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Abstrakt 
 
Titel: De anonyma underleverantörerna – En fallstudie om IKEA:s leverantörsrelationer 
i förhållande mot det egna varumärket 
Författare: Filip Foleby & Jacob Forell 
Handledare: Leif V. Rytting 
Examinator: Kaisa Lund 
Kurs: Kandidatuppsats 15 hp, Företagsekonomi, Detaljhandel och Service management, 
Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan, VT 2018 
 
Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna studie är att undersöka relationen och samspelet mellan en större kedja 
inom detaljhandeln och deras underleverantörer. I centrum står produkter som 
butikskedjan marknadsför under sitt eget varumärke. 
 
Vi har formulerat följande forskningsfrågor utifrån vårt syfte, med fokus på vår fallstudie. 
Avsikten är vidare att överföra resultatet till sådana relationer som anges i syftet. 
1. Vilka inslag präglar denna typ av relation där det köpande företagets egna varumärke 
är centralt?  
2. Vad innebär konkurrens mellan företagets underleverantörer?  
3. Vad är betydelsen av det köpande företagets inflytande gällande underleverantörens 
produktion? 
 
Metod 
Studien är en fallstudie över IKEA:s leverantörsrelationer och hur det arbetar med det 
egna varumärket. Det är en kvalitativ studie som innehar en abduktiv forskningsansats. 
Vårt empiriska material har samlats in via fem djupgående, semistrukturerade intervjuer.  
 
Slutsats 
Studien visar att långvariga relationer är högst relevant inom denna bransch där det egna 
varumärket utmärker sig. Vidare finns det en hög grad av integration samt anpassning 
mellan parterna inom relationen. Det egna varumärket innebär en fokuserad produktion 
gentemot köpare vilket skapar en komplexitet kring leverantörers förmåga att skaffa nya 
kunder.  
 

Nyckelord 
Leverantörsrelationer, egna varumärket, inköp, konkurrens, partnerskap 
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Abstract 
 
Title: The anonymous sub supplier – A case study about IKEA:s supplier relations in 
regards to their own brand 
Authors: Filip Foleby & Jacob Forell 
Supervisor: Leif V. Rytting 
Examiner: Kaisa Lund 
Course: Bachelors thesis in business economics 15h. Business administration, Retail and 
service management, Linnaeus University, School of business and Economics, spring 
2019.  
 
Purpose and research questions 
The purpose with this study is to examine the relations and co-operation between a large 
store in retail and their sub suppliers. In center of this study stands the products which the 
store advertises under their own brand.   
 
We have formed following research questions inspired by our purpose, with a focus on 
our case study. The intention is to create transferable result to relations given in the 
purpose.  
1. What characteristics marks this type of relation where the buying companies own brand 
is central?  
2. What does competition between the companys sub suppliers mean? 
3. What is the significance of the buying companys influence regarding the sub suppliers 
production? 
 
Method 
This study is a case study of IKEA:s supplier relations and how they work with their own 
brand. It’s a qualitative study which possesses an abductive research approach. Our 
empirical material has been provided by five semi structured interviews.  
 
Conclusions 
Our study shows that long term relationships are the most relevant in this type of segment 
where the own brand stands out. There’s a high level of integration and adaption within 
the members of the relation. The own brand provides a production which is focused 
towards the buyer, this leads to high degree of complexity about the sub suppliers ability 
to acquire new customers.  
 

Key words 
Supplier relations, own brand, purchasing, competition, partnership 
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1 Inledning 
I detta avsnitt presenteras det en bakgrund om uppsatsens ämne. Vidare i kapitlet 

formuleras det en problemdiskussion där en motivering kring ämnet förklaras. I slutet av 

kapitlet utges syfte, forskningsfrågor, avgränsningar och förklaringar samt även en 

disposition. 

 

1.1 Bakgrund 
Inköpsfunktionen inom en organisation har en stor betydelse på företagets lönsamhet 

skriver Capozzi (2017). Steiner (2015) förklarar inköp som de aktiviteter leverantörer 

genomför i gengäld mot ekonomiska medel. Capozzi (2017) tydliggör att ett 

välstrukturerat inköpsnätverk skapar en stor potential att minska företagets kostnader. 

Författaren påpekar även förmågan att kunna kontrollera kostnader är väsentligt och 

genom en god inköpsfunktion förenklas den processen. Det går hand i hand med att 

inköpsfunktionen hos ett företag bör hålla goda relationer med leverantörer för att få fram 

ett effektivt samarbete samt ett stabilt flöde av varor eller tjänster. Park et al. (2010) 

klarlägger att inköpsföretag idag fokuserar mer på hanteringen av relationer. Vidare 

uttrycker författarna sig om att en utvecklad affärsrelation skapar högre effektivitet inom 

företag vilket tillslut leder till bättre resultat. Gadde och Håkansson (1993) instämmer 

med vad Capozzi (2017) tidigare förklarat och vidareutvecklar att inköpsfunktionen anses 

vara en betydande del inom företaget för att en hög konkurrensnivå ska bibehållas.  

 

Enligt en rapport skriven av Davidsson (2019a) arbetar det idag omkring 500,000 

människor inom den svenska detaljhandeln. Detta innebär att detaljhandeln ger ett genuint 

bidrag till välstånd och tillväxt. Storleken av handeln kan även förklaras genom ett 

ekonomiskt perspektiv då den genererar omkring 300 miljarder svenska kronor per år. 

Davidsson (2019a) skriver att ungefär 25 procent av alla ungdomar inom Sverige hade 

sin första anställning inom handeln. Vägen in i arbetslivet som spelar en betydande roll 

inom integration förenklas av detaljhandelns kontribution till arbetsmarknaden 

(Davidsson, 2019a). 

 

Utifrån denna bakgrund handlar studien om relationen mellan köpare och 

underleverantör. 
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1.2 Problemdiskussion  
Företag inom detaljhandeln kan introducera sina egna varumärken på produkter skriver 

Keller (2013). Vidare förklarar författaren att i mitten av juli 2009 stod egna varumärken 

för 17 procent av livsmedelsförsäljningen inom Nordamerika. I England finns det sex 

olika livsmedelskedjor som säljer sitt eget varumärke vilket står för ungefär hälften av 

landets sålda livsmedelsvaror (Keller, 2013). Ter Braak, Dikempe och Geyskens (2013) 

förklarar att det egna varumärket är något som har ökat markant den senaste tiden på 

nästan alla marknader. Parallellt påvisas det att egna varumärken utgör en god 

vinstmarginal för företagen vilket leder till att det är något som de är villiga att bygga 

vidare på. Richardson, Jain och Dick (1996) tydliggör att egna varumärken som finns 

inom detaljhandel genererar en högre kundlojalitet. Företagen ges chansen att erbjuda 

konsumenter en unik produkt som genererar kundlojalitet och även en konkurrensfördel 

då inget annat företag säljer en identisk produkt (Richardson, Jain & Dick, 1996).  

 

Kannan och Tah (2006) belyser att konkurrensen ökar i dagsläget vilket innebär en ökad 

press på leverantörer. Detta i sin tur leder till att köpande företag ställer högre krav på 

sina leverantörer och försöker även hitta olika sätt att utnyttja de på. Porter (2002) 

förklarar vikten av att formulera en konkurrensanalys som ger företag en överblick på sin 

omgivning. Hussey och Jenster (2000) förklarar att en konkurrensanalys är väsentlig för 

att företag ska kunna bibehålla en medveten konkurrenskraft. Utefter behovet av en 

konkurrensanalys har Porter (2002) utformat modellen “Fem krafter”.  

 

Inköp är en central del inom vår studie där vi bemöter olika utmaningar som befinner sig 

inom begreppet. Steiner (2015) skriver att inköp avser de varor eller tjänster utformat av 

underleverantörer som tillhandahålls mot förseelse av ekonomiska medel. Samtidigt 

påpekas det två vanliga synsätt inom inköp vilka är det traditionella synsättet samt det 

moderna synsättet. Gadde & Håkansson (1993) förklarar däremot att synen på inköp 

konstant förändras samt utvecklas då behovet av en hög klass på företagets 

inköpsfunktion ökar. Inköpsavdelningen inom ett företag står för stora delar av de interna 

kostnaderna. Van Weele (2012) förklarar att inköpsprocessen är en väsentlig del inom 

inköp. Samtidigt påvisas det att inköpsprocessen belyser de olika steg ett företag bör ta 

hänsyn till från att de söker den rätta leverantören till att det ska genomgås en utvärdering 

av denne leverantör. 
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Lambert, Emmelhainz och Gardner (1996) förklarar begreppet “partnerskap” som en 

skräddarsydd företagsrelation. Gadde och Håkansson (1993) instämmer och utvecklar att 

varje relation företag besitter kräver anpassning till varandra. Woo och Ennew (2004) 

hävdar att anpassning inom varje relation är en väsentlig del då det inte finns identiska 

relationer, det finns inte någon köpare som beställer exakt samma kvantitet av varor. Ford 

(2002) menar på att anpassning är något som kan skapas utefter transaktioner, då 

interaktionen mellan företag bedrivs. Transaktioner i sig förklarar Gadde och Håkansson 

(1993) som köpsituationen mellan säljare och köpare och att dessa skiljer sig huruvida 

relationen ser ut. Ford (2002) utvecklar de svårigheter som kan uppkomma med 

transaktioner beroende på skillnaden hos företagskultur, språk samt teknologisk 

utveckling. Gadde och Håkansson (1993) betonar även att komplexitet kan uppkomma 

inom transaktioner beroende på hur många anställda som är involverade under 

transaktionstillfället från respektive företag. Komplexitet är något som Snehota et al. 

(2011) påvisar som svåröverkomligt då varje företag i en relation vill gynna sin egen 

verksamhet, vilket i sin tur kan skapa en mer komplex relation då samarbetsviljan riskerar 

att tvina. Wilson och Nielson (2001) antyder att tillit och samarbete tillsammans utgör en 

grundsten inom relationer då båda företagen är delaktiga i varandras processer. Gadde 

och Håkansson (1993) instämmer att tillit är viktig inom relationen och utvecklar med att 

berätta att det finns både gemensamma och åtskilda intressen i en relation som företagen 

bör lära sig hantera för att undvika onödiga konflikter. Gemunden (1985) menar på att 

om en konflikt uppstår, bör den hanteras så snabbt som möjligt då situationen annars 

riskerar att förvärras. Ford (1980) nämner makt och beroende som komplexa aspekter i 

en relation då det i vissa relationer kan vara farligt att visa sig för beroende av den andra 

parten. Det är viktigt att hitta en rätt balans inom makt och beroende (Ford, 1980). 

 

Studien utmärks av relationen mellan köpare och leverantör där det egna varumärket är 

centralt. Genom att undersöka relationens karaktäristiska särdrag vill vi ställa dessa mot 

vad innebörden av det egna varumärken antyder. Det särskilt intressanta med studien är 

att finna underleverantörens syn på att vara en tillverkare av en annans produkt. Kapferer 

(2012) beskriver vikten av att det egna varumärkets produkter ska noga genomgå en 

process där färg, design och paketering bestäms (Kapferer, 2012). Då företag som säljer 

det egna varumärket inte själva producerar produkten i fråga är det av extra intresse vi 

vill förstå samarbetet mellan leverantör och köpare inom dessa situationer.  
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Flera studier kring det egna varumärket har genomförts, primärt hur det kan generera i 

kundlojalitet. Enman och Pers (2017) har skrivit en kandidatuppsats om hur det egna 

varumärket tar hänsyn till distributionskedjan vilket ligger ämnesmässigt nära. Vår studie 

finner ett forskningsgap där vi sätter affärsrelation mellan leverantör och köpare i fokus 

där det egna varumärket är karaktäristiskt för relationen. 

 

1.3 Problemformulering 
En intressant diskussion skapas kring huruvida en relation bedrivs mellan köpare och 

leverantör där det köpande företagets egna varumärken utmärker sig. Vidare vill vi 

undersöka vad det är som utmärker denna typ av relation samt analysera både köparens 

och underleverantörens roll i samarbetet.  

 

Utifrån detta har vi nedan formulerat ett syfte samt forskningsfrågor.  

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka relationen och samspelet mellan en större kedja 

inom detaljhandeln och deras underleverantörer. I centrum står produkter som 

butikskedjan marknadsför under sitt eget varumärke. 

 

1.5 Forskningsfrågor 
Vi har formulerat följande forskningsfrågor utifrån vårt syfte, med fokus på vår fallstudie. 

Avsikten är vidare att överföra resultatet till sådana relationer som anges i syftet. 

 

1. Vilka inslag präglar denna typ av relation där det köpande företagets egna varumärke 

är centralt?  

2. Vad innebär konkurrens mellan företagets underleverantörer?  

3. Vad är betydelsen av det köpande företagets inflytande gällande underleverantörens 

produktion? 

 

1.6 Avgränsningar & förklaringar 
I centrum för arbetet står en fallstudie för IKEA som köpare. 
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1.7 IKEA 
IKEA besitter en stor mängd olika leverantörer runt om i världen som förser IKEA med 

produkter av olika slag. IKEA grundades år 1943 av Ingvar Kamprad och har gått från att 

vara ett litet postorderföretag till idag vara ett av världens mest kända 

heminredningsföretag (Ikea.se, 2019c). IKEA skriver att de år 2018 hade en omsättning 

på 38,8 miljarder euro genom deras varuhus (Ikea.se, 2019b). Enligt Davidsson (2019b) 

står IKEA idag för 3 procent av Sveriges detaljhandels försäljning genom fysiska butiker, 

vilket motsvarar en försäljning på 21 miljarder SEK. IKEA har 422 varuhus på 50 olika 

marknader runt om i världen (Ikea.se, 2019b). IKEA Gruppen ägs av Stiching INGKA 

Foundation en stiftelse från Nederländerna, som 1982 tog över ägandeskapet av IKEA 

Gruppen (Ikea.se, 2014a). Syftet med Stiching INGKA Foundation är att finansiera 

välgörenhet och återinvestera i INGKA gruppen (Ingka.com, 2019). 
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1.8 Disposition 
Kapitel 1 - Inledning 

I inledningskapitlet presenteras bakgrunden till rapporten. Vi presenterar även det 

problemområde vi har identifierat, syfte och frågeställning.  

 

Kapitel 2 - Teori 

I teorikapitlet presenteras de teoretiska referensramar som är relevanta för studien. 

Teorierna som vi behandlar i teorikapitlet är teorier om inköp och supply relations.  

 

Kapitel 3 - Metod 

Vårt metodkapitel innefattar en bakgrund till de metoder som vi valt att använda i vårt 

arbete. Här argumenterar och reflekterar vi även för metoder vi valt att använda i studien. 

Vi tar även upp tillförlitligheten i vår studie och hur våra intervjuer kommer genomföras.  

 

Kapitel 4 - Empiri 

I empirikapitlet presenteras det som framkommit under våra intervjuer med utgångspunkt 

i teorin.  

 

Kapitel 5 - Analys  

I analyskapitlet kommer analytiska sammankopplingar mellan teori och empirin att 

presenteras, samt författarens yttranden.  

 

Kapitel 6 - Slutsats och diskussion  

I slutsats och diskussionskapitlet kommer vår frågeställning och syfte besvaras och 

diskuteras.  
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2 Teori  
I detta kapitel behandlas befintliga teorier relaterade till vår uppsats. Inledningsvis 

benämns inköp och hur en inköpsprocess går till. Sedan förklaras teorier inom relationer 

mellan företag. Vidare beskrivs det varumärket och till sist konkurrensanalys. Se vidare 

avsnitt 2.5 konceptuell referensram.  

 

2.1 Inköp 
Steiner (2015) skriver att inköp klassas som de funktioner en underleverantör bedriver i 

form av tjänster och varor i ett utbyte gentemot finansiella medel. Vidare förklarar 

författaren två vanliga synsätt på inköp, modernt samt traditionellt. Det moderna synsättet 

innebär att förädlingskedjan bör generera högsta möjliga effektivitet. Traditionella 

synsättet fokuserar istället på transaktioner och dess verkningsgrad. Trots att det finns två 

olika synsätt menar Steiner (2015) att det ena inte utesluter det andra. Gadde och 

Håkansson (1993) skriver att synen på inköp förändras konstant, både metoden av inköp 

samt hur pass viktig inköpsfunktion är i ett företag. På senare tid har inköpsfunktion 

ansetts vara mer betydelsefull vilket har lett till ökad efterfrågan om kunskap inom 

området. Inköpsfunktionen ansvarar för en stor del av företags kostnader. Företagets 

förmåga att hantera inköp blir en betydande faktor i huruvida företag är lönsamt eller inte 

(Gadde & Håkansson, 1993). 

 

2.1.1 Inköpsprocessen 
Van Weele (2012) beskriver inköpsprocessen med en modell som är en sammankopplad 

process av inköpsaktiviteter. Processen kommer i detta kapitel delas upp och beskrivas 

mer detaljerat och djupgående, med hänsyn till olika aspekter för att etablera ett mer 

effektivt inköp. Inköpsprocessens aktiviteter beskrivs utefter Van Weeles (2012) figur 1, 

som börjar med att specificera en produkt eller tjänst och avslutas med att följa upp 

leverantörer och deras inköpsprocess.  

 

 
Figur 1: Inköpsprocessen (Van Weele, 2012, s. 68) 
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Specificera produkt/tjänst 

Första steget i inköpsprocessen beskriver Van Weele (2012) som det steg där företaget 

beslutar om de själva ska tillverka eller köpa in produkter från en utomstående leverantör. 

Bailey et al. (1998) separerar produktspecifikationer i två delar, prestanda och 

överensstämmelse. Van Weele (2012) beskriver tekniska- och funktionella 

specifikationer en produkt måste uppfylla. Exempel på dessa specifikationer kan vara, 

kvalitetsspecifikationer hur produkten ska levereras samt tekniska normer och standarder 

en leverantör måste förhålla sig efter. Här anges även vilka kvantiteter företaget behöver 

samt tid och plats för leverans. Vidare påvisar författaren att i första steget fastställs det 

att leverantören följer juridiska- och miljöanpassade krav företaget efterfrågar. Det finns 

även krav för produkter och produktionsprocessen som innefattar hälsa, säkerhet och 

miljö. Inköparens uppgift är att kontrollera att leverantörerna följer de regler, riktlinjer 

och krav som det köpande företaget ställer på sina leverantörer (Van Weele, 2012).  

 

Välja leverantör 

Att välja rätt leverantör belyser Van Weele (2012) som ett huvudsakligt steg i 

inköpsprocessen. Primära villkor för en köpare vid valet av ny leverantör anser Bailey et 

al. (1998) vara kvalitet, pris, leverans, service och prestationer vid tidigare uppdrag. Van 

Weele (2012) instämmer med Bailey et al. (1998) och poängterar att företaget ska 

använda en “turnkey”- kontraktering eller en partiell kontraktering. “Turnkey”-

kontraktering innebär att ansvaret för uppdraget ligger på leverantören och partiell-

kontraktering innebär att kontraktet delas upp i olika delar där kontrakten sprids över flera 

leverantörer. När det är gjort, sammanställs en lista över de leverantörer som uppfyller 

företagets krav och därmed har förmåga att utföra arbetet. Leverantörer företaget tidigare 

ingått samarbete med där omdömet varit bra och som har ett bra rykte, skrivs även de 

med på listan. Vidare förklarar Van Weele (2012) att det köpande företaget skickar ut 

informationsförfrågan till leverantörer på listan. Informationsförfrågan innebär att 

leverantören skickar in referenser från tidigare arbete, leverantörerna som uppfyller 

kraven förs över på en kortlista. Köparen skickar därefter ut en anbudsbegäran (RFQ). 

När anbuden är besvarade genomförs en preliminär teknisk och kommersiell utvärdering, 

där tekniska, logistiska och kvalitetsmässiga aspekter vägs in. Slutligen undersöker 

inköparen risker innan en eller flera potentiella leverantörer väljs ut (Van Weele, 2012).  
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Förhandla & kontraktera 

När företaget valt leverantör, ska ett kontrakt utformas. Van Weele (2012) anser att ett 

fast pris ska skrivas in i kontraktet för att få en överblick över framtida kostnader inom 

företaget. Möjlighet att kontraktera ett fast pris finns dock inte i alla branscher. Vidare 

påpekar författaren att ett kontrakt kan utformas på olika sätt beroende på vad det är för 

produkt som anskaffas, samt hur företagets inköpspolicy, kultur och marknadssituation 

ser ut. Samtidigt beskriver Van Weele (2012) att kontraktet bör innehålla valutarisker, 

betalningsvillkor, garantier och inköpsvillkor där leverantören garanterar produktens 

goda kvalitet. Produkten och dess specifikationer bör även uppfylla de krav företaget 

fastställer (Van Weele, 2012).  

 

Bailey et al. (1998) framhåller tre förberedande frågor vid en förhandling och 

kontraktering. Första frågan är att veta vad som önskas och dess olika variabler: pris, 

kvalitet och leveranstid. Andra frågan behandlar hur olika variabler ska prioriteras samt 

hur värdefulla villkoren är. Sista frågan belyser hur företaget bestämmer sitt öppningsbud 

och när företaget ska dra sig ur en förhandling. Bailey et al. (1998) klarlägger vikten av 

att personer som är inblandade i förhandlingen är medvetna om den undre- och övre 

gränsen innan de förhandlar och skriver kontrakt med leverantören. 

 

Utveckla orderprocessen & beordra 

Van Weele (2012) beskriver i detta steg att om parterna är överens om ett kontrakt, kan 

köparen lägga en order. Inköparens uppgift är att etablera och utveckla orderrutiner samt 

att förbättra företagets orderhantering. Samtidigt belyser författaren att en inköpsorder 

bör innehålla, ordernummer, en beskrivning av produkten, antal enheter, tid och datum 

för leverans samt leveransadress. Van Weele (2012) poängterar att inköpsordern bör vara 

tydligt utformad så inga missförstånd uppstår mellan köparen och leverantören.  

 

Leveransbevakning & mottagning  

Leveransbevakning är enligt Van Weele (2012) tidskrävande för inköparen. Samtidigt 

understryks att inköparens uppgift är att kontrollera leverantörerna och deras åtagande. 

Jonsson och Mattsson (2011) förklarar leveransbevakning som ett säkerställande att 

leverantören levererar på utsatt tid. Van Weele (2012) instämmer med Jonsson och 

Mattsson (2011) och delar upp leveransbevakning i tre delar. Van Weele (2012) förklarar 
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första delen som avvikelsebaserad bevakning. Avvikelsebaserad bevakning innebär att 

leveransen inte ankommit till köparen inom utsatt tid. Enligt Jonsson och Mattsson (2011) 

kan försenade leveranser resultera i produktionsstörningar och utebliven försäljning. 

Parallellt påvisas att en tidig leverans kan resultera i onödig kapitalbindning och ökad 

lagerhantering. Van Weele (2012) lyfter fram att en avancerad statuskontroll används av 

inköparen vid samarbete med problematiska leverantörer och när väsentliga komponenter 

anskaffas. Vid användning av en avancerad statuskontroll kan inköparen placera en 

kontrollant hos leverantören för att kontrollera leveransplaner och att arbetet leverantören 

utför sker enligt kontrakt. Vidare belyser författaren att en kontroll av produkten ska 

upprättas innan leveransen lämnar leverantören, samt en kontroll när produkten levereras 

till köparen och slutligen en kontroll när produkten tas i bruk (Van Weele, 2012).  

 

Följa upp leverantörer & inköpsprocessen 

Sista steget i inköpsprocessen enligt Jonsson och Mattsson (2011) är att utvärdera och 

följa upp leverantörens prestation. En utvärdering av leverantören kan hjälpa de att 

förbättra sin prestation och stärka relationen till köparen. Van Weele (2012) instämmer 

med Jonsson och Mattsson (2011) och förklarar att utvärderingar av leverantören bör 

registreras. Samtidigt påpekar författaren att inköparens uppgift är att samla information 

om leverantörens kvalitet, leveranser och konkurrenskraft. Informationen inköparen 

samlar in skapar mervärde för båda parter vilket bidrar till en minskad leverantörsbas för 

köparen (Van Weele, 2012; Bailey et al., 1998). Leverantörer på kortlistan är utvärderade 

och är de bästa inom området vilket underlättar för köparen i framtida projekt när 

lämpliga leverantörer ska utses (Van Weele, 2012).  

 

2.2 Relationer 
2.2.1 Business to business  

Dixon & Tanner (2012) poängterar att efter en introduktion av värdeskapande har värde- 

och försäljnings forskning skiftat fokus från en linjär och kontrollerande förståelse till en 

allt mer relationsbaserad förståelse inom försäljning. Enligt Haas, Snehota och Corsaro 

(2012) ska försäljningsvärdet skapas genom en interaktion mellan säljaren och kunden. 

Denna interaktion blir ett primärt sätt att tillsammans kombinera företagens aktiviteter, 

resurser och kunskap (Vargo & Lush., 2008; Haas, Snehota & Corsaro., 2012). Kunden 

bestämmer slutligen värdet som det resultat av företagens gemensamma aktiviteter 

(Vargo & Lush., 2008). Säljaren måste därför uppmärksamma kundens behov och 

förväntningar (Haas, Snehota & Corsaro., 2012). Grönroos (2011) förklarar vikten av att 
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säljaren identifierar och förstår kunden vid första säljmötet. Vidare förklarar författaren 

att utmaningen i ett säljmöte är att kunder tenderar att skilja sig från kund till kund, vilket 

försvårar för säljaren att uppfylla kundens förväntningar (Grönroos, 2011). Grönroos 

(2008) påpekar att servicemötet är sanningens ögonblick vilket avgör hur kundens 

upplevelse överensstämmer med kundens förväntningar på företaget. En positiv 

upplevelse skapar rum för långsiktiga relationer och bidrar till en förhöjd image av 

företaget (Grönroos, 2008).  

 

Enligt Michel et al. (2002) finns stor variation av business-to-business marknadsföring 

som speciellt utmärks av interaktioner mellan leverantör och köpare. Grönroos (2008) 

förklarar de faktorer som bidrar till företagets interaktiva marknadsföring är primärt de 

anställda samt dess kunder. Samtidigt framkommer det att utöver dessa faktorer påverkar 

även informationssystem, operativa system och fysiska resurser företagets interaktiva 

marknadsföring. Michel et al. (2002) anser att variationen av business-to-business har lett 

till förvirring inom företagens marknadsföringsfunktion. Ett specifikt företags 

markandsföringssituation kan skilja sig från ett företag till ett annat, men även inom 

samma företag. Praxis måste därmed upprättas för varje specifik situation (Michel et al., 

2002).  

  

2.2.2 Klassificerande relationer 
Lambert, Emmelhainz och Gardner (1996) förklarar utifrån sin modell “Typer av 

partnerskap” (Lambert, Emmelhainz & Gardner., 1996, s. 28) att överenskommelser 

mellan organisationer kan sträcka sig från en armlängds relation till en vertikal integration 

mellan köpande och säljande företag. Armlängds relationer mellan köpare och säljare är 

en vanlig typ av relation i affärssammanhang. Vidare förklarar författarna att när två 

företag ingår i ett samarbete med varandra under en längre tid och utför flera byten av 

standardprodukter under standardmässiga avtal och betingelser behöver det inte finnas ett 

djupt förtroende mellan det samarbetande företagen. Författarna uttrycker denna situation 

som lämplig i många affärsmässiga relationer, en mer integrerad relation mellan företag 

gynnar båda parter. Lambert, Emmelhainz och Gardner (1996) påpekar att partnerskap 

inte är likt “joint venture” eller en strategisk allians. Ett partnerskap beskriver författarna 

som en skräddarsydd företagsrelation baserad på ömsesidigt förtroende, delade risker och 

där samarbetet medför konkurrensfördelar.  
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Lambert, Emmelhainz och Gardner (1996) förklarar att företagens partnerskap och deras 

gemensamma karaktäristiska drag inte nödvändigtvis antyder på att det finns en ideal 

relation som går att applicera på olika affärsmässiga situationer. Författarna poängterar 

att detta beror på att varje partnerskap har olika motivationsaspekter som driver företagets 

utveckling framåt, som partnerskapets styrkor, varaktighet och där företagets närhet till 

partnerskap varierar från fall till fall. Lambert, Emmelhainz och Gardner (1996) redogör 

för tre typer av partnerskap inom relationer nedan.  

 

 
Figur 2: Egen design ”Typer av partnerskap”. Lambert, Emmelhainz och Gardner 

(1996)  

 

Typ I - Företaget betraktar varandra som partners, trots samordning av aktiviteter och 

planering sker under begränsad tid. Partnerskapet innefattar bara en del av företaget och 

med ett kortsiktigt fokus (Lambert, Emmelhainz & Gardner., 1996).   

 

Typ II - Företaget involverar fler delar och funktioner inom företagens partnerskap. Trots 

att partnerskapet inte väntas hålla förevigt har företaget inställning på ett långsiktigt 

perspektiv Lambert, Emmelhainz & Gardner., 1996). 

 

Typ III - Företaget betraktar här sin partner som en del av företaget och utan ett 

“slutdatum” för partnerskapet förväntas relationen fortgå för all framtid (Lambert, 

Emmelhainz & Gardner., 1996).  

 

2.2.3 Transaktioner 
Gadde och Håkansson (1993) förklarar innebörden av leverantörsrelationer genom att 

berätta om transaktioner som sker mellan köparen och säljaren. Transaktioner skiljer sig 

åt beroende på vilken typ av relation företagen har. Författarna menar att dessa 

transaktioner kan fungera genom att en person i det köpande företaget och en i det 

säljande innehar en kommunikation och tillsammans kan de smidigt genomföra 

transaktioner. Samtidigt påvisas det att transaktioner även kan bedrivas genom att ett 
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flertal ansvariga inom olika områden hos det köpande företaget har en kontakt med 

motsvarande ansvariga hos det säljande företaget. Det sistnämnda exemplet skapar en 

betydligt högre grad av komplexitet. Parallellt understryks att det inte är ett standardiserat 

tillvägagångssätt samt att den administrativa funktionen är av högre grad. Ford (2002) 

tillägger att transaktioner försvåras ju fler skillnader det finns mellan företag, skillnaderna 

kan till exempel vara, språk, kultur och teknologi. Dessa hinder menar författaren kan 

minimeras genom inlärningsprocessen inom relationen. Gadde och Håkansson (1993) ger 

oss en djupare inblick på transaktioner genom att kategorisera dem via transaktionens 

komplexitet samt hur stark företagens relation är.  

 

Kategori nummer ett handlar om situationen där det inte finns en tidigare relation mellan 

leverantör och köpare, däremot är transaktionen i sig är enkel att hantera. Gadde och 

Håkansson (1993) förklarar att alla företag har transaktioner som faller under denna 

kategori då det kan innebära köp som behandlar till exempel råmaterial eller 

standardiserade produkter. Tredje kategorin berör transaktioner som inte, likt den första 

kategorin, har någon tidigare relation dock finns det en komplex transaktion att bearbeta. 

Författarna belyser att när det infaller komplexitet skapas det en osäkerhet vilket även 

Ford (2002) stärker genom att påpeka den tveksamhet som sammanfaller vid hög 

komplexitet. Vidare förklarar Gadde och Håkansson (1993) att denna typ av köpsituation 

hamnar inom icke standardiserade produkter och det gäller att leverantörerna utger 

säkerhet och visar på trygghet inför köparen. Efter en väl hanterad komplex transaktionen 

finns det en stor möjlighet till en stärkt relation mellan företagen. Författarna utvecklar 

att kategori två och fyra behandlar transaktioner där det sedan tidigare finns en relation 

mellan företagen. Dessa kategorier skiljer sig om transaktionen är komplex eller inte. En 

god relation mellan köpare och leverantör förenklar det dagliga arbetet då de två parterna 

vet vad som kan förväntas av varandra samt att en tillit finns. Som tidigare förklarat kan 

en komplex mot en standardiserad transaktion visa på hur många representanter från 

vartdera företaget är inblandade i köptillfället (Gadde & Håkansson, 1993).   

 

2.2.4 Komplexitet 
Snehota et al. (2011) förklarar att det är svårt att styra inom en affärsrelation eftersom 

företagen inom relationen försöker skapa fördelar för sin egen organisation samtidigt som 

de vill påverka andra affärsrelationer de innehar. Då det kan finnas relationer som 

antingen säljaren eller köparen har som de måste ta hänsyn till och som indirekt påverkar 

köpare och säljare relationen skapas det en högre grad av komplexitet (Snehota et al., 
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2011). Gadde och Håkansson (1993) går djupare in på komplexiteten som kan befinna 

sig inom leverantörsrelationer. Gadde och Håkansson (1993) berättar att de deltog i en 

studie där det köpande företaget hade omkring 600 personer som var i regelbunden 

kontakten med ungefär 200 personer i det säljande företaget. Detta exempel ger en 

indikation på hur pass komplex en relation kan vara. Vidare förklarar Gadde och 

Håkansson (1993) att de hade intervjuat en inköpschef på ett annat företag där det hade 

tagit denna chef ett helt år att få reda på att ingenjörer från respektive företag (säljande 

och köpande) höll möten två gånger om året för att diskutera problem och svårigheter de 

fann i processen. Dessa möten hölls utan att inköpsavdelningar fick någon information 

om vad ingenjörerna fann för problem. Problem som ingenjörerna och inköpsavdelningen 

tillsammans kunde ha löst. Inom dessa typer av komplexa relationer mellan företag 

förklarar Gadde och Håkansson (1993) vikten att ha en koordinator som kan strukturera 

relationens informationsutbyten. Alla leverantörer bör ta hänsyn till hur det köpande 

företagets tekniska aspekter samt dess organisation fungerar.  

 

2.2.5 Anpassning 
Gadde och Håkansson (1993) betonar att varje relation kräver anpassning. Woo och 

Ennew (2004) förklarar hur väl en aktör i en relation väljer att anpassa beror på deras tillit 

samt hängivenhet åt den andra aktören. En genomförd anpassning i en relation genererar 

dock tillit inom relationen och skapar även hängivenhet (Woo & Ennew, 2004). Det finns 

inte två relationer som är identiska utan varje relation är på något sätt unik menar Gadde 

och Håkansson (1993). Anpassningen måste genomföras utefter förutsättningarna i varje 

enskild relation. I det fallet att varje relation var identisk med den andra, alla köpte lika 

mycket varor och alla företag såg likadana ut, hade det inte behövts göra någon 

anpassning.  

 

Anpassning kan mätas genom att jämföra hur mycket relationen avviker från andra 

relationer företaget innehar. Ford (2002) instämmer att anpassning inom en relation är en 

viktig faktor. En anpassning inom relation kan ske genom en stor transaktion eller flera 

små individuella transaktioner förklarar (Ford, 2002). Gadde och Håkansson (1993) 

menar på att det finns tre olika perspektiv inom anpassning. Till en början exemplifierar 

de typerna av anpassning vilket innefattar ekonomisk, kunskapsmässig, administrativ, 

teknisk och lagenlig. Sedan analyseras det hur olika anpassningar förhåller sig i vissa 

specifika ögonblick då de stegvis ökas mer och mer. Inom det sista steget ges det en 

djupare inblick i vilka faktorer som driver en anpassning, primärt de som leder till en 
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teknisk anpassning. Gadde och Håkansson (1993) förklarar vidare att om köpare och 

säljare kan anpassa sina verksamheter mot varandra möjliggör det en ökad effektivitet 

inom relationen. Gummeson (2012) framhäver att anpassningen mot ett företag innebär 

oftast en stor investering. Då anpassningen är riktad mot ett specifikt företag och deras 

process innebär det att investeringen som görs oftast inte är applicerbar utanför relationen 

(Gummeson, 2012). 

 

2.2.6 Makt och beroende  
Makt och beroende är viktiga aspekter inom leverantörsrelationer menar Gadde och 

Håkansson (1993), i synnerhet när det gäller stora företag. De viktigaste relationerna ett 

företag har är de som involverar stora volymer, vilket genererar en ekonomisk betydelse. 

Båda parterna i denna typ av relation påverkas indirekt, vilket medför att deras betydelse 

ökar. När betydelsen inom företaget ökar, höjs behovet av att vara beroende. Gummeson 

(2014) använder ordet monopol när makt beskrivs. Monopol innebär att en part av köpare 

och säljare har en ensamrätt på marknaden, alltså en större makt då utbudet är begränsat. 

Gadde och Håkansson (1993) skriver att det tidigare varit rekommenderat att köparen ska 

agera på så vis att självständigheten inte minskade, det ansågs vara essentiellt att 

självständigheten kvarstod för att kunna balansera makthavande. Ford (1980) stärker 

detta när han förklara att i det fall där ena parten visar sig vara för beroende av den andra 

kan det lätt hända att den andra parten utnyttjar detta vilket kan leda till förhöjda 

kostnader.  

 

Gadde och Håkansson (1993) förklarar att på senare tid har inköpsfunktioner börjat arbeta 

mer med långvariga relationer och därför har det blivit mer accepterat att vara beroende 

av varandra i en relation. Det största problemet med att balansera makt och beroende är 

att en relation sällan är symmetrisk. Obalans finns nästan alltid i en relation antingen att 

köparen är mer beroende av säljaren eller tvärtom. En köpare som inte är leverantörens 

primära handlare volymmässigt bör försöka skapa en obalans i deras relation för att få 

störst fokus från leverantören. Köparen bör visa sig vara mer intressant om den vill stärka 

leverantörens fokus till dem. Köparen som innehar en mindre volym bör istället skapa sig 

en fördel på annat vis. Dynamiken mellan köpare och säljare vad gäller makt och att vara 

beroende kan även påverkas av företagets ekonomiska välmående. Vissa perioder kan 

köparen ha en fördel då utbud överskrider efterfrågan och vice versa för leverantören. 

Klint (1985) förklarar att köpare och säljare inom branschen av pappersmassa byggde upp 
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varandras förtroende på grund av hur de betedde sig under tider då ekonomin gynnade 

olika parter inom relationen (Klint, 1985).  

 

2.2.7 Konflikt och samarbete 
Berry (1982) skriver att det behövs relationer som är så betydelsefulla att leverantören 

anses som familj. Onödiga konfrontationer bör relationer bortse från och istället arbeta 

tillsammans i en era där de finns en gemensam tillit samt förtroende för varandra (Berry, 

1982). Wilson och Nielson (2001) hävdar att tillit är väsentligt för företag inom en köpare 

och säljare relation då det finns delar inom verksamheten som båda företagen är delaktiga 

i. Tillit inom relationen ökar genom att samarbetet mellan företag kontinuerligt lyckas 

menar Wilson och Nielson (2001). En relation som visar sig innehålla tillit och där 

samarbetet fungerar effektivt löper större chans att förlängas till en mer gynnsam, 

långvarig relation (Wilson & Nielson, 2001). Gadde och Håkansson (1993) utvecklar 

vidare genom att förklara att alla relationer innehåller gemensamma intressen och åtskilda 

intressen. Detta innebär att företag borde lära sig att hantera de åtskilda intressen för att 

kunna undvika eventuella konflikter vilket även Gemunden (1985) vidareutvecklar då 

han menar på att en konflikt är något som inte bör strykas över på något sätt, utan istället 

hanteras på direkten.  

 

Gadde och Håkansson (1993) förklarar att figuren nedan behandlar två olika dimensioner 

vilka samarbete och konflikt. I fallet där det finns låg grad av både konflikt samt 

samarbete kommer det inte skapas en meningsfull relation för någon av parterna, den typ 

av relation klassas som marginal. Vid en hög grad av konflikt samt en låg grad av 

samarbete kommer inte relation fungera bra alls. Meningsfulla relationer kommer in i 

bilden när det finns en hög grad av samarbete. En kombination av hög grad av samarbete 

och en låg grad av konflikter klassas som en “nice” relation. Kombinationen av hög grad 

av samarbete och en högre grad av konflikt däremot är den mest produktiva relation ett 

företag kan inneha när det gäller innovation och problemlösning förutsatt att det att båda 

parter kan hantera den typ av relation (Gadde & Håkansson, 1993).  
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Figur 3: Egen design “Relationships with different combinations of collaboration and 

conflict” (Gadde & Håkansson, 1985) 

 

2.3 Varumärke 
2.3.1 Egna varumärket 

Keller (2013) klarlägger att företag inom detaljhandeln kan introducera sitt eget 

varumärke på produkter. Genom deras egna varumärken säljer de produkter som antingen 

komplimenterar produkter från leverantörers sortiment eller ersätter helt. Egna 

varumärken öppnar upp en ny möjlighet för detaljhandeln att skapa kundlojalitet vilket 

kan generera i en ökad vinst (Keller, 2013). Ailawadi, Pauwels och Steenkamp (2008) 

förtydligar detaljhandelns intresse i att märka produkter med sitt eget varumärke. Egna 

varumärken innebär högre vinst för företag samt en ökad kundlojalitet vilket stärker vad 

Keller (2013) förtydligat ovan. Richardson, Jain och Dick (1996) vidareutvecklar hur det 

egna varumärket skapar kundlojalitet genom att belysa företagens möjlighet att erbjuda 

kunden något unikt som inte finns hos konkurrenterna.   

 

Ter Braak, Dikempe och Geyskens (2013) skriver att leverantörer till butikers egna 

varumärken inte besitter en betydande marknadskraft. Företag inom detaljhandeln har 

behållit dessa leverantörer på en transaktionsbaserad typ av relation vilket innebär att 

leverantörerna är enkla att byta ut. Kumar och Steenkamp (2007) skriver att 

transaktionsbaserade relationer har varit optimala att inneha då leverantörer för egna 

varumärken håller ner kostnaderna till en gynnsam marginal vilket skapar en stabil 

marknadskonkurrens för köparen. På senare tid utvecklar Ter Braak, Dikempe och 
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Geyskens (2013) att köpare av egna varumärken har börjat gå vidare från den simpla 

transaktionsbaserade relationen till mer djupgående, långvariga relationer med sina 

leverantörer. Geyskens, Gielens och Gijsbrechts (2010) skriver att det blir mer vanligt att 

företag inom detaljhandeln skapar ett bredare utbud av sitt eget varumärke vilket i sin tur 

skapar en djupare relation med leverantören. Det breda, mer differentierade utbudet består 

vanligtvis av lågkvalitet, standardkvalitet och premiumkvalitet. Det differentierade 

synsättet skapar i sin tur en högre kundlojalitet än det tidigare utbudet med en typ av 

kvalitetsvara (Geyskens, Gielens & Gijsbrechts, 2010).  

 

Kapferer (2012) förklarar tillväxten av det egna varumärket hos ett företag genom en 

trestegsmodell. Det första steget inom denna modell benämns som reaktivt. Här finner 

företag utrymme och plats för produkter av sitt eget varumärke genom att de stora 

tillverkarna inom ett segment misslyckats med att fylla efterfrågan. Eftersom de stora 

tillverkarna inte fokuserar på den specifika produkten skapar det möjlighet för företagets 

egna varumärken. Modellens andra steg handlar om att efterlikna. Detta steg berör 

utformningen av det egna varumärke vilket inkluderar färg, paketering, design, namn och 

så vidare. Genom att efterlikna konkurrenter, förenkla processen och ta hänsyn till vad 

kunden efterfrågar. Tredje och sista steget berör det egna varumärkets identitet. Det egna 

varumärket bör användas för att öka företagets marknadsandelar genom att minska 

andelar hos de stora tillverkarna. För att varumärket ska finna en stabil position på 

marknaden bör identitet av produkten och varumärket vara klargjord (Kapferer, 2012).  

 

2.3.2 Varumärkesimage & Varumärkesidentitet   
Varumärkesimage beskriver Grönroos (2008) som tankar och uppfattningar en kund har 

om företagets varumärke och produkt, vilket enligt De Chernatony, McDonald och 

Wallace (2011) är värdet av ett varumärke som produktanvändaren bedömer. Vidare 

förklarar författarna att varumärkesidentitet är summan av den image företaget vill att 

kunderna ska förknippa varumärket med. Kunder påverkas av varumärket både medvetet 

och omedvetet vilket formar en varumärkesidentitet hos kunden (Grönroos, 2008). 

Genom ett samspel mellan varumärkesidentitet och varumärkesimage kan företag skapa 

konkurrensfördelar (Nandan, 2005).  

 

De Chernatony, McDonald och Wallace (2011) förklarar att varumärken kan särskiljas 

på företagets namn, logga och genom en unik förpackning vilket kunden känner igen och 

förknippar med ett särskilt varumärke eller företag. Carlsson (2011) belyser vikten av att 
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skapa en trovärdig bild av varumärket och att leva upp till det som företaget utlovar sina 

kunder. Grönroos (2012) beskriver att image har en avgörande betydelse för kundens bild 

av företaget, anser kunden att företaget har bra image blir det enklare för kunden att se 

förbi ett misstag som företaget begått. Janonis, Dovaliené och Virvilaité (2007) anser att 

image ska spegla varumärkets koncept och matcha kundens förväntningar. Grönroos 

(2012) förklarar att en välkänd och positiv image, är till fördel för både små och stora 

företag då det påverkar kundens upplevelse.  

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Konkurrensstrategi 
2.4.1 Konkurrensanalys 

Porter (2004) förklarar de olika drivkrafter som styr konkurrensen inom industri. Målet 

med att utforma en konkurrensstrategi för ett industriföretag är att hitta en plats på 

marknaden där de bäst kan försvara sin position eller påverka omgivningen till sin favör. 

Genom att analysera sin omgivning skapas en bild av företagets svagheter och styrkor 

vilket ger möjligheten att hitta potentiella delar inom organisation att fokusera på och 

stärka. En bild som skapas förenklar omgivningen och det tydligt kan framgå hur 

företaget förhåller sig gentemot sina konkurrenter. Hussey och Jenster (2000) utvecklar 

genom att diskutera innebörden av en konkurrensanalys. Författarna menar på att det inte 

alltid tydligt framgår vad som är avsikten att mäta med analysen. En säljare inom företaget 

använder analysen för att undersöka pris, deras säljkraft, servicen som erbjuds samt 

kvaliteten. Personalen inom marknadsföring ser analysen som ett sätt att fördjupa sig 

inom företagets marknadsandel, distributionsmöjligheter samt marknadsföringen. Inom 

utvecklingsfunktionen som företaget besitter kan personalen där mena på att det är 

väsentligt att undersöka konkurrenters teknologier, styrkan av innovation och 

patentandelar. Det finns en mängd olika intressen med en konkurrensanalys inom ett 

företag menar Hussey och Jenster (2000). 

 

2.4.2 Fem krafter 
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Figur 4: Egen design ”Krafter som driver konkurrens inom industri” (Porter. 2004) 

 

Porter (2004) beskriver figuren ovan som berör de krafter vilka driver konkurrens inom 

industri. “Threat of new entrants” förklaras genom att nya deltagare medför en ny 

kapacitet, en vilja att öka marknadsandelar och ofta substantiella ekonomiska medel. 

Påföljden av detta kan resultera i att priser minskar eller att etablerade kostnader förhöjs 

vilket gör att lönsamhet påverkas negativt. Företag som diversifierar sig genom förvärv 

av industrier från andra marknader använder ofta sina resurser för att skapa tumult för 

konkurrenter.  

 

“Threat of substitute products or services” hänvisar till de produkter eller tjänster som 

efterliknar samt går att ersätta mot en industris produkttillverkning skriver Porter (2004). 

När industrier börjar tillverka liknande produkter där en annan industri har en hög 

efterfrågan skapas ett tydligt exempel på konkurrens. Prisbilden påverkas när utbytbara 

produkter kommer in i bilden. Det skapar hinder för industrin att skapa en hög ekonomisk 

vinst när andra industrier erbjuder ersättbara produkter då prisbilden ofta sjunker för att 

industrin ska bibehålla konkurrenskraften antyder Porter (2004).  

 

“Bargaining power of buyers” sker genom att köpare inom industrin pressar ner priser, 

förhandlar om bättre kvalitet eller vill få ut mer service skriver Porter (2004). Köpare 

spelar även konkurrenter mot varandra i form av att jämföra vad som erbjuds, vilket har 

en negativ påverkan på industrins ekonomiska vinst. Köparens förhandlingskraft stärks i 
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fallet där köparen står för en större del av underleverantörens totala tillverkningsvolym. 

Köparens krav på prisbilden är mindre betydande om volymen som köps in enbart 

innefattar en liten del av köparens totala inköpsvolym. Däremot blir det högre fokus om 

köparens inköpsvolym av större del består av en och samma underleverantör (Porter, 

2004). 

 

“Bargaining power of suppliers” innefattar leverantörens förmåga att förhandla med 

kvaliteten och priset på sina produkter eller tjänster skriver Porter (2004). Vid en 

konkurrensfattig leverantörssituation har leverantören en makt att kunna bestämma priser 

gentemot köparen. Detta är även något som inger risken att skada relationen mellan 

köpare och underleverantör. Förhandlingsmakten från underleverantörens synvinkel ökar 

även när det köpande företag inte är av stor betydelse för industrins omsättning men där 

underleverantör utgör en stor betydelse på köparens omsättning (Porter, 2004).  

 

2.5 Konceptuell referensram 
Nedan presenteras modellen för den konceptuella referensram som visar de teorier och 

begrepp som använts i studiens teoretiska referensram. Teoriavsnittets rubriker är alla 

relevanta för våra intervjufrågor för att kunna koppla samman vår empiri och teori i 

empiri & analyskapitlet. För att förstå hur relationer och samspelet mellan ett köpande 

detaljhandelsföretag och deras leverantörer, där detaljhandelsföretaget marknadsför 

leverantörens produkter under det egna varumärket. Står relationen mellan det köpande 

detaljhandelsföretaget och deras underleverantörer i centrum för studien, detta mynnar 

sedan ut i fyra huvudrubriker: inköp, relationer, varumärke och konkurrensstrategi. Med 

efterföljande underrubriker, inköpsprocessen, business-to-business, klassificerande 

relationer, transaktioner, komplexitet, anpassning, makt och beroende, konflikter och 

samarbete, egna varumärket, varumärkesimage, varumärkesidentitet, konkurrensanalys 

och fem krafter.  
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Figur 5: Egen design av den konceptuella referensramen. 

 

 

 

 

3 Metod 
I detta avsnitt beskrivs vår kvalitativa metod till en början vilket följs av vårt val av 

datainsamling. Vidare förklaras vårt val av angreppssätt samt kunskapsprocess. Avsnittet 

kommer även behandla våra utvalda intervjuobjekt samt motiveringar kring dessa.  

 

3.1 Kvalitativ Metod 
Alvesson och Sköldberg (2017) beskriver kvalitativ metod som en närhet till det 

forskningsobjekt som undersöks. En utmärkande egenskap för kvalitativ metod är en 

direkt subjekt - subjektrelation mellan forskare och den person som undersöks, vilket 

Holme och Solvang (1997) nämner som särskiljande gentemot en kvantitativ metod. 

Alvesson och Sköldberg (2017) beskriver att en kvalitativ metod utgår från 

studiesubjektens perspektiv. Enligt Loftland (1971) är det primära vid ett kvalitativt 

tillvägagångssätt att komma tätt inpå den individ eller organisation som undersöks, för att 

förstå individen utifrån dennes situation (Lofland, 1971). Holme och Solvang (1997) 
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belyser att syftet i en kvalitativ studie är att forskarna skaffar rikligt med information för 

att studien ska få ett djup. Enligt Patel och Davidson (2011) skaffar forskarna fram 

information genom primärdata som samlats in genom intervjuer och andra analyser. 

Merriam (1994) belyser att i en kvalitativ metod är forskaren intresserad av process, 

innebörd och förståelse. 

 

Studien är baserad på en kvalitativ forskningsansats. En kvalitativ forskningsansats 

passade vår studie bäst, då syftet med studie var att skapa en djupare förståelse och 

undersöka hur relationer och samspel mellan en större kedja inom detaljhandeln och deras 

underleverantörer fungerar, där det egna varumärket står i centrum för samarbetet. 

Genom de intervjuer vi genomförde fick vi en djupare inblick om ämnet. Vårt empiriska 

material har samlats in genom intervjuer som besvarat våra forskningsfrågor. Vi valde en 

kvalitativ forskningsansats då ämnesvalet krävde tolkningar och reflektioner, för att 

skaffa en djup förståelse hur relationer och samspel fungerar mellan en stor kedja och 

deras leverantörer.  

 

3.1.1 Fallstudie 
Christensen et al. (2010) beskriver en fallstudie som en studie av kvalitativ karaktär där 

forskarna ingående studerar ett fåtal fall, över tid eller vid ett specifikt tillfälle. Andersen 

(2012) stärker argumentet då han nämner att en fallstudie är vanlig vid undersökning av 

organisationer och institutioner. Bell (2016) benämner att forskarna i en fallstudie har 

som syfte att kartlägga likheter och olikheter. Möjligheten att generalisera ett 

fallstudieresultat finns, forskaren måste då först beskriva fallstudien på ett bra sätt och 

induktivt förankra sig i generell kunskap. Vidare förklarar Yin (2007) det primära 

forskaren ska komma fram till är förhållandet till undersökningsresultatet som är specifikt 

i det enskilda fallet. Det är inte bara den generella kopplingen forskaren är ute efter, utan 

hur valid undersökningsresultatet är (Yin, 2007). Men även hur bra det teoretiska 

påståendena forskaren genererar från resultaten (Mitchell, 1983; Yin, 1984). Forskarna 

beskriver detta synsätt som en fallstudieforskning med utgångspunkt i det induktiva, där 

forskaren undersöker förhållandet mellan teori och praktiken för att verkställa den 

empiriska undersökningen (Yin, 2007).  

 

Christensen et al. (2010) anser inte det finns några direkta regler hur strukturen på en 

fallstudie ska utformas eller hur data ska samlas in. Forskarna ska istället ha utgångspunkt 
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i det undersökta problemet, för att anpassa studien och skapa en förståelse om fallet. 

Förståelsen skapas då samspelet mellan forskaren och respondenten äger rum vid en 

intervju eller observation, den framväxande förståelsen är det som utgör resultatet i en 

fallstudie (Christensen et al., 2010). Yin (2007) nämner att en fallstudie ämnar sig för 

forskningsfrågor som inleds med vad, hur och varför.  

 

Vi valde att tillämpa en fallstudie då vi hade avsikten att studera ett specifikt företags 

relationer och samspel till deras underleverantörer. Genom att tillämpa en fallstudie på 

ett specifikt företag gav det oss möjligheten att skapa en djupare förståelse hur relationen 

mellan en underleverantör och en köpare, där köparen marknadsför underleverantörens 

produkter som sitt eget varumärke. En fallstudie medförde att vi generellt kunde 

undersöka vad som är karaktäristiskt i en underleverantör och köpare relation där det egna 

varumärket står i centrum för samarbetet. Studiens forskningsfrågor inleds även med 

“vad” vilket är karaktäristiskt för en fallstudie.   
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3.2 Datainsamling 
3.2.1 Primärdata 

Bell (2016) beskriver att en primärkälla är en källa som tillkommer under projektets gång, 

till exempel ett protokoll från ett möte. Christensen et al. (2016) instämmer och förklarar 

primärdata som insamling av ny information som passar forskarens undersökta ämne. 

Primärdata som samlas in av forskarna, kan i sin tur samlas in med hjälp av 

fältundersökningar och olika insamlingstekniker kan appliceras. Det olika 

insamlingstekniker som Christensen et al. (2016) nämner är enkäter, intervjuer, 

observationer och olika experiment. Författaren fortsätter att beskriva tre olika typer av 

intervjuer, strukturerade intervjuer, ostrukturerade intervjuer och semistrukturerade 

intervjuer. En strukturerad intervju beskriver Merriam (1994) som att forskaren innan 

intervjun gjort upp förutbestämda frågor med en redan förutbestämd ordning. Christensen 

et al. (2016) instämmer med Merriam (1994) och tillägger att tonläget vid intervjun spelar 

roll för att inte styra respondenterna. Ostrukturerad intervju beskriver Merriam (1994) 

som en intervju utan färdigformulerade frågor. Christensen et al. (2016) stödjer Merriams 

(1994) teori om ostrukturerad intervju och understryker att intervjun saknar tema och är 

därmed helt informell, för att undersöka ett ämne mer på djupet. Samtidigt påvisar 

Christensen (2016) att semistrukturerade intervjuer är en intervjutyp där forskaren följer 

en intervjuguide med tema och frågor. Frågornas ordning och upplägg kan variera 

beroende på intervjun. Fördelen med primärdata är att forskaren själv samlat in data som 

är relevant till det undersökta ämnet (Christensen et al., 2016).  

 

För att bygga upp det empiriska kapitlet har primärdata använts, det vill säga den data vi 

som forskare själv samlat in, vilket i denna uppsats består av personliga intervjuer och 

telefonintervjuer. 

 

3.2.2 Sekundärdata 
Bell (2016) beskriver sekundärdata som tolkningar av information från primärkällor. 

Vilket Bryman och Bell (2015) stärker när de förklarar att sekundärdata är data tidigare 

forskare samlat in genom studier och forskning. Enligt Andersen (1998) finns det tre typer 

av sekundärdata: processdata, bokföringsdata och forskningsdata. Processdata förklarar 

Andersen (1998) som dokument, artiklar och rapporter. Bokföringsdata är data som 

omfattar företagsredovisningar och statistiska undersökningar. Vidare förklarar 

författaren forskningsdata där data som samlats in är från andra forskare. Nackdelar med 

sekundärkällor förklarar Bryman och Bell (2015) som bristande kvalitet, då forskaren inte 
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har kontroll över kvaliteten på insamlingen. Vars ursprungssyfte kan skilja sig från 

tidigare forskning som genomförts. Fördelar med sekundärdata är å andra sidan att 

forskaren får tillgång till kvalitativ data snabbt och till en låg kostnad (Bryman & Bell, 

2015).  

 

Sekundärdata som vi använt i uppsatsen består av vetenskapliga artiklar och litterära 

böcker samt kurslitteratur från tidigare kurser. Vilket vi har studerat, bearbetat och använt 

genom uppsatsen alla delar. För att finna användbar och relevant sekundärdata i form av 

litterära böcker och vetenskapliga artiklar har vi använt Linneuniversitetets bibliotek, 

samt deras databas ONESEARCH för att samla in väsentlig information för uppsatsens 

syfte. Vi har även använt Google Scholar som komplement till Linneuniversitetets 

databas, för att finna relevanta artiklar och skapa en tyngd i uppsatsen teoretiska del. 

Källorna i uppsatsen är kritiskt granskade, då vi använt tillförlitliga källor och i den mån 

det gått funnit ursprungskällan för att undvika subjektiva tolkningar.  

 

3.2.3 Kvalitativa intervjuer  
Holme och Solvang (1997) beskriver en kvalitativ intervju som ett mer vardagligt samtal 

då det inte finns en överglänsande struktur. Intervjun tar inte hjälp av några 

standardiserade frågor då forskarna inte ska ha full kontroll över intervjun. Respondenten 

i fråga skall däremot framhäva sina synpunkter och uppfattningar och därav leda intervjun 

dit respondenten vill. Med hjälp av forskarens riktlinjer kring viktiga faktorer styr till 

större del respondenten intervjun (Holme & Solvang, 1997). Detta utvecklar Olsson och 

Sörensen (2011) när de förklara att forskarens ämne ska vara klargjort innan intervjun 

påbörjas vad som ska undersökas samt varför det ska undersökas. Vidare framkommer 

vikten att planera en intervju och alla dess olika faser som kan uppstå innan intervjun 

genomförs.  

 

Holme och Solvang (1997) förklarar tanken med att genomföra en intervju på detta sätt 

är att forskaren vill låta respondenten uttrycka sig fritt så att det finns en god chans att få 

välutvecklade svar (Holme & Solvang, 1997). Detta stärks av Trost (2010) som skriver 

att intervjuer som utförs kvalitativ utmärker sig på det sätt att det finns enkla frågor från 

forskaren som leder till komplexa svar hos respondenten. Då komplexa svar ges ut från 

respondent innebär det att en stor mängd material kommer förekomma (Trost, 2010). 
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3.2.4 Semi-strukturerade intervjuer 
Patel och Davidson (2011) förklarar att en intervju som genomförs med låg struktur 

påverkar hur öppen frågan är för respondenten. Det ges mer utrymme för respondenten 

att svara fritt och utveckla sina svar vid en lägre struktur (Patel & Davidson, 2011). Detta 

stärks av Bryman och Bell (2015) som förklarar att en större frihet ges för respondenten 

att konstruera sina svar på ett mer utförligt och djupgående sätt vid en semistrukturerad 

intervju (Bryman & Bell, 2015). Holme och Solvang (1997) instämmer med Bryman och 

Bell (2015), att vid en mindre styrd intervju kommer respondenten att kunna föra fram 

egna uppfattningar på ett mer djupgående sätt än vid en styrd intervju. Holme och Solvang 

(1997) anser därför att den undersökta personen i fråga, själv ska styra intervjun och dess 

utveckling för bäst resultat. Forskarna behöver på så sätt inte följa frågornas ordningsföljd 

till punkt och pricka, vilket kan leda till en djupare analys av det frågor undersöks 

personen ska analysera (Holme & Solvang, 1997).  

 

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer, för att skapa en flexibel 

intervju med våra respondenter. Vilket gör att våra respondenter har utrymme att svara 

fritt och utveckla sina svar men även att vi som forskare kan utveckla frågorna beroende 

på respondenternas svar. En intervjuguide har utformats utifrån våra teorier för att beröra 

alla delar i teorikapitlet. I vår uppsats har vi genomfört personliga intervjuer och 

telefonintervjuer. 

 

3.2.5 Respondenturval 
Ett urval till en kvalitativ intervju bör forskarna inte endast tänka på vem som intervjuas 

utan även vilken miljö och process denna människa befinner sig i (Ryen, 2004). Holme 

och Solvang (1997) stärker vad Ryen (2004) skriver då de belyser betydelsen att rätt 

person intervjuas. De antyder att hela undersökningen riskeras vid ett felval av 

intervjurespondenter. På ett något förenklat vis ger Holme och Solvang (1997) ett 

exempel där de skriver om att det inte kan genomföras en undersökning om arbetslösa 

människor där intervjuerna består av människor med arbete (Holme & Solvang, 1997). 

Bryman och Bell (2015) förklarar begreppet “målstyrt urval” som är en typ av urval där 

forskarna söker sig en respondent som är relevant för undersökningens forskningsfrågor. 

Det sker då inte en slumpmässig utformning av respondenter utan istället ett strategiskt 

tillvägagångssätt (Bryman & Bell, 2015).   
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Valet av intervjupersoner till uppsatsen är utvalda efter ett målstyrt urval, för att besvara 

våra forskningsfrågor. Vi har valt ett målstyrt urval då vi vill genomföra intervjuer med 

personer som har kännedom inom ämnet för att inte riskera undersökningen vid felval av 

intervjupersoner. Personer som vi intervjuat har olika positioner inom den svenska 

butikskedja eller som underleverantör till butikskedjan. Vi har valt att intervjua personer 

med olika positioner i företagen för att få ett brett perspektiv och ta del av 

intervjupersonernas subjektivitet. 

 

Respondenter är uppradade nedan där det ges en kort förklaring om deras position samt 

deras relevans till studien: 

 

Foleby, Thomas (Telefonintervju, 40min 35sek 6/5/19). Marknadsdirektör på Balkan. 

Balkan arbetar som en underleverantör för IKEA där de producerar inredning åt IKEA:s 

varuhus. Thomas ansvarar för företagets försäljning samt produktion och har 

huvudkontakt med IKEA. Intervjupersonen har arbetat inom branschen i 20 år och har 

tidigare arbetat för IKEA som global inköpare vilket innebär en djup kunskap om 

relationens båda sidor. 

 

Karlsson, Arne (Personlig intervju, 51min 18sek 8/5/19). Försäljningschef på Alfing. 

Alfing är en underleverantör till IKEA där de producerar allt från komponenter till färdiga 

produkter och inredning åt IKEA. Arne ansvarar för LEGO-delen i företaget, den del i 

företaget som tillverkar produkter efter kundens ritning. Intervjupersonen har arbetat som 

försäljningschef i 11 år och som säljare i 20 år.  

 

Runhellen, Peter (Personlig intervju, 28min 53sek 8/5/19). Global inköpare på IKEA 

IMS. Peter ansvarar för att de produkter som önskas av koncept ägaren uppfyller en 

komplett specifikation vad gäller ritning, produktspecifikation men även processen som 

berör miljö, utsläpp och code of conduct. Peter har arbetat inom branschen som inköpare 

i 20 år.  

 

Abrahamsson, Ulf (Telefonintervju, 22min 43 sek 10/5/19). Försäljningschef på 

Spaljisten. Ulfs ansvarar för företagets försäljning och har en daglig kontakt med IKEA:s 

kontaktpersoner. Ulf har arbetat inom branschen med försäljning i alla dess befattningar 

i över 30 år.  
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Axelsson, Lucia (Personlig intervju. 35min 7sek 15/5/19). Sourcing developer på IKEA 

IMS. Lucia arbetar med att bygga långsiktiga planer för IKEA:s inköp och deras 

underleverantörer. Hon har arbetat i branschen 11 år och alla dessa år inom IKEA.   
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3.3 Angreppssätt 
3.3.1 Induktion 

Induktion beskriver Andersen (1998) tillsammans med Bryman och Bell (2015) som 

upptäcktens väg. Merriam (1994) påvisar att generalisering, begrepp och hypoteser 

framkommer ur information forskare har tillgång till och grunden i den kontext bildar 

ramar till det som studeras. Vidare utvecklar författaren det utmärkande för en kvalitativ 

studie, är upptäckten av nya begrepp och relationer, istället för att utgå från på förhand 

specificerade hypoteser. Andersen (1998) instämmer och beskriver induktiv metod som 

en utgångspunkt i empirin där ny teori skapas. Samtidigt framkommer det att en kvalitativ 

metod är sammankopplad med en induktiv forskning, som startar med insamling av data, 

iakttagelser eller andra mätningar. Merriam (1994) menar på att teoretiska kategorier och 

påstående ställs upp utifrån relationer forskaren funnit i det data som samlats in.  

 

3.3.2 Deduktion 
Bryman och Bell (2015) samt Andersen (1998) förklarar deduktion som bevisandets väg. 

Bryman och Bell (2015) påpekar att deduktion är ett förhållande mellan teori och praktik, 

ur redan befintliga teorier drar forskarna slutsatser om enskilda händelser. Patel och 

Davidson (2011) instämmer och tillägger att utifrån teorin fastställs hypoteser som prövas 

på specifika fall. Vidare förklarar författarna att ett deduktivt arbetssätt utgår från teorin, 

där teorin bestämmer den information som forskaren ska tolka och hur resultatet ska 

redogöras för befintlig teori. Objektiviteten i ett deduktivt arbetssätt kan enligt Patel och 

Davidson (2011) stärkas då utgångspunkten härstammar från redan befintlig teori. 

 

3.3.3 Abduktion 
Abduktion redogör Patel och Davidson (2011) som det tredje angreppssätt att relatera 

teori och empiri. Vilket Bryman och Bell (2015) tillsammans med Patel och Davidson 

(2011) beskriver som en kombination av induktion och deduktion. Alvesson och 

Sköldberg (2017) beskriver innebörden av abduktion där enskilda fall skapar hypotetiska 

samband som förklarar det enskilda fallet. Detta steg beskriver Patel och Davidson (2011) 

som det induktiva steget. Det andra steget är enligt Alvesson och Sköldberg (2017) den 

tolkningen bör sedan befästa nya iakttagelser i nya fall. Vilket Patel och Davidson (2011) 

förklara som en liknelse till ett deduktivt angreppssätt. Alvesson och Sköldberg (2017) 

påvisar att det under forskningsprocessen bedrivs en alternering av den teoretiska 

referensramen och empirisk data, vilket successivt omtolkas under forskningsprocessen 

gång. 
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Vår uppsats har avsikten att följa en induktiv ansats, men för att ge uppsatsen en 

rättvisande bild har vi tillämpat en mix av den induktiva och deduktiva ansats genom det 

olika delar i uppsatsen. Vilket resulterat i att uppsatsen är av abduktiv karaktär. För att 

tillämpa en mix av både induktiv och deduktiv ansats har vi till en början studerat teorier 

om relationer i en business-to-business relation, inköp, konkurrens och teorier om det 

egna varumärket. Vi har både tillämpat kunskap som vi erhållit i tidigare kurser och 

genom teorier som vi studerat under uppsatsen gång. För att kunna formulera 

intervjufrågor har vi utgått från vårt teorikapitel, vilket färdigställdes innan insamlingen 

av empirin påbörjades. 

 

3.4 Vetenskaplig kvalitet 
Patel och Davidson (2011) förklarar att tillförlitligheten i en kvalitativ studie använder 

sig av begrepp som validitet samt reliabilitet, dock skiljer sig innebörden av dessa begrepp 

utifrån studiens forskningsansats. Vidare påvisar författarna att validitet inom en 

kvalitativ studie innebär huruvida en tolkning genomförs kring insamlad data samt även 

att det finns en benägenhet att finna företeelser. I det stora hela är validitet applicerbart 

genom större delar av forskningsprocessen (Patel & Davidson, 2011). Reliabilitet i en 

kvalitativ studie förklarar Christensen et al. (2016) som till vilken utsträckning ett 

undersökningsresultat kan replikeras om den kvalitativa studien är identisk.  

 

3.4.1 Reliabilitet 
Enligt Merriam (1994) innebär begreppet reliabilitet, till vilken grad ett resultat kan 

upprepas, det vill säga till vilken mån ett mätinstrument är pålitligt och kommer 

undersökningen få samma resultat om undersökningen upprepas. Christensen et al. (2016) 

instämmer och poängterat att reliabilitet i en kvalitativ analys, innebär att till vilken grad 

resultatet kan upprepas och utfallet blir detsamma, vid en identiskt utförd studie. Patel 

och Davidson (2011) förklarar att forskarna kan kontrollera reliabiliteten vid en 

observation. Två observatörer kan närvara vid observationen, för att kontrollera 

reliabiliteten. Intervjun kan även spelas in, för att i efterhand kontrollera om observatören 

uppfattat intervjupersonen korrekt (Patel & Davidson, 2011). Christensen et al. (2016) 

menar på att verkligheten hela tiden är under förändring är det svårt att samla in identisk 

data, i en kvalitativ analys. Samtidigt utvecklas det att reliabiliteten i analysen istället är 

kopplade till observatören. Verkligheten genomgår ständigt en förändring vilket utgör att 
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varken observatören eller andra undersökare inom ämnet kommer fram till ett likalydande 

resultat (Christensen et al., 2016).  

 

För att stärka reliabiliteten i uppsatsen har vi under intervjutillfällena varit två 

observatörer. Intervjuerna har spelats in med en ljudupptagnings applikation på mobilen, 

för att kontrollera att vi uppfattat intervjupersonerna korrekt samt att ta oss framåt i 

sammanställningen av det empiriska datamaterial som intervjuerna bidragit med. 

Reliabiliteten i uppsatsen har även stärkts då respondenterna gett liknande svar vid 

upprepade frågor, vilket resulterat ett likalydande resultat.  

 

3.4.2 Validitet 
Validitet beskriver Merriam (1994) som till vilken grad du mäter det du vill mäta. Patel 

och Davidson (2011) menar att om forskaren följer Merriams (1994) inledande mening, 

har man förutsättningar för en god validitet. Validitet belyser den trovärdighet en 

undersökning har och hur resultatet speglar verkligheten, vilket Christensen et al. (2016) 

definierar som intern validitet. Vidare påvisar författarna att extern validitet beskriver 

graden av generaliserbarhet i en kvalitativ analys. Andersen (1998) instämmer med 

Christensen et al. (2016), men delar upp validitetsbegreppet i två delar, giltighet och 

relevans. Giltighet förklarar Andersen (1998) som hur teorin stämmer överens med 

empirin. Relevansen är istället hur empirin överensstämmer med forskarens 

problemställning.  

 

Christensen et al. (2016) förklarar att den interna validiteten i en kvalitativ analys 

fastställs främst av hur systematisk forskaren varit under processens gång och hur öppet 

de redovisat undersökningsprocessen. Samtidigt framhålls det att olika 

insamlingstekniker bör nyttjas för att samla in data, även kallat triangulering. Teoretisk 

mättnad ska forskarna sträva efter att uppnå, vilket betyder att inga förhastade slutsatser 

ska dras, utan att forskarna ska samla in det data som krävs för att bevisa de processer 

och strukturer studien kräver (Christensen et al., 2016).  

 

Extern validitet beskriver Merriam (1994) som ett resultat av en undersökning som går 

att applicera i olika situationer och miljöer. Författaren beskriver det som hur 

generaliserbara är resultaten från den vetenskapliga undersökningen, vilket Christensen 

et al. (2016) även samtycker med Merriam (1994). Enligt Guba och Lincoln (1981) 

behövs en intern validitet i en undersökning, då det är meningslöst att generalisera icke 
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trovärdig information. Reliabilitet och validitet menar Merriam (1994) på är oupplösliga 

med varandra under forskningens gång. Forskarna bör därav sträva efter en stärkt intern 

validitet än reliabilitet, eftersom en inre validitet är omöjlig att förfoga över utan 

reliabilitet. Om den inre validiteten stärks kommer även reliabiliteten att öka.  

 

3.4.3 Överförbarhet 
Extern validitet översätter många författare till överförbarhet, men att skillnaden av det 

har en smärre betydelse (Merriam, 1994; Christensen et al. 2016). Att enbart studera ett 

fall har under en längre tid kritiserat, då det anses bräckligt vid en generalisering vilket 

kan leda till en begränsad överförbarhet (Bryman, 2011; Yin, 2007). Syftet med vår studie 

är att undersöka om teorierna kan överföras till verkligheten. För att undersöka om teorin 

stämmer drar vi slutsatser från empirin som vi samlat in genom att kartlägga 

intervjupersonernas verklighet.  

 

För att få en god validitet har vi formulerat frågorna efter det teoretiska kapitlet och för 

att öka giltigheten i uppsatsen har vi formulerat intervjufrågorna efter det teoretiska 

kapitlets rubriker för att skapa en relevans i det empiriska datamaterial vi samlar in. Då 

intervjupersonerna har olika positioner inom företagen har vi anpassat frågorna lite efter 

vilken relation intervjupersonen har till vårt uppsatsämne. Trots frågornas 

situationsanpassning är frågorna av samma dignitet och har därför stärkt det empiriska 

data vi samlats in. För att öka den inre validiteten har vi varit systematiska i 

uppsatsprocessen och samlat in det datamaterial uppsatsen kräver. Vi har även låtit 

intervjupersonerna kontrollera det inspelade empiriska materialet för att justera 

misstolkningar innan vi sammanställt empirikapitlet för att öka den inre validiteten. 

Information som ligger utanför vårt ämnesval har sållats bort för att få ett relevant 

empirikapitel.  

 

3.5 Kunskapsprocessen 
Valet av ämne växte successivt fram genom diskussioner fram och tillbaka om vilket 

ämne vi ville skriva om. Vårt val av ämne föll tillslut på relationer och samspel mellan 

en köpande butikskedja och deras leverantörer. Där det egna varumärket står i centrum 

för samarbetet. Vi har under processens gång ändrat både syfte och frågeställningar, då 

vi i början av uppsatsens process insåg att syftet och frågeställningarna var för brett hållna 

för att kunna specificera vår inriktning. Insamling och bearbetning av information har vi 

utfört gemensamt för att ha möjligheten att diskutera uppbyggnaden av vår inledning och 
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teorikapitel. Insamlingen av information till empirikapitlet har skett genom fem 

semistrukturerade intervjuer, där vi intervjuat olika leverantörer och den köpande 

butikskedjan för att få en bild ur båda parters perspektiv. Vi har under intervjuerna 

ansträngt oss för att vara induktiva, då vi ville hitta nya begrepp och relationer. Vi tog 

kontakt med respondenterna via mejl eller telefon för att boka tid och plats för intervju. 

Samtliga intervjuer har utgått från en intervjuguide för att besvara våra forskningsfrågor 

och syfte, där intervjuguiden är utformad efter det teoretiska referensramar som vi 

tillämpat. Följdfrågor har även ställt under intervjuernas gång för att skapa en djupare 

förståelse inom ämnet. Det insamlade materialet har transkriberats för att underlätta 

sammanställningen av empirin till empiri och analyskapitlet, vilket sedan har resulterat i 

uppsatsens slutsats.  

 

Vi har utifrån vår förförståelse inom ämnet marknadsföring redan formade intryck, tankar 

och känslor vilket vi ansett påverkat tolkningen i vår studie. Vi har även tagit intryck av 

hermeneutiken för att tolka och förstå respondenterna, för att skapa en god förståelse om 

vårt studerade ämne.  

 

Hermeneutik förklarar Bryman och Bell (2015) som en term från teologin, som används 

i samhällsvetenskapen för att tolka människors handlingar. Patel och Davidson (2011) 

instämmer med Bryman och Bell (2015) men utvecklar teorin om hermeneutik, när de 

beskriver hermeneutik som tolkningslära där man studerar, tolkar och försöker förstå den 

mänskliga existensen (Patel & Davidson, 2011). Tolkning beskriver Ödman (2007) som 

ett påvisande vi redan har förstått, där tolkningar och förståelse ständigt befinner sig i 

samspel.  

 

Det uttrycks dagligen tolkningar genom språket, vilket både omfattar tolkning och sättet 

att förstå (Ödman, 2007). Vilket stärks av Patel och Davidson (2011) att mänsklig existens 

och vår livssituation tolkas och förstås genom språket, handlingar och mänskliga 

livsyttringar. Vidare förklarar Ödman (2007) att en tolkning sker på en bestämd tid och 

plats. Hermeneutik är förknippat med en kvalitativ förståelse och tolkningssystem, där 

forskarens roll är öppen, subjektiv och engagerad. Förförståelsen forskaren har, som 

tankar, intryck, känslor är en tillgång för forskaren. Vilket gör det enklare för forskaren 

att tolka och förstå forskningsobjektet. Patel och Davidson (2011) förklarar vidare att 

forskaren ska pendla mellan objektets och subjektets synvinkel, för att skapa sig en god 
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förståelse av forskarens studerade problem. Enligt Ödman (2007) är förståelsen en ständig 

pågående process i vår omvärld. Världen är i detta sammanhang den kontext en individ 

lever i som skapar mening genom vår förståelse (Ödman, 2007). För att kunna tolka en 

intervjutext, ska forskaren först läsa hela texten för att få en uppfattning om helheten, sen 

läsa delar av intervjun för att skaffa sig en förståelse (Patel & Davidson, 2011). 

 

3.6 Kritik  
3.6.1 Källkritik 

Enligt Patel och Davidson (2011) måste forskaren förhålla sig kritiskt till ett dokument, 

detta för att göra en bedömning om fakta som presenteras är sannolik. Holme och Solvang 

(1997) antyder att det finns ett antal steg en forskare ska ta ställning till vid kritisk 

granskning av källor. Det första steget kallar de observation vilket innebär att det sker en 

överskådning av källors tillgänglighet samt en uppfattning om relevans för forskaren 

(Holme och Solvang, 1997). Patel och Davidson (2011) och Christensen et al. (2010) 

stärker författarnas beskrivning och nämner att forskaren måste undersöka när, var och 

varför dokumentet tillkommit. Forskarna bör även säkerställa att källan är precis vad 

källan utger sig vara (Holme & Solvang, 1997). Patel och Davidson (2011) förklarar att 

forskarna måste ta ställning till vilket syfte upphovsmannen hade med dokumentet och 

under vilka omständigheter dokumentet tillkom. En källas användbarhet styrs av 

pålitligheten av innehållet samt förmågan att återberätta händelser inom källan (Holme & 

Solvang, 1997). Det avslutande steget enligt Patel och Davidson (2011) är att ta ställning 

till vem upphovsmannen var, vad för relation upphovsmannen har till händelsen och är 

dokumentet framställt under påverkan.  

 

Forskaren bör alltid vara källkritisk enligt Christensen et al. (2010) då informationen kan 

vara snedvriden och bristfällig, forskaren bör därför använda sig av ursprungskällan. 

Vilket innebär att information om den insamlingsprocess, begrepp som används i studien, 

metoder och hur analysen är genomförd, är redovisade vid användningen av 

ursprungskällan (Christensen et al., 2010). Andersen (1998) menar på att kvalitativa 

undersökningar eventuellt kan riskeras att bli “forskarbias” på grund av den personliga 

tolkningen av information som författarna genomför. Då information genomgår en 

personlig tolkning av författaren är det vid extra tyngd som Andersen (1998) betonar att 

ett kritiskt tänkande till all information är väsentlig.  
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Vi har utgått från att vara kritiska vid insamlingen av data till vår uppsats. Vilket gjort att 

vi noggrant valt litteratur och vetenskapliga artiklar innan det tillämpats, för att undvika 

snedvriden och bristfällig information. Vi har även varit kritiska vid val av litteratur och 

artiklar som är allt för gamla, vid användning av en äldre källa har vi i den mån det gått 

stärkt källan med en annan författare. För att stärka författarnas påstående har vi ställt 

författarna emot varandra för att skapa en diskussion och för att få alternativa förklaringar. 

Vi har även strävat efter att vara objektiva vid intervjutillfällena och vid 

sammanställningen av det empiriska kapitlet.  

 

3.6.2 Metodkritik 
Bryman och Bell (2015) förklarar att kvalitativa undersökningar får kritik från 

kvantitativa forskare, för att vara subjektiva. Kvantitativa forskare hävdar detta då 

kvalitativa resultatet utgår från forskarens egen uppfattning, tolkningar och att ett 

personligt förhållande skapas med intervjupersoner (Bryman & Bell, 2015). I vår uppsats 

har vi istället tagit efter Bryman (2011) att vara opartisk och lägga våra känslor och åsikter 

åt sidan för att till så hög grad som möjligt minimera den subjektiva aspekten. För att inte 

påverka uppsatsens resultat. För att kunna få en djupare förståelse i resultatet har vi 

genomfört intervjuer med ett flertal organisationer, för att både få leverantörens och 

köparens perspektiv på vårt ämnesval.  

 

Backman et al. (2012) förklarar att respondenter kan vara partiska och frisera svaren för 

att framstå bättre än vad situationen egentligen är, vilket påverkar respondentens 

tillförlitlighet. Vi anser att respondenterna är tillförlitliga då möjligheten att svara 

anonymt på frågorna gavs, men att ingen respondent krävde att vara anonym. Eftersom 

vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer finns det en risk att respondenten 

vinklar svaren för att inte beröra det negativa aspekterna. Vilket kan påverka resultatet i 

det empirikapitlet. För att undvika detta har vi valt att intervjua olika företag för att skapa 

en rättvisande bild ur båda parters perspektiv. Vår utgångspunkt var att utföra personliga 

intervjuer, men då företagen som vi intervjuat är placerade på olika orter i Sverige och 

med brist på tid från både företagets och vår sida, har telefonintervjuer varit ett 

komplement till det personliga intervjuerna som vi genomfört. I efterhand hade vi velat 

ändra om ordningen på våra intervjuer, eftersom vi ansåg att första respondenten var svår 

att intervjua.  
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3.6.3 Forskningsetik 
Marknadsundersökningar är enligt Christensen et al. (2010) beroende av allmänhetens 

deltagande, det är därför viktigt att allmänheten har förtroende för genomförandet av 

dessa undersökningar. Det är viktigt att personen som genomför undersökningen 

accepterar och följer det etiska riktlinjer som är upprättade. Etiska aspekter är särskilt 

viktigt när individen kan ta fysisk, psykisk eller ekonomisk skada. Merriam (1994) 

instämmer med Christensen et al. (2010) om betydelsen att skydda intervjupersonen, men 

även att bibehålla dennes integritet och själv förfoga över sin medverkan i 

undersökningen. Kelman (1982) förklarar att intervjupersonen inte alltid kan ge 

fullständig information om det ämne som undersöks, vilket för undersökaren medför en 

minskad kontroll. Det kan inträffa om respondenten inte vill eller kan svara, men att 

respondenten då känner press att avge svar. Alvesson (2011) anser därför att forskaren 

ska inneha respekt för respondenten och dennes uttalande. Författaren poängterar även att 

som forskare inte göra kritiska bedömningar, vara noggrann och blygsam i värderingen 

av intervjupersonens fordran att berätta utefter dennes situation och som de ser den. 

Christensen et al. (2010) beskriver även att det inte finns några direkta lagar vid 

genomförandet av marknadsundersökningar. Det finns istället rekommenderade 

branschregler undersökaren ska ta hänsyn till. En av dessa lagar är Personuppgiftslagen 

(SFS 1998:204) denna lag behandlar hanteringen av personuppgifter för att skydda den 

personliga integriteten (Christensen et al., 2010).  

 

Christensen et al. (2010) listar ett antal etiska ställningstaganden en undersökare ska ta 

ställning till vid genomförandet av en undersökning: 

• Utnyttja respondenter utan deras godkännande: Undersökaren måste få tillåtelse 

av respondenten att ställa upp i undersökningen, vare sig det är en intervju eller 

en observation. 

• Respondentens anonymitet: Det är viktigt att individens identitet inte avslöjas för 

uppdragsgivaren. 

• Exponering av respondentens obehag: Undersökaren ska minimera 

respondentens obehag i förbindelse till undersökningen. Till exempel, ska 

undersökaren hålla det utsatta tider som är bestämda och inneha respekt mot 

respondenten. 

• Frågor som kan skada respondentens egenintresse: När respondenten inte känner 

till undersökarens syfte, vilket kan påverka deras framtida situation.  
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• Vilseledande information: Om respondenten anpassar eller missanpassat sitt svar 

till vad respondenten tror är syftet, vilket kan bidra till en minskad validitet. 

• Utnyttjande av tvång: När en medarbetare känner sig tvungen att delta i en 

undersökning, vilket kan bli aktuellt om en grupp människor befinner sig i en typ 

av beroendeställning till den som undersöker.  

 

Vid varje intervjutillfälle har vi frågat om respondentens godkännande att spela in och att 

vi spelar in för att kunna upprepa inspelningen så misstolkningar i empiridelen inte 

uppstår. Vi har även informerat respondenten att vid behov kan examinatorn kräva att 

lyssna på inspelningen. Vi har vid intervjutillfället berättat vårt syfte med uppsatsen för 

respondenten, så att respondenten inte missanpassar sina svar till vad respondenten tror 

är syftet och för att inte påverka respondentens framtida situation. Vi har även tagit 

ställning till om respondenten kan ta skada av att delta i intervjun och därför erbjudit 

respondenten att delta anonymt vid behov.   
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4 Empiri & Analys 
Inom detta avsnitt presenteras vårt empiriska material samt en integrerad analys. Det 

insamlade materialet består av intervjuer. Avsnittets överliggande struktur är anpassat 

efter utformningen av vårt teorikapitel.  

 

4.1 Tillämpning 
Inom detta avsnitt är empiridelen och analysdelen integrerad i varandra. Detta har vi valt 

då materialet som ska presenteras blir mer lättförståeligt för läsaren. Vi kommer utgå från 

vårt teorikapitel för att sedan diskutera teorier som vi har valt med hjälp av de svar vi har 

fått fram i intervjuer. Vi har genomfört fem intervjuer med personer som är kunniga inom 

vårt forskningsområde. 

 

Foleby, Thomas. Marknadsdirektör på Balkan, telefonintervju. 

 

Runhellen, Peter. Global inköpare på IKEA IMS, personlig intervju. 

 

Karlsson, Arne. Försäljningschef på Alfing, personlig intervju. 

 

Abrahamsson, Ulf. Försäljningschef på Spaljisten, telefonintervju. 

 

Axelsson, Lucia. Sourcing developer på IKEA IMS, personlig intervju.   

 

4.2 Långvariga relationer 
 

 
Figur 2: Egen design ”Typer av partnerskap”. Lambert, Emmelhainz och Gardner 

(1996) 

 

Lambert, Emmelhainz och Gardner (1996) utgår från modellen ”typer av partnerskap” 

där de förklarar tre olika relationer. Samtidigt påpekas det att den tredje relationstypen är 

den mest djupgående relationen där samarbetet betraktas som ett partnerskap, det är inte 
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en tidsbaserad relation utan förväntas pågå för all framtid. Karlsson1 berättar att han 

nästan uteslutande arbetat med långvariga relationer genom hans tid inom branschen. 

Foleby2 nämner att fördelarna med en långvarig affärsrelation är att dialogen mellan 

företagen blir djupare vilket möjliggör att mål inom samarbetet enklare kan sättas upp. 

Axelsson3 förklarar att fördelarna med långvariga relationerna är framförallt att det kan 

bedrivas mer djupgående diskussioner om mål och framtidsplaner, parterna kan utvecklas 

tillsammans, kunskap mellan företag kan delas och det skapas en större förståelse om 

leverantörens kostnader vilket kan innebära att olika processer kan förbättras.  

 

Runhellen4 förklarar att en långvarig relation för IKEA innebär att “vision and values” 

delas mellan företagen. Vidare framkommer det att IKEA inte har några planer på att 

skapa kortvariga relationer men att det självklart finns undantag, alla affärer som bygger 

på ett avtal har dock avsikten att förbli långvariga relationer. Det Runhellen konstaterar 

finner ett samband med vad Braak et al. (2013) skriver, att köpande företag av det egna 

varumärket har på senare tid börjat utveckla långvariga relationer med sina leverantör 

istället för den mer ytliga, transaktionsbaserade relationen. Karlsson påpekar att de som 

underleverantör arbetar med kunder för en lång period, intentionen att behålla kunder så 

länge som möjligt finns alltid där. Största fördelarna med att inneha långvariga relationer 

är att tillsammans löser parterna problem enklare, det är lättare att skapa tillit samt att 

kommunikationen för parterna förbättras berättar Karlsson. 

  

Gadde och Håkansson (1993) förklarar att det har blivit mer och mer accepterat inom 

relationer att bli beroende av varandra då den långvariga relationen blir mer aktuell hos 

företag. Axelsson förklarar innebörden av långvariga relationers nackdelar med att betona 

att det finns en risk att bli beroende av en leverantör, detta inger att ett långt samarbete 

har bedrivits och dessa relationer är komplexa att avsluta. Foleby menar att det inte är lätt 

att byta leverantör då parterna tillsammans inom samarbetet utvecklar en stadig relation 

samt olika system som effektiviserar processen. Samtidigt framhävs det att samarbetet 

mer ses som ett partnerskap än en kundrelation, vilket är en signifikant skillnad menar 

Foleby vilket korrelerar med vad Lambert, Emmelhainz och Gardner (1996) förklarade 

ovan med ett typ tre partnerskap. Kundrelationer handlar egentligen bara om att sälja en 

                                                
1 Karlsson, Arne. Försäljningschef på Alfing. Personlig intervju, 2019-05-08 
2 Foleby, Thomas. Marknadsdirektör på Balkan. Telefonintervju, 2019-05-06 
3 Axelsson, Lucia. Sourcing developer på IKEA IMS. Personlig intervju, 2019-05-15 
4 Runhellen, Peter. Global inköpare på IKEA IMS. Personlig intervju, 2019-05-08 
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produkt anser Foleby, medan ett partnerskap är något som byggs upp över tid vilket 

innebär förbättringar av produktion, olika system samt effektivisering inom samarbetet. 

Vidare förklarar Foleby att det egentligen inte finns några nackdelar med en långvarig 

relation inom denna bransch. Vidare förklaras det att verksamheten som Karlsson arbetar 

inom bygger på långvariga relationer, det finns knappt kortvariga relationer men det finns 

relationer som inte är särskilt djupgående. Axelsson förklarar att relationer som bygger 

på IKEA:s egna varumärken och IKEA:s egen design på produkter innebär egentligen att 

det är möjligt att gå till vilken leverantör som helst, det är bara att ge dem ritningar på hur 

vi vill ha det. Dock innebär detta problem i fallet där en och samma leverantör har funnits 

i 20 år för det är inte enkelt att hitta till exempel reservdelar hos en annan leverantör, 

samtidigt som vi har investerat oerhört mycket pengar i form av maskiner och så vidare 

hos denna leverantör menar Axelsson. I slutändan finns det nästan enbart fördelar med en 

långvarig relation berättar Axelsson. 

  

4.2.1 Samarbete 
Runhellen5 påvisar att det ligger i båda parters intresse att lösa konflikter då leverantören 

har målet att producera produkter och IKEA har avsikten att anskaffa sig denna produkt. 

Berry (1982) skriver att problem som uppstår bör hanteras direkt, skapande av konflikter 

utan verklig betydelse ska inte finnas i en relation där det finns ett förtroende för varandra. 

Foleby6 menar på att allt handlar om den sociala kompetensen hos människor, det ultimata 

är att prata om saker och lösa problem tillsammans. Vidare menar Foleby att problemen 

hela tiden bör tas upp till ytan och att vara transparent är väsentligt vilket sammanfaller 

med vad Berry (1982) beskriver. Dessa faktorer är vad som bygger den långvariga 

relationen, det ska finnas stöd hos bägge parter i både upp och nedgångar berättar Foleby. 

Wilson och Nielson (2001) menar på att de relationer där det finns tillit och ett samarbete 

som är effektivt har en större möjlighet att förvandlas till långa relationer. Runhellen 

antyder att konflikter är en del av vardagen och att saker och ting måste ses ur ett 

långsiktigt perspektiv. Så länge “visions and values” delas menar Runhellen på att alla 

konflikter kan lösas då parterna i slutändan arbetar mot samma mål. Runhellen betonar 

vikten av långvariga relationer där denna förståelse för varandra finns. Problem kommer 

alltid uppstå, problem som kan innebära till exempel leveransförseningar och detta 

                                                
5 Runhellen, Peter. Global inköpare på IKEA IMS. Personlig intervju, 2019-05-08 
6 Foleby, Thomas. Marknadsdirektör på Balkan. Telefonintervju, 2019-05-06 
 



  
 

42 

innebär att det måste finnas en förståelse för dessa problem och avsikten att lösa saker 

tillsammans berättar Foleby. Samtidigt påpekar Foleby att den långvariga relationen 

kommer in i bilden i form av att parterna vet hur de ska handskas med varandra och är 

medvetna om vad som fungerar och inte. 

 

Van Weele (2012) påpekar att det tidigt inom inköpsprocessen vad gäller kontrakteringen 

bör framhävas att underleverantören uppfyller specifika kriterier kring lagar och miljö. 

Karlsson7 förklarar att de skriver avtal med IKEA, dessa avtal är tuffa där det finns en 

tydlig enkelriktad bild av utformningen, från den stora till den lilla. Abrahamsson8 

nämner att IKEA ställer samma krav på alla sina leverantörer, vart produkten än går i 

världen. Vad som förenklar dessa tuffa avtal enligt Karlsson är relationen mellan parterna 

och deras samarbete. Karlsson förklarar att avtal alltid finns att gå till vid behov, detta när 

det uppstår konflikter som parterna inom samarbetet inte kan lösa på egen hand. 

Axelsson9 utvecklar vad Karlsson lyfter fram genom att belysa att avtal finns som en sista 

utväg inom konflikter, det finns skrivet i avtal att IKEA till exempel kan byta 

kontaktperson hos leverantören då personkemi kan ha en stor betydelse inom samarbetet.  

 

Det finns även konflikter som handlar om reklamationer och vilket nästan uteslutande 

löses via “goodwill” inom en långvarig relation, det måste finnas en ge och ta vilja 

berättar Axelsson. Foleby10 likt Axelsson menar att det krävs en vilja om att ge och ta för 

att relationen ska kunna fungera i den verkliga världen. Van Weele (2012) lyfter även 

fram att inköparens roll innebär ett ansvar som innefattar att underleverantören följer 

krav, regler samt riktlinjer som köpande företaget framställer. Axelsson berättar att det 

finns skillnader inom relationer, allt från kulturella skillnader till olika bakgrunder. 

Axelsson betonar vikten av att parterna sätter samma mål och att det finns en tydlig 

transparens inom relationen eftersom det är en långsiktig relation som är målet. 

Gemensamma mål och att en öppenhet kring utveckling finns är väsentlig dock är det hur 

parterna ska nå dessa mål som det ofta finns skillnader och då uppstår konflikter enklare 

förklarar Axelsson.   

 

                                                
7 Karlsson, Arne. Försäljningschef på Alfing. Personlig intervju, 2019-05-08 
8 Abrahamsson, Ulf. Försäljningschef på Spaljisten. Telefonintervju, 2019-05-10 
9 Axelsson, Lucia. Sourcing developer på IKEA IMS. Personlig intervju, 2019-05-15 
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4.2.2 Kommunikation 
Gadde och Håkansson (1993) belyser att kommunikationen mellan köpare och säljare kan 

bedrivas på ett flertal olika sätt. Författarna förklarar att ju fler personer som är inblandade 

inom kommunikationen desto mer komplex blir den. Karlsson11 berättar att deras process 

fungerar på så vis att det finns en säljare som arbetar mot kunder och sedan understöds 

den säljaren av försäljningschefen. Vidare förklarar Karlsson att han har relationer till 

kunder då han anser att det är viktigt. Karlsson förklarar att det inte ska finnas någon 

komplicerad kommunikation mellan företagen, allt ska ske enkelt och tydligt vilket 

korrelerar med Gadde och Håkansson (1993) teori. Abrahamsson12 är i enlighet med 

Karlsson och anser inte att kommunikationen är komplex, utan det som han ser är kritiskt 

med kommunikationen är att det inte förs en direkt kommunikation med några 

beslutsfattare från IKEA. Axelsson13 berättar i enlighet med Gadde och Håkansson (1993) 

att kommunikationen mellan parterna kan vara komplicerad men att det främst beror på 

vilken “business model” som används inom samarbetet. Hon berättar vidare att det finns 

instanser där IKEA gör en “wholesale” vilket innebär att det enbart är en IKEA avdelning 

som har kontakt med leverantören men även att det finns fall där IKEA världen kan handla 

från samma leverantör. Vilket innebär att det kan uppstå situationer där kommunikationen 

är oerhört komplicerad förklarar Axelsson.  

 

Foleby14 klargör att det enbart finns två personer från IKEA som har kontakt med dem 

som underleverantör. Vidare förklarar Foleby att kommunikation som idag bedrivs med 

en kund kan uppfattas som asocial då kunden skickar in sin order som sedan behandlas 

internt av underleverantör. Abrahamsson i sällskap med Runhellen15 och Axelsson 

förklarar att IKEA har ett team som är tillgänglig för leverantören som innehar olika 

syften, detta team består av en tekniker, en supply planner samt en business developer. 

Parallellt understryker Runhellen att ingen annan från IKEA går in och kontaktar 

leverantören utan att någon av det tre ovan nämnda kommunikations personer tillåter det. 

Vilket går i linje med Gadde och Håkanssons (1993) teori att inom varje relation bör det 

finnas en koordinator vars uppgift är att strukturera relationens informationsutbyte för att 

underlätta kommunikationen.  

 

                                                
11 Karlsson, Arne. Försäljningschef på Alfing. Personlig intervju, 2019-05-08 
12 Abrahamsson, Ulf. Försäljningschef på Spaljisten. Telefonintervju, 2019-05-10 
13 Axelsson, Lucia. Sourcing developer på IKEA IMS. Personlig intervju, 2019-05-15 
14 Foleby, Thomas. Marknadsdirektör på Balkan. Telefonintervju, 2019-05-06 
15 Runhellen, Peter. Global inköpare på IKEA IMS. Personlig intervju, 2019-05-08 
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Foleby berättar att en direkt kommunikation med IKEA bara sker vid tekniska problem 

och leveransförseningar, vilket kan sammankopplas med när Ford (2002) förklarar att en 

bra relation mellan köpare och leverantör förenklar arbetet eftersom båda parter vet vad 

som förväntas samt att tillit mellan parterna finns. Vilket Abrahamsson instämmer med 

när han förklarar att han och hans kollegor har en daglig kontakt med olika personer från 

IKEA. Det begås även formella möten med IKEA en gång i månaden, med avstämningar 

om utfall och övriga prestationer. Vidare berättar Abrahamsson att deras kontaktpersoner 

från IKEA sitter i Milano vilket försvårar kommunikationen. Det går i linje med Fords 

(2002) resonemang att det försvårar transaktionen när det är kulturella och språkliga 

skillnader mellan företagen.  

 

4.2.3 Anpassning 
Gadde och Håkansson (1993) förklarar att varje relation kräver anpassning. Woo och 

Ennew (2004) menar på att hur en aktör väljer att anpassa sig i en relation beror på 

hängivenhet och tilliten åt den andra parten. Vidare anser författarna att en anpassning 

inom relationen medför både tillit och hängivenhet. Foleby16 påpekar att det gäller att 

anpassa sig efter kunden i en säljare-köpare relation, eftersom kunden är leverantörens 

födkrok. Samtidigt framgår det att en leverantör måste därmed alltid anpassa sig till 

kunden och dennes krav för att möta kundens perspektiv i en relation.  

 

Det som primärt driver en anpassning är en teknisk anpassning, om parterna kan anpassa 

sin verksamhet mot varandra möjliggör det en ökad effektivitet inom relationen berättar 

Gadde & Håkansson (1993). Vilket samstämmer med Folebys utlåtande om att IKEA 

kommer till leverantören och tittar på vad de kan förbättra och anpassa i produktionen för 

att öka effektivitet. Parallellt understryker Runhellen17 att ur ett egoistiskt perspektiv vill 

IKEA vara involverade i leverantörens produktionsprocess så mycket som möjligt. 

Vidare framhåller Runhellen att IKEA alltid har ett egenintresse att integrera sina 

leverantörer för att ta del av leverantörernas interna rutiner, då alla “claimers” är 

kostnadsdrivande för både IKEA och deras leverantörer. Detta sammanfaller med Gadde 

och Håkanssons (1993) teori att en leverantör både kan anpassa sig ekonomiskt och 

tekniskt i en relation.  

 

                                                
16 Foleby, Thomas. Marknadsdirektör på Balkan. Telefonintervju, 2019-05-06 
17 Runhellen, Peter. Global inköpare på IKEA IMS. Personlig intervju, 2019-05-08 
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Gummesson (2012) belyser att anpassning mot ett specifikt företag medför en stor 

investering, då investeringen oftast inte kan appliceras utanför relationen. Karlsson18 

berättar att de anpassar sig efter IKEA:s behov men även att de anpassar säljare efter vad 

han tror passar den specifika kunden, vilket samstämmer med Gadde och Håkanssons 

(1993) teori att ett företag kan anpassa sig kunskapsmässigt inom en relation. Karlsson 

förklarar att bolaget han representerar har 70 procent av sin tillverkning till IKEA, vilket 

han beskriver som negativt då leverantören blir väldigt sårbar. Abrahamsson19 instämmer 

med Karlsson då han förklarar att deras produktion är 98 procent till IKEA. Vilket gör att 

produktionen är helt anpassad för IKEA:s produkter så det passar i IKEA:s sortiment. 

Abrahamsson belyser att eftersom produktionen är anpassad till IKEA med unika format 

betyder det att leverantören inte är flexibel till att kunna tillverka annat. Foleby anser dock 

att produktionen inte är anpassad efter IKEA då produktionen ligger steget före. Foleby 

menar på att vissa produkter klarar man av att producera och andra inte, de man inte klarar 

av att producera det släpper man. Vilket motsäger Gummessons (2012) teori om att en 

investering inte är applicerbar utanför relationen.  

 

Gadde och Håkansson (1993) menar på att det inte finns två identiska relationer utan alla 

relationer är unika på något sätt. Runhellen anser att professionalismen är ett signum för 

IKEA, alla individer är olika men att IKEA har samma krav på alla leverantörer. Vidare 

belyser Runhellen att även på tonlägesnivå är det samma, det är ingen skillnad om det är 

en större eller en mindre leverantör. Runhellen beskriver att det som kan vara skillnaden 

inom hur man anpassar sig i olika relationer är att IKEA har en högre intern toleransnivå 

för en mindre leverantör, kring till exempel hur IKEA hanterar misstag som leverantören 

begått. Vilket samstämmer med hur Gadde och Håkansson (1993) beskriver att 

anpassning ska göras utefter varje enskild relations förutsättningar.   

 

4.2.4 Integration 
Lambert, Emmelhainz och Gardner (1996) beskriver att en mer integrerad relation mellan 

företagen gynnar båda parter, vilket är lämpligt i många affärsmässiga relationer. 

Karlsson20 förklarar om en stor kund som IKEA finns skapas det en hög integration på ett 

tekniskt plan. Är underleverantören integrerad och vet vad som behövs finns det ett 

utrymme att påverka genom att framställa prototyper och ha en dialog med köparen i ett 

                                                
18 Karlsson, Arne. Försäljningschef på Alfing. Personlig intervju, 2019-05-08 
19 Abrahamsson, Ulf. Försäljningschef på Spaljisten. Telefonintervju, 2019-05-10 
20 Karlsson, Arne. Försäljningschef på Alfing. Personlig intervju, 2019-05-08 
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tidigt skede. Vidare menar Runhellen21 att IKEA som affärspartner vill vara fullt 

implementerad i produktionen hos leverantören då de kan ge assistans i att förbättra 

effektiviteten hos leverantör samt förstå deras kostnader och utgifter. Runhellen förklarar 

att det är väsentligt att förstå dessa delar inom relationen då det genererar bättre vinst för 

IKEA samt även leverantören. Runhellens resonemang ligger i enlighet med Lambert, 

Emmelhainz och Gardner (1996) teori att en förbättrad integration kan leda till ett 

konkurrenskraftigt pris gentemot konkurrenter samt förbättrad teknologi.  

 

Karlsson beskriver att den personliga kontakten inom en affärsrelation är a och o. Vidare 

förklaras det att deras tankesätt är att nästla sig in så mycket som möjligt hos kunden, inte 

enbart för att lära känna kontaktpersonen i relationen utan hela företaget, vilket även är 

IKEA:s avsikt berättar Karlsson. Runhellen i sällskap med Axelsson22 framhåller att 

IKEA vill skapa integration på djupet hos en leverantör. Runhellen berättar att IKEA 

besöker sina leverantörer minst tre gånger per år, vilket inte bara innefattar samtal med 

kontaktpersonen utan även personal högre upp inom hierarkin hos leverantören för att nå 

beslutsfattarna inom leverantörens företag. Vidare berättar Axelsson att en inköpare som 

har få produkter hos leverantören, medför att inköparen mer frekvent är hos leverantören 

för att hela tiden vilja utveckla produkten. Hon beskriver detta som att inköparen nästan 

är en del av leverantören.  

 

“De är så pass integrerade att de nästan lever med våra inköpare” 

(Axelsson, Lucia. IKEA IMS. Personlig intervju, 2019-05-15). 

 

Vilket Villena, Revilla och Choi (2011) stärker när de beskriver att det krävs samarbete 

och samordning över hela försörjningskedjan för att uppnå överlägsen prestanda i en 

företags relation. Lambert, Emmelhainz och Gardner (1996) fortsätter och beskriver ett 

partnerskap som en skräddarsydd företagsrelation med delade risker och ömsesidigt 

förtroende. Det är i enlighet med när Axelsson förklarar att integration hos IKEA kan 

skilja sig beroende på hur viktig en produkt är, men att i partnerskapet finns det en stor 

öppenhet där IKEA delar med sig av sina planer för att integrera leverantören i det som 

påverkar leverantören. Vidare förklarar Axelsson att hur öppna IKEA är beror även på 

                                                
21 Runhellen, Peter. Global inköpare på IKEA IMS. Personlig intervju, 2019-05-08 
22 Axelsson, Lucia. Sourcing developer på IKEA IMS. Personlig intervju, 2019-05-15 
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hur stor andel IKEA har hos leverantören och hur deras företagskultur passar gentemot 

IKEA, vissa leverantörer är mer öppna för integration medans andra är mer slutna.  

 

Karlsson i sällskap med Foleby23 förklarar att det även finns risker med att vara integrerad 

på hög grad med ett företag. Foleby talar om att en leverantör får olika 

beroendeställningar och att en leverantör kan bli beroende av en kund med en stor 

omsättning. Vidare noterar Foleby att det handlar om att ta bra affärer och om en bra affär 

är där man har 90 procent av sin tillverkning, kan det ifrågasättas hur bra affären 

egentligen är. Det ligger i linje med Gadde och Håkanssons (1993) förklaring att de 

viktigaste relationerna är de som involverar stora volymer, där båda företagen indirekt 

påverkar varandra och när betydelsen ökar, förhöjs även behovet att vara beroende av 

andra parten.  

 

4.3 Varumärkets betydelse 
4.3.1 Innebörden av IKEA:s egna varumärke 

Axelsson24 betonar att IKEA:s varumärkesimage är av stor betydelse. Runhellen25 

berättar att varumärket är det mest betydelsefulla inom IKEA. Samtidigt påvisar Axelsson 

att IKEA är restriktiva med att andra använder loggan till exempel då det är viktigt att 

kontrollera vart och hur företaget syns. Kapferer (2012) tar upp olika steg i en process 

gällande det egna varumärket. Det framkommer att produkterna som tillverkas bör skapa 

en tydlig identitet hos företaget samt att utformning av produkterna är väsentliga för 

företaget. Det ska inte råda några tvivel om att till exempel ett kök kommer från IKEA 

vilket även ska innefatta kvalitet till ett schysst pris menar Runhellen vilket stämmer 

överens med vad Kapferer (2012) förklarar. Foleby26 lyfter fram att ansvaret är det som 

är mest betydande då IKEA äger produkten, det är deras produkt i slutändan vilket gör 

det enklare för underleverantören i form av reklamationer och så vidare. Runhellen 

förklarar att det sker ett skifte i ansvar när IKEA äger produkten och sätter sitt eget 

varumärke på produkten. Vidare menar Runhellen att vid en eventuell olycka blir IKEA 

ansvarstagande. Foleby menar till skillnad mot vad Runhellen påvisar att även 

underleverantören kan göra fel i processen och då är det självklart de som får stå för 

kostnaden. 

                                                
23 Foleby, Thomas. Marknadsdirektör på Balkan. Telefonintervju, 2019-05-06 
24 Axelsson, Lucia. Sourcing developer på IKEA IMS. Personlig intervju, 2019-05-15 
25 Runhellen, Peter. Global inköpare på IKEA IMS. Personlig intervju, 2019-05-08 
26 Foleby, Thomas. Marknadsdirektör på Balkan. Telefonintervju, 2019-05-06 
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Axelsson nämner att det hade varit billigare att skippa den egna designen och istället 

anskaffa sig “off-shelf” produkter men det är inte vad IKEA står för. Keller (2013) belyser 

att det finns en ekonomisk vinning i att producera sitt eget varumärke vilket motsäger vad 

Axelsson påvisar. Vidare påpekar Keller (2013) att det egna varumärket skapar 

möjligheter för en ökad kundlojalitet. Axelsson framhåller att det egna varumärket hänger 

ihop med varumärkesimagen, på så sätt att IKEA investerar mycket pengar för att kunna 

designa deras egna produkter. Då IKEA anser att det är väsentligt att kunden ska känna 

igen sig vart de än befinner sig i världen.  

 

Foleby menar på att tanken att vilja klistra på sitt eget varumärke har förekommit för extra 

marknadsföring men det är något som inte är möjligt, det är inte av säkerhet att det hade 

genererat något bättre i slutändan. Karlsson27 förklarar att han inte tror på att ett påklistrat 

varumärke hade förändrat deras marknadsföring till något mer gynnsamt. Vidare förklarar 

Karlsson att det samarbetet de besitter med IKEA är väldigt effektivt. Då IKEA är en så 

pass stor köpare och innehar ett bra rykte så hävdar Foleby att detta är ett samarbete som 

förmodligen är än mer gynnsamt. Axelsson berättar om innebörden från ett 

inköpsperspektiv. Det framkommer att det positiva är att IKEA blir flexibelt då det i 

princip levererar samma produkter med samma kvalitet då leverantörerna använder 

IKEA:s ritningar, samtidigt som att det ges möjligheten för IKEA att styra sitt eget 

sortiment. Vidare förklarar Axelsson att de initiala kostnader hos en leverantör är höga 

när det egna varumärket ska tillverkas eftersom IKEA utvecklar allt själv och investerar 

i leverantörens produktion. 

  

4.3.2 Varumärkesimage 
Inom den interaktiva marknadsföringen menar Runhellen28 att personalen bär ett ansvar 

och att de förväntas värdera IKEA:s image. De Chernatoy et al. (2011) lyfter fram att 

imagen av ett företag resulterar i vad de vill att kunderna ska förknippa företaget med. 

Idag är det lättare att sprida negativa budskap och det går även fort via sociala medier 

berättar Runhellen. Foleby29 påpekar även han att dåliga rykten är de som sprids snabbast, 

det pratas hellre om vilka som gör dåligt ifrån sig än vilka som presterar bra. Till sist 

                                                
27 Karlsson, Arne. Försäljningschef på Alfing. Personlig intervju, 2019-05-08 
28 Runhellen, Peter. Global inköpare på IKEA IMS. Personlig intervju, 2019-05-08 
29 Foleby, Thomas. Marknadsdirektör på Balkan. Telefonintervju, 2019-05-06 
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menar Runhellen att IKEA är ett så pass stort, väletablerat företag och det hade krävts 

mycket för att rubba den solida imagen som finns idag. 

 

Grönroos (2012) belyser vikten av att inneha en positiv samt känd image då den i 

slutändan påverkar upplevelsen för kunder, vilket gynnar stora och små företag. 

Karlsson30 påpekar vikten av att inte glömma bort aspekten av marknadsföring och 

sociala medier, trots att det gäller en relativt “tråkig” bransch. Till skillnad mot vad 

Karlsson påpekar anser Abrahamsson31 att deras interaktiva marknadsföring inte är 

väsentlig då de nästintill uteslutande tillverkar åt IKEA. Foleby lyfter fram att det är 

firmanamnet som bör vårdas för att generera en god image vilket överensstämmer med 

vad De Chernatoy et al. (2012) berättar om att det i slutändan är varumärket som kunden 

bedömer.  

 

Haas, Snehota och Corsaro (2012) menar att försäljningsvärdet är den interaktion som 

bedrivs mellan kund och säljare. Vidare förklarar Vargo och Lush (2008) att interaktion 

bedöms av olika kriterier som innefattar företagens resurser, kunskap samt gemensamma 

aktiviteter. Vad författarna beskriver stämmer överens till viss del med vad Foleby 

berättar då han menar att det två största faktorerna för en underleverantör är hur en bra 

image skapas genom god kvalitet och hög leveranssäkerhet. Abrahamsson intygar vad 

Foleby nämnde ovan då även han menar på att leverantörens prestation mäts med KPI 

och i situationen där allt ser bra ut ser även deras företag bra ut. Vidare utvecklar Foleby 

att om dessa faktorer sköts, så finns det alltid möjligheter. Foleby menar på att imagen 

skapas huruvida företaget presterar inom sina samarbeten. Abrahamsson vilket 

förtydligar att den marknadsföringen är något som sker genom hur väl de presterar inom 

samarbetet vilket motsäger de kriterier Vargo och Lush (2008) påvisade till viss mån då 

det finns ett självklart fokus på just prestationen.  

 

4.4 Konkurrens inom branschen 
Hussey och Jenster (2000) framhäver att en aspekt av konkurrens innebär prissättning, 

det är en aspekt som framförallt framhålls av personal som arbetar med inköp och sälj 

inom företag. Generellt i branschen anser Runhellen32 att IKEA inte påverkas direkt av 

en betydande konkurrens då IKEA:s produkter som de köper in är konceptualiserade. 

                                                
30 Karlsson, Arne. Försäljningschef på Alfing. Personlig intervju, 2019-05-08 
31 Abrahamsson, Ulf. Försäljningschef på Spaljisten. Telefonintervju, 2019-05-10 
32 Runhellen, Peter. Global inköpare på IKEA IMS. Personlig intervju, 2019-05-08 
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Axelsson33 menar istället på att inom branschen av IKEA:s egendesignade produkter är 

konkurrens relativt hög, detta eftersom IKEA hanterar väsentliga funktioner som 

lagerhållning, tull samt transporter vilket möjliggör leverantörerna att fokusera enbart på 

produktionen. Vidare utvecklar Runhellen att en konkurrensfattig situation påverkar dem 

negativt då en högre konkurrens resulterar i en ökad innovativitet och 

medvetenhet.  Karlsson34 påstår deras priser är styrda av konkurrens vilket tyder på en 

överliggande konkurrens inom branschen. Vidare uttrycker sig Karlsson om att det är 

svårt att bli unik inom branschen, deras konkurrensfördel blir istället att det kan erbjuda 

en komplett produktion. Abrahamsson35 är enig med Karlsson om att det finns många 

liknande aktörer på marknaden. Vidare menar Abrahamsson att pris är den faktor som är 

mest konkurrensutsatt vilket stämmer överens med vad Hussey och Jenster (2000) lyfter 

fram.  

 

Tidigare har det även varit enklare för underleverantörer att tulla på kvaliteten men idag 

krävs det ett lågt pris som innebär kvalité av klass förklarar Abrahamsson. Foleby36 

tydliggör att det finns en konkurrens inom branschen men att hans företag skyddas mot 

konkurrensen genom den långvariga relation de besitter med IKEA. Med detta menar 

Foleby att det krävs en relativt stor process att bli leverantör för IKEA där företagen 

integreras i varandra med allt från olika system, rutiner som etableras och det skapas även 

tillit hos varandra. Det innebär att det är kostsamt för IKEA att då avsluta en leverantör 

för att återigen göra om samma process med en ny leverantör, vilket då det hellre finns 

en benägenhet att utveckla sin nuvarande relation förklarar Foleby. Runhellen framhäver 

att det förekommer att IKEA kan byta leverantör eller skifta andelar när en specifik 

underleverantör får för stor andel av IKEA:s produktion. 

  

Runhellen belyser att det centrala för IKEA är att ha koll på priset, varje produkt som 

köps in har en “cost breakdown” där, råmaterial, förpackningsmaterial, 

produktionsprocess och “net profit” analyseras. Runhellen nämner återigen avsaknaden 

av innovativitet där produkten konstant kan förbättras för att generera ett bättre pris för 

slutkunden. Trots ett stort fokus på priset från underleverantörer vill Runhellen framhäva 

att det är en viktig aspekt för IKEA att deras underleverantörer tjänar pengar på 

                                                
33 Axelsson, Lucia. Sourcing developer på IKEA IMS. Personlig intervju, 2019-05-15 
34 Karlsson, Arne. Försäljningschef på Alfing. Personlig intervju, 2019-05-08 
35 Abrahamsson, Ulf. Försäljningschef på Spaljisten. Telefonintervju, 2019-05-10 
36 Foleby, Thomas. Marknadsdirektör på Balkan. Telefonintervju, 2019-05-06 
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samarbetet. Axelsson tydliggör att konkurrens innebär något positivt, det ger IKEA 

möjligheter på marknaden vilket är positivt. Vidare förklarar Axelsson att om IKEA inte 

hanterade dessa olika funktioner hade det inneburit ett ökat ansvar för leverantören, ett 

ansvar som många inte skulle ha möjligheten att kunna hantera vilket hade skapat en 

mindre konkurrens. Axelsson betonar att leverantörer behöver hålla sig 

konkurrenskraftiga då IKEA:s koncept är belagt för “the many people” vilket inger att 

priser som erbjuds för slutkunden eftersträvar att vara acceptabla för alla sorters 

människor. Då IKEA är ett globalt företag och olika marknader kommer med olika 

förutsättningar så går det inte att släppa på priser och nöja sig. En ständig kamp mot att 

just bli tillgänglig för “the many people” är något som alltid arbetas med förklarar 

Axelsson. 

  

4.4.1 Konkurrensanalys 
Porter (2004) förklarar vikten av att analysera sin omgivning och det görs för att enklare 

ha koll på sina konkurrenter. Ha koll på sin omgivning är något som Karlsson37 i sällskap 

med Foleby38 och Abrahamsson39 anser är av betydelse. Runhellen40 påvisar istället att 

det inte är ett måste att kunna sin omgivning, men det är bra att ha koll. Runhellen 

förklarar vidare att det är bra för innovativiteten behålls hög samt att det är ett effektivt 

sätt att hålla sina leverantörer på tårna. Karlsson ger exemplet där deras firma slogs i och 

med en liknande förra året och fann där att det var av större vikt att vara alert kring sin 

omgivning. Då sammanslagningen gav företag en ny kapacitet produktionsmässigt gällde 

det att informera befintliga kunder hur de kunde utöka sin tillverkning samt att finna nya 

potentiella möjligheter förklarar Karlsson. Foleby belyser fokuset på sitt eget företag när 

ens omgivning diskuteras då han menar att i slutändan handlar det om hur väl ens företag 

kan prestera. Abrahamsson tydliggör vikten av att kartlägga då det gäller att hålla koll på 

material och teknikutvecklingen. Detta är något som Porter (2014) behandlar inom sin 

modell om de fem krafter, i synnerhet steget om “threat of new entrants”. Detta steg som 

författaren förklarar innefattar just makten av att aktörer inom branschen vill öka sina 

marknadsandelar (Porter, 2014). 

 

                                                
37 Karlsson, Arne. Försäljningschef på Alfing. Personlig intervju, 2019-05-08 
38 Foleby, Thomas. Marknadsdirektör på Balkan. Telefonintervju, 2019-05-06 
39 Abrahamsson, Ulf. Försäljningschef på Spaljisten. Telefonintervju, 2019-05-10 
40 Runhellen, Peter. Global inköpare på IKEA IMS. Personlig intervju, 2019-05-08 
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Axelsson41 belyser behovet av att kartlägga sin omgivning beror på området men att det 

i vissa fall är av stor betydelse. Det finns flera olika faktorer som IKEA kartlägger, dessa 

faktorer kan vara vilken utsträckning leverantörerna har, hur stor del av världen de kan 

täcka, deras förmåga att importera och exportera samt även hur globala leverantörerna är 

berättar Axelsson. Vidare framkommer det att leverantörer som arbetar med metall, finns 

det väldigt många av. Axelsson förklarar att det då handlar om andra faktorer som hur 

nära de befinner sig i marknaden, hur väl ett samarbete skulle fungera och vad kostnaden 

blir. Om allt i samarbetet fungerar bra är det inte av stor betydelse att kartlägga 

omgivningen då IKEA hellre ser att ens relationer byggs vidare och utvecklas än att 

leverantören ska bytas bara för sakens skull antyder Axelsson. 

  

                                                
41 Axelsson, Lucia. Sourcing developer på IKEA IMS. Personlig intervju, 2019-05-15 
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5 Slutsats 
I det sista och avslutande kapitlet inom studien besvaras våra forskningsfrågor och sedan 

vårt syfte. Resultat inom detta kapitel består av en sammanvägning av teori och 

empirikapitel i form av vår egen tolkning. Vår egen modell kommer presenteras samt 

teoretisk och praktiska implikationer.  

 

5.1 Forskningsfrågor 
Utifrån vårt syfte formades tre forskningsfrågor. Dessa forskningsfrågor besvaras nedan. 

 

Vilka inslag präglar denna typ av relation där det köpande företagets egna varumärke 

är centralt? 

 

En tydlig tendens inom studien är att branschen präglas av långvariga relationer. 

Återkommande mönster som vi ser är att företagens framtida mål spelar en större 

betydande roll samt att det blir en maktbalans redan vid kontraktsförhandlingar som är 

fördelaktig för köparen. Utifrån vår insamlade empiri kan vi tydligt se att den långvariga 

relationen ligger i fokus hos samtliga intervjurespondenter. Branschen präglas av att 

skapa långsiktiga mål, utvecklas tillsammans och att kunna ha djupa diskussioner inom 

relationerna. Enbart transaktionsbaserade relationer var något som inte fanns och heller 

inte pratades väl om. Detta är något som stödjer vad Lambert, Emmelhainz och Gardner 

(1996) förklarar inom modellen klassificerade relationer där deras typ tre relation 

presenteras. En typ tre relation är en långsiktig relation där företagen vill utvecklas 

tillsammans och sätter upp långsiktiga mål. Genom IKEA:s tillvägagångssätt att knyta an 

nya underleverantörer har de alltid avsikten att skapa ett stabilt partnerskap samt en 

långsiktig plan med underleverantören. Det är till och med aspekter som noga granskas 

genom IKEA:s inköpsavdelning, alltså hur väl de anser att den nya underleverantör ska 

kunna förhålla sig till IKEA:s organisation i framtiden för att samarbetet ska kunna 

fungera så effektivt som möjligt.  

 

Vad gäller samarbetet och hur parterna inom samarbetet bedriver kommunikationen och 

samspel så framgår det genom empirin att det handlar mycket om hur väl olika personer 

fungerar med varandra. Social kompetens har en stor betydelse för att samarbetet ska 

kunna bli optimalt och så effektivt som möjligt. Från IKEA:s sida framgår det tydligt att 

de är noga med att underleverantörens vision och värderingar efterliknar IKEA: s. Det 
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skapar en enkelhet att bygga upp långsiktiga planer om dessa korrelerar. Att kunna skapa 

långsiktiga planer är även själva grunden för att parterna ska kunna nå relationen som 

Lambert (2012) beskriver som en typ tre. Avtal utformas givetvis för samarbetet vilka 

kan anses som tuffa. Det framkommer att avtalen kan vara relativt fördelaktiga för 

köparen vilket i detta fall är det stora bolaget. Att avtalen på något sätt gynnar IKEA är 

inte konstigt i sig men det är intressant att ta hänsyn till utformandet av makt redan i 

avtalsskrivningen. Dock är det, som våra intervjurespondenter förklarade, en otrolig 

möjlighet att vara underleverantör åt IKEA då företaget är så pass stort vilket kan inge 

trygghet och att underleverantören i detta fall kan förlita sig på köparen till en viss mån.  

 

Vad innebär konkurrens mellan företagets underleverantörer? 

 

En tendens som framkommer är att konkurrens finns inom branschen men att den inte är 

lika påtaglig för underleverantörerna eftersom den långvariga relationen med köpare på 

ett sätt skyddar dem mot konkurrenter. Vi finner även tendensen från IKEA:s sida att det 

finns en avsaknad av konkurrens. Samtidigt finns det ett återkommande mönster där 

vikten av att analysera sin omgivning kommer på tal.  

 

Att analysera sin omgivning vilket Porter (2004) belyser vikten av är aktuellt för samtliga 

företag vi har intervjuat. Främsta aspekten av att göra det är att hålla igång med utveckling 

av teknik och material framgår det i vår empiridel. Medvetenheten av att halka efter inom 

utvecklingen är tydlig. Det framgår inom vår empiridel att produkterna som IKEA köper 

in är konceptualiserade för underleverantören. Eftersom produkterna är anpassade utefter 

olika underleverantörer innebär det att ett byte av underleverantör blir mer komplext. 

Detta i sin tur gör att underleverantör inte arbetar under direkta hot från konkurrenter. 

Vidare framkommer det att prisbilden som IKEA sätter för produkter är den som påverkas 

mest av konkurrens. Hela tiden bör underleverantör hålla ned priser så att IKEA kan 

leverera sina omtalade produkter till ett förmånligt pris. Eftersom IKEA verkar globalt 

och innehar vision att de ska vara för “de många människor” så bör priserna vara lika 

tilltalande för människor i till exempel Indien som det är för varje människa i Sverige. 

Vad vi finner intressant med detta är att IKEA blir sin egen konkurrent vilket speglar 

storleken av företaget. Priserna pressas inte ner för att de måste ha bättre priser än ett 

konkurrerande möbelföretag utan istället för att kunna hålla måtten med IKEA varuhus i 

andra länder.  
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Vad är betydelsen av det köpande företagets inflytande gällande underleverantörens 

produktion? 

 

Ett tydligt återkommande mönster inom studien handlar om ansvaret ökar för IKEA då 

det är deras eget varumärke som produceras. Vidare finner vi tendensen att IKEA skapar 

integration med underleverantör till en högre grad i form av produktionen. Allt som 

underleverantören producerar sker på IKEA:s ritningar samt att det är IKEA som äger 

produkten. Detta innebär slutligen att om det är något fel på varan som framställs så är 

det IKEA som får stå för efterföljderna. Skiftet av ansvar är en intressant aspekt och 

samtidigt är det vad som blir den mest påtagliga skillnaden inom denna typ av relation. 

Det framkommer även att det finns en hög integration vad gäller produktionen där då 

underleverantörerna inte riktigt har fria händer för sin arbetsprocess. IKEA är väldigt 

involverade inom produktionen, kostnader hos underleverantören samt hur samarbetet 

hela tiden kan effektiviseras. Detta är något som är förståeligt då det i själva verket är 

IKEA:s produkt som produceras men det intressanta är hur pass styrd en underleverantör 

blir av en köpare. I empiridelen framkom det att det fanns fall där en inköpare från IKEA 

nästan bor hos underleverantör då det frekvent görs besök, varje vecka. Det är ett fall där 

integrationen är väldigt hög och underleverantören anpassar sig till stor del gentemot 

köparen.  

 

Vad som tåls att lyftas fram är att det görs stora investeringar från IKEA:s sida när de 

anskaffar sig en ny leverantör. Det kan komma till stora investeringar vad gäller maskiner 

för att underleverantören ska kunna tillverka i den mån IKEA önskar. Detta innebär att 

produktionen blir anpassad mot IKEA:s verksamhet vilket i sin tur skapar ett dilemma för 

underleverantören. Dilemmat handlar om att graden av beroende höjs då 

underleverantören styr sin produktion mot IKEA eftersom det skapar hinder i det fall där 

underleverantören behöver anskaffa sig nya kunder. De underleverantör vi har intervjuat 

är beroende av IKEA som köpare då majoriteten av deras produktion är avsedd åt IKEA. 

I fallet där IKEA skulle behöva dra ner drastiskt på sin produktion hade det sannolikt 

inneburit slutet för många av deras underleverantör.   
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En annan intressant aspekt av detta är att även köparen skapar ett större beroende av en 

underleverantör i fallet där deras eget varumärke produceras. Eftersom köparen gör 

investeringar i underleverantörens produktion, spenderar tid för att integrera dem inom 

IKEA:s organisation så blir underleverantören väldigt etablerad inom partnerskapet. 

Detta innebär hinder i det fall att partnerskapet börjar fluktuera då ett byte av leverantör 

kan bli oerhört kostsamt och även komplicerat. Inom vår empiridel framkommer det att 

om en underleverantör som arbetat med IKEA i 20 år skulle behöva avsluta samarbetet 

är det väldigt svårt att hitta en ersättare då denna underleverantör är djupt etablerad. Till 

exempel att hitta reservdelar till det som producerades av denna underleverantör skulle 

vara nästintill omöjligt. Vid en tidig överblick av ämnet trodde vi att innebörden av att 

producera sitt eget varumärke skulle vara mer sparsamt för det köpande företaget men i 

efterhand har vi insett att det innebär mycket arbete samt stora investeringar för att det 

ska fungera. IKEA:s långsiktiga plan med att producera det egna varumärket anser vi 

istället, efter den insamlade empiri samt en djupare inblick, vara att skapa en enhetlig 

bild. Med detta menar vi att IKEA kan styra sortiment hur de anser är bäst, utforma 

produkter och inredning inom butikerna på det vis som gynnar dem mest. Det ligger även 

ett stort fokus på att kunder ska kunna känna igen sig hos IKEA som varumärke, om 

kunder befinner sig i Kina kan de gå in i på ett IKEA varuhus och köpa de saker som säljs 

i ett varuhus i Sverige. Detta i sin tur skapar det ultimata konceptet för IKEA då deras 

vision är “För de många människorna”. 

 

5.2 Besvarande av syfte 
Syftet med studien var att undersöka relationen och samspelet mellan en större kedja 

inom detaljhandeln och deras underleverantörer. I centrum står produkter som 

butikskedjan marknadsför under sitt eget varumärke.  

 

Genom en utförd studie av ämnet har vi skapat oss en förståelse om vad det är som 

utmärker relationen IKEA besitter med sina underleverantörer. Vi tolkar att de långvariga 

relationerna är centrala inom samarbetet mellan underleverantörer och köpare. Det krävs 

långsiktiga mål och gemensam utveckling för att en effektiv process ska konceptualiseras. 

Vi kan även konkludera när det köpande företaget tillverkar sitt eget varumärke innebär 

det ett annat ansvar. Slutprodukten är det köpande företagets och ingen annans, där 

underleverantören framstår som anonym för slutkunden. En intressant vinkling inom 
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ämnet anser vi vara hur framtida samarbeten ska bedrivas i en tid där mer och mer 

digitaliseras samt att stora varuhus och butiker står under hotet att minska i antal.  

 
Figur 6. Egen modell “Uppbyggnad av det egna varumärket med extern tillverkning”  

 

Figuren ovan belyser uppbyggandet av det egna varumärket, där ett köpande företag 

bedriver produktionen hos en utomstående part, utifrån vår tolkning genom studien. I 

kärnan hittar vi det egna varumärke vilket är kopplat till faktorer som påverkar skapandet 

av detta. Varumärkesidentitet är en utav dessa bidragande faktorer vilket handlar om att 

företaget bör förmedla sin identitet genom det egna varumärket. Alltså att utforma ett 

koncept där det tydligt framgår vad, varför och hur företaget ska använda sig av det egna 

varumärket. Relationer och konkurrens är två faktorer som påverkar varandra eftersom 

vilken typ av relation företaget besitter kommer spegla betydelsen av konkurrens. Vidare 

menas i det fall där en långvarig och djupgående relation mellan köpare och 

underleverantör skapas, likt Lambert, Emmelhainz och Gardners (1996) typ tre relation, 

kommer betydelsen av konkurrens minska. Denna betydelse minskar då det köpande 

företaget hellre ser möjligheten av att utveckla sin befintliga relation än att byta ut 

underleverantören. Det skapas även en komplexitet i frågan om att byta underleverantör 

när relationen pågått under en längre tid. Komplexiteten handlar om att det är svårt att 

ersätta en långvarig underleverantör då de under en lång period har utvecklats 

tillsammans med det köpande företaget samt att integrationen mellan företag varit hög. 

En relationstyp som utgår från ett mer transaktionsbaserad perspektiv där de djupa 

diskussionerna inte bedrivs samt att det inte sätts upp långsiktiga mål har innebörden av 

konkurrens en annan betydelse. Konkurrens blir mer påtaglig då köparen inte binder upp 
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sig på samma sätt med en underleverantör och förmågan att kunna göra ett leverantörsbyte 

blir inte lika komplext.  

 

5.3 Teoretiska implikationer 
Denna studie bidrar till ett område som är relativt outforskat då tidigare studier kring det 

egna varumärket mestadels har fokuserat på skapandet av kundlojalitet. Vår studie tar 

hänsyn till de faktorer som styr relation. Dessa faktorer innefattar konkurrens, 

samarbetsgraden, anpassning, varumärkesidentitet samt kommunikationen mellan 

parterna inom relationen. Studien bidrar med teori kring hur relationen mellan IKEA och 

deras underleverantörer, där det köpande företagets eget varumärke står i centrum. Vår 

studie är gjord utifrån ett företagsperspektiv där vi intervjuat respondenter från vårt 

fallföretag och deras underleverantörer. Vidare forskning inom ämnet skulle kunna vara 

att genomföra en kvalitativ studie inom andra branscher för att undersöka hur relationer 

och samarbete präglar andra branscher som dagligvaruhandeln eller 

hemelektronikbranschen.  

 

5.4 Praktiska implikationer 
Studien vi har bedrivit har möjlighet att ge en tydlig bild på hur ett effektivt samarbete 

kan bedrivas i det fall där en butikskedja inom detaljhandel skapar sitt eget varumärke. 

Resultatet som framkommer i studien kan ge en djupare insikt för både köpare och 

underleverantör om hur de kan bearbeta sina relationer. Vår egen modell “Uppbyggnad 

av det egna varumärket med extern tillverkning” som vi redovisat under besvarande av 

syftet har avsikten att överföras till andra branscher som inte innefattar företaget för vår 

fallstudie. 

 

5.5 Etiska och samhälleliga aspekter 
Inom en bransch som kräver flertalet globala leverantörsrelationer, innebär det en förhöjd 

risk att en uppförandekod bryts av leverantören. Uppförande inom leverantörsrelationer 

innefattar de krav som det köpande företaget kan ställa på leverantören ur en etisk samt 

samhällelig synvinkel. Dessa krav handlar främst om att leverantörers fabriker ska hålla 

måtten vad gäller säkerhet, arbetsmiljö, jämställdhet, hållbarhet och förebyggande av 

barnarbete. Eftersom företag söker en schysst handel är det viktigt att en uppförandekod 

upprätthålls.   
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