferts skulle lägga ner sin madrasstillverkning i Tibro 
för att flytta den till Norge.  
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utav dem då heller, utan det fick jag fixa ändå.”  
(VD, TibroBädden, 040330) 

 
TibroBäddens verksamhet startade således delvis på Mios initiativ. I början 
utgjorde 100 procent av TibroBäddens produktion varor till Mio, men 
redan från början var det tänkt att företaget skulle sälja även till andra 
kunder och efter ett tag började företaget tillverka till fristående 
möbelhandlare.  
 
Idag är det Mios önskemål att TibroBädden ska ha andra kunder eftersom 
de inte vill att någon leverantör ska vara helt beroende av dem. 
Madrasstillverkaren håller med om att det är viktigt att inte vara för 
beroende av en kund, dock verkar det vara viktigt för TibroBädden att välja 
rätt kunder, eftersom de inte vill leverera till någon som stör Mios 
försäljning.  
 
Det blev tydligt under intervjun med TibroBädden att relationen upplevs ha 
stannat upp i utvecklingen eller att den kanske till och med anses har blivit 
något sämre på senare tid. Detta verkade delvis bero på att personliga 
relationer som var välutvecklade inte finns kvar längre på grund av att 
personalen på Mio till stor del har bytts ut sedan starten. Den upplevda 
negativa utvecklingen verkade dock främst bero på att Mio har tagit in två 
andra madrassleverantörer. Nedanstående två citat från intervjun med 
TibroBädden anser vi belysa detta på ett bra sätt. Det första citatet utgör 
respondentens svar på frågan vad de anser att deras syfte med relationen är 
idag.  
 

” Ja, jag har det syftet att det ska utveckla sig mer 
än vad det kanske gör nu. För vi har de här 
störningarna med att de har tagit in två 
leverantörer vid sidan av oss.”  (VD 
TibroBädden, 040330) 

 
Följande citat utgör svar på frågan om det av samarbetet uppkommer några 
ekonomiska fördelar för TibroBädden  
 

” Ja, det tycker jag väl, men på en annan nivå än 
tidigare, skulle jag vilja säga, när det kommer in 
nytt folk från alla möjliga håll som det har gjort 
på Mio nu. Deras organisation har vuxit väldigt 
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den senaste tiden och det gör att det här blir 
svårare. De har ju sina kontakter på annat håll 
kanske. Det är svårare idag än vad det var förut. 
”  (VD TibroBädden, 040330) 

 
Mios två andra madrassleverantörer tillverkar inte något Private Label 
koncept, utan säljer sina egna märkesvaror i Mios butiker. En av 
leverantörerna togs in redan för åtta till nio år sedan, men den andra har 
kommit in nyligen, vilket verkar utgöra ett stort orosmoment för 
TibroBädden. Det är viktigt att notera här att Mio inte har givit några 
liknande indikationer på att relationen till TibroBädden har försämrats. De 
tar dock upp att de har ytterligare två leverantörer och att relationen till 
TibroBädden inte är tvingande eller har något självändamål på något sätt. 
Som tidigare nämnts vill Mio gynna de lokala leverantörerna och gör det, 
men bara om leverantören tillfredställer deras behov och om de kan 
leverera det som tilltalar Mio. Mio menar att de andra leverantörerna har 
tagits in eftersom företaget vill täcka in alla de konsumentbehov som de 
kan identifiera på marknaden. Madrasserna som tas in från andra 
leverantörer anses ha andra egenskaper än TibroBäddens och med alla tre 
leverantörer menar Mio att de kan tillfredsställa de behov som finns. En 
ytterligare anledning till att leverantörerna togs in var att enskilda Mio-
butiker i viss utsträckning själva köper in och säljer madrasser. Genom att 
köpa in centralt uppnås vissa skalfördelar, men den främsta fördelen är att 
det blir möjligt att marknadsföra madrasserna i företagets produktkatalog. 
Mio anser att det är bra att ha mer än ett ben att stå på och att TibroBädden 
var införstådda med att de tog in ytterligare leverantörer. TibroBädden 
anser dock att detta har skett bakom ryggen på dem, vilket var något nytt i 
den annars öppna relationen.  
 

5.2.2 Samarbetets innehåll 
De två företagen samarbetar framförallt inom produktutveckling och 
lagring. De har också samarbetat vid framtagning av Mios nya IT-system. 
 
Utbyte och produktutveckling 
Anledningen till att det finns en relation mellan företagen är att det sker ett 
utbyte mellan dem. TibroBädden kommer inte att försöka gå in som någon 
aktör på detaljistmarknaden, deras kompetens ligger i tillverkning. Mio har 
i sin tur ingen kompetens vad gäller tillverkning av madrassernas 
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uppbyggnad, men företaget har ett produktråd som kommer med idéer om 
produktutveckling.  
 
Produktutvecklingen gäller inte uppbyggnaden av madrassen i sig utan 
bolstret, vilket är det tyg som madrassen är klätt med. Samarbetet hanteras 
bland annat genom ett flertal möten mellan TibroBädden och Mios 
produktråd. Det är främst TibroBädden som kommer med idéer på grund 
av att det i huvudsak är de som har kunskap inom området. Idéerna 
presenteras för Mios produktråd, vilka tar ställning till om det ska ingå i 
sortimentet. TibroBädden anser dock att Mio har stor påverkan på 
produkterna. Att utvecklingen i mångt och mycket sker i ett tätt samarbete 
mellan dem kan förstås genom att det hos de båda parterna finns delade 
åsikter om vilket av företagen som egentligen tog initiativet till tillverkning 
av en prisbelönt, miljövänlig madrass som tidigare fanns i Mios koncept.  
 
Mötena mellan TibroBädden och Mios produktråd blir allt mer frekventa 
när en kollektion ska bytas ut, vilket vanligtvis görs vart tredje till vart 
fjärde år. På mötena diskuterar parterna hur kostnader ska kunna sänkas 
och hur den högsta lönsamheten kan fås ut av samarbetet. Det händer att en 
av de båda parterna kan få stå tillbaka och kanske inte uppnå den högsta 
möjliga lönsamheten för att relationen ska må bra i längden. TibroBädden 
hävdar att det framförallt är de som ibland måste stå tillbaka, medan Mio 
framhåller att det händer att båda parter får göra det.  
 
Under våren 2004 har företagen gemensamt utvecklat ett nytt koncept, 
vilket har medfört investeringar och ombyggnationer hos TibroBädden. 
Investeringarna uppgår till cirka en miljon och till detta kommer kostnader 
för ökat arbetsinnehåll. Mio hjälper på intet sätt till med någon finansiering 
eftersom de inte vill binda sig till TibroBädden i något sådant avseende. 
Mio menar att investeringarna är tillverkarens angelägenhet. Till en början 
kände sig TibroBädden tvingade att göra investeringarna, trots att de inte 
visste om de skulle klara av att tillverka konceptet. TibroBädden tror att det 
skulle finnas en möjlighet att Mio hade vänt sig till någon annan producent 
om de inte hade ställt om sin produktion till konceptet. Enligt TibroBädden 
har Mio haft liten förståelse för de kostnadsökningar TibroBädden har haft 
i och med den ökade arbetsbördan och inkörningsperioden som 
tillverkningen av det nya konceptet kräver. Produktionen har i dagens läge 
kommit igång och den har gått bättre än vad TibroBädden förväntade och 
idag, när de har förstått att de klarar av det på ett bra sätt, är de mer positivt 
inställda.  
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Idén till det nya produktkonceptet har kommit på initiativ av Mio. Det kan 
säljas även till andra kunder, det finns inga klausuler i något kontrakt som 
hindrar TibroBädden att göra det. TibroBädden anser att de i det läget 
måste använda sitt sunda förnuft för att bedöma om det är lönsamt med 
hänsyn till att det kan finnas en möjlighet att Mio stöter sig mot det, vilket 
skulle kunna vara skadligt för relationen.  
 
Lagring 
Eftersom företagen är belägna i samma byggnad, med enbart Mios 
lagerbyggnad mellan dem, kan TibroBädden leverera sina produkter till 
Mios centrala lager via automattruckar. TibroBädden håller också ett 
buffertlager, vilket enbart utgörs av Mios produkter, i sina egna lokaler. 
Detta medför att leveranserna till Mio alltid kan komma i rätt tid utan att 
någon annan kund blir lidande. Enligt Mio finns det inskrivet i avtalet 
mellan de två företagen att TibroBädden ska leverera på en dag om en vara 
inte finns i Mios centrallager. Mio skriver inte någon formell inköpsorder 
till TibroBädden, utan de får enbart genom en skriven lista reda på att 
lagret i Mios lokaler behöver fyllas på. Mio ser stora logistiska fördelar i att 
jobba med TibroBädden på detta sätt. TibroBädden verkar också vara 
mycket stolta över att de klarar av att leverera hundraprocentigt till Mio.  
 
IT-samarbete 
Ett affärssystem som Mio håller på att införa ska förbättra 
informationsdelningen mellan Mio och deras leverantörer. 
Utvecklingsarbetet har pågått i tre år och inom ett år ska det vara 
implementerat. Enligt TibroBädden har deras företag fungerat som ett 
bollplank både i resonemang och i körningar vid framtagning av Mios 
system. Detta på grund av att TibroBädden hade samma affärssystem sedan 
tidigare och därmed kunskaper i hanteringen av det. Något som är 
intressant här är att TibroBädden upplever att Mios system troligtvis inte 
kommer att tillföra TibroBäddens verksamhet några nya fördelar eftersom 
det redan finns ett utvecklat samarbete i lagerhantering mellan dem och 
Mio. Trots detta har företaget ställt upp med hjälp i utvecklandet av 
systemet.  
 

5.2.3 Styrning av relationen 
Som grund i relationen ligger ett leverantörsavtal. Utöver detta förekommer 
det inga gemensamma mer formella styrmekanismer, utan i mångt och 
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mycket skiljer företagen sina verksamheter åt i det avseendet. Den sociala 
styrningen har traditionellt haft ett större inslag.  
 
Avtal 
Mio menar att kontrakt mellan dem och deras övriga leverantörer i princip 
gäller under katalogåret, vilket löper från den första augusti till den sista 
juli. Mio använder sig av ett kvalitetsavtal gentemot sina leverantörer. 
Detta följer en mall och specificerar bland annat modeller, kvalitet, 
leveranser och betalningsrutiner. Görs något avsteg från detta utan att det 
finns en överenskommelse är det förenat med vite. Dock förekommer det 
att avsteg tillåts. Detta kan exempelvis vara vid kampanjer där 
standardavtalet kompletteras med något ytterligare avtal. 
 
För TibroBädden ser avtalen något annorlunda ut. Från Mio ges det 
visserligen aldrig några löften om att produkten ska köpas i mer än ett år, 
men i princip gäller att en produkt håller i tre år innan den byts ut.  
 
Kontraktet med TibroBädden beskrivs som speciellt eftersom det finns ett 
särskilt förfarande gällande inköpsorder och lagring av TibroBäddens 
produkter. TibroBädden beskriver avtalet mellan dem och Mio som ett 
leverantörsavtal vilket gäller tills det sägs upp av någon av parterna. 
Avtalet anses kunna ligga i kassaskåpet och om parterna kommer överens 
om att det inte ska gälla längre löper det helt enkelt ut. Det är inte 
specificerat i detalj, utan tar i huvudsak upp vilka madrasser Mio ska köpa 
av TibroBädden. Båda parter jobbar med intentionen att samarbetet ska 
fortlöpa, vilket leder till att det inte verkar finnas några incitament för 
någon av dem att agera på ett sätt som innebär ett brott mot avtalet eller 
relationen. 
 
Kalkylering och prissättning 
Det förekommer inte att företagen gör några gemensamma investeringar 
vilket kan vara förklaringen till att det inte heller görs några gemensamma 
kalkyler. Vid framtagning av en ny kollektion är det TibroBädden som 
kalkylerar vilka kostnader som madrasserna kommer att föra med sig, och 
sedan kan det hända att kostnaderna tas upp till diskussion.  
 
På senare tid har det blivit vanligare att en Target Costing-liknande 
prissättningsstrategi används. Denna strategi innebär att TibroBädden 
måste anpassa sin marginal och sina kostnader till de målpriser som Mio 
sätter upp. TibroBädden anser att det hittills har fungerat bra, men att det 
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blir allt tuffare för dem att klara av att hålla målpriserna. Det förekommer 
inte att Mio på något sätt arbetar med TibroBädden för att hjälpa dem att 
sänka deras kostnader. Tidigare har TibroBäddens kalkyler, vilka görs 
löpande för att täcka in alla förändringar, legat till grund för prissättningen 
mellan parterna, målpriser är ett nytt fenomen.  
 
Det verkar inte finnas några öppna böcker i formell mening, men Mio 
hävdar att de troligtvis kan få se TibroBäddens kalkyler. TibroBädden 
hävdar motsatsen och säger att de inte släpper in Mio i sina kalkyler. Dock 
medges att ” Frågar de så får de väl ett svar av mig.”  (VD TibroBädden, 
040330) 
 
Det förekommer inte heller någon gemensam budgetering, utan varje 
företag planerar sin verksamhet. Hos Mio finns det specificerat i en budget 
hur mycket av TibroBäddens produkter som ämnas säljas. Denna budget 
föregås av löpande, informella diskussioner mellan parterna. Hos 
TibroBädden jobbar VD tätt tillsammans med ekonomichefen när det gäller 
planering och budgetering av verksamheten. De två har olika inriktningar 
och den som främst har ansvaret och jobbar mest med Mio-relationen är 
VD. Till grund för budgeteringen ligger prognoser och faktiska 
försäljningssiffror. Det blir viktigt för dem att planera för varje enskild 
modell.  
 
Informationsdelning 
För att relationen ska fungera på det sätt den gör krävs informationsutbyte 
mellan parterna. Den mesta informationen förmedlas informellt mellan 
parterna, vilket främjas av att företagens geografiska närhet. Båda parterna 
betonar också den öppna dialog som finns mellan dem och att det är 
underförstått att information som har delats mellan dem inte får utnyttjas i 
affärer med andra parter på ett sätt som kan vara skadligt för den andra.  
 
Den information som Mio delar med TibroBädden gäller i huvudsak 
faktiska försäljningssiffror. Prognoser för framtiden menar TibroBädden att 
de får göra själva eftersom den information som Mio tillhandahåller enbart 
innehåller försäljning av madrasser totalt och inte information om hur den 
kan skifta mellan de enskilda modellerna. Mio menar att de gör prognoser 
som de delar med sig av till TibroBädden.  
 
I samband med utveckling av det nya produktkonceptet har Mio 
tillhandahållit TibroBädden kontaktinformation till en underleverantör. 
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TibroBädden har använt kontakten och de har blivit erbjudna samma 
materialpris som Mios övriga leverantörer, men just nu pågår förhandlingar 
kring pris och kvantiteter. TibroBädden är osäkra på om de kan vara hjälpta 
av att underleverantören även jobbar mot Mios andra leverantörer, men de 
anar att det kan vara så. 
 
Målstyrning och uppföljning av relationens lönsamhet 
Företagen har ett gemensamt mål, att sälja mer madrasser. Tillsammans 
ställer parterna upp mål för vilken försäljning som ska uppnås under ett år. 
Om företagen märker att den önskade försäljningen inte kommer att uppnås 
är det möjligt att företagen tillsammans sätter in en kampanj, men det är 
inte garanterat.  
 
Uppföljning av relationens lönsamhet sker inte gemensamt. Var och en av 
parterna mäter sina egna tal. För Mio verkar de viktigaste talen vara 
försäljningssiffror. De anser att det är viktigt att titta på vad varje modell 
bidrar till deras totala madrassförsäljning. Mio har inget formellt system för 
klassificering av sina leverantörer, men informellt görs bedömningar och 
TibroBädden ses som en unik leverantör, mycket på grund av deras 
geografiska placering intill Mio.  
 
TibroBädden följer upp relationen en gång i månaden, och det är VD som i 
huvudsak arbetar med det. För dem är det rena resultatet det som är 
viktigast att titta på. Båda parter menar att den öppna relationen leder till att 
det mellan parterna ständigt förekommer en dialog om hur de båda kan 
agera för att öka lönsamheten. Detta intensifieras när en ny kollektion ska 
tas fram. Det förekommer ingen vinst- eller förlustdelning utan det är det 
rena prissättningsförfarandet som ligger till grund för vilken vinst eller 
förlust vart och ett av företagen kan göra.  
 

5.2.4 Den sociala relationen 
TibroBädden betonar betydelsen av personliga relationer. Under årens lopp 
har dessa varit välutvecklade och den affärsmässiga relationen har varit 
hjälpt av det. Än idag finns det en öppenhet mellan parterna, men 
TibroBädden ger indikationer på att de personliga relationerna försvinner i 
och med att det kommer in nya människor i Mios centrala organisation. 
Detta leder till att madrasstillverkaren upplever ett tuffare klimat i 
relationen, och att de nya individerna för med sig nya idéer som innebär ett 
annat sätt att jobba.  
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TibroBädden är måna om att behålla de personliga relationer som finns 
kvar sedan tidigare. TibroBäddens väletablerade relation till Mios ägare, 
det vill säga butiksägarna, kan till viss del utnyttjas för att påverka åsikter 
hos dem som jobbar i Mios centrala verksamhet. Här tilläggs att det inte tas 
några beslut över huvudena på andra. 
 
Mio ser inte att relationen mellan företagen är präglad av personliga 
relationer. Den anses istället vara lokal, det vill säga att det sociala inslag 
som förekommer är föranlett av att Mio väljer att gynna den lokala 
produktionen av möbler.  
 

5.2.5 Framtiden 
Hur den framtida relationen mellan Mio och Tibrobädden kommer att se ut 
är att döma av svaren från TibroBädden något ovisst. Det kommer 
troligtvis att finnas en god relation och att TibroBädden önskar att den ska 
utvecklas framgår ganska klart. Att Mio har tagit in ytterligare 
madrassleverantörer medför dock att TibroBädden verkar vara osäkra. Det 
råder en tvetydighet i svaren gällande frågan om hur de kommer att agera 
för att tackla att Mio tar in andra leverantörer. Vid något tillfälle anges att 
TibroBädden kommer att arbeta för att minska sitt beroende av Mio, men 
vid ett annat tillfälle ges ett uttryck om att det inte bekymrar dem att de är 
beroende av Mio. 
 

” Folk har frågat mig genom åren: ” Hur vågar du 
ha så mycket på Mio?” . Då brukar jag säga att 
jag bekymrar mig inte om det. Om Mio plötsligt 
skulle sluta att handla av oss så får vi ta 
konsekvenserna av det då. Och har vi inte andra 
kunder då, så får vi väl slå igen fabriken. Så det 
bekymrar mig inte alls. Det är bara att se till att 
man är en bra och duktig leverantör och att 
samarbetet fungerar så bra som möjligt.”  (VD 
TibroBädden, 040330) 

 
Mios önskningar om framtiden är att TibroBädden ska jobba aktivt med att 
ta fram nya produkter och koncept. Enligt denna sida av relationen blir det 
nödvändigt att se nya lösningar och hitta nya vägar för att relationen ska 
utvecklas. Eftersom madrasser ser relativt lika ut för konsumenten menar 
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de att det är viktigt att hitta något som är unikt. Låt det vara i designen, 
men både Mio och TibroBädden finner liggkomfort och livsbeständighet 
vara de främsta konkurrensmedlen på madrassmarknaden. 
 

Kontrakt

Informations-
delning

Mio - TibroBädden

Odetaljerat leverantörsavtal

Målstyrning

Planering och
budgetering

Inga gemensamma kalkyler,
Target Costing-liknande

prissättning

Ingen gemensam

Kalkylering och
Prissättning

Gemensamt försäljningsmål

Utvärdering

Mycket informell
informationsdelning

Ingen gemensam

 
 

Tabell 5. Sammanfattning av relationens styrning 
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6. Klädbranschen – Partners i fjärran 
Det sjätte kapitlet avser att beskriva relationen mellan Lindex och deras 
leverantörer. Vi har inte haft kontakt med någon specifik leverantör, vilket 
har förklarats under rubriken 2.2.3 Identifiering av företag och 
respondenter, varför Lindex utgör den enda intervjuade parten i fallet. 
Beskrivningen går därmed inte in på någon speciell leverantör, utan är en 
beskrivning om hur Lindex agerar mot de leverantörer med vilka de har ett 
närmare samarbete. Anges ingen annan källa kommer informationen i 
kapitlet från intervjun med Lindex. 
 

6.1 Organisationen och dess omvärld 
 

6.1.1 AB Lindex 
AB Lindex startade genom butiken Fynd, grundad av Boman och Rosell, i 
Alingsås år 1954. (www.lindex.se, 040427) Huvudkontoret ligger idag i 
Göteborg och företaget är efter H&M det största svenska företaget inom 
klädbranschen. Lindex agerar inom tre affärsområden, vilka är 
damkonfektion, barnkläder samt underkläder. De tre affärsområdena är lika 
stora omsättningsmässigt. År 2002/2003 hade företaget en total omsättning 
på cirka 2,8 miljarder. Idag finns kedjan representerad i fyra olika länder, 
vilka är Sverige, Norge, Finland samt Tyskland, där Sverige utgör den 
största marknaden. Efter att bland annat ha köpt upp 
underklädesspecialisten Twillfit, är Lindex i Sverige marknadsledande 
inom underkläder. (Årsredovisning Lindexkoncernen, 2002/2003) 
Företaget säljer till största del sitt eget märke, men inom underkläder 
kompletteras sortimentet med andra märken eftersom de vill hålla ett 
bredare sortiment med anledning av sin ledande position. 
  
Lindex har cirka 300 leverantörer, vilka alla är utländska. För att komma 
närmare leverantörerna har företaget kombinerade inköps- och 
produktionskontor bland annat på flera håll i Asien och östra Europa. 
Kontoren fungerar som huvudkontorets förlängda arm i de länder 
leverantörerna finns. 
 

6.2 Relationerna 
Vilken av Lindex leverantörer som ska tillverka en viss produkt bestäms 
utifrån kriterier som pris, leveransprecision eller att en leverantör är duktig 
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på en viss typ av bas- eller modeprodukt. Ibland måste leverantör väljas 
efter vilket land de är belägna eftersom ledtid påverkas av det. Varje 
leverantör är utvald av Lindex eftersom den är duktig på något speciellt 
inom en viss produktgrupp. 
 
En kollektions livslängd är mycket kort; den lever runt tio veckor och är 
därefter inte aktuell längre.  Det medför höga krav på leveransprecision och 
Lindex pekade på detta som en av de viktigaste faktorerna i relationerna. 
Leveransprecisionen från ett flertal leverantörer är dessvärre relativt dålig, 
vilket kan få följden att Lindex antingen annullerar ordern eller, för att 
minska förseningen, tvingar leverantören att flyga produkterna till Europa. 
Flygfrakt kostar leverantören mycket eftersom det är tio gånger dyrare än 
båtfrakt, vilket annars är det vanligaste transportmedlet.  
 
Samtidigt som leveransprecisionen är viktig är det betydelsefullt för Lindex 
att kunna lägga sin order i ett så sent skede som möjligt eftersom de vill ha 
möjlighet att se om deras prognoser gällande modet är riktiga eller kanske 
slår fel. De produkter som företaget är mest säkra på beställs först. Lindex 
vill försäkra sig om att leverantörer inte tar på sig mer arbete än vad de 
klarar av. Det är dock ganska vanligt att det händer eftersom leverantörer i 
första hand vill garantera full beläggning. Leverantörerna kan lösa 
överbeläggning genom att lägga ut delar av ordern på underleverantörer, 
vilket är en lösning som Lindex inte uppskattar eftersom Lindex inte har 
kontroll över sådana underleverantörer. Detaljisten arbetar med att själva 
hålla reda på sina leverantörers kapacitet för att undvika att 
underleverantörer tas in.  
 
Lindex sticker inte under stol med att de i regel är den starka parten i 
leverantörsrelationerna, vilket tydliggörs av följande citat från intervjun: 
 

” Det här är en väldigt orättvis bransch. Det är 
alltid vi som på något sätt bestämmer. Det är ett 
ojämnt förhållande.”  (Inköpschef Lindex, 
040318) 

 
Att så ofta är fallet inom klädbranschen stärks av Saukkoriipi och Skaffman 
(2002), vilka skriver att klädföretagens förhandlingsposition gentemot 
leverantörerna är mycket stark.  
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6.2.1 Leverantörsklassificering  
Lindex vill inte göra sig beroende av leverantörerna och därför ska 
inköparna kunna välja mellan ett antal olika för varje typ av produkt. Trots 
detta avser Lindex att minska antalet leverantörer. Det kan förekomma att 
vissa ses som det enda alternativet.  
 
Lindex ligger i startgroparna gällande en klassificering av leverantörerna. 
De delar in sina befintliga leverantörer i två kategorier, Partnerleverantör 
och Kärnleverantör. Dessutom finns det en utfasningskategori för 
leverantörer som inte längre är intressanta för företaget samt en 
infasningskategori som benämns Nya leverantörer för potentiella 
kärnleverantörer 
 

Partnerleverantörer

UtfasningsleverantörerNya leverantörer Kärnleverantörer

 
Figur 6. Egen illustration av Lindex leverantörsklassificering 

 
Partnerleverantörer kommer att utgöras av leverantörer som Lindex vill 
bedriva närmare och mer utvecklade samarbeten med. För att bli 
klassificerad som en partner krävs framförallt att de produkter leverantören 
tillverkar är långsiktigt hållbara i Lindex ögon. Det ska också finnas en 
kompetens i företaget, vilken matchar Lindex kompetens eftersom det är 
tänkt att partnern ska ta över vissa arbetsuppgifter som Lindex normalt 
utför. Övriga krav ställs även på andra leverantörer och innefattar etik, hög 
kvalitet och ledtider. Partnerleverantörer ska påvisa stor kompetens i bland 
annat material- och sykunskap. Partnerleverantörer får bli hur stora som 
helst jämfört med andra leverantörer. Exempelvis vill Lindex inte att det 
egna företagets beställningar ska utgöra mer än 30 procent av en 
kärnleverantörs omsättning, vilket således inte är fallet vid ett 
partnersamarbete. Övertagande av arbetsuppgifter, såsom val av färger 
samt mindre kvalitetskontroller, är det som blir speciellt för en 
partnerrelation.  
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” Dessa leverantörer kräver vi mer av. Vi kommer 
att ge en partner mer, men vi kräver också mer. 
Som exempel kräver vi leverans i tid, kvalitet och 
flexibilitet. Vi kommer att ge dem beslut som vi 
normalt fattar själva. De kommer att kunna fatta 
beslut kring färgkartan på egen hand utan att 
komma tillbaka till oss, vilket idag är fallet. Vi 
kommer inte heller att utföra kvalitetskontroll hos 
dessa leverantörer utan den ska vara okej.”  
(Inköpschef Lindex, 030318) 

 
Syftet med att utveckla sådana relationer är att Lindex ska kunna uppnå 
effektivitet, kortare ledtid och mindre dubbelarbete. Lindex tror att 
samarbetet ger leverantören främst trygghet genom säkrare planering av 
fabrikens beläggning. De kommer att veta vad Lindex ska avropa från dem. 
Antalet partnerleverantörer kommer att ligga runt tjugo stycken.  
 
I relationer med partners ska Lindex inte längre vara den tydliga starkare 
parten, utan samarbetena ska utvecklas till mer balanserade relationer där 
båda parter är beroende av varandra. Lindex ingår partnerskap både med 
leverantörer där Lindex tidigare har varit den starkare parten och där de 
traditionellt har varit den mer beroende, vilket är fallet med en 
underklädesleverantör som säljer sitt varumärke till Lindex. Ett annat 
exempel på en partnerleverantör är en kinesisk trikåtillverkare, vilkens 
fabrik i stort sett är fullbelagd med Lindex produkter. Denne står för 30 
procent av all barntrikå som Lindex köper in. Här har Lindex stor makt att 
själva bestämma i vilken ordning de vill ha produkterna. Leverantören har 
successivt blivit mer beroende av Lindex och detaljisten menar att ” då är 
det lika bra att göra det bästa av det”  (Inköpschef Lindex, 030318). 
Förtroende blir viktigt för att på något sätt balansera beroendeförhållandet i 
denna relation. Det antyds att om leverantören skulle få problem skulle 
Lindex inte låta denne gå i konkurs, utan kanske gå in och hjälpa denne. 
Lindex har i dag tre partners. De är i början av arbetet och kan ännu inte 
uttala sig om några märkbara, positiva effekter, men de menar att det ser 
lovande ut.  
 
Den andra kategorin inom Lindex leverantörsklassificering är 
kärnleverantörer. Detta är en stor kategori, vilken ska bestå av cirka 150 
leverantörer, vilka betraktas som vanliga och med vilka Lindex har ett 
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tillfredsställande samarbete. De ses som ett komplement till 
partnerleverantörerna. En varugrupp hos Lindex får inte bli för beroende av 
en kärnleverantör, vilket kan vara fallet med partners. Exemplet ovan med 
den kinesiska trikåtillverkaren visar på ett sådant beroende.  
 
I den tredje kategorin, Nya leverantörer, ingår sådana leverantörer som 
Lindex ser att det finns ett behov av i framtiden. Dessa behöver lite extra 
hjälp för att lära sig Lindex arbetssätt och därmed få en chans att bli 
framtida kärnleverantörer. Det kan gälla deras system och rutiner i 
packning och sortering av varorna. Slutligen består utfasningskategorin av 
de leverantörer som ska avvecklas. I denna ingår leverantörer med vilka 
samarbetet av någon anledning inte längre fungerar. Att de fasas ut kan 
även bero på att Lindex behov har förändrats och därmed inte längre 
behöver leverantören. Cirka tio procent av leverantörerna omsätts varje år.  
 

6.2.2 Samarbetenas innehåll 
 
Produktutveckling 
Lindex har egna designers som tar fram cirka 70 procent av Lindex totala 
kollektion. Designers och ekonomer arbetar tätt tillsammans för att ta fram 
en kollektion som passar en viss budget. Lindex arbetar inköps- och 
budgetmässigt efter fyra säsonger, två på våren och två på hösten. 
Inköparen har en viktig roll redan i framtagningen av kollektionerna 
eftersom det är denne som måste se till att det som tas fram går att 
producera. Företaget köper även viss leverantörsdesign. I dessa fall är det 
ofta Lindex som kommer med en idé som leverantören kan utveckla och 
sedan föreslå en produkt. 
 
IT-samarbete och leverantörsstöd 
Investeringar hos leverantörer rör främst investeringar i programvaror och 
utbildning för att möjliggöra att partnerleverantörer själva ska kunna hämta 
och tolka information från Lindex via IT. 
 
För att sänka leverantörernas materialkostnader gör Lindex vissa inköp åt 
dem. Lindex kan förhandla om pris på en större kvantitet hos vävaren och 
bokar därmed ett antal meter tyg som flera leverantörer sedan kan dela på. 
Detta benämns nominering av material och medför lägre pris. Lindex 
finansierar också visst materialinköp åt tillverkarna, men de ser detta som 
en form av betalningssätt. I princip innebär det att Lindex betalar ränta på 
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det banklån leverantören i många fall tar för att köpa material för 
tillverkning av den order Lindex har lagt in.  
 
Det förekommer således inga investeringar hos leverantören som på något 
sätt gör Lindex beroende av dem. Det finns inte heller något som tyder på 
att leverantörerna måste göra några kundspecifika investeringar. Det har 
dock förekommit vid ett tillfälle att Lindex har gått in och hjälpt en 
leverantör att finna fabrikslokaler. 
 

6.2.3 Styrning av relationerna 
 
Avtal 
I botten av relationerna mellan Lindex och deras leverantörer finns 
ramavtal som måste skrivas under av båda parter. I detta specificeras hur 
Lindex ser på affären samt vilka avsteg de tillåter och inte tillåter. 
Ramavtalen ses som mycket viktiga, främst för att specificera relationen så 
att det finns en klar överenskommelse mellan parterna. Vi får ett klart och 
tydligt nej på frågan om tillit kan tillåta viss flexibilitet i kontrakten. Skulle 
det förekomma någon juridisk tvist kan leverantören hänvisa till avtalen, 
men detaljisten föredrar att göra upp i skiljedom, vilket nästan alltid är 
50/50. Det är sällsynt att det förekommer någon tvist. Utöver ramavtalen 
skrivs en inköpsorder på varje beställning. I inköpsordern specificeras 
produktens pris, kvantitet, färg, leveransvillkor och betalningsvillkor.  
 
Lindex arbetar också med Code of Conduct, eller uppförandekod, vilket 
medför kvalitets- och etikkrav på leverantörerna. För att få leverera till 
Lindex måste kraven uppfyllas. Det finns kontrollpersoner hos Lindex som 
gör inspektioner i fabrikerna för att kontrollera upprätthållandet av 
uppförandekoden. Saukkoriipi och Skaffman (2002) visar att uppfyllande 
av uppförandekoder är ett grundkrav som ställs av flera av de stora svenska 
klädföretagen. De innehåller bland annat krav på minimilön till anställda, 
arbetsmiljökrav, förbud mot barnarbete med mera, vilket även gäller 
Lindex uppförandekod. Anledningen till att de är vanliga inom 
klädbranschen är att merparten av leverantörerna finns i Asien där det 
bland annat förekommer barnarbete (Bjurling, 1997).  
 
Prissättning 
Det som påverkar leverantörerna mest i deras arbete i att planera 
beläggning och behov av arbetskraft är ifall de vet om de får en order eller 



Klädbranschen – Partners i Fjärran 

 58   

inte. Om Lindex går in och ger en garanti att de kommer att köpa ett visst 
antal tröjor av leverantören behöver denne inte kalkylera som om det inte 
fanns full beläggning i fabriken, vilket sänker priset.  
 
Femton procent av hela Lindex sortiment utgör något som benämns 
rullande sortiment, vilket är permanenta varor som finns kvar över alla 
säsonger. Övriga 85 procent byts ut varje säsong. Förhandlingar kring 
rullande varor sker halvårsvis medan det förhandlas inför varje säsong på 
resten av sortimentet.  
 
Target Costing förekommer enligt Lindex i vissa fall men det är inget de 
gärna använder sig av. Andledningen till detta är att de har begränsad insyn 
i leverantörens faktiska tillverkningskostnader. Detta skulle kunna föra med 
sig att Lindex är fel ute när de sätter ett målpris, vilket kan medföra en risk 
att leverantören drar ner på kvaliteten för att kunna hålla Lindex uppsatta 
målpris. Av den anledningen vill Lindex hellre få ett pris från leverantören.  
 
Prognoser och informationsdelning 
Budget- och sortimentsmässigt arbetar Lindex, efter fyra säsonger. 
Prognoser görs med grund i föregående års faktiska försäljning. Lindex 
lämnar information om sina prognoser till leverantörerna av rullande varor 
men inte till säsongsartiklarna. Däremot lämnar de information, på årsbasis 
till de större leverantörerna, om hur nästa år förväntas utvecklas, om 
behovet av leverantörens produkt kommer att öka, minska eller ligga på 
samma nivå som tidigare. Lindex får i sin tur ingen information i form av 
prognoser som kan underlätta vid deras budgetering. Det finns tankar om 
att Lindex ska lämna prognoser till partnerleverantörer, men detta är inget 
som görs idag. För detta krävs IT-stöd och kunskap hos leverantören.  
 
Vad gäller Open-Book Accounting ser Lindex att även detta är något som i 
framtiden är önskvärt hos partnerleverantörerna. Lindex menar att de i 
dagsläget har relativt bra kunskap om leverantörernas råvaru- och 
genomsnittliga tillverkningskostnader, vilket är ett måste för att Lindex ska 
kunna kontrollera att leverantörerna uppfyller detaljistens uppförandekod. 
Samtidigt menar Lindex att de inte kan veta de exakta kostnaderna för att 
tillverka produkterna eftersom de inte känner till leverantörens effektivitet, 
vilket ger en begränsad insyn. 
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Uppföljning av leverantörernas lönsamhet 
Två gånger per år görs, i samråd mellan varje ansvarig inköpare och 
inköpschefen, en grundlig utvärdering av leverantörerna. Denna 
utvärdering baseras på siffror där statistik kring hur mycket Lindex har 
köpt av en viss leverantör samt hur dennes produkter har sålt ute i 
butikerna, blir viktiga. Här ingår också mått som bruttovinst och 
leveransprecision. Lindex utvärderar också genom att titta på mått rörande 
kvalitet. Denna kontroll sker genom stickprov samt om det har framkommit 
klagomål på produkterna från flera håll. Som tidigare nämnts ska 
partnerleverantörernas produkter inte kvalitetskontrolleras, utan i detta fall 
litar Lindex till att leverantören själv kontrollerar kvaliteten och alltid 
levererar bra produkter. Slutligen innehåller Lindex leverantörsutvärdering 
en tredje, mjukare del i vilken Lindex bedömer hur leverantören är att 
jobba med. Här bedöms bland annat hur snabbt de svarar och hur bra 
modeinput leverantören har. Lindex är i startgropen med att utveckla vad 
de kallar för ett Supply Balanced Scorecard där mått sätts upp och där de 
kontinuerligt kan gå in och kontrollera leverantörens prestationer. Detta ska 
komplettera kategoriseringen av leverantörerna.  
 

6.2.4 Sociala relationer 
Det finns inga direkta personliga relationer mellan Lindex och deras 
leverantörer vilket också är ett önskemål från Lindex sida. Eftersom de 
allra flesta av leverantörerna finns i Asien ser Lindex en alltför stor risk för 
konflikter och korruption om det finns för mycket informell kontakt mellan 
parterna. 
 

6.2.5 Framtiden 
Lindex tror att samarbetet med deras partnerleverantörer kommer att 
utvecklas positivt i framtiden. Vidare har företaget en ambition om att de 
och deras partners ska öka informationsdelning genom bland annat Open-
Book Accounting, vilket ytterligare skulle kunna effektivisera samarbetet 
men detta kräver framförallt investeringar i IT. 
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Kontrakt

Informations-
delning

Lindex - Partnerleverantör

Detaljerat avtal kompletteras
med inköpsorder och

uppförandekod

Målstyrning

Planering och
budgetering

Inga gemensamma kalkyler,
visst inslag av Target Costing

Ingen gemensam

Kalkylering och
Prissättning

Ingen gemensam

Utvärdering

Viss informationsöverföring
via IT.

Ingen gemensam

 
 

Tabell 6. Sammanfattning av styrningen av Lindex partnersamarbeten. 
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7. Dagligvarubranschen–På armlängds 
avstånd 

Det sjunde kapitlet avser att beskriva de undersökta relationerna inom 
dagligvarubranschen. Vi har studerat detaljisten Axfood AB och tre av 
deras leverantörer. Då våra förväntningar på skillnader i styrning av 
relationerna med hänsyn till varornas beskaffenhet inte har infriats 
kommer vi presentera alla undersökta relationer inom branschen i samma 
kapitel. Om ingen annan källa anges kommer informationen från våra 
intervjuer. 
 

7.1 Företagen och deras omvärld 
 

7.1.1 Axfood AB 
Axfood AB är idag, med en marknadsandel på cirka 23 procent 
(www.dlf.se, 040610), den tredje största aktören på den svenska 
livsmedelsmarknaden. Företaget bildades år 2000 genom ett samgående 
mellan bland annat Hemköp och D & D Dagligvaror. I Axfoods svenska 
del av koncernen ingår kedjorna Hemköp, Willys, Willys Hemma, Spar och 
Vivo. Nyligen har företaget beslutat att Spar och Hemköp ska gå samman 
till en kedja. I Axfood-koncernen ingår även Dagab, ett helägt bolag som 
fungerar som varuförsörjare. (www.axfood.se, 040511) 
 
Axfood delar in sin verksamhet i tre affärsområden. Varje affärsområde 
består i sin tur av dels leverantörernas märkesvaror, dels Axfoods Private 
Label. Fördelningen kan illustreras enligt nedan:  
 

Färska Varor SpecialvarorTorra Varor

Märkes
varor

Märkes
varor

Private
Label

Märkes
varor

Private
Label

Private
Label

 
 

Figur 7. Axfoods affärsområden. 
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Vi har valt att undersöka Färska Varors relation till Göteborgs Kex, 
området Torra Varors relation till OLW samt en relation gällande Axfoods 
Private Label, relationen mellan Axfood och Hellefors Bryggeri. 
 

7.1.2 Göteborgs Kex AB 
Göteborgs Kex AB är idag Skandinaviens ledande tillverkare av kex och 
företaget ingår i den norska Orkla-koncernen. Orkla utgör den största 
leverantören av märkesvaror inom dagligvaruhandeln. Göteborgs Kex har 
kända varumärken såsom Ballerina, Singoalla och Brago i sitt sortiment 
och deras svenska marknadsandel utgör 50 procent. (www.goteborgskex.se, 
040426) Göteborgs Kex försäljning till Axfood utgör cirka 24 procent av 
företagets totala försäljning. Göteborgs Kex produkter utgör 45 procent av 
det totala värdet av Axfoods försäljning av Kex och kakor.  
 

7.1.3 OLW Sverige AB 
OLW är, totalt sett på den svenska marknaden, den största 
snacksleverantören med sina 36 procent, tätt följd av Estrella, medan 
Private Label innehar tredje placeringen. OLW ingår i Chipskoncernen, 
vilken är en åländsk koncern där varumärken från hela Norden ingår. 
(www.olw.se, 040426) Utöver sin egen produktion har OLW även en 
begränsad tillverkning av Private Label och de tillverkar bland annat 
Willys chips. Hos Axfood utgör OLW:s märke cirka 32 procent av 
snacksförsäljningen.  
 

7.1.4 Hellefors Bryggeri AB 
Hellefors Bryggeri AB tillverkar drycker i form av juice, vatten och cider 
men även soppor och kräm. De tillverkar både sitt egna varumärke och 
Private Label. Idag är fördelningen mellan företagets eget märke och 
Private Label 50/50. Av företagets omsättning går en viss del på export till 
Norden där Finland är den största marknaden med cirka femton procent. 
(www.helleforsbryggeri.se, 040426)  
 

7.2 Relationerna  
Axfood har på senare år centraliserat sin inköpsorganisation vilket påverkar 
relationerna till deras leverantörer. Tidigare skötte varje butik sina egna 
inköp. En nackdel med detta var att det var betydligt mer svårplanerat och 
komplext för leverantörerna att ha kontakt med alla butiker. Axfoods 
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centralisering har förenklat förhandlingsprocessen eftersom den enbart sker 
centralt. Det påskyndar också beslutsfattandet, och centraliseringen ses som 
positiv av alla intervjuade. Göteborgs Kex menar dock att det är viktigt att 
ha en bra relation både med centrala Axfood och med de enskilda butikerna 
eftersom de påverkar varandra.  
 
Enligt Torra Varor befinner sig relationerna inom dagligvaruhandeln på en 
basnivå, vilket innebär att de fortfarande arbetar mycket med pris- och 
kvalitetsnivåer. Samarbetena har därmed inte kommit att uppnå win-win 
situationer ännu. Relationerna anses dock vara på väg mot samarbeten 
inom vidare områden och det kommer troligtvis att finnas mer utvecklade 
samarbete om ett par år. Torra Varor definierar en väl fungerande relation 
som en relation där ”(…) man kan ha en dialog från båda håll och där man 
får gehör för sina synpunkter” (Affärsområdeschef, Torra Varor 040323). 
Färska Varor visar dock med sin relation med Göteborgs Kex att finns fler 
aspekter än pris som är viktiga i relationen eftersom de köper vissa varor av 
dem som skulle kunna köpas billigare ute i Europa.  
 
Axfood har satsat starkt på Private Label och dess andel motsvarar cirka 
sexton procent av omsättningen. Inom Private Label finns bland annat varje 
kedjas eget märke, exempelvis Hemköps eller Willys, som ska motsvara 
marknadsledande produkt kvalitetsmässigt, men ha ett lägre pris, 
lågprismärket Eldorado, som har något lägre kvalitet, samt Fixa och Func, 
vilka ingår i affärsområdet specialvaror. Att byta leverantör av märket 
Eldorado är inte förknippat med någon högre kostnad eftersom det finns ett 
flertal leverantörer att välja mellan både i Sverige och ute i Europa. 
Gällande kedjornas märken, exempelvis Hemköp och Willys, kräver 
Axfood en högre kvalitet, vilket gör det svårare och något dyrare att byta 
leverantör, dock finns det ändå flera alternativ att välja mellan. Detaljisten 
använder sig av en kvalitetscertifiering framtagen av den engelska 
detaljhandeln för att fastställa säkerhet och kvalitet hos produkten. Ett 
oberoende organ sköter certifieringen. Innehar en potentiell Private Label-
leverantör certifiering råder det ingen tvekan om att det är en tillräckligt bra 
leverantör. I detta fall behöver Axfood inte göra några egna kontroller av 
fabriker. Det förekommer att detaljisten använder sig av leverantörer som 
inte innehar certifiering, då genomför Axfood kontroller. Hellefors 
Bryggeri verkar inte vara certifierade eftersom Axfood genomför 
regelbundna kontroller hos dem.  
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Relationerna inom Private Label skiljer sig från relationer med en stark 
märkesleverantör eftersom Axfood är mer beroende i relationen till en stark 
märkesleverantör. Det är inte ovanligt att en leverantör tillverkar både 
Private Label och sitt eget varumärke parallellt.  
 

7.2.1 Relationernas innehåll 
Axfood satsar överlag på långsiktiga relationer med sina leverantörer. Inom 
Private Label sker dock nya upphandlingar efter ett till två år. Det finns 
dock även leverantörer inom detta område som inte är enkelt utbytbara.  
 
Multifunktionella team 
Inom Färska Varor finns något som benämns multifunktionella team där 
flera funktioner, som exempelvis ekonomi, inköp/försäljning, logistik och 
produktutveckling, har möten med motsvarande funktion i det andra 
företaget. Syftet med mötena är att de olika funktionerna hos kunden och 
leverantören ska lära känna varandra och få en naturlig ingång i det andra 
företaget. Färska Varor betonar att relationerna med grund i mötena ska bli 
mer kostnadseffektiva. Mötena medför bland annat att problem, till 
exempel förpackningar som inte fungerar i Axfoods materialhantering, kan 
upptäckas tidigare och därmed sänks kostnader hos båda parter 
 
SA/VA-aktiviteter 
En viktig del i leverantörsrelationerna inom dagligvarubranschen är 
gemensamma butiks- och marknadsföringskampanjer, så kallade SA/VA-
aktiviteter7. Initiativ till kampanjer tas huvudsakligen vid 
avtalsförhandlingar av leverantörerna eftersom de vill ha många kampanjer. 
Det förekommer att det görs extra, mer kundspecifika, kampanjer utanför 
kontraktet. Ett kompletterande avtal skrivs för dem. Enligt OLW kan 
parterna dela på kostnaderna för extrakampanjer. Kampanjer är något som 
båda parter tjänar på eftersom de lyfter försäljningen i hela kategorin och 
inte bara det enskilda märket som kampanjen gäller. Kampanjer gällande 
Private Label hanteras av Axfood, utan Hellefors Bryggeris medverkan.  
 
Produktutveckling och investering 
Det finns inga gemensamma produktutvecklingsaktiviteter inom någon av 
relationerna, utan detaljisten ger enbart förslag och feedback till 
leverantören. De flesta anser att Axfood, i viss utsträckning, kan påverka 
produkterna som tas fram eftersom leverantörerna för en dialog med 
                                                 
7 Samaktiviteter/Veckoannonsering 
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kunden kring kommande produkter. Leverantörerna får därmed signaler om 
produkten är något som kunden finner intressant. Torra Varor anser dock 
att detaljistens möjlighet att påverka är begränsad eftersom samarbetena i 
relationerna inte har nått detta stadium än. Göteborgs Kex, leverantören 
inom Färska Varor, anser i sin tur att detaljistens möjlighet att påverka 
produktutvecklingsprocessen har blivit större på grund av samarbetet i de 
multifunktionella teamen. Detta eftersom parterna för en dialog på ett 
tidigare stadium.  
 
Hellefors Bryggeri har gjort investeringar i produktionsparken för att bättre 
kunna tillmötesgå marknadens efterfrågan. Investeringarna är inte Axfood-
specifika. Parterna träffas regelbundet för att gå igenom olika produktmixar 
som kan passa kunden. Hellefors Bryggeri har ibland möjlighet att komma 
med egna idéer som kan appliceras i Axfoods Private Label. I andra fall 
kommer ett uppdrag från kunden och då får Hellefors Bryggeri offerera i 
konkurrens med andra leverantörer. 
 
IT-samarbete 
Inom Axfood finns en nyutvecklad IT-tjänst som benämns point-of-sales 
data, eller POS-data, vilken innebär att leverantörerna veckovis, mot en 
viss avgift, kan få tillgång till försäljningsdata på produktnivå från varje 
Axfood-butik. Tidigare har liknande siffror funnits att tillgå men då endast 
månadsvis och inte ner på enskild produkt.  
 
POS-data används idag av Göteborgs Kex, och inom snar framtid kommer 
även OLW att utnyttja tjänsten. Hellefors Bryggeri kommer inte att köpa 
informationen. Göteborgs Kex fungerade som testföretag i framtagandet av 
veckovis POS-data och de anser att informationen är främst användbar vid 
uppföljning av kampanjer och aktiviteter. Anledningen till att Göteborgs 
Kex valdes som ett testföretag är att de ses som professionella och kan 
använda informationen i POS-data på ett bra sätt. För OLW kommer POS-
data att fungera som ett komplement till kundundersökningar och 
prognoser. 
 
Överföring av POS-data innebär inte några större investeringar för 
leverantören, däremot har Axfood investerat en hel del i systemet. Hos 
Axfood ska denna data användas som underlag vid analyser av kampanjer. 
Göteborgs Kex saknar att man från Axfoods håll inte ser värdet med POS-
data i sig, utan tar betalt för informationen i förväg.  
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” Man borde lita på att de saker man gör ger ökad 
försäljning i stället för att ta betalt för det innan.”  
(Key Account Manager, Göteborgs Kex 040402) 

 
OLW, däremot, förstår att Axfood vill ha betalt för POS-data och den 
investering det har inneburit: 
 

” Just den här POS-data, den är kopplad till en 
kostnad i investering i maskinparker, i data, så 
jag förstår att det kostar. Att de vill ha lite grann 
tillbaka från investeringen är inte så konstigt.”  
(Key Account Manager, OLW 040405) 

 
Det förekommer även andra former av IT-samarbete mellan parterna. 
Hellefors Bryggeri har sedan cirka ett år tillbaka ett väl fungerande EDI8-
samarbete med Axfood. Samarbetet innebär elektronisk ordermottagning. 
Även Göteborgs Kex och OLW använder sig av EDI för order via Dagab.  
 

IT-samarbete

Produkt-
utveckling

Unika inslag i
relationen

Färska varor -
Göteborgs

Kex

Torra Varor -
OLW

EMV -
Hellefors
Bryggeri

Inga
Multi-

funktionella
team

EDIPOS-data
samt EDI

Ingen

POS-data
samt EDI

Ingen

Inga

Ingen

 
 

Tabell 7. Sammanfattning av samarbeten inom relationerna. 
 
 
 
 

                                                 
8 Electronic Data Interchange, det vill säga elektronisk överföring av data. 
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7.2.2 Styrning av relationerna  
 
Avtal 
I avtalen mellan dagligvarudetaljisten och leverantörerna specificeras det 
mesta, såsom pris, kvalitet, volym, varaktighet och antal kampanjer. 
Mycket lite lämnas således oskrivet mellan parterna, vilket gäller för alla 
studerade relationer. Det som kan finnas utanför kontrakten är, enligt 
OLW, förväntningar på samarbetet och hur stor försäljningen förväntas bli. 
Torra Varor skriver normalt kontrakt på rullande tolv månader med tre 
månaders uppsägning, men OLW säger att de förhandlar med Axfood en 
gång vartannat år. Göteborgs Kex och Färska Varor skriver normalt 
kontrakt för ett år. Hellefors Bryggeri skriver olika kontrakt för sitt eget 
varumärke respektive Private Label. Kontrakten gällande Private Label 
skrivs på ett halvår i taget varefter en omförhandling sker.  
 
Informationsdelning 
Hos dagligvarudetaljisterna finns generellt en stor kunskap om 
produktionskostnader, vilken inskaffas genom den ökade andelen Private 
Label. Axfood är där insatta i själva produktionsprocessen och vad det 
kostar i material och tillverkning att ta fram en produkt. Det förekommer 
ingen informationsdelning gällande kostnader inom Torra och Färska varor. 
Göteborgs Kex tror dock att de kan komma dit i framtiden. Inom Private 
Label förekommer det att de tillsammans med leverantörer diskuterar priser 
och kvalitéer. Hellefors Bryggeri visar siffror för Axfood så långt det är 
möjligt, dock inte fullt ut.   
 
Göteborgs Kex egna prognoser ligger till grund för deras planering och 
budgetering, men de önskar att de fick prognosinformation från Axfood för 
att underlätta planeringsarbetet. POS-data stödjer arbetet till viss del, men 
mer informationsdelning skulle, enligt Göteborgs Kex, kunna ske.  
 
Information gällande främst gemensamma kampanjer delas mellan parterna 
i relationen inom Torra Varor. Båda parter gynnas av att dela 
informationen, men den kan vara känslig om den kommer i orätta händer. 
Utbytet av information grundas i tillit till eftersom de inte kan garantera att 
informationen inte läcker ut till konkurrenter. Någon 
lönsamhetsinformation på produktbasis visas inte för den andra parten 
enligt OLW. 
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Hellefors Bryggeri får prognoser av Axfood, vilka baserar sig på tidigare 
års försäljning. Även vid tillverkning av en helt ny produkt får de 
prognoser från Axfood. Hellefors Bryggeri lämnar ingen information till 
Axfood som kan vara behjälplig vid deras planering, men menar att Axfood 
ändå har kunskap om kostnader och kapacitet.  
 
Prissättning 
Traditionell prissättning, där leverantören kalkylerar kostnader och pålägg 
ligger till grund för prissättning i alla relationer. Target Costing 
förekommer inte i någon relation. 
 
Göteborgs Kex anser att Axfood har starkt fokus på prissättning. Att ligga 
lågt i pris är viktigt för detaljisten med tanke på Axfoods lågpriskedja 
Willys, vilket kräver låga kostnader. Förhandlingar om pris sker i samband 
med kontraktering och kontrakten specificerar även när omförhandlingar 
ska ske. Det gäller därmed för leverantören att ta hänsyn till samtliga 
osäkerhetsaspekter när de förhandlar om pris. Hellefors Bryggeri måste 
väga in risken att fruktpriserna stiger kraftigt, vilket är vanligt då dåliga 
skördar driver upp priser. Det pris som skrivs i kontraktet är det som gäller 
fram till nästa omförhandling, men det förekommer att det skrivs in att en 
viss procentuell prisökning leder till omförhandling. 
 
Klassificering och utvärdering 
Det finns ingen systematisk klassificering av leverantörer hos Axfood. De 
har en uppfattning om vilka leverantörer som är stora och vilka relationer 
som känns mer långsiktiga, men de delar inte in dem enligt något system. 
Någon motsvarande klassificering av kunder finns inte heller hos 
leverantörerna, men även de vet vilka kunder som är stora samt långsiktiga. 
 
Utvärdering av leverantörer inom Färska Varor sker genom att Axfood 
mäter bland annat leverans- och servicegrad, produktegenskaper samt 
mediasatsningar. Det förs en dialog med leverantören angående vissa av 
talen och hur prestationerna kan förbättras. Inom affärsområdet finns 
början till nyutvecklade Scorecards där Axfood ska kunna följa upp 
leverantörernas prestationer. Axfood utvecklar just nu ett sådant Scorecard 
med Göteborgs Kex. I detta mäts parametrar som anses viktiga att följa 
under ett år. En månadsvis uppföljning av Scorecardet kommer att göras. 
Göteborgs Kex är väldigt positivt inställda till detta:  
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” Det tror jag skulle vara väldigt, väldigt bra för 
då skulle vi snabbare kunna komma fram med 
åtgärder och sånt som vi inte hänger med på 
riktigt. Det ser jag en jättepotential i.”  (Key 
Account Manager, Göteborgs Kex 040426) 

 
Göteborgs Kex använder sig av ett externt företag, Hägglunds, vilka mäter 
så kallade kedjeattityder för att utvärdera relationen. I undersökningen mäts 
bland annat vad kontaktpersonerna på kundföretaget tycker om relationen 
och hur produktsortimentet fungerar. Detta är dock en undersökning som 
görs över hela dagligvaruhandeln och är inte inriktad mot någon specifik 
kedja eller företag. 
 
Affärsområdet Torra Varor utvärderar sina leverantörer månadsvis då de 
tittar på bruttovinst, utfall av kampanjer och servicegrad. Av dessa 
utvärderingsmått är leverantören endast delaktig i en diskussion kring 
servicegradsmåtten eftersom detta är något parterna påverkar gemensamt.  
 
Inom Private Label utvärderas leverantörerna främst på två punkter. Dels är 
kvalitetssäkring en del, att produkterna och fabriken håller uppsatta krav. 
Inspektioner sker främst när företaget får ett nytt uppdrag från kunden. 
Som en andra viktig punkt kommer leveranssäkerheten där Axfood tittar på 
om de klarar av att leverera och hur de hanterar produktionen om volymen 
stiger. Det blir härmed viktigt för Axfood att veta att det finns kapacitet hos 
leverantören. Hellefors Bryggeri å sin sida utvärderar Axfood kontinuerligt 
och tittar då på vilka möjligheter det finns, dels för företagets eget märke 
samt inom vilka områden det kan vara intressant att producera Private 
Label.  
 
Uppföljning av lönsamhet 
Det finns inte i någon av de relationerna vi studerat några gemensamt 
uppsatta mål som används direkt för ekonomisk uppföljning, utan samtliga 
parter följer upp sin egen lönsamhet. Enligt affärsområdeschefen på Färska 
Varor har Sverige inte kommit lika långt som exempelvis England när det 
handlar om att sätta upp gemensamma mål och uppföljning av sådana.  
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7.2.3 Sociala relationer 
Alla tre leverantörer pekar på att det idag inte finns någon större öppenhet 
mellan dem och Axfood, men att de ser att det finns potential för öppnare 
relationer i förhållande till denne kund. 
 
Samtliga parter pekar på vikten att ha en bra relation till den andra parten, 
men menar att det i grund och botten rör sig om rena affärsrelationer. OLW 
menar dock att de har haft en lång relation till Axfood som idag har vissa 
sociala inslag, vilka benämns Gentlemens Agreement. Sociala inslag i 
relationen gör att arbetet mellan Axfood och OLW förenklas eftersom 
parterna kan tala i klartext med varandra. Med klartext menas att 
leverantören kan vara konkret vid deras möten och behöver inte hårdsälja 
något. Affärsområdeschefen på Torra Varor menar att båda parter gynnas 
av att relationen är rent affärsmässig och ser inte att det i framtiden 
kommer att utvecklas annorlunda. De kontaktpersoner som finns på 
respektive företag byts ut med jämna mellanrum vilket beror på att folk 
flyttar på sig och byter jobb. Någon leverantör uppfattar att andra detaljister 
har som strategi att ofta byta ut kontaktpersoner för att undvika att sociala 
relationer, som kan hämma prisförhandlingar, bildas. 
 

7.2.4 Framtiden 
Inom Färska Varor finns en uppfattning om att mer effektiva samarbeten 
kommer att skapas i framtiden. Det finns även en tro att de 
multifunktionella teamen kommer att växa sig starkare och en tätare 
relation kan uppstå.  
 
OLW tror också att relationen till Axfood kommer att resultera i ett allt 
öppnare samarbete där produktutvecklare från båda sidor involveras i 
varandras verksamheter. Axfoods Torra Varor håller med om att 
samarbetet nog kommer att utvecklas när parterna har klarat av basfrågor 
rörande pris och sortiment.  
 
Ute i Europa finns leverantörer som endast producerar Private Label till en 
lägre kostnad än vad Hellefors Bryggeri gör och företaget anser att en nöjd 
kund är det viktigaste att uppnå i relationen till Axfood. Detta skapas 
genom att leverera det kunden efterfrågar. Relationen till Axfood har 
förbättrats genom att Hellefors Bryggeri blev Private Label-leverantör 
eftersom Axfood har ett intresse i att produkten går bra, vilket har öppnat 
för en kontinuerlig dialog mellan parterna. Anledningen till att Hellefors 
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Bryggeri har valt att producera Axfoods Private Label är att konceptet 
stämmer väl in på företagets sedan tidigare uppsatta strategi att tillverka 
livsmedel med hög kvalitet till absolut lägsta pris.  Inom Private Label 
ligger Sverige fortfarande ganska långt efter övriga Europa, både vad gäller 
marknadsandel och utveckling inom området. Att likt detaljisterna i 
England bygga upp egna produktionslinjer och driva 
sortimentsutvecklingen ligger långt fram, även om många inom 
dagligvaruhandeln har just engelsmännen som förebilder.   
 
Samliga intervjuade parter inom dagligvarubranschen menar att aktörerna 
inom branschen blir mer utlandsägda, framförallt i leverantörsledet, vilket 
påverkar den svenska marknaden i form av utbud och priser. Vidare är de 
överens om att centraliseringen inom branschen fortsätter eftersom företag 
köper upp varandra och företag och koncernerna därmed blir allt större. 
 

Kontrakt

Utvärdering

Målstyrning

Kalkylering och
prissättning

Planering och
budgetering

Färska varor -
Göteborgs Kex

Detaljerade, ett år

Private Label -
Hellefors BryggeriTorra varor - OLW

Informationsdelning POS-data, vid SA/
VA-aktiviteter

POS-data, vid SA/
VA-aktiviteter Prognoser

Ingen gemensamIngen gemensam

Ingen gemensamIngen gemensam

Traditionella
kalkyler, inga
gemensamma

Ingen gemensam

Traditionella
kalkyler, inga
gemensamma

Scorecards
löpande

Ingen gemensam

Traditionella
kalkyler, inga
gemensamma

Ingen gemensamIngen gemensam

Detaljerade, halvårDetaljerade,
rullande 12

 
 

Tabell 8. Sammanfattning styrning av relationerna. 
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8. Analys 
Det åttonde kapitlet avser att analysera den insamlade empirin för att 
svara på våra problemfrågor rörande hur leverantörsrelationer inom 
detaljhandeln kan styras och varför de styrs så. 
 

8.1 Makt och beroende i relationerna 
Som påvisats av teorikapitlet beror styrningens utformning av 
interorganisatoriska relationer till stor del av beroendeförhållanden mellan 
organisationerna. Av denna anledning vill vi börja vår analys med att 
studera hur dessa förhållanden verkar se ut inom de studerade relationerna.  
 

8.1.1 Koncentrationstendensernas påverkan 
Vi anser att det i alla relationer som vi har studerat finns ett maktövertag, i 
högre eller lägre grad, hos detaljisterna. Makt uppstår genom att en part är 
beroende av resurser som en annan part kan erbjuda. Hur starkt beroende- 
och maktförhållandet är bestäms av hur viktig resursen är för den parten 
och i vilken utsträckning resursen finns att tillgå utanför relationen. Inom 
detaljhandeln som helhet, och även inom branscherna som vi har studerat 
finns det i viss utsträckning koncentrationstendenser i detaljistledet. Denna 
koncentration gör det svårare för leverantörerna att komma ut med sina 
produkter till slutkonsumenterna utanför de större kedjorna, vilka mer och 
mer verkar komma att dominera detaljistmarknaden. Således blir 
leverantörerna mer beroende av detaljisterna genom att de resurser eller 
mål som kan uppnås med hjälp av samarbetet med en detaljist, vilket för 
leverantörens del innebär distribution och försäljning till slutanvändaren, 
blir svårare att uppnå utanför relationen.  
 
Dagligvarubranschen 
Koncentrationstendenserna i detaljistledet har varit starkast inom 
dagligvaruhandeln där det finns tre stora block som dominerar den svenska 
marknaden. Axfood är ett av dessa block och de innehar cirka 23 procent 
av den totala svenska dagligvarumarknaden. Visserligen har det på senare 
tid kommit in utländska detaljister, så som Lidl, men informanter i vår 
förstudie menar att det är för tidigt att säga vilken effekt de har på 
konkurrensen.  
 
Eftersom det med koncentrationen inom dagligvarumarknaden har medföljt 
att inköp har centraliserats har leverantörer inte längre samma möjlighet att 
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komma ut med sina produkter i de enskilda butikerna, utan de måste kunna 
sälja in dem centralt hos detaljisten. Skulle Axfood sluta handla med 
exempelvis OLW skulle detta innebära att OLW tappar en stor del av sin 
försäljning. Hur stor makt Axfood kan utöva torde bero på i vilken 
utsträckning de kan finna vad den enskilda leverantören erbjuder utanför 
relationen. Livsmedel är inte någon särskilt komplex produkt och det krävs 
inte någon komplex kompetens för att tillverka produkterna, vilket medför 
att det finns gott om dagligvaruleverantörer som kan erbjuda lika bra 
produkter. Leverantörerna vittnar alla om att de agerar på en marknad med 
hård konkurrens och att det inte går att slappna av även om de egna 
produkterna är marknadsledande. Ett starkt varumärke hos leverantören kan 
emellertid balansera relationen något. Göteborgs Kex och OLW är 
marknadsledande inom kategorierna Kex och kakor respektive Snacks och 
många konsumenter förväntar sannolikt att finna vissa av deras produkter i 
Axfoods butikers hyllor, vilket gör att Axfood troligtvis måste köpa in dem. 
Vi anser dock att det inte är troligt att företagen kan gå in och utnyttja 
någon maktposition trots att varumärket är något viktigare. Leverantörerna 
har relativt lite export och dessa måste trots allt komma ut med sina 
produkter till slutkonsument. Det starkare varumärket kan dock göra en 
maktrelation mer ömsesidig.  
 
Vad gäller Private Label är både leverantören och detaljisten ganska klara 
med att det finns gott om resurser att tillgå utanför relationen i fråga och att 
detaljisten överhuvudtaget inte är beroende av att handla av just Hellefors 
Bryggeri, vilket motsäger våra inledande förväntningar angående 
detaljistens ökade beroende av Private Label-leverantörer. Hellefors 
Bryggeris eget varumärke är svagt och att få upp volymer genom att 
tillverka Private Label är betydelsefullt för företaget.  
 
I England har leverantörernas vilja att producera Private Label för 
detaljisterna medfört att leverantörernas egna märken har marginaliserats 
(Frances & Garnsey, 1996). Vi frågar oss om vi är på väg dit även i 
Sverige. De nya Private Label-varorna med högre kvalitet verkar enligt de 
intervjuade leverantörerna ha inneburit att betydelsen av de märken som 
ligger näst efter det marknadsledande märket har fått ge vika för 
detaljistens egna varor, vilket vi menar visar på att det finns tendenser till 
samma utveckling i Sverige som i England. Private Label verkar innebära 
en god möjlighet för små tillverkare att få upp stora volymer, men slippa 
satsa pengar på bland annat reklam för att göra varumärket känt. Axfood 
menar att det finns både större och mindre svenska producenter som har 
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valt att tillverka Private Label och vi tror att det är svårt för leverantörerna 
att neka detta eftersom detaljisterna annars har flera alternativa leverantörer 
att vända sig till i Europa, vilka redan producerar Private Label till andra 
detaljister.  
 
Från Axfood pekar någon på att en koncentration, genom förvärv av 
företag och varumärken, pågår i leverantörsledet vilken påverkar 
relationerna. Vi menar att denna koncentration inte nämnvärt verkar ha 
påverkat de relationer som vi har undersökt. Både OLW och Göteborgs 
Kex ingår i större koncerner, men de menar att det inte sker någon 
inblandning i det egna företagets säljrelationer från koncernnivå. Vart och 
ett av företagen i koncernen sköter sig självt. Om framtiden skulle föra med 
sig en central försäljning med enbart centrala relationer skulle relationen 
till detaljisten troligtvis kunna jämnas ut något ytterligare genom att det blir 
svårare för Axfood att finna produkter utanför relationen om denna skulle 
skadas på något sätt. Kanske skulle makten övergå till leverantörerna igen? 
  
Till ovanstående resonemang om koncentrationstendenser inom 
dagligvarubranschen och vad de har fört med sig vill vi tillägga att alla tre 
leverantörsföretag anser att det är positivt att Axfood har centraliserat sina 
inköp. Kanske är det så att detaljisten inte utnyttjar den maktposition denne 
i vår mening besitter. Detaljistledet menar att både OLW och Göteborgs 
Kex agerar mycket professionellt, vilket kan betyda att Axfood inte vill, 
eller behöver, utnyttja positionen. Ossiansson (1997) har framfört att det 
tidigare, innan inköp centraliserades, har varit leverantörerna som har haft 
mest makt inom dagligvaruhandeln. I sin avhandling siar hon om att 
centraliseringen skulle jämna ut beroendet, vi finner dock, vilket har 
avhandlats ovan att makten till och med har kunnat övertas av detaljisten. 
Satsningen på Private Label och dess påverkan på något svagare 
varumärken får anses ha haft en betydelse för detta.  
 
Klädbranschen 
Sakta men säkert sker det också en koncentration inom klädbranschen. 
Eftersom vi inte har haft kontakt med någon leverantör inom denna bransch 
blir det svårt att uttala oss om huruvida leverantören påverkas av 
koncentrationen eller inte. Vad gäller Lindex kommer detta företag att dra 
ner på antalet leverantörer samtidigt som de klassificerar de som finns kvar 
i olika kategorier. Mer samarbete kommer att ta plats med 
partnerleverantörer. Lindex menar att partnersamarbetena ska medföra ett 
jämnare makt- och beroendeförhållande än vad som idag är gällande i de 
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flesta relationer. Det verkar som om de ska balansera relationen genom att 
de engagerar sig mer i vad som kan uppnås tillsammans med leverantören, 
givet att produkterna är långsiktigt gångbara. Vi anser dock att det 
troligtvis kommer att vara svårt att helt jämna ut beroendeförhållandet 
eftersom företaget idag har en mycket stor makt gentemot de flesta 
leverantörerna, vilket Lindex själva är mycket klara med. Att Lindex är 
villiga att engagera sig mer i, och kanske anser sig vara något mer beroende 
av, vissa viktiga leverantörer menar vi visas av deras vilja att hjälpa till 
med finansiering och som i ett fall finna produktionslokaler åt leverantörer. 
Att visa på en vilja att jämna ut förhållandet kan troligtvis föra med sig en 
tillit, vilket vi kommer att titta närmare på i avsnittet rörande informell 
styrning. 
 
Möbelbranschen 
Koncentrationstendenser finns också inom möbelbranschens detaljistled 
och även inom denna bransch arbetar detaljisterna med att minska antalet 
leverantörer. Den relation som vi har studerat har dock blivit allt mer 
konkurrensutsatt och således går Mio emot den annars generella strategin i 
företaget. TibroBädden måste anses, vilket de gör själva, vara mycket 
beroende av Mio eftersom 50 procent av företagets omsättning utgörs av 
försäljning till Mio. Madrasstillverkaren försöker balansera relationen 
genom att finna marknader utanför relationen, men även genom att vara 
Mio till lags och serva dem med information om försäljning, och kanske 
även om kostnader. För att stabilisera relationen har TibroBädden även 
behövt omvärdera och anpassa sig till Mios önskemål. TibroBädden kände 
sig tvungna att börja tillverka de nyheter som kom med Mios nya Private 
Label-koncept trots att de inte var säkra på att de skulle klara av det. 
Företaget bestämde sig för att genomföra investeringarna och tillverka, 
trots negativa förväntningar. Idag har det visat sig vara en 
kostnadsreduktion som förde goda resultat med sig.  
 

8.1.2 Detaljistens beroende – slutkonsumentens makt 
Vi menar att Axfood främst styrs av sina kunder eftersom deras krav 
sannolikt är de intressenter vars behov blir viktigast att uppfylla. Även om 
det enbart är tre stora block som dominerar den svenska dagligvaruhandeln 
måste vi här se till den enskilda butiken inom blocket. Butikerna som ingår 
i olika block ligger ofta nära varandra i exempelvis stadskärnor och 
köpcentrum, men även i mindre orter utanför städerna där det ofta finns ett 
par olika butiker att välja mellan. Det blir därmed lätt för en kund att byta 
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butik om ett speciellt varumärke inte finns tillgängligt. Informanter från 
förstudien menar att den uppmärksamhet som utländska detaljisters intåg 
på den svenska marknaden har medfört att konsumenter ställer högre krav 
på billiga produkter i de tidigare etablerade kedjornas butiker. Detta anses 
ha påverkat företagets strategier och starka exponering av Private Label. 
Vårt resonemang kring att varumärket har stor betydelse för 
leverantörsrelationerna inom dagligvaruhandeln anser vi kan bero på att en 
aktör måste anpassa sig till de krav som den grupp som aktören är mest 
beroende av ställer. 
 
Även Mio följer sina konsumenters önskningar, vilket vi menar blir tydligt 
av att bolaget går emot sin annars gällande strategi att minska antalet 
leverantörer när det gäller madrasser. Eftersom kunderna efterfrågade andra 
madrassmärken har de börjat köpa in dessa centralt. Relationen till 
TibroBädden måste anses ha påverkats av detta. Sannolikt på grund av att 
det har blivit tydligt för TibroBädden att Mio kan få tag på madrasser av 
efterfrågad kvalitet även från annat håll och att möbelhandlaren är villig att 
göra det, trots de två företagens historia av nära samarbete.  
 
Konsumenter som är många och spridda har svårt att ställa krav med någon 
tyngd bakom, vilket gör att de krav som kommer fram ofta enbart handlar 
om pris och kvalitet. Vad gäller Lindex menar vi dock att det finns ett 
starkt krav som framförs av samhället i stort på att deras sortiment inte ska 
vara tillverkat av leverantörer som använder sig av barnarbetare eller i 
övrigt har dåliga arbetsförhållanden. Vi tror att det är dessa krav som har 
lett till att Lindex engagerar sig i etikfrågor och genomför kontroller av 
fabrikerna. Lindex uppförandekod medför trots allt att varorna blir dyrare 
till följd av att leverantören använder sig av dyrare arbetskraft och måste ge 
minst minimilöner till sina anställda.  
 

8.1.3 Sammanfattning makt och beroende  
Vid studiens början hade vi, som har presenterats tidigare i uppsatsen, 
förväntningar på att leverantörsrelationerna inom dagligvaruhandeln skulle 
påverkas av huruvida relationen behandlade Färska eller Torra Varor. Vi 
har dock inte funnit att det finns några större skillnader i makt- och 
beroendeförhållandet mellan leverantör och detaljist beroende på varans 
karaktär. Skillnaderna består snarare i huruvida leverantörens varumärke är 
eftertraktat av slutkonsumenterna eller inte.  
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Inom de relationer som vi har studerat, och därmed troligtvis även inom 
relationer som liknar dessa och finns i en liknande kontext, finns det 
sannolikt en starkare part i detaljisten. Det förekommer balanserande 
åtgärder, men vi anser att det verkar vara svårt att jämna ut något makt- och 
beroendeförhållande helt och hållet. Den största maktasymmetrin, om vi 
bortser från den utjämning som äger rum i förhållande till 
partnerleverantörerna, finns inom klädbranschen. Därefter följer 
dagligvaror och möbler. Inom den sistnämnda tror vi dock att sociala 
aspekter kan komma att påverka beroendeförhållandet, vilket framställs i 
kapitlet nedan.  
 

8.2 Informell Styrning 
Vår undersökning visar på att det finns olika hög grad av informell styrning 
i de relationer vi har undersökt. Inom vissa finns det starka tecken på en 
informell styrning medan den inom andra är väldigt svag. Orsaker till detta 
är flera men vi ser tendenser till att det geografiska läget av detaljist 
respektive leverantör, samt historik mellan parterna är av stor betydelse.  
 
Västergötland, och däribland Tibro, är ett av två områden i Sverige med 
mycket möbeltillverkning och detta tror vi har påverkat den studerade 
möbelrelationen då Mio uttryckt att de gärna arbetar med lokala 
leverantörer. De båda företagen har en historia tillsammans eftersom 
TibroBädden startade delvis på Mios initiativ. Mios dåvarande VD kände 
grundaren till TibroBädden genom tidigare samarbeten och detta anser vi 
ha medfört att parterna litar på varandra och den andra partens kompetens. 
Det kan exempelvis ta tid för en eventuell ny leverantör till Mio att lära 
känna deras kompetens och rutiner, vilket torde ge TibroBädden en fördel 
gentemot andra sängleverantörer. TibroBädden anser sig ha goda 
personliga relationer med Mios ägare, det vill säga butikerna, vilket vi 
menar kan påverka relationen eftersom TibroBädden därmed har mer än en 
ingång till centrala Mio.  
 
Under årens lopp har dock relationen mellan företagen förändrats, mycket 
beroende på att personalen på Mio till stor del har bytts ut samt att de har 
tagit in fler madrassleverantörer utöver TibroBädden vilket har medfört att 
det idag finns större inslag av konkurrens i relationen. Vi anser att detta har 
lett till att de personliga relationerna mellan företagen har förändrats och att 
den goda relationen, som fortfarande finns, idag till stor del beror på att 
företagen är placerade så nära varandra vilket ger fördelar gällande lagring 
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och kontakt mellan parterna. Enligt Mio har det har skett en förflyttning 
från personliga till lokala relationer där den goda relationen idag präglas av 
att företagen är placerade så geografiskt nära varandra.  
 
Både Lindex och Mio vill vanligtvis undvika att leverantörerna ska bli allt 
för beroende av dem som kund. Att en leverantör även har andra kunder 
kan föra in bättre kunskaper hos dem, vilket kan leda till att leverantören 
kan komma med förslag till utveckling av produkterna med mera. Att vara 
den enda kunden till en leverantör för sannolikt även med sig ett socialt 
ansvar som innebär att det blir svårare att byta leverantör eftersom den 
befintliga kanske måste lägga ner sin tillverkning och personalen blir utan 
arbete. Eftersom Mio står för 50 procent av TibroBäddens omsättning, är 
det svårt att se att TibroBädden skulle klara sig om de inte snabbt kan hitta 
nya kunder i det fall Mio skulle säga upp samarbetet. Vi tror ändå att om 
Mio skulle komma till ett sådant läge att de har en annan leverantör som 
kan erbjuda lika bra produkter, kanske till ett lägre pris så kommer det 
sociala ansvaret och detta beroende som det troligtvis för med sig ha en 
avgörande betydelse.  
 
I Lindex leverantörsrelationer finns idag, generellt sett, enbart ett litet 
inslag av informell styrning vilket beror på att leverantörerna till stor del 
finns i Asien. Den informella styrning vi ser finnas mellan parterna är att de 
leverantörer som Lindex arbetar med måste lära sig företagets värderingar 
och normer för att kunna bli en bra och långsiktig leverantör. Lindex ser 
det som positivt när leverantören uppfyller dessa värderingar vilket leder 
till fortsatt samarbete. De uppförandekoder som finns mellan Lindex och 
dennes leverantörer anser vi till viss del kan ses som institutionsbaserad 
informell styrning då detta ställer krav på leverantören att denne uppfyller 
de etiska normer och värderingar som Lindex har.  
 
I relationen mellan Lindex och deras partners går det att utläsa mer av 
informell styrning i form av att det från Lindex håll finns tillit till att 
leverantören uppfyller sin del av avtalet vilket har bidragit till att 
leverantören tagit över en del av de arbetsuppgifter som Lindex tidigare 
utfört. Ett exempel på den tillit som finns i relationen mellan Lindex och 
deras partners är att kvalitetskontroll inte görs på reguljär basis utan detta 
har leverantören själv ansvar för. Lindex har under en längre period testat 
leverantören och sett att denne uppfyller de krav som Lindex ställer. Den 
risk Lindex tar kan öka tilliten från institutionsbaserad tillit till 
relationsbaserad tillit.  
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Dagligvarubranschen är, enligt vår uppfattning, den som har minst inslag 
av informell styrning. Vi tror att detta kan beror på att de varor som finns i 
dagligvaruhandeln är relativt enkla och inte kräver att organisationerna 
engagerar sig så mycket i varandras verksamheter. Axfood som företag 
bildades år 2000. Med sin korta levnadstid saknas också en av de viktigaste 
faktorerna för något större inslag av informell styrning i samarbetet med 
leverantörerna, vilket är långa relationer. Det finns dock inslag av informell 
styrning genom de multifunktionella teamen som finns inom delar av 
Färska Varor på Axfood. Här får de olika personerna på respektive företag 
en naturlig ingång till kunden eller leverantören. Detta ger underlag för mer 
informell styrning då personerna lär känna varandra och hur den andra 
arbetar vilket underlättar i det dagliga arbetet. Det förekommer även vissa 
diskussioner kring förbättringar, exempelvis av förpackningar, som 
kommer båda parter till godo. 
 
Våra förväntningar på att det inom möbelbranschen förekommer ett större 
inslag av styrning än inom de andra studerade branscherna verkar bli 
bekräftade. Anledningen till att de sociala banden är starkare här än inom 
andra branscher tror vi delvis beror på de kluster av möbeltillverkning som 
finns i landet. Inom dagligvarubranschen är det sparsamt med informell 
styrning, men vi anser att det inom vissa delar av branschen, vilket Färska 
Varors multifunktionella team visar på, finns tankar kring att utveckla 
samarbeten som kan bygga upp en mer informell styrning. Vi anser också 
att det inom Lindex relationer finns möjligheter till mer informell styrning i 
takt med att partnersamarbetena utvecklas. Denna informella styrning 
kommer dock inte bygga på personliga relationer eller personlig tillit, vilket 
länge har varit fallet i relationen mellan TibroBädden och Mio. Här är det 
snarare en tillit som har byggts upp genom att interaktionerna mellan 
företagen har fungerat bra.  
 

8.3 Formell Styrning 
De relationer som vi har studerat inom detaljhandeln har inte några tydliga 
inslag av gemensam formell ekonomisk styrning, såsom gemensamma 
kalkyler eller gemensam budgetering, vilket verkar vara vanligt i 
industriella interorganisatoriska relationer. Anledningen är troligtvis att 
aktiviteterna mellan parterna inte är ömsesidigt beroende och produkterna 
inte särskilt komplexa. Vi anser trots detta att det i alla studerade fall 
förekommer uppföljning av gemensamma aktiviteter inom de områden som 
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företagen anser vara viktiga att fokusera i relationerna. Uppföljningen sker 
ofta internt i de enskilda organisationerna, men leverantörer respektive 
köpare engageras i en diskussion kring resultatet. Att gemensamt sänka 
kostnader, göra gemensamma kalkyler, budgetera tillsammans eller dela 
vinst och förlust är enbart intressant om det kan hjälpa parterna att 
samordna sina gemensamma aktiviteter.  
 
Lindex menar att leverantörernas leveranspålitlighet och leveransprecision 
är mycket viktigt för deras verksamhet. Idag följs leverantörer upp efter 
bland annat dessa mått i enlighet med ett så kallat Supply Scorecard. 
Företaget har valt att klassificera sina leverantörer bland annat efter dessa 
aspekter, där vissa leverantörer anses vara viktigare än andra. Detta anser vi 
vara ett sätt att tydliggöra vilka leverantörer som främst bör fokuseras, 
vilket i sig är ett sätt att styra relationerna. Lindex kan efter denna 
klassificering gå in och utveckla samarbetet med vissa leverantörer, vilket 
de också avser att göra. Eftersom fler gemensamma aktiviteter, eller 
snarare en typ av arbetsfördelning ner till leverantörerna, kommer att ske 
kommer det i dessa samarbeten uppstå fler aspekter som blir viktiga att 
följa upp och sedan diskutera med leverantören. Ett djupare samarbete kan 
leda till att det blir viktigt att följa upp kostnader och i det fallet kan det 
troligtvis vara aktuellt att försöka införa Open-Book Accounting och 
gemensam kostnadsstyrning.  
 
Inom dagligvaruhandeln är det bland annat leveransprecision som blir 
viktigt att följa upp, liksom faktisk försäljning och inom dessa områden 
förekommer uppföljning och diskussioner mellan parterna. Mätningen sker 
inte med några gemensamma mått men det finns ett intresse från båda håll 
att följa parametrarna. POS-data kommer leverantören väl till hands när det 
gäller uppföljning av försäljning, vilket denne kan ta del av tack vare 
detaljisten. Denna information får dock köpas, vilket visar på relationernas 
prisfokusering.  I de delar av Axfood som ska använda Scorecards blir 
uppföljningen av respektive leverantör mer strukturerad. Leverantören vet 
vilka parametrar som är viktiga för Axfood och kan arbeta för att bli bättre 
inom dessa områden. Det förekommer inte någon gemensam 
produktutveckling eller produktion, vilket medför att parterna här kan klara 
sig utan gemensamma styrmekanismer för styrning av sådant. Det 
seriekopplade beroende som finns mellan dem kan fungera så länge vissa 
logistiska aspekter uppnås och varorna säljer i butik.  
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Vad gäller Private Label inom Axfood kan det även bli viktigt att 
kontrollera kvalitet, vilket företaget gör genom inspektioner eller 
certifieringar, således har ett styrverktyg tagits fram för en aspekt som 
ligger i fokus för denna seriekopplade relation. Tack vare 
informationsdelning kan även denna relation i övrigt flyta utan att några 
andra styrmekanismer vida måste uppmärksammas.  
 
Uppföljningen i den studerade relationen inom möbelbranschens blir lite 
speciell på grund av företagens utpräglade geografiska närhet och sociala 
kontext. Här verkar det vara möjligt att styra de gemensamma aktiviteterna, 
produktutveckling och lagring, utan att göra någon formell uppföljning. 
Mio verkar exempelvis inte kontrollera TibroBäddens inleveranser i lagret. 
Det skulle dock bli tydligt om TibroBädden inte skötte dessa eftersom 
lagerplatsen annars skulle stå tom, vilket leder till att TibroBädden sköter 
sin uppgift. Vad gäller produktutveckling ligger det i båda företagens 
intresse att nya produktkoncept tas fram efter ett antal år. Även detta 
samarbete, där möten blir intensiva är det sannolikt en fördel att finnas nära 
varandra. I denna relation anser vi att ett gemensamt arbete för att sänka 
kostnader och öka lönsamheten för båda parter skulle kunna ge båda 
företagen fördelar. Den nya Target Costing-liknande prisstrategin och Mios 
önskningar om nya, unika idéer tror vi talar för att ett sådant gemensamt 
arbete skulle kunna vara lönsamt.  
 
De nyckeltal som i respektive verksamhet eller relation fokuseras kommer i 
sin tur att ge utslag på företagens respektive lönsamhetsmått, även om det 
inte är traditionella ekonomiska nyckeltal eller planeringsverktyg som 
används gemensamt. Vi tror att en klassificering liknande den som Lindex 
har infört skulle kunna vara lämplig i de övriga studerade branscherna 
eftersom en sådan gör klart vilka leverantörer som kan tillföra en 
livsmedelskategori eller ett möbelsortiment något extra. Ska exempelvis 
Axfood börja köpa in en ny typ av snacks som flera leverantörer har att 
erbjuda kan det vara klokt att inte bara se till priset, utan även parametrar 
som leveranspålitlighet, lagerhantering och liknande, vilket verkar vara 
viktigt för dem. Deras klassificering kan således bygga på sådana aspekter 
istället för Lindex krav på exempelvis etik. Möbelhandlaren kan bygga sin 
efter vilka madrasstillverkare som har god leveranssäkerhet och kommer 
med goda idéer som passar in i deras sortiment.  
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8.4 Styrstruktur 
Vi menar studerade relationer verkar vara strukturerade som 
hybridstrukturer. Återupprepade kontakter och den dialog om hur 
samarbetena kan förbättras som förekommer i alla studerade fall talar för 
detta.  
 
Axfoods relationer ligger dock mycket nära en marknadsstruktur eftersom 
avtal och prisförhandlingar ligger i fokus inom dessa relationer och lämnar 
inte mycket utrymme för några sociala utbyten. Denna styrstruktur kan 
förklaras med en låg grad av osäkerhet eftersom marknaden är relativt 
konjunkturokänslig och produkterna standardiserade. Relationer som 
kanske ännu inte har varit så långa på grund av att Axfood är en relativt 
ung organisation samt att det inte verkar förekomma några konflikter 
mellan organisationerna om vad som ska komma ur samarbetena är också 
något som påverkar strukturen. Beroendeförhållandet har också betydelse 
och eftersom vi menar att Axfood har ett visst maktövertag anser vi att 
dessa sannolikt kan dominera styrningen av relationen. Färska Varors 
Scorecard kommer troligtvis att öka denna makt eftersom Axfood med 
hjälp av dessa kan samla in mycket information om leverantören, eftersom 
måtten kommer att koncentreras till deras prestationer och inte till Axfoods. 
Relationerna inom Färska Varor kan kanske ändå vara på väg att förflytta 
sig något mot hierarki beroende på om de multifunktionella teamen kan 
bidra till att fokus förflyttas från kontrakt och pris till andra aspekter i 
samarbetet som lyfts upp på mötena. Både detaljistledet och 
leverantörsledet tror på djupare samarbeten i framtiden. 
 
Relationen mellan Lindex och deras leverantörer ligger också mycket nära 
en marknadsstruktur. Även här har avtalen en mycket stor betydelse, trots 
att de är svåra att skriva beroende på den osäkerhet betydelsen av design 
medför. Eftersom det idag inte finns någon tillit i förhållande till de flesta 
leverantörer anses detaljerade avtal vara ett måste. Kanske kan avtalen 
komma att få en mindre betydelse i framtiden gällande 
partnerleverantörerna. Det utökade samarbetet mellan dem ska bygga på 
förtroende, vilket kan komma att tillåta en viss flexibilitet. 
Partnersamarbetena innebär också att vissa arbetsuppgifter läggs ut på 
leverantörerna, och kanske kan vi därmed ana den styrmekanism som i 
huvudsak är närvarande i hierarkier, auktoritet. Det är svårt att säga 
huruvida de förväntningar som Lindex har på samarbetet stämmer överens 
med deras leverantörers förväntningar eftersom vi inte har varit kontakt 
med någon av dessa. De flesta av Lindex leverantörer är beroende av 
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Lindex, men detaljisten menar att detta förhållande ska balanseras i 
förhållande till partnerleverantörerna. Vi anser att detta talar för att Lindex 
intensifierade samarbeten med partnerleverantörerna kommer att ta plats i 
en struktur som ligger mycket närmre hierarki än vad som idag är fallet. 
 
Mio och TibroBäddens relation är annorlunda. Personliga relationer mellan 
företagens aktörer fanns redan innan TibroBäddens verksamhet startade 
och madrassfabriken startade delvis just på grund av att Mio behövde en ny 
madrassleverantör. Förväntningarna på samarbetena mellan företagen 
verkar dock ha börjat glida ifrån varandra. TibroBädden verkar förvänta sig 
att Mio ska gynna dem mer än vad de gör idag och att de inte ska få någon 
större konkurrens inom Mio. Möbelhandlaren förväntar sig nya idéer och 
unika produkter i framtiden. Som vi tidigare har framställt tror vi på att ett 
än djupare samarbete i produktutvecklingen mellan TibroBädden och Mio 
skulle tillfredsställa båda parters önskningar. Mio kan då engagera sig mer 
och visa på vilka unika madrassegenskaper som de är ute efter och de 
behöver inte ta in några andra leverantörer för att konsumenterna ska finna 
dessa i butikerna. Möbelbranschen påverkas en del av konjunkturer, vilket 
kan göra denne något mer osäker. Design blir ett allt större 
konkurrensmedel, vilket bland annat relationens nyutvecklade Private 
Label-koncept tar fasta på, och detta tror vi kan komma att öka osäkerheten 
i framtiden. TibroBädden är mycket beroende av Mio, och det verkar som 
att Mio kan dominera relationens styrning. Tilliten i relationen verkar ha 
försvagats på senare tid och vi anser att relationen verkar förflytta sig mot 
en marknadsstruktur. Fokus i relationen ligger dock inte på pris, utan 
produkternas egenskaper, vilket medför att denne fortfarande är en 
hybridstruktur där tillit är den dominerande styrmekanismen.  
 

HybridMarknad Hierarki

Mio -
TibroBädden

Lindex -
Partners

Axfoods
relationer

 
 

Figur 8. Relationernas styrstruktur 
 
Illustrationen ovan visar på var i hybridstrukturens breda spektrum som 
relationerna befinner sig idag, men även på hur relationen mellan Lindex 
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och deras partners och den mellan Mio och TibroBädden förflyttar som har 
beskrivits. De attribut som påverkar styrstrukturen sammanfattas i tabellen 
nedan. De skillnader som kan skönjas mellan relationerna inom de olika 
branscherna gäller främst grad av osäkerhet och grad av tillit.  
 

 
 

Tabell 9. Sammanfattning av attribut som påverkar styrstruktur. 
 

8.5 Analysens resultat 
Detta avsnitt avser att svara på våra två första undersökningsfrågor vilka är: 
 

•  Hur styrs leverantörsrelationerna inom den svenska detaljhandeln? 
• Varför styrs leverantörsrelationerna inom den svenska detaljhandeln 

på det sätt de gör? 
 
Detaljhandeln är som vid ett flertal tillfällen framhållits en mångfacetterad 
bransch, dock verkar alla långsiktiga leverantörsrelationer inom den vara 
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strukturerade i enlighet med en hybridstruktur. Dessa hybrider ligger mer 
eller mindre nära en marknadsmässig struktur.  
 
I samtliga relationer finns ett avtal i grunden, men dessa kan vara mer eller 
mindre detaljerade och därmed bidrar de i olika hög grad till utformningen 
av relationens styrning.  
 
Formell styrning koncentreras till parametrar som mäter de aktiviteter 
organisationerna genomför tillsammans, vilket vanligtvis, inom 
detaljhandeln, inte är sådana som kräver att parterna kalkylerar eller 
budgeterar tillsammans. Ofta handlar det om leverans- och kvalitetsmässiga 
aspekter, vilket i slutändan ger utslag på det enskilda företagets lönsamhet. 
Informell styrning, grundad i tillit kan i viss mån ersätta formell styrning 
och förenkla uppföljningen.  
 
Relationerna styrs på olika sätt på grund av skillnader i de olika 
branschernas omvärld, framförallt med hänsyn till grad av osäkerhet, men 
även på grund av den olika höga graden av tillit. I branscher där osäkerhet 
och tillit är låg får detaljerade kontrakt en stor betydelse, vilket gör en 
marknadsnära hybridstruktur gällande. Ökad osäkerhet och ökad tillit för 
relationen mot hierarki, om än dock nära en marknadsstruktur. 
Leverantörsrelationerna är dynamiska och strukturen förändras med tiden 
bland annat på grund av en ökad eller minskad grad av tillit. Det kan också 
bero på andra förändringar i relationens omvärld till exempel förändrade 
makt- och beroendeförhållanden eller osäkerhet.  
 
Vår tredje undersökningsfråga gällde hur en modell för styrning av 
leverantörsrelationer inom den svenska detaljhandeln kan se ut och 
ovanstående slutsatser dragna från analysen mynnar ut i ett förslag på en 
sådan. Denna presenteras i kapitel nio. 
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9. Styrmodell 
Det nionde och sista kapitlet avser att presentera den modell för styrning 
av leverantörsrelationer inom detaljhandeln som undersökningen har 
mynnat ut i.  
 

 
 

Figur 9. Modell för styrning av leverantörsrelationer inom detaljhandeln. 
 
Den modell för styrning av leverantörsrelationer inom detaljhandeln som 
har tagits fram utifrån undersökningen illustreras ovan. I denna ingår att 
detaljisten från ett första steg innebärande klassificering av leverantörerna 
går vidare och definierar relationens och omvärldens attribut för att 
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bestämma vilken struktur som kan vara lämplig att organisera 
utbytesrelationen i. Därefter bör lämpliga formella och informella 
styrmekanismer identifieras. Vi har inte kunnat identifiera någon relation 
eller några styrmekanismer som används i en hierarkistruktur varför denna 
kolumn är gråmarkerad i figuren. Modellen kan användas enskilt hos 
detaljisten. Den nedre delen kan även användas gemensamt med 
leverantören för att klargöra relationerna och styrningen av dem en gång 
om året, eller vid behov. Detta eftersom relationerna är dynamiska och 
styrningen bör anpassas efter förändringar i dem eller i omvärlden.  
 
Leverantörsklassificering anser vi vara viktigt eftersom detaljisterna ofta 
har ett stort antal leverantörer och därmed borde det vara bra om det finns 
en klarhet i vilka de mest strategiskt viktiga leverantörerna är. När det 
dessutom är vanligt att detaljhandlare söker dra ner antalet leverantörer blir 
det av särskild vikt att fastställa vilka leverantörer som är viktigast. En 
formell klassificering underlättar sannolikt även den interna 
kommunikationen av vilka leverantörer som är speciella och vi menar att 
detta är att föredra framför en informell uppfattning om vilka som känns 
långsiktiga. När klassificeringen är genomförd går man vidare med de mest 
betydelsefulla leverantörerna eftersom det är dessa relationer som i första 
hand bör styras. Följande steg är att identifiera styrstruktur, vilken påverkas 
av ett antal attribut som bör definieras. Vissa attribut blir mer 
betydelsefulla än andra, och vilket som påverkar mest bör vägas i varje 
enskild relation, men det verkar som osäkerhet och beroende är de attribut 
som har störst påverkan.  
  
Relationens längd och det geografiska avståndet mellan organisationerna är 
sådana aspekter som påverkar tilliten i relationen och kan tala för en mer 
hybridliknande struktur. Kan detaljisten definiera relationerna som 
långvariga känner de troligtvis en större tillit, varför detaljerade kontrakt 
kan minska i betydelse och det blir inte värt att lägga tid på att skriva dem 
detaljerat.  En geografisk närhet talar för frekventare kontakter och kanske 
även ett socialt beroende, vilket i sin tur påverkar tilliten. Hur beroende 
detaljisten är bestäms i huvudsak av i vilken utsträckning samma vara finns 
att tillgå utanför relationen. Okomplexa varor med lägre kvalitet är lättare 
att få tag på än mer komplexa där en högre kvalitet eller design är 
betydelsefullt. Beroendeförhållandet mellan parterna påverkar styrstruktur 
på olika sätt. Vanligast är att detaljisten är den som har mest makt, vilket 
kan leda till att denne inte ser något behov av några utvecklade 
styrmekanismer. Med tanke på att de leverantörsrelationer som bör styras 
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är de strategiskt viktiga borde dock även detaljisten vara något beroende av 
leverantörerna som behandlas i detta steg. Ett större beroende leder till att 
ökad styrning gör relationen säkrare. En högre osäkerhet gör att relationen 
kräver mer styrning. Det kan också bli svårare att skriva detaljerade avtal, 
vilket gör att relationen bör närma sig en hybridstruktur där avtal kan 
kompletteras med andra styrmekanismer. Liknande förväntningar på 
relationens resultat underlättar som tidigare nämnts kontraktsskrivning. 
Detta kräver en dialog med leverantören om vad som förväntas komma ur 
relationen. Är förväntningarna olika bör avtalen kompletteras för att 
undvika målinkongruens, varför relationen organiseras på annat sätt än i en 
marknadsstruktur. Även om en relation är långsiktig kan 
beroendeförhållandet och en låg grad av osäkerhet göra att det inte är svårt 
att skriva kontrakt, i detta fall kommer de två senare attributen i första hand 
överväga och en marknadsliknande struktur blir gällande trots upprepade 
kontakter, men som tidigare nämnts är detta något som måste tas hänsyn till 
i varje enskilt fall. 
 
När styrstrukturen är bestämd är följande steg att definiera lämpliga 
formella och informella styrmekanismer. I en marknadsliknande struktur 
har de definierade attributen visat på att det är enkelt att ta hänsyn till alla 
möjliga händelser i ett avtal, varför detta inte behöver kompletteras med 
några andra styrmekanismer. Den tillit som kanske finns grundas sannolikt 
i uppfyllandet av avtalets bestämmelser.  
 
Detaljhandelns leverantörsrelationer styrs enligt olika hybridstrukturer som 
ligger nära marknad och i vår modell har vi därför definierat en form av 
hybrid som vi benämner Marknadshybrid. När avtal inte kan ta upp alla 
möjliga händelser verkar det vara lämpligt att införa någon form av 
målstyrning för de gemensamma aktiviteter som finns i relationen. Genom 
diskussioner mellan leverantör och detaljist bestäms vad som ska uppnås 
och när det ska vara uppnått. Nyckeltal för mätning bör fastställas, och 
uppföljning kan ske gemensamt eller enskilt, men resultaten bör följas upp 
i ytterligare diskussioner. Någon form av Scorecard kan strukturera målen 
och uppföljningen av dem. Fastställande av mål och mätning av dem 
underlättas om det finns ett visst informationsutbyte mellan parterna. Det 
kan gälla prognoser eller försäljningssiffror, beroende på vilka de 
gemensamma aktiviteterna är, men full insyn i kostnadssiffror är troligtvis 
inte nödvändigt eller önskvärt i denna typ av relation. Frekventare utbyten 
och kontakt mellan personerna i relationen medför en kännedom om 
varandras verksamheter, vilket bygger up en tillit som kan underlätta den 
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formella styrningen i form av bättre tolkning av information och 
uppsättning av mål.  
 
Utöver denna marknadshybrid finns en struktur som vi benämner enbart 
Hybrid. Även i denna struktur är målstyrning och uppföljning av vikt, men 
större informationsutbyte och gemensamma aktiviteter som kräver andra 
styrformer finns också här. Gemensam produktutveckling är ett exempel på 
aktiviteter som kan leda till andra styrformer som gemensam 
kostnadsstyrning och budgetering. Det kan kanske även bli aktuellt att viss 
auktoritet blir inblandat som styrmedel, i det fall arbetsuppgifter läggs ut på 
leverantören. Tillit är sannolikt större i dessa relationer, varför dessa 
formella styrmekanismer kanske inte behövs, trots allt. Något som främjar 
tilliten är förutom frekventa personliga och affärsmässiga kontakter även 
att det sker ett större informationsutbyte och det blir lättare att ta ställning 
till olika händelser. 
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Bilaga 
 
Intervjuguide 
 
Bakgrund  
Vad är dina arbetsuppgifter? 
 
Hur ser er marknad ut i Sverige?  
 
Hur ser era leverantörers/kunders marknad ut? 
 
Hur går inköpen/försäljningen till? Gäller samma för egna varumärken? 
 
För Kläder och Möbler: 
Har ni egna design? Köper ni tjänsten externt? Är det producenterna som 
har designen? Vilket samarbete finn mellan designern och tillverkaren? 
Sker kontakten via er? 
 
Kunderna/Leverantörerna 
Hur många kunder/leverantörer har ni? Är det i huvudsak stora 
kunder/leverantörer? Var finns dessa kunder/leverantörer geografiskt? Vad 
ställer ni för krav på era kunder/leverantörer samt vad ställer 
kunderna/leverantörerna för krav på er? 
 
Vad kännetecknar en djupare relation för dig? 
 
Finns motsvarande samarbete med några av era kunder/leverantörer?  
 
Om ja, varför utvecklas dessa relationer? Vilket syfte har ni med att 
utveckla dessa relationer? Tror ni kunden/leverantören har samma syfte 
med utveckling av samma relation? 
 
Om nej, varför inte? 
 
Vad är det som bestämmer vilken kund det är lämpligt att utveckla ett 
sådant samarbete med? Påverkar geografisk placering?  
 
Har ni någon utvärdering av kunderna/leverantörerna?  
Har ni någon klassificering av kunderna/leverantörerna? 



 

   

 
Finns det något socialt inslag i relationen med kunden/leverantören? 
Hur tar den sig i uttryck i så fall? 
 
Kontrakt  
På hur lång tid skrivs kontrakten? Gäller detta även för djupare relationer?  
 
Hur ser kontrakten ut? Hur pass specificerade är kontrakten? Grad av 
flexibilitet? Vad är det som inte specificeras i kontrakten? Varför tas inte 
dessa faktorer upp i kontrakten? 
 
Vad händer om en kund/leverantör inte uppfyller sin del av avtalet? Är 
relationens djup avgörande för vad som händer? 
 
Ekonomisk styrning  
Hur sker prissättning mellan er och kunden/leverantören? 
Förekommer target costing mellan er? 
 
Träffar ni kunden/leverantören vid andra tillfällen än rena 
prisförhandlingar? 
Om ja, vad diskuterar ni då? 
 
Visar ni siffror för varandra; om ja, vilken typ av siffror i så fall? 
 
I vilken utsträckning får ni del av prognoser och liknande siffror från 
kunden/leverantören som kan underlätta vid er budgetering? 
 
Förekommer det att ni lämnar ut era prognoser till kunden/leverantören för 
att de ska kunna använda den data vid budgetering? 
 
Budgeterar ni gemensamt? 
 
Gör ni gemensamma kalkyler vid exempelvis gemensamma 
marknadsföringskampanjer? Förekommer vinst- och förlustdelning i dessa 
kampanjer och hur sker detta i så fall? 
 
Hur följer ni upp lönsamhet i försäljning till kunden/leverantören?  
Vem gör denna uppföljning hos er? 
 
Vilka mätetal blir viktiga vid denna uppföljning? 



 

   

 
Finns det andra samarbete mellan er, exempelvis IT, lager/logistik? 
Hur påverkar er relation av dessa samarbeten? 
 


