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SAMMANFATTNING	  	  
 

Titel: Liten mot Stor: En studie om press i affärsrelationer 

Ämne: Företagsekonomi III – ledning och utveckling i handelsföretag, 30 hp 

Författare: Emelie Almqvist, Charlotte Dahlesson och Victor Lagergren 

Handledare: Christine Tidåsen 

 

Bakgrund: Inköpsorganisationer har funnits länge och växer sig allt större på dagens marknader, därmed 

har de en stark position som har allt fler konkurrensfördelar gentemot andra aktörer. Detta bidrar till att 

inköpsorganisationerna erhåller makt i affärsrelationen till deras leverantörer, genom fördelaktiga avtal 

samt högre krav. Detta medför att leverantören producerar allt större volymer och anpassar sig efter den 

större aktörens behov. 

 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om press kan uppstå mellan svenska, något mindre leve-

rantörer och stora inköpsorganisationer. Vidare ämnar vi undersöka om det uppstår någon form av bero-

endeställning samt hur hanterar de etik och makt i relationen.  

 
Metod: Vi har analyserat hur pressen av en större inköpsorganisation upplevs av leverantörer genom att 

genomföra en kvalitativ studie. I studien har vi intervjuat två stora aktörer på den svenska detaljhandels-

marknaden, en för sällanköpsvaror och en för dagligvaruhandeln, och två leverantörer till respektive före-

tag. 

 
Slutsats: Den beroendeställning som vi ursprungligen befarat uppkomma och varit verklig i många fall 

hos respondenterna, uppstår till stor del av att inköpsföretagen utnyttjat sin storlek för att nå olika leve-

rantörer. Studien har skildrat att pressen mellan leverantör och inköpsorganisation är naturlig på en fri, 

konkurrenssatt marknad. Det råder skilda uppfattningar hur pressen upplevs mellan företagen och vi antar 

att med ärligare kommunikation och rimlig maktbalans där strävan efter överlevnad är gemensam kan 

förbättra hur pressen upplevs i relationen. Vår slutsats är att leverantörer upplever att de är pressade från 

inköpsorganisationerna, men att inköpsorganisationerna själva inte anser att de ställer för höga krav. 
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BEGREPPSFÖRKLARING 

 
Här förklarar vi de återkommande begrepp i uppsatsen, vilket är menat att underlätta läsningen och förståelsen för 

läsaren. 

 
 
Batch: Enligt ”The business dictionairy” (businessdictionairy.com) är batch en kvantitet produkter eller 

material som tillverkas vid ett enskilt produktionstillfälle. 
 
Beroendeställning: Enligt Gadde och Håkansson (1998) kan beroendeställning uppstå i avtalsrelationer 

där leverantören gör en stor anpassning mot inköpsorganisationen, kan även ske i omvänd situation. 
Vanligtvis sker detta mellan ett stort och ett mindre företag men även om företaget har över 100 
anställda kan detta ses som litet då de båda företagen sätts i relation till varandra.  

 
Code of conduct: Enligt ”The business dictionairy” (businessdictionairy.com) är ”code of conduct” en 

skriven samling riktlinjer som utfärdas av en organisation till organisationens medarbetare för att 
förtydliga hur de bör handskas när de agerar åt företaget. Detta för att säkerställa att handlingarna 
sker synonymt med de värderingar och etiska standarder som företaget vill stå för. 

 
Detaljhandel: Enligt nationalencyklopedin (ne.se) är detaljhandeln det sista ledet i distributionskedjan 

för varor från producent till konsument. Detaljhandeln förmedlar två huvudvarugrupper: sällan-
köpsvaror och dagligvaror. 

 
Inköpsorganisationen, inköpande företag: Enligt Gadde och Håkansson (1998) är inköpande före-

tag ett företag som köper av en leverantör. Vi har i uppsatsen valt större inköpsorganisationer så 
som IKEA och ICA.  

 
Konkurrensfördel: Enligt Investopedia (investopedia.com) så är konkurrensfördel det övertag som ett 

företag har framför sina konkurrenter. Övertaget tillåter dem att generera högre försäljningsvoly-
mer eller marginaler och/eller fånga fler kunder än sina konkurrenter. Ett företag kan ha många 
olika konkurrensfördelar som exempelvis kostnadsstruktur, produktutbud, distributionsnätverk el-
ler kundtjänst. 

Leverantör: Enligt Nationalencyklopedin (ne.se) företag som producerar och levererar produkter till en 
återförsäljare. I uppsatsen har vi använt oss av mindre leverantörer till IKEA och ICA.  

Makt: Enligt Petersson (1991) innebär makt möjligheten att påverka en handling som utförs för att nå 
egen vinning. 

Partnerskap: Enligt Mattsson (2002) finns ett förhållningssätt som kallas partnerskapstypen vilket inne-
bär att via ett begränsat antal leverantörer eller inköpsorganisationer utvecklas och skapas personliga 
relationer tillsammans. 

 
Press: Enligt Mattsson (2002) känner sig någon av aktörerna (vanligtvis förekommande leverantören) 

stressad vilket kan bero på dålig kommunikation, dålig planering, sviket förtroende, dåligt stöd från 
ledningen eller brist på konfliktlösning.  

 
 



	  

Professionella kedjan: Enligt Hultén (2007) skiljer sig den professionella kedjan från enskilda, obero-
ende detaljhandlare genom att betona stordriftens betydelse ur ekonomisk och affärsmässig synvin-
kel.  

 
Risk: Enligt nationalencyklopedin (ne.se) är definitionen av risk möjligheten att något oönskat skall in-

träffa. Det kan röra sig om individuella risker, kollektiva risker eller risker av en ekonomisk natur 
eller liknande. 

 
Underleverantör: Enligt Nationalencyklopedin (ne.se) är en underleverantör ett företag som har ett 

handlande förhållande till en annan leverantör. Underleverantören levererar det som är nödvändigt 
för att leverantören skall kunna fullfölja det åtagande man gjort mot sin kund, inköpsorganisationen. 
Det kan exempelvis röra sig om komponenter eller råvaror. 

 
Underlägsen ställning: Enligt Nationalencyklopedin (ne.se) innebär underlägsen ställning när ett 

större företag utnyttjar storleksskillnaden till sin fördel. Kan användas för att pressa leverantören i 
frågor om pris eller pådriva juridiska krav som kan vara oskäliga. Om den juridiska delen kan vi läsa 
om i § 36 Avtalslagen. Små företag har ofta ett behov av skydd mot avtalsvillkor gentemot större fö-
retag och det är här som lagen träder in och ger dessa små företag ett extra skydd.  
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1.	  INLEDNING	  
 

I detta kapitel kommer vi att vidröra den inledande frågeställningen om hur leverantörer upplever pressen från inkö-

pande företag, vilket är grunden till vår uppsats. Vi kommer att presentera bakgrund samt problemdiskussion som kom-

mer ge läsaren en förståelse för ämnet och uppsatsen. 

 

1.1	  Bakgrund	  
Företagens verklighet förändras enligt Hultén (2007) med tiden, för att följa denna utveckling kan behovet 

av ett samspel tillsammans med marknaden och sin omgivning inte överdrivas. Utvecklingen har gått från 

en stabil tillvaro med byråkratiska organisationer, till en allt mer nätverks- och relationsbyggande där före-

tagens samarbetspartners i många fall kan vara oersättliga. Enligt Ford et al. (2006) är nätverket en allt 

mer betydande del av företagens existens. Nätverket är mycket dynamiskt och komplext, detta då det hela 

tiden varierar med en mängd olika faktorer som exempelvis är betydande för företagets överlevnad och 

därmed är det viktigt att företaget förändras i takt med sitt nätverk. Dessa faktorer kan vara kostnads- och 

tidspress, komplexa relationer och nätverk samt relationsarbete.  

 
Enligt Gadde och Håkansson (1998) blev det redan mot slutet av 90-talet allt svårare att slå sig in och 

överleva som enskild entreprenör på detaljhandelsmarknaden. Hultén (2007) menar att de marknadseta-

blerade kedjekonstellationerna växer sig allt större och drar nytta av stordriftsfördelar som exempelvis 

gemensamma inköp och gemensam logistik. Den professionella kedjan är ett begrepp som idag blir allt 

vanligare, vilket är olika kedjebildningar som konstrueras på marknaden. Exempel på olika typer av en 

professionell kedja är frivilliga kedjor (exempel gamla JC), helägda butikskedjan (exempel IKEA) och 

detaljstyrda kedjan (exempel ICA) och franchisekedjan (exempel McDonalds). Detta gör att de mindre 

detaljisterna har svårt att uppnå en stark maktposition i förhandlingarna med leverantörerna där de större 

inköpsorganisationerna har makten.  

 
Enligt Gadde och Håkansson (1998) sker detta samtidigt som leverantörerna fokuserar mer på produkt-

ionen och utvecklingen samt förlitar sig på att inköpsorganisationerna tillhandahåller efterfrågan. Efterfrå-

gan skapas genom att ett behov utvecklas hos slutkunden, genom detta kan en relation med slutkunden 

skapas och på så sätt utvecklas ett förtroende hos kunden, vilket vanligtvis leder till återvändande kunder. 

I de fall där leverantören är beroende av inköpsorganisationens försäljningskanal till slutkund, har vanligt-

vis inte leverantören ett starkt eget varumärke. Detta kan vara ett medvetet val av så väl leverantören som 

inköpsorganisationen. Hultén (2007) påstår att det finns olika märkesstrategier i en professionell kedja, 

dessa har betydelse när det avser vem som har makt i en relation, som därmed kan skapa press på leveran-
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törer. Leverantören kan vara beroende av inköpsorganisationen när det just finns en intern varumärkes-

strategi, som exempelvis IKEA, slutkunden vet inte vem som producerat varan och inte heller leverantö-

rens varumärke. Detta får slutkunden att tro att IKEA själva tillverkar produkterna och att det inte finns 

en tydlig bild utåt att de använder sig av olika leverantörer. Detta skapar ett beroende från leverantören 

till inköparen då de inte har någon kontroll över inköpsorganisationens försäljningskanal till slutkunden, 

eftersom inköpsorganisationen har makt över butikshyllorna och kunskapen om slutkunderna.  En annan 

situation är exempelvis ICA då de har en mixad märkesstrategi, då slutkunden vet vem som producerat 

varan utifrån olika varumärken. 

 
Uppsatsens utgångspunkt är pressen som kan uppstå mellan leverantör och inköpsorganisation, finns det 

en beroendeställning eller en underlägsen ställning mellan de båda parterna. Enligt Nelson-Bülow (2007) 

har Sverige allmän avtalsfrihet vilket innebär att alla har rätt att ingå och sluta avtal med valfri motpart.  

 
”Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, om-

ständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Har villkoret sådan 

betydelse för avtalet att det icke skäligen kan krävas att detta i övrigt skall gälla med oförändrat innehåll, får avtalet 

jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet lämnas utan avseende.” 

 Avtalslagen (1915:218) § 36 

 
Om avtal är ingått, enligt Stöth (2011-05-03) infinnes parterna skyldiga att infria avtalet. En av de främsta 

anledningarna till att ett avtal anses vara oskäligt är om parterna i kontraktet anses ha olika maktposition-

er, och ena parten drabbas av underlägsen ställning.  En domstol kan bryta avtalet om den starkare parten 

utnyttjat ett styrkeförhållande när avtal har slutits, det vill säga att en starkare part har försatt en svagare 

part i underläge för att driva igenom oskäliga villkor och utnyttja den svages situation. Det är här § 36 

avtalslagen om underlägsen ställning blir aktuell för vår uppsats.  

 
Enligt Mattsson (2009) kan pressen på leverantörerna leda till högre krav på relationen som leverantör och 

inköpare har till varandra, en underlägsen ställning för leverantören kan upplevas vid högt ställda krav. 

Samtidigt som det sätter press på relationen kan en beroendeställning från inköpande företag uppstå då 

leverantören förväntas leverera på allt hårdare villkor. Allt hårdare villkor för leverantörerna omfattar en 

hög takt av prispressande, en stor anpassningsgrad efter inköpsorganisationens krav som bidrar till en ar-

betstakt som är svår att hänga med i.  
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1.2	  Problemdiskussion	  
Gadde och Håkansson (1998) menar att varuinköp är en av de största utgifterna för ett företag. Detta in-

nebär att en sparad krona vid inköp resulterar i att samma krona blir till vinst. Funktionen för gemen-

samma inköp strävar efter att dra nytta av sin ordervolym för att få mängdrabatter och minimera inköps-

priset, på så sätt kunna använda sig av ett lägre försäljningspris som konkurrensmedel mot konkurrenter 

om slutkunden. Detta sätter press på leverantörerna då de hela tiden måste effektivisera sin produktion av 

produkterna för att behålla inköpande företag.   

 
Att tillverka bra produkter på kort tid till ett så lågt pris som möjligt, kan enligt Mattsson (2009) leda till 

stor press hos leverantören på grund av exempelvis tidsbrist eller personalbrist. Detta gör att det finns 

många olika faktorer som kan bidra till att leverantören känner sig pressad i en relation, då en relation kan 

vara komplex på många olika plan. Det kan exempel vara brist i kommunikationen, planeringen, förtro-

endet, dåligt stöd från ledningen samt brist på konfliktlösning. Detta förekommer i samband med kom-

plexa hanteringssystem på hur och när varorna skall levereras då inköparen vill binda så lite kapital som 

möjligt i lager. Det vill säga att inte lagerhålla allt för mycket färdiga produkter då det dels kostar mycket 

pengar och lagret blir snabbt gammalt och omodernt. Detta sker i den allt mer globaliserade värld som vi 

lever i.  

 
Makt kännetecknas genom en maktutövning eller förmågan att kunna utöva en maktövning enligt Nat-

ionalencyklopedin (ne.se), det vill säga via en maktresurs. En maktbalans mellan företag kan förekomma, 

vilken påverkar samarbetsviljan och relationsuppbyggnaden. Den starkare partens vilja påverkar vanligtvis 

hela avtalets innehåll och den svagare får ofta avstå från sin vilja. Enligt Göran Stöth (2011-05-03), som är 

universitetsadjunkt vid Linnéuniversitetet i Kalmar, kan avtalslagen justera eller ogiltigförklara avtal som 

slutits på oskäliga villkor, då exempelvis en stark part utnyttjar en svagare part. Det är båda parters ansvar 

att vara medvetna om vilka åtagande kontraktet avtalar om, det är en lång process att lyckas häva dessa 

avtal.  

 
För att reducera pressen som kan infinna sig hos leverantörerna nämner Ford et al. (2006) att det är av 

yttersta vikt för företaget att samarbeta med rätt partners. En relation med rätt samarbetspartner skapar 

lönsamhet och företagen kan tillsammans växa sig starka, därmed säkrar de båda parterna sin överlevnad 

och skapar konkurrensfördelar. Denna relation som finns mellan inköpsföretag och leverantör påverkar 

utvecklingen hos de båda företagen, prissättning och övriga kostnader beroende på hur pass väl företagen 

anpassat sig efter varandra. Gadde och Håkansson (1998) skriver att det är av yttersta vikt att respektive 

företag håller rätt involveringsnivå gentemot den andra parten i relationen. Detta innebär att de båda par-

terna vill involvera sig samt anpassa sig efter varandra i lika stor utsträckning. Om företagen inte har 
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samma involveringsnivå kan den ena parten överinvolverar sig, de riskerar då att investera mer än vad som 

återfås av relationen. Om de istället underinvolverar sig finns risken att de går miste om de fördelar relat-

ionen kan skapa för de båda företagen. 

 
Det är här vi finner vår nyfikenhet för ämnet, dessa problematiska relationer och kombinationen med hur 

utvecklingen varit på den svenska marknaden. Enligt Hultén (2007) växer kedjorna och blir allt större på 

detaljhandelsmarknaden där de tillsammans drar nytta av exempelvis inköpsfördelar vilket bidrar till en 

allt större konkurrens för leverantörerna. Uppsatsens fokus är att undersöka hur dessa faktorer påverkar 

leverantörerna till dagens kedjor. Vi anser att det bildas en komplicerad situation när de stora inköpsorga-

nisationerna vill få leverantörerna att involvera sig med dem och lägga fokus på deras verksamhet med stor 

anpassning. Detta för att företagen skulle kunna dra fördelar i form av lägre pris, mer effektiva leveranser 

med mera.  

 
Vi förmodar att det kan resultera i att leverantörerna förlitar sig på återkommande orderbeställningar 

inom den befintliga relationen och får svårare att samtidigt leverera till andra. Enligt Hallikas et al. (2002) 

kan det vara riskfyllt för leverantörerna att arbeta på detta sätt med en stor kund, om kunden skulle välja 

att byta leverantör eller om försäljningen av produkten skulle minska mot slutkund kompliceras situation-

en. Samtidigt anser vi att inköparen kräver denna höga form av relation just för att hålla priserna nere och 

skapa en stor grad av anpassning. Detta medför att leverantören endast kan ha ett mindre antal köpare att 

välja mellan och detta i kombination med att inköparen kan, ska eller vill ha leverantören för sig själv 

skapar en komplicerad situation.   

 
Enligt Das och Teng (1998) finns det olika risker när två företag inleder en relation. Därför är en nära 

relation att föredra mellan de båda parterna då det minimerar företagens riskdrabbningar. Dock kan här 

något av en paradox uppstå då dagens företag är uppbyggda att främst skydda det egna företagets intres-

sen, tillväxt och lönsamhet oavsett hur detta påverkar andra företag.  Hallikas et al. (2002) skriver att 

fördelarna att arbeta i nätverk och partnerskap är stora. Detta möjliggör för de båda företagen inom sam-

arbetet att fokusera på sin kärnverksamhet och effektivisera denna på bästa sätt. I samband med detta upp-

står även risker i form av att båda eller en av parterna hamnar i en beroendeställning, det kan även i dessa 

nätverk ske en förskjutning av riskerna. Stora inköpsorganisationer kan skjuta över risken i efterfrågan på 

leverantörerna, detta genom att ha ett nära samarbete med leverantörerna samt påverka hur de levererar 

sina produkter. Riskerna med denna förskjutning är att leverantörerna inte har någon makt i kommunikat-

ionen. Detta kan leda till att underleverantören långt bak i ledet som inte har ett avtal med inköpsföreta-

get, påverkas av relationen som finns mellan inköpsorganisation och första leverantören.   
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Vid närmare granskning av situationen ur denna synvinkel syns konsekvenserna med högt ställda krav på 

leverantörerna inom flera branscher. Burton (1998) skriver att möjligheten för inköparen att välja sin 

leverantör utefter kriterier som pris, leveransförmåga och kvalitet har gjort att priset på produkterna har 

blivit ett konkurrensmedel. Detta är fallet inom flera branscher, inte minst inom detaljhandeln. Wise och 

Morrison (2000) hävdar att arbetssättet, att hålla låga priser från sina leverantörer, har bidragit till att 

leverantör och inköpare har kommit närmare varandra i sin relation. Denna anpassning av produkter kan 

anpassas efter relationen, vilket kan vara positivt för båda parterna. Genom detta arbete ökar leveranssä-

kerheten och produktkvaliteten. 

 
Det kan uppfattas ur denna situation att det kan vara fördelaktigt att ha en nära relation till en leverantör 

men samtidigt är det nödvändigt för leverantörerna att använda flera inköpsorganisationer för att säkra sin 

överlevnad och stärka sin position vid beslutsfattande. Donaldson och O´Toole (2002) definierar makt 

som förmågan av en part att påverka den andra parten i en relation i form av dess uppfattning, beteende 

och beslutsfattande. Enligt Gadde och Håkansson (1998) har inköpsorganisationen stor kontroll över relat-

ionen med leverantörerna och flera valmöjligheter finns för dem. I vissa situationer kan de spela ut leve-

rantörerna mot varandra där de tvingar leverantörerna till stor anpassning och press. 

 
För att minska denna press på leverantörerna till inköpsorganisationer bör det enligt Wood (2007) finnas 

en viss etik i affärsrelationen. Etik betecknar reflektionen över hur anställda bör göra eller bete sig i vissa 

situationer, extra väsentligt att ha i åtanke när den ena parten är mer dominerande än den andra. Författa-

ren beskriver att det existerar orättvisa i näringslivet och att etiken bland företagen måste förbättras. En-

ligt Korczynski (2002) bidrar relationer till en stor press för företagen, pressen på att hantera relationen 

på bästa möjliga sätt. För att företagens anställda inte ska bli utbrända och sjuka på grund av arbetet, bör 

etiken bland företagen därmed förbättras. Enligt Wood (2007) ska företaget se sin leverantör som en 

partner och de båda parterna bör visa respekt för varandra samt kommunicera, detta för att få en långvarig 

relation med varandra.  

 
Gadde och Håkansson (1998) hävdar att kommunikationen mellan företagen kräver både tid och pengar 

och bör därför vara effektiv och säker. För att reducera risken att vara otydlig ska man enligt Adams 

(2007) kommunicera ansikte mot ansikte istället för via elektronik. Detta för att kommunikation är syn-

nerligen komplex, dels för att det sker via människor och organisationer men även att kommunikationen 

ofta sker från ett håll och detta bidrar många gånger till konflikter mellan de båda parterna, där exempel-

vis endast en part få sin vilja fram. För att skapa en effektiv och framgångsrik relation bör det uppstå jäm-

vikt i relationen mellan de båda parterna, jämvikt av involveringsgraden, pressen och beroendeställningen. 

Stress och press kan lätt övergå till en negativ faktor för relationen, då arbetet får stressas fram kan det 
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exempelvis leda till kvalitetsförsämringar som inköpsföretaget senare får hantera vilket leder till försämrad 

relation mellan parterna. 

1.3	  Frågeställning	  
Genom vår frågeställning vill vi komma fram till hur relationen upplevs, då främst från leverantörernas 

synvinkel. För att komma fram till svaret på uppsatsen huvudfråga, tar vi hjälp av två forskningsfrågor.  

 
Huvudfråga: 

– Hur upplever leverantörer press i relationen med stora inköpsorganisationer? 

 
Forskningsfrågor: 

– Upplever leverantören en beroendeställning till inköpande företag samt finns det någon risk med detta? 

– Hur upplevs etiken och makten i relationen? 

1.4	  Syfte	  

Syftet med denna uppsats är att undersöka om press kan uppstå mellan svenska, något mindre leverantörer 

och stora inköpsorganisationer. Vidare ämnar vi undersöka om det uppstår någon form av beroendeställ-

ning samt hur de hanterar etik och makt i relationen.  

1.5	  Avgränsningar	  

Vi vill undersöka hur svenska leverantörer hanterar sin relation och press från större inköpsföretag, då 

inom Sveriges detaljhandel. Studien kommer att utgå från leverantörernas perspektiv, det är deras synvin-

kel som gör oss nyfikna på en situation som denna. Självklart vill vi ha inköpsföretagens syn på relationerna 

och pressen men vi utgår från leverantörerna. 

 
Uppsatsens fokus kommer att vara på svensketablerade företag, vi kommer tyvärr inte att ta större hänsyn 

till utländska konkurrenter mer än att de finns etablerade och är med och pressar marknaden. Med andra 

ord kommer vi inte att använda oss av utländska företag i vår undersökning och därmed inte göra några 

intervjuer med den sortens företag.  

 
Avgränsningar kring olika lagar har gjorts, vi har endast tagit hänsyn till Avtalslagen § 36, för att det är den 

som rör avtalet mellan ett lite mindre företag och ett större företag, då underlägsen ställning kan uppstå. I 

studien har vi valt att fokusera på ett fåtal näringsidkare som ansetts relevanta för undersökningen. Ef-

tersom vi endast undersökt ett begränsat antal leverantörer kan vi inte göra några generella slutsatser.  
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Press kan påverkas av många olika faktorer men med fyra (Relation, Makt, Etik och Risk) valda faktorer, 

avgränsade vi oss stort i litteraturen vilket vi ser som positivt. Vi ansåg att dessa faktorer var mest rele-

vanta för vår frågeställning och uppsatsen. Vidare om teorivalet går att läsa i kapiteluppbyggnaden, kapitel 

2.7.  
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2.	  METOD	  

 
I detta kapitel kommer vi att presentera de olika metodval som gjorts under uppsatsen gång. Motivera och styrka vårt 

tillvägagångssätt vid att finna svaret på vår frågeställning samt vid författandet av denna uppsats. 

 

2.1	  Forskningsansats	  
Enligt Jacobsen (2002) finns det tre vanliga forskningsansatser: induktiv, deduktiv samt abduktiv och de 

beskriver hur teori och empiri ska behandlas i relation till varandra, hur pass mottagliga och öppna de är 

för ny information.  

 
Bryman och Bell (2005) beskiver skillnaden mellan induktiv och deduktiv ansats som motsatser till 

varandra. Enligt DePoy och Gitlin (1999) använder experimentella forskare ett deduktivt tänkande, där de 

utgår från accepterande, generella principer och uppfattningar för att sedan tillämpa dessa för att förklara 

en specifik händelse eller ett fenomen. Bryman och Bell (2005) menar att vid en deduktiv ansats utgår 

forskaren från teorin och utifrån denna härleds hypoteser och idéer, vilket anses vara den vanligaste upp-

fattningen mellan teori och empiri.  

 
DePoy och Gitlin (1999) påstår att forskare som arbetar med kvalitativ referensram använder sig först och 

främst av induktivt tänkande. Detta tänkande innefattar en process som innebär att generella regler växer 

fram, utvecklas ur enskilda fall eller observationer av fenomen. Enligt Bryman och Bell (2005) utgår fors-

karen vid ett induktivt val ifrån sina observationer och stödjer dessa med hjälp av teori. Kritik mot induk-

tiv ansats som Jacobsen (2002) nämner, är att det är naivt att tro att någon kan ha ett helt öppet sinne vid 

användning av induktiv ansats.   

 
Patel och Davidsson (2003) redogör för abduktiv ansats som den tredje forskningsansatsen, den beskrivs 

som ett samspel av induktiv och deduktiv ansats. Vid abduktiv ansats utgår forskaren ifrån ett specifikt fall 

där det formuleras ett hypotetiskt mönster som kan förklara själva fallet.  

 

Enligt DePoy och Gitlin (1999) kan respektive val av forskningsansats resultera i kunskap av olika karaktä-

rer. Vi har valt att använda oss av den induktiva ansatsen i vår forskningsuppsats, detta val är medvetet 

gjort, då denna metod bättre tillämpas inom vårt ämnesval då vi inte vet uppsatsens slutsats. Vi har utgått 

från våra egna observationer, använt oss av intervjuerna och sedan sökt stöd i teorin. Även om uppsatsen 

hade varit av den deduktiva ansatsen skulle vi redan ha haft relativt mycket kunskap om detta ämne då alla 
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tre forskningsmedlemmar studerat mycket företag och vet hur det ska gå till genom teorikurser på Han-

delsekonomprogrammet, Linnéuniversitet i Kalmar.  

 
Fyra personliga intervjuer och tre telefonintervjuer har gjorts i uppsatsarbetet, (använt oss av skype vid 

telefonintervjuer), då det både har varit tids- och kostnadseffektivt för oss. Detta då tiden varit knapp och 

kostnaderna för uppsatsen varit begränsade har telefonintervjuer varit passande i vissa fall där intervjuper-

sonen befunnit sig ”en bit bort”. Vi har undersökt hur relationen mellan stora inköpsorganisationer och 

deras leverantörer ser ut samt hur dem hanteras. Främst med fokus på leverantörerna och hur de upplever 

situationen, känner leverantörerna sig pressad av inköpsorganisationen och får de vara med och föra fram 

sina synpunkter. Kritiken som ovan nämnts mot den induktiva ansatsen är att forskaren lätt kan tillsluta 

sitt öppna sinne och både omedvetet och medvetet uppfatta endast det som personligen är intressant. Vi 

har försökt hålla våra sinnen öppna under hela uppsatsens gång då vi skapat en medvetenhet om kritiken 

vid induktiv ansats. Genom medvetenhet om kritiken har vi försök nå en bättre nivå på uppsatsen och tagit 

beslut som är välanalyserade och genomtänkta. Intervjuerna och observationerna har vi sedan relaterat till 

den teori som varit passande och relevant för uppsatsen.  

2.2	  Forskningsdesign	  
Forskningsdesignen beskrivs av Bryman och Bell (2005) som en informativ struktur vad gäller användan-

det av en metod, hur den insamlade data har analyserats samt hur forskningsgruppen blir vägledd och hur 

man konkret använder sig av en viss metod. Det visar tydligt de ställningstaganden forskningsgruppen 

gjort under arbetets gång samt vad som är prioriterat av dem. Det är vanligt att blanda ihop metod och 

design trots att det är två helt skilda ting. En metod består av observationer, intervjuer eller enkäter. De-

sign, forskningsdesign består av experimentella undersökningar, surveyundersökningar, fallstudier 

och/eller komparativa undersökningar som ofta kallas för jämförande undersökningar. 

 
Bryman och Bell (2005) påstår att experimentella undersökningar vanligtvis används inom områden som 

sociologi, organisationspsykologi och väldigt sällan inom företagsekonomi.  

 
Enligt Bryman och Bell (2005) innebär surveyundersökningar att forskaren använder sig av data från fler 

än ett enda fall.  Dessa ska vara insamlade vid ett och samma tillfälle för att sedan kunna komma fram till 

en uppsättning med kvalitativ eller kvantitativ data för att kunna se ett sammankopplande mönster. In-

samlingen sker ofta med hjälp av enkäter eller strukturerade intervjuer.  

 
Bell (2006) beskriver att en fallstudie är särskilt lämpliga för forskare som arbetar på egen hand, eftersom 

de rymmer möjligheten att på djupet studera en avgränsad aspekt av ett problem under en begränsad tids-
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rymd, även om det också finns projekt som sträcker sig över längre tid. Enligt Merriam (1994) är en fall-

studie en metod som kan utnyttjas för att systematiskt studera en företeelse, en fallstudie är alltså en 

undersökning av en specifik händelse. Bryman och Bell (2005) påstår att det finns positiva effekter av att 

använda sig av en fallstudie då det är lättare att bli mer ingående i sin undersökning. Enligt Bell (2006) har 

den forskare som använder sig av fallstudiemetoden som syfte att belysa dessa drag och egenskaper, identi-

fiera olika samspelsprocesser, visa hur dessa påverkar implementeringen av en förändring eller ett system 

och organisationens sätt att fungera och agera.  

 
Uppsatsens forskningsdesign liknar en fallstudie, precis som Merriam (1994) nämner, en specifik hän-

delse. Även Bell (2006) förstärker detta genom att belysa organisationens sätt att fungera och agera. Vi 

kommer däremot inte att gå på samma djup som krävs för att uppsatsen ska kunna definieras som ren fall-

studieundersökning. Som nämnt ovan har undersökningar gjorts hur relationen ser ut mellan de olika före-

tagen. Vi har tillämpat studien hos olika företag, såväl leverantörer som inköpsorganisationer, detta för att 

få så många olika aspekter som möjligt av vår frågeställning. Vi vill främst undersöka hur leverantören 

känner för relationen med inköpsorganisationen, hur hårt pressade de blir. För att nå hög ärlighet anser vi 

att även inköpsorganisationen ska få ge sin syn på relationen och hur dem arbetar. I vår forskningsuppsats 

används relativt mindre leverantörer och större inköpsorganisationer. Vi utgick från två större inköpsor-

ganisationer, IKEA och ICA, använde oss därefter av två stycken mindre leverantörer till vardera inköps-

organisation. Denna undersökning kallas för själva uppsatsens fall. Uppsatsen fokuserar på de olika situat-

ionerna ute hos företagen samt få olika perspektiv av intervjupersonerna - företagen.  Detta är extra för-

delaktigt för vår forskningsgrupp då det är just de olika perspektiven vi vill finna och uppmärksamma i vår 

frågeställning. Det är därför inte relevant för vår uppsats att använda oss av survey- eller experimentella 

undersökningar. 

 
Eftersom vi valt IKEA och ICA som två stora inköpsorganisationer kommer vi att utgå från två olika ked-

jekonstellationer och undersöka hur leverantörerna upplever relationen mellan de båda parterna. Vi 

kommer i empirikapitlet skilja inköpsorganisationerna åt, alltså ICA för sig och IKEA för sig. Vi vill göra 

det för att förtydliga vilken leverantör som tillhör vilken inköpsorganisation, för att senare i analyskapitlet 

och slutsatsen belysa de skillnader som uppstår mellan de båda inköpsorganisationerna.   

2.3	  Forskningsstrategi	  
Utifrån induktivt, deduktivt och abduktiv ansats påstår Bryman och Bell (2005) att det finns olika under-

sökningsmetoder. Dessa undersökningsmetoder utgår från att ansatserna är kvalitativa och kvantitativa. 

Enligt Widerberg (2002) syftar den kvalitativa forskningen till att klargöra ett fenomens karaktär eller 

egenskaper, medan kvantitativ forskning handlar om att fastställa mängden.  
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Widerberg (2002) skildrar att både kvalitativ och kvantitativ forskning har utvecklat sina specifika an-

greppssätt och metoder. Både kvalitativ och kvantitativ forskning måste besvara frågor och det är där an-

greppssättet och metoderna skiljer de båda ”lägren” från varandra.  

 
Jacobsen (2002) beskriver att en kvalitativ metod utgår från empirin och bygger på induktiva ansatser, 

forskaren är ofta inte medveten om vilken information som kommer att fås fram i undersökningen. Enligt 

Bryman och Bell (2005) är kvalitativ undersökning en processinriktad och tolkande undersökning där in-

samlingen och analysen av informationen grundas på ord. Enligt Widerberg (2002) är syftet vid kvalitativa 

att använda sig av det direkta mötet mellan forskare och intervjuperson och det unika samtal som uppstår i 

just denna kontext, eftersom intervjupersonerna skiftar och därmed också relationen och samtalet. Jacob-

sen (2002) påstår att kritiken mot denna metod är att den inte ger en komplett bild av verkligheten, då det 

i en intervjusituation är svårt för forskaren att vara medveten om de faktorer som påverkar de i intervjun 

för att samla information.  

 
Enligt Jacobsen (2002) utgår kvantitativ metod ifrån teorin och bygger på deduktiva ansatser, i denna situ-

ation är forskaren medveten om vilken information de vill få fram och därför är frågorna utformade på ett 

speciellt sätt, ofta är resultatet mätbart i siffror. Svarsalternativen är givna för den intervjuade personen, 

vilket innebär en begränsning i informationen som fås fram. Metoden ger en begränsad information om 

verkligheten och tar inte hänsyn till de sociala förhållandena.  

 
Uppsatsen kommer att genomföras i en kvalitativ undersökning, främst för att få information om hur leve-

rantörerna upplever relationen med inköpsorganisationen, samt om de känner någon press från dem och 

hur relationen mellan de båda parterna hanteras. Precis som Bryman och Bell (2005) nämner vet vi inte 

vilka svar respondenter kommer ge oss på frågorna. Detta är ett medvetet val då vi i forskningsgruppen 

fann det extra intressant att inte veta vilka svar som skulle fås från respondenten. Den mest passande 

undersökningsmetod till de intervjutyper som valts att genomföras, är främst en kvalitativ metod som ger 

en god insikt i hur individer tolkar och uppfattar verkligheten samt dess mening. Personliga intervjuer har 

genomförts under uppsatsens gång, detta för att nå ärliga och detaljrika svar runt det ämne vi haft som 

syfte att undersöka. Vi valde att besöka de intervjupersoner som fanns geografiskt nära och som fann tid 

till besök av oss. Vi besökte dessa intervjupersoner ute på sina arbetsplatser, detta för att de skulle infinna 

sig i sin hemmamiljö och då känna en viss trygghet. Telefonintervjuerna tog längre tid att genomföra, 

detta för att vi har ”små pratat” innan intervjun genomförts för att få intervjupersonen att känna förtro-

ende för oss, då vi inte träffat dem personligen. Vilket bidragit till att uppsatsen blivit bättre, mer intres-

sant samt att en rättvisare slutsats av undersökningen har kunnat göras. Med dessa krav finner vi i forsk-
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ningsgruppen att en kvantitativ undersökningsmetod med hjälp av enkäter inte sågs som ett aktuellt alter-

nativ för uppsatsens undersökningsmetod. 

2.4	  Insamlingsmetod	  
Enligt Merriam (1998) består en datainsamling av två olika typer av data: primärdata och sekundärdata. 

De vanligaste valen är en blandning av dessa två datatyper. För att styrka pålitligheten hos källorna påstår 

Johansson (2000) att det är viktigt att ha en tillräcklig mängd material där flera källor genererar samma 

eller liknande resultat.  

2.4.1	  Primärdata	  
Jacobsen (2002) definierar primärdata som den typ data där information direkt har samlats in ifrån perso-

ner eller grupper. Det innebär att forskaren samlat in informationen för första gången direkt från inform-

ationskällan. Denna typ av information samlas främst in genom intervju, observation eller via frågeformu-

lär beroende på vilken typ av data samt hur stor mängd som skall samlas in. Författaren fortsätter att in-

tervju lämpar sig bäst om ett antal kriterier är uppfyllda, dessa kriterier är att det är relativt få intervjuer 

som behöver göras. Enligt Esaiasson et al. (2007) är dock avsikten att hålla en semistrukturerad intervju 

där ämnet behandlas genom att vissa frågor besvaras men med flexibilitet och möjlighet för att ställa följd-

frågor. För att undgå att den intervjuade eller intervjuaren tappar fokus från diskussionen genom att föra 

anteckningar så rekommenderas det att forskaren spelar in intervjun på något sätt. 

 
Grunden av forskningsuppsatsen bygger på primärdata och främst genom intervjuer, detta för att komma 

åt en personligare nivå och få ut så mycket data som möjligt av våra intervjupersoner.  Att utläsa av krite-

rierna enligt Jacobsen (2002) passar intervjumetoden för vårt tillvägagångssätt i uppsatsarbetet. Det har 

genomförts sju intervjuer med relevanta personer inom ett rimligt geografiskt område, vilket innebär 

rimliga kostnader och tänkbar tidsåtgång. I tre av intervjuerna har vi fått tillämpa telefonintervju via skype 

då intervjupersonen inte funnit tid att ta emot oss vid sitt kontor eller inte geografiskt rimligt att kunna 

genomföra ett besök i kostnads- och tidsaspekten. Vi har varit frågvisa på vad den enskilda individen har 

sagt och hur denne har tolkat sin situation utifrån vår forskningsfråga. Då respondenten har en helhetsbild 

över verksamheten och kan skildra verkligheten på sitt sätt har det varit av vikt att lyssna på vad den inter-

vjuade personen har sagt samt dennes funderingar och tankar. För att genomföra intervjuerna har vi tagit 

fram en intervjuguide för att kunna hålla viss struktur på intervjun. Intervjufrågorna har vi i forsknings-

gruppen förberett innan intervjun och ägnat många tankar, detta för att på bästa sätt få intervjupersonen 

att öppna sig och ge ärliga svar på frågorna. Vid önskemål av respondenten har dessa intervjufrågor skick-

ats ut i förtid för att kunna ge oss genomtänkta och relevanta svar vid intervjun från respondenten. Under 

intervjuerna har det använts en diktafon som spelat in vad som sagts så att vi kunnat lyssna på intervjun 
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flera gånger och då få med så mycket och väsentlig information som möjligt i uppsatsen. Det har varit till 

stor användning då vi ville förtydliga vissa citat, detta då vi har kunnat referera dem ordagrant.  

 
En utav våra genomförda intervjuer är en expertintervju med Göran Stöth (2011-05-03), universitetsad-

junkt vid Linnéuniversitet i Kalmar. Detta för att skapa förståelse för avtalslagen § 36 och underlägsen 

ställning. Stöth är mycket kunnig och vi hade en intressant intervju där han berättade ingående vad företa-

gen bör tänka på för att inte hamna i underlägsen ställning. Eftersom Stöth har varit till stor hjälp för oss i 

vårt uppsatsarbete har vi valt att tillämpa oss av denna intervju som teori då han på ett mycket profession-

ellt sätt förklarade hur avtalslagen § 36 träder in. 

2.4.2	  Sekundärdata	  
Enligt Bell (2006) innebär en sekundärkälla en tolkning av saker och ting som ägt rum, som baseras på en 

primärkälla. Jacobsen (2002) påstår att sekundärdata är samlingsnamnet på den typ av data som inte är 

insamlat direkt från källan av forskaren själv. Denna typ av information är insamlad av andra och ofta för 

ett annat ändamål och för en annan problemställning än den som forskaren undersökt. Merriam (1998) 

skriver då denna typ av data består av artiklar, tidigare forskning och elektroniska källor, den ofta fördel-

aktig då den oftast är billigare och mindre tidskrävande att samla in än primärdata. Jacobsen (2002) forts-

ätter beskriva att det är viktigt att forskaren sätter sig in i vilket sammanhang som data är insamlad i, detta 

för att undvika tolkningsfel då den möjligtvis appliceras på ett annat problem. Av anledning till detta men 

även det faktum att inte veta vem som samlat in data, måste det finnas källkritik till sekundärdata.  

 
I vårt insamlande av sekundärdata har vi främst använt oss av tidigare forskning, artiklar som är relevanta 

för uppsatsens ämne och som finns publicerade i forskningsdatabaser. Genom detta har vi varit relativt 

säkra på att den tidigare data granskats samt att innehållet är korrekt. När vi läst intervjuer eller artiklar 

har vi varit noggranna med att de upplevts som trovärdiga och relevanta för vårt ändamål. Sökning efter 

sekundärdata har skett genom att ett antal fraser som omfattar vårt valda ämne. Relevant sekundärdata har 

även funnits genom att studera det material som andra forskare och författare refererat till. Vid använd-

ning av artiklar som är publicerade på engelska bör läsaren beakta att dessa är fritt översatta till svenska av 

oss i forskningsgruppen.  

2.4.3	  Urval	  
Jacobsen (2002) nämner att utifrån uppsatsens frågeställning använda sig av vissa urvalskriterier för att nå 

den eftersträvade informationen. Enligt Olsson och Sörensen (2004) är själva syftet med en intervju att 

det ska ge intervjuaren den information som denne är ute efter och då måste svaren har giltighet, vilket 

innebär att den intervjuade svarar på det som intervjuaren frågar om. DePoy och Gitlin (1999) påstår att 

en intervju kan ske på flera olika sätt. Vanligtvis möts personerna ansikte mot ansikte men det kan även 
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ske via telefon, brev eller mail. Enligt Olsson och Sörensen (2004) är en intervju en dialog mellan minst 

två personer och detta för att intervjupersonen ska lämna så bra upplysningar som möjligt, för att uppnå 

detta måste ett samarbetsvilligt klimat skapas. Ett sätt är att låta intervjupersonen känna sig viktig, behövd 

och få tala till punkt. Bryman och Bell (2005) beskriver hur viktigt det är när intervjupersonerna välja ut, 

om det är bekvämlighets-, tillfällighetsurval eller inget edera. Det finns flera olika sätt att begränsa en 

intervju, bland annat geografiskt, åldersmässigt och könsmässigt.  

 
Jacobsen (2002) förespråkar tre olika steg i urvalsprocessen. Första steget är att skapa sig en överblick av 

de företag som ska undersökas samt hur många undersökningar som passar in i uppsatsens frågeställning. 

Andra steget delar in urvalspopulationen i väsentliga urvalsgrupper vilket ska leda forskningsgruppen mot 

relevant intervjuperson. Tredje steget styrs av vilken information forskningsgruppen vill åstadkomma 

genom intervjuerna, detta val är medvetet för att kunna intervjua rätt person med rätt kunskap. Enligt 

Olsson och Sörensen (2004) är det vid kvalitativa forskningsmetoder viktigt att skilja mellan informanter 

och respondenter. Vid informationsintervju används personer med ”lokalkännedom”, respondentintervju 

ger direkt information om en individs egna känslor, åsikter och uppfattningar.  

 
Då vi är resursmässigt begränsade, blir det naturligt att de aktuella respondenter för intervju är de företag 

som är relevanta för frågeställningen. De urvalskriterier som använts är ett antal mindre leverantörer till 

större inköpsorganisationer som kan tänkas påverkas av inköparens storlek. Ett mindre antal av de större 

inköpsorganisationer har även valts för att bilda oss en rättvis uppfattning om hur relationen mellan dessa 

företag ser ut, detta för att kunna ge uppsatsen en rättvis slutsats. Fokus för uppsatsen är om det uppstår 

någon press för leverantörerna när de använder sig av en stor inköpsorganisation som kund. Detta har 

gjort att det skett selektivt urval för att på bästa sätt kunna utreda frågeställningen. Begränsningar gjordes 

mot detaljhandeln och därefter valdes relevanta företag för uppsatsens frågeställning. Vi valde att utgå från 

IKEA och ICA, sällanköpshandels och dagligvaruhandeln, som två stora inköpsorganisationer då detta är 

två välkända och väletablerade organisationer. Därefter valdes två mindre leverantörer ut till vardera in-

köpsorganisation, dessa företag har valt att vara anonyma i uppsatsen då de värnar om relationen med in-

köpsorganisationen. Vid utvalda företag valde vi i forskningsgruppen att söka upp inköpsansvarig, försälj-

ningschef eller liknande i varje organisation. Dessa val är medvetna val som gjorts och som förväntats ge 

relevant information från samtliga företag, detta för att intervjun ska kunna bli så rättvis som möjligt. Utav 

våra sju interjuver som genomförts har bara tre av dessa skett via telefon, eller skype. När skype har an-

vänts har en av medlemmarna i forskningsgruppen pratat med intervjupersonen och ansvarat för själva 

intervjun, en person har antecknat och den andra medlemmen har tänkt på frågor som kunnat uppkomma 

under intervjun. Som tidigare nämnts har en diktafon använts och spelat in hela intervjun. Detta för att 
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kunna ha tillgång att gå tillbaka och lyssna på intervjun om och om igen så att ingen viktig information 

tappas bort på vägen. Detta upplägg har valts på grund av att respondenten inte ska bli förvirrad av att tre 

personer sitter och pratar samtidigt, utan att den intervjuade personen får ett professionellt och klart in-

tryck för vad uppsatsen handlar om och att det i slutänden ger oss en klar och tydlig uppsats med bra em-

piri.  

 
De leverantörer vi har intervjuat har bett oss om att få vara anonyma då det är känsliga frågor som ställts. 

Skulle inköpsorganisationen finna svar som de inte är nöjda med kan det påverka relationen och de båda 

parterna negativt. Vi har därav valt i uppsatsen att inte nämna de företag som bett oss att få vara anonyma, 

vi är tacksamma att vi fått möjlighet att intervjua dem och respekterar deras önskan. Vi har därav i uppsat-

sen givit dessa företag påhittade namn. 

2.5	  Forskningskvalitet	  
För att undersöka och bedöma kvaliteten av forskningen beskriver Wallèn (1993) validitet och reliabilitet 

som två mätinstrument. Dessa två begrepp används för att kontrollera trovärdigheten av själva forskning-

en.  Enligt Byman och Bell (2005) ska måttet reliabilitet visa att forskningen ska kunna genomföras på 

samma objekt igen, genom detta utesluts slumpen och olika sammanträffande som kan uppstå.  

 
Enligt Olsson och Sörensen (2004) är det lika viktigt att ha hög reliabilitet som det är att ha en hög validi-

tet. Validitet avser ett mätinstrument för att mäta det som ska mätas. Enligt Byman och Bell (2005) är 

validitet ett mått på de slutsatser som redogjorts och om de begrepp i forskningen har ett samband till 

varandra samt hur dessa kan generaliseras. För att få så hög validitet som möjligt ska man enligt Johannes-

sen och Tufte (2003) ta fram data som kan företräda den generella företeelsen. Bell (2006) förtydligar 

begreppet validitet: 

 
”… utformningen av en forskningsinsats i syfte att kunna ge trovärdiga slutsatser och att de resultat och belägg som en 

undersökning leder fram till ska utgöra starkt stöd för de tolkningar som görs…” 

Bell (2006:117) 

 
Enligt Byman och Bell (2005) har de båda mättinstrumenten ett förhållande till varandra då de förutsätter 

att de båda måste finns med i forskningen. Om det inte finns någon validitet innebär detta att reliabilitet 

inte kan finnas. Om reliabilitet inte är stabilt under en längre period kan det inte utgöra ett mått till validi-

tet.  

 
För att erhålla en hög forskningskvalité på uppsatsen utförde vi efterforskningar om ämnet innan intervju-

erna genomfördes, detta för att få en överblick av situationen på marknaden och lättare kunna följa inter-
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vjupersonen i sin diskussion. De efterforskningarna vi genomförde bestod av att läsa på om föregående 

uppsatser i ämnet och läsa relevanta artiklar, detta för att få kunskap om grunderna i ämnet och specifika 

begrepp som kan uppstå i en intervjusituation. Enligt Byman och Bell (2005) är det viktigt att frågeställ-

ningen är specificerad, därför har det ställts frågor under intervjuerna utifrån den frågeställning som skap-

ats. Detta har genererats i data som har utgåtts från när det gjorts antaganden, detta för att försöka få en så 

hög validitet som möjligt. Urvalet av de specifika företagen och de intervjuer som gjorts är för att få en 

uppfattning om vilka företag som befinner sig i en pressad situation till större kedjor, detta för att få så hög 

reliabilitet som möjligt.  

2.6	  Metod	  och	  Källkritik	  
Enligt Ejvegård (2009) måste tillförlitligheten av de använda källorna i forskningsuppsatsen övervägas av 

forskaren. Forskaren måste ställa sig frågor om materialet är sanningsenligt och varifrån källorna härstam-

mar. Jacobsen (2002) påstår att vi med hjälp av teorin kan upptäcka ett större sammanhang, därmed förstå 

varför fenomenet ser ut som det gör samt vilka konsekvenser detta får. Teorin styr vad vi söker i en 

undersökning, samtidigt som den hjälper oss att sätta in resultat i ett större sammanhang. Forskaren bör 

även undersöka hur gamla källor som används, Ejvegård (2009) fortsätter att primärkällor och nyare källor 

ofta är att föredra som forskare men kan förbises vid brist.  

 
Vad gäller vårt tillvägagångssätt ansåg vi från början att rikta vår uppsats mot IKEA, sällanköpshandel men 

valde under uppsatsens gång att avstyra detta och satsa på detaljhandeln där vi också valde in ICA, daglig-

varuhandel. Detta resulterar i varför IKEA presenteras före ICA genomgående i hela uppsatsen, vi presen-

terar alltså företagen efter tidordning efter intervjuernas ordning. Vi valde att intervjua inköpsansvarig på 

IKEA och ICA, då vi ansåg att detta var relevanta personer för uppsatsen frågeställning. Därefter valdes 

två leverantörer till vardera inköpsorganisation, valde två stycken olika leverantörer för att få en större 

vidd av situationen. Vi anser att dessa intervjuer varit tillräckliga då reliabiliteten bör vara relativt hög vad 

gäller uppsatsens frågor som rör den övergripande känslan en leverantör upplever samt hur situationen 

mellan de båda parterna ser ut och behandlas. Hade vi valt tre stycken till vardera inköpsorganisation för-

modar vi att tiden blivit knapp, vilket skulle påverkat oss negativt och lett till ett slarvigt arbete.  

 
Vi ska även här poängtera att vid våra intervjufrågor har vi intervjuat leverantören utifrån perspektivet 

som leverantör till IKEA respektive ICA. Vid våra intervjuer med inköpsorganisationerna, IKEA och ICA 

har vi generaliserat intervjun. Vi har alltså inte berättat för IKEA eller ICA vilka specifika leverantörer vi 

intervjuat och då heller inte genomfört en fullständig undersökning om just relationen mellan dem.  
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Canie¨ls och Gelderman (2007) säger att forskningen i detta ämne kring leverantörer är väldigt begränsad. 

Vilket styrker våra svårigheter att hitta relevant teori och forskningen kring just detta ämne, mycket av 

den teori vi använt oss av är något ålderdomlig. Vi har i denna uppsats accepterat detta då det inte finns 

mycket relevant forskning och teori om detta ämne. Däremot hittade vi forskning och teori om den om-

vända situationen, hur inköpsorganisation ska hantera sina relationer, bete och uppföra sig för att nå 

vinstmarginal.  

2.7	  Kapiteluppbyggnad	  
Modellen visar de faktorer som vi ansett varit rele-

vanta till att skapa press i en affärsrelation. Faktorerna 

är emellanåt svåra att skilja från varandra då de har ett 

samband och påverkar varandra. Vi vill genom denna 

modell förtydliga och klargöra valet av påverkande 

faktorer av pressen. Faktorerna är inte rangordnade 

efter påverkningsgrad, då vi anser dem samspelta med 

varandra. Uppsatsens uppbyggnad är i denna turord-

ning: Relation, Makt, Etik och Risk, då vi ansåg att 

den var tydlig att följa. Under rubriken relation 

finner läsaren även ett antal underrubriker som 

exempelvis samarbete och beroendeställning, de är placerade i kapitlet då de har ett samspel med relat-

ionen och därav skapar press. Detta då vi anser att dessa två parametrar är bidragande faktorer inom relat-

ioner till uppfattande av press. Under makt kan vi finna maktbalans i relationen som påverkar hur de båda 

parterna ställer sig till varandra. Maktutövning är vanligtvis inte accepterat i Sverige men är en variabel 

som får den andra parten försatt i press. Makten för oss vidare till etiken som beskriver hur företag bör gå 

till väga och bete sig i affärsvärlden för att människan i organisationen ska må bra. Vid relationer mellan 

företag skapas alltid en risk, därav väsentligt att kalkylera denna variabel vid ingång avtal. Det är en själv-

klarhet att företag inte kan skydda sig från alla risker, kan uppkomma lika oförutsägbart för båda parterna. 

Press är enligt oss ett vagt och svårdefinierat begrepp dock anser vi att relationer, makt, etik och risk kan 

medföra press i en affärsrelation. Då vi förutsätter att dessa variabler troligtvis leder till att företag upple-

ver press, har vi valt att analysera dessa fyra faktorer på utvalda företag.  

	  
Figur 1: Egen. 
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3.	  REFERENSRAM	  	  
 

I detta kapitel kommer vi att presentera den teori som är relevant för uppsatsens frågeställning, en bakgrund till varför 

en leverantör kan känna sig pressad, uppleva underlägsen ställning eller beroendeställning i en relation till en inköps-

organisation. Vi kommer även i detta kapitel pressentera en expertintervju med Göran Stöth.  

 

3.1	  Relation	  
Enligt Ekman (2004) är det affärsinteraktionerna mellan de anställda och samarbetspartners, internt och 

externt, som skapar ett företags affärsrelation. Interaktionerna kan exempelvis vara olika former av utby-

ten, aktiviteter och affärssystem. För att få ett bra samarbete och nå en bra prestation skall man enligt 

Donaldson och O´Toole (2002) ha kunskap om att det finns många olika relationer som kan påverka det 

enskilda företaget på flera sätt.  

3.1.1	  Historia	  
Relation mellan leverantör och inköpsorganisation har utvecklats och förändrats mycket de senaste 60 

åren, detta beror på olika kedjekonstellationer som uppstått bland de större kedjorna i detaljhandeln, en-

ligt Hultén (2007). Fenomenet pågick mellan år 1960 och år 1970 då det skapades en ny konkurrens mel-

lan detaljisterna då allt fler enskilda detaljister började samarbeta. Utvecklingen grundades på att det inte 

längre gav lönsamhet att vara ensam och självständig, vilket bidrog till en dyster framtid för detaljisterna. 

Samarbetet mellan de olika detaljisterna startades främst för att minska inköps- och marknadsföringskost-

naderna. Detta gav fler stordriftsfördelar med sänkta inköpskostnader till högre volymer samt reducerade 

administrativa kostnaderna.   

 
Utöver den frivilliga kedjan har det idag skapats ytterligare tre kedjekonstellationer enligt Hultén (2007). 

Den första sorten är den helägda butikskedjan, exempelvis IKEA och H & M. Den andra typen är grossist 

och detaljstyrda kedjan så som ICA och KF. Den tredje typen är franchisingkedjan med en central före-

tagsledning, exempelvis McDonalds. Denna utveckling skapade en konkurrensförmåga för kedjorna och 

tillväxten ökade i takt med teknologins progressivitet under åren 1980 till 1990. Kostnadsbesparingar och 

effektivitet mellan kedjorna gjorde att de sökte samarbete utomlands för att växa sig större, genomföran-

det som åstadkom kedjornas konkurrenskraft som vi även finner idag.  

3.1.2	  Relation	  mellan	  inköpsföretag	  och	  leverantör	  
Då kedjorna samarbetar allt mer är det nödvändigt för leverantören att hitta rätt inköpsföretag att samar-

beta med. Enligt Donaldson och O´Toole (2002) finns det två nyckelbegrepp som berör hur en relation 
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mellan inköpsföretag och leverantörer ska fungera, dessa två begrepp är tillförlitlighet och åtagande. Be-

greppen visar vilken sorts relation de båda företagen har till varandra. Inköpsföretagen anser att storleken, 

ryktet, karaktären, tillförlitlighet och vem som är försäljningsansvarig är viktiga faktorer i beslut om en 

relation med en leverantör ska inledas. Något som kan signalera tillförlitlighet är hur villigt företaget är på 

att investera och anpassa sig efter den andra parten. Ekman (2006) påstår att innan relationen inleds ska 

företagen utvärdera varandra genom faktorer såsom sociala, kulturella, teknologiska eller geografiska. 

Detta för att minska framtida osäkerheter som kan uppkomma. Enligt Donaldson och O´Toole (2002) bör 

företaget även göra en strategisk bedömning vid sitt åtagande av relationen, planera hur de skall hantera 

samt värdesätta den innan relationen inleds. De bör vara medvetna om vilket värde relationen ska bringa 

företaget, extra viktig relation eller möjligtvis bara en ytlig relation. Relationer med andra företag bör tas 

på allvar och vårdas väl. Detta då en nära och personlig relation ska ses som en tillgång då det finns stor 

medvetenhet om svårigheterna att finna ny lönsam partner, en nystartad relation är en stor investering. 

 
Denna utveckling av samarbete har grundats från ett traditionellt synsätt av relationer. Det traditionella 

inköps- och leverantörsförhållandet som fanns förr beror enligt Mattsson (2002) på priskonkurrensen där 

inköpsorganisationen vill åt ett så lågt pris som möjligt vilket kan bidra till en mer fördelaktig affär för 

dem. Ju högre pris leverantören begär, desto mindre vinstmarginal erhåller inköpsorganisationen. Detta 

är problematiken som leverantörer och inköpsorganisationer handskas med vid varje förhandling. Författa-

ren menar då att det är fördelaktigt att inköpsorganisationen använder sig av ett flertal leverantörer och att 

undvika allt för långa avtal. Samtidigt strävar leverantörerna efter att omsätta större volymer till inköpsor-

ganisationen och försöker avstå från att skapa allt för nära relationer med de dominerande inköpsorganisat-

ionerna. Detta för att leverantörerna inte ska hamna i en beroendeställning gentemot inköpsorganisation-

erna.  

 
En negativ aspekt från inköpsorganisationens synvinkel är som Mattsson (2002) nämner med detta förhåll-

ningssätt är att produktutvecklingen kan förbli passiv och stanna av. Detta då inköpsorganisationen kan ha 

svårigheter att komma nära leverantören i affärsrelationen som senare kan leda till svårigheter att tillsam-

mans utveckla produkterna. En negativ aspekt för leverantörerna i denna situation är den ständiga pris-

pressen från omgivningen, vilken bidrar till minskade marginaler och konkurrensförmåga. Detta påverkar 

relationen mellan inköpsorganisationen och leverantörerna negativt genom minskad effektivisering och 

ökad beroendeställning.  

3.1.3	  Samarbete	  
Enligt Mattsson (2002) finns ett förhållningssätt som kallas partnerskapstypen vilket innebär att via ett 

begränsat antal leverantörer eller inköpsorganisationer utvecklas och skapas personliga relationer tillsam-
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mans. För att kunna genomföra partnerskap föreslår Ekman (2006) att ta hänsyn till företagets värld som 

ständigt förändras, det är många människor som är inblandade i kontakterna mellan företagen vilket gör 

samarbetet komplext. Enligt Mattsson (2002) kan relationen mellan de båda parterna ses som ett samar-

bete för att komma överens om rimliga priser för de båda företagen.  

 
Genom samarbete mellan de två parterna menar Mattsson (2002) leder till ökad konkurrenskraft i försörj-

ningskedjan, främst via personligt informationsutbyte som i långa loppet leder till upptrappade vinstmar-

ginaler. Det är för leverantörerna väsentligt att skapa denna typ av relation för att säkra framtida försälj-

ningar, främst genom att erhålla värdefull information om kommande produkter och händelser från in-

köpsorganisationen. Ytterligare en faktor som gör denna relation dyrbar för leverantörerna är möjlighet-

erna att nå framgång genom kvalitetsutvecklingen på inköpsorganisationens produkter, därav en större 

möjlighet att få en resultatrik prestation. Ett nära utvecklat förhållande mellan leverantör och inköpsorga-

nisation leder till såväl minskade kostnader av fakturering som av orderhantering. Inköpsorganisationens 

positiva aspekt till en nära relation med leverantören är att främst nå mindre totalkostnader samt att ga-

rantera en tillförlitlig materialförsörjning. Genom ett personligt förhållande mellan företagen kan inköps-

organisationen även få kunskap om leverantörens teknologi, ”know how” samt kunna påverka kvaliteten på 

produkterna.  

 
Gadde och Håkansson (1998) förespråkar att inköpsföretagen strävar efter avtal med ett mindre antal le-

verantörer och uppskattar ett nära samarbete med långa avtal. Risken med detta synsätt anser Mattsson 

(2002) är att leverantörerna och inköpsorganisationerna blir starkt beroende av varandra. Affärsrelationen 

mellan två olika företag är väldigt dyrbar i både tid och pengar, därmed är det väsentligt att lyckas hitta 

partners där samarbetsviljan och lönsamheten är hög. Bonner & Calantone (2004) anser att företag inte 

bör sträva efter att vara låsta vid en enskild leverantör eller inköpsorganisation, detta för att nå lönsamhet. 

Vanligtvis består relationen av en ökad komplexitet, en faktor som fördjupar relationen mellan de båda 

parterna. 

3.1.4	  Åtgärdsvillighet	  och	  trovärdighet	  
Donaldson och O´Toole (2002) beskriver hur företaget bör gå tillväga vid den strategiska planeringen av 

en relation. Grundbegreppen för att genomföra planeringen är: ömsesidigt beroende, långsiktighet, analy-

sera samspelet, värden samt bilden av företaget, människorna i processen och nätverket. Författarna me-

nar att varje relation är unik och verksamheterna kan inte ha samma upplägg och planering till alla relat-

ioner. Relationerna måste anpassas efter olika faktorer och metoder för att maximera värdet för de båda 

företagen. Enligt Manfred (2005) skall varje relation behandlas annorlunda då alla kunder är olika har de 
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även olika behov som måste hanteras. För att finna specifika behov av de olika kunderna föreslår författa-

ren att en undersökning av detta ska göras genom en kundutvärdering. 

 
Donaldson och O´Toole (2002) beskriver förhållandet mellan olika företag genom en relationsmatris, 

vilken visar hur olika relationer mellan två företag kan påverka prestationerna som åstadkoms. För att få 

en ökad förståelse för att alla relationer är olika, förklarar denna ”åtgärdsvillighet och trovärdighets”-matris 

tydligt. Alla dessa fyra olika förhållanden kan förekomma i långsiktiga relationer.  

 
Donaldson och O´Toole (2002) påstår att 

den tvåsidiga relationen (1) presterar bättre 

jämfört med de andra relationerna i matri-

sen. Detta beror på att parterna i den tvåsi-

diga relationen är beroende av varandra och 

har en stor tillförlitlighet till varandra. Do-

minanta inslag i relationen (2), den ena par-

ten använder sin makt för att påverka det 

andra företaget, främst för att få en fördel av 

något slag. I samband med detta dominanta 

inslag sker ett förtroendemissbruk mot det 

andra företaget, vilket är en anledning varför 

prestationen med detta relationsinslag inte 

blir framgångsrik. Prestationen blir däremot bättre om det är ett diskret förhållande (4) mellan de båda 

företagen, vid denna relation har de båda företagen inte allt för engagerat samarbete. En återkommande 

relation (3) är när företagen har ett personligt förtroende för varandra, men inte tillräckligt involverade 

för att det ska klassas som en tvåsidig relation (1). Om inköpsföretaget skulle vilja byta leverantör blir det 

svårare om de befinner sig i en tvåsidig eller i en dominant relation, detta för att de anpassat sig allt för 

mycket till varandra. 

3.1.5	  Fortsatt	  relation	  
Enligt Ford et al. (2006) är det svårare för ett företag att byta leverantör om de har vårdat och lagt ner 

pengar och energi på relationen. Fördel vid en välutvecklad relation mellan inköpsorganisationen och le-

verantören är exempelvis reducerade kostnader, främst genom att inte behöva finna nya relationer. Vid en 

nära relation får leverantörerna kunskap om vad som är inköpsföretagets prioritet och problem, vilket då 

kan vidareutvecklas till ett framgångsrikt koncept för de båda parterna.  

 

	  
Figur 2: The relationsships matrix. Donaldsson  

och O´Toole (2002).  Sida 242. (Fritt översatt) 
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Enligt Bonner och Calantone (2004) är det för inköpandeorganisationen viktigt att kvaliteten på produkten 

är bra, ett avgörande element om inköpsorganisationen vill ha fortsatta affärer med leverantören. För 

inköpsorganisationen har kvaliteten en stor betydelse, det är de som säljer produkten till slutkunden som i 

sin tur ska finna belåtenhet över produkten. Relationen mellan slutkunden och inköpsorganisationen på-

verkar indirekt relationen till leverantören. Då det är inköpsorganisationen som beslutar om fortsatta 

affärer med leverantören är det nödvändigt för leverantören att ha ett bra relationsprogram att arbeta 

utifrån, att kvaliteten på produkterna är godkänd och acceptabel. Detta är några viktiga punkter för att 

förbli ett lönsamt företag samtidigt som livslängden på relationen ökar. För att få värdefull kunskap om 

hur de olikartade förhållanden ska hanteras och ge lönsamhet kan det vara av vikt att undersöka hur andra 

leverantörer hanterar relationen, dra nytta av dem och lära sig av deras misstag. 

 
Gadde och Håkansson (1998) påstår att det finns två förenade problem med nära förbindelser. Det ena 

problemet är en beroendeställning till den leverantör eller inköpare som företaget länkar samman sina 

aktiviteter och har en omfattande interaktion med. För att kunna skapa en effektivisering är dessa beroen-

deställningar ett ömsesidigt måste från de båda parterna. Det andra problemet med nära förbindelser är att 

det är relativt kostsamt då det alltid har ett pris att avvika från standardlösningar och anpassa sig allt för 

mycket efter den andra parten. Kommunikationen, planeringen, förtroendet, dåligt stöd från ledningen 

samt brist på konfliktlösning inom företaget är några element som enligt Mattsson (2002) bidrar till en 

icke fungerande relation. Detta är även några av de faktorer som ligger till grunden för att leverantören 

kan känna stor press från inköpsorganisationen. 

 
Enligt Gadde och Håkansson (1998) är en hög grad av involvering resurskrävande i såväl tid och pengar, 

det blir därav uppenbart att ett företag varken bör eller kan ha nära förbindelser med alla sina leverantö-

rer. Många gånger kommer de investeringar som görs för en nära förbindelse inte att vara lönsamma och 

inte heller återbetala sig. Det kan vara så att motparten inte är beredd att göra den satsningen som behövs 

för att utveckla en nära förbindelse, leverantörsförbindelser kännetecknas därmed av en låg grad av när-

het. Det finns ett tydligt samband mellan graden av närhet och stabilitet, även om dessa två tar tid att ut-

veckla. Trots att det finns en låg anpassningsgrad är det ändå positivt att hålla fast vid en och samma leve-

rantör då det underlättar vid förenkling av olika typer av rutiner som gör att parterna framstår mer seriösa 

och intressanta. 

 
För att en relation skall lyckas är det nödvändigt för företagen att ha förtroende och tillit till varandra. 

Enligt Ekman (2006) måste företagen lita på varandra för att kunna göra framgångsrika affärer. De bör ha 

liknande värderingar och ömsesidig kommunikation då dessa faktorer är nödvändiga i en relation. Förtro-

ende mellan två parter baseras ofta vid de senaste prestationerna och om den andra parten genomförde de 
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förväntningar som fanns. Dan et al. (2006) nämner att ett företags rykte har en stor påverkan på tillförlit-

ligheten av företaget. Författarna nämner även att förtroendet mellan leverantör och inköpande företag är 

en nyckelfaktor för att relationen skall fungera. Om förhållandet är byggt på förtroende förebygger det 

transaktionskostnader och osäkerheter. Detta för att kommunikationen blir bättre och de båda parterna 

vet vart de står i relationen. Författaren nämner också att om ett företag har stor marknadsandel eller att 

företaget producerar produkter med bra kvalitet är det ett bevis på tillförlitligheten hos ett företag.  Ek-

man (2006) nämner hur företag skall signalera förtroende till den andra partnern, detta genom att inve-

stera och anpassa sig till det andra företaget. Även tvåvägskommunikation och informationsutbyte ger 

förtroende. Dan et al. (2006) beskriver att investeringar i en relation och liknande värderingar ger ökat 

förtroende mellan företagen.  

 
Alvesson (1991) påstår att organisationen skapas utifrån kommunikationen och att denna förbindelse bör 

vara naturlig då den blir mer verklighetstrogen och ärlig. Enligt Ford et al. (2006) är kommunikationen 

viktig i olika sammanhang, exempelvis att få och ge inflytanden, att hitta sig själv genom kommunikation. 

Relationer sker via kommunikation och för att tillit ska ske mellan två parter är det nödvändigt att kom-

munikationen fungerar för en trivsam arbetsplats.  

 
Faktorer som påverkar arbetsplatsen för individerna är olika från person till person menar Adams (2007), 

vilka exempelvis kan vara kommunikation, mål, strategier, ledning och den belöning som finns inom före-

taget. När individen exempelvis känner press vid förhandlingar eller liknande är det därför viktigt att veta 

hur situationen ska hanteras, annars finns risken att personen blir utbränd eller sjuk av sitt arbete. Varje 

individ måste själv komma på hur dessa situationer skall hanteras för att må bra men en faktor som är vik-

tig är att personen känner trygghet på arbetsplatsen, samt att det finns en medvetenhet om att arbeta med 

förhandlingar skapar en inneboende press som inte alla individer trivs med.  

3.1.6	  Nätverk	  
Enligt Chao-Chen och Jun-Qhi (2009) är det en fördel att ha mångfald i företagets närverk, på detta sätt 

kan de komma i besittning av unik information och utifrån denna kunskap fatta bättre beslut och minska 

beroendet till en enstaka partner. Enligt Ford et al. (2006) bör företagen därför veta hur nätverket funge-

rar, dagens företag lever i nätverk som blir allt mer dynamiska och komplexa. Företag, nätverk och relat-

ioner skapar den värld de själva lever i. Modellen ”The dynamics of business networks” bevisar att dessa tre 

komponenter går ihop, de existerar inte om inte alla tre parter finns med. Utöver dessa tre element finns 

det olika faktorer som påverkar företaget, nätverket och relationerna. Som (1) företaget påverkas av tid 

och kostnadspress som kommer utifrån företaget, det vill säga från relationer och nätverket. När företaget 

känner denna press påverkar det den relation till dem som pressar företaget och därmed även nätverket. 
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Figur	  3:	  The	  dynamics	  of	  business	  networks.	  	  
Ford	  et	  al.	  (2006).	  Sida	  10.	  (Fritt	  översatt)	  

(2) Relationer påverkas av komplexa typer av samar-

bete och hur företaget hanterar olika relationer, på-

verkar i sin tur företaget om de lyckas eller misslyckas 

med relationsarbetet och även hur nätverket kommer 

att se ut. (3) Nätverket påverkas av de komplexa 

nätverken som skapats och globaliseringen som präg-

lar allt fler företag och hur relationerna ser ut. Då 

nätverket är dynamiskt och därmed förändras hela 

tiden är det viktigt att förändras tillsammans med 

nätverket för att förbli framgångsrik. Enligt Eng 

Teck-Young (2005) är information, kunskap och möj-

ligheten av att lära sig av varandra en viktig resurs i 

nätverket. Författaren menar att varje relation ger kunskap och erfarenheter som företag bör dra lärdom 

utav.  

 
Enligt Markgren (2001) är lokalisering ett begrepp som blivit allt mer återkommande, företagets verk-

samhet och dess leverantörer har blivit en allt större fråga när det gäller företagets och samhällets eko-

nomi. Därmed har den fysiska kontakten mellan företagen blivit allt viktigare då det bidrar till sociala kon-

takter som kan bli väsentliga för företagets existens. Detta för att skapa en öppenhet och nära relationer i 

nätverket som i sin tur leder till företagen förblir ärliga och värnar om varandra. Nätverkets betydelse blir 

därmed allt viktigare i företagens sätt att arbeta.  

 
Den avgörande faktorn varför företag gör affärer med lokala leverantörer beror delvis på den geografiska 

närheten, några andra faktorer som var väsentliga är kvalitetsmässiga bra produkter och punktliga leveran-

ser, detta enligt Markgren (2001). Detta bidrar till en konkurrensfördel för de lokala leverantörerna fram-

för de utländska. Företagens affärsverksamhet är inte begränsad geografiskt utan är ofta utsprid i olika 

områden.  

3.1.7	  Beroendeställning	  
Denna utveckling av samarbete mellan stora inköpsorganisationer och mindre leverantörer har framkallat 

en beroendeställning mellan parterna. Enligt Hultén (2007) har detta skett för att det är inköpsorganisat-

ionens verksamhet som har makten att nå slutkunden, då det är de som har kontrollen över butikshyllorna 

och kunskap om slutkundens beteende.  
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Enligt Hultén (2007) finns tre 

olika märkesstrategier i en 

professionell kedja, denna 

modell grundar sig från det 

sortimentsbyggande och va-

rumärkeslogiken kedjan vill ha 

på sina produkter de säljer till 

slutkunden som i detta fall är 

konsumenterna. De tre varu-

märkesstrategierna får därmed 

betydelse när det avser vem 

som har makt i relationen, kan även tillföra press på leverantören. Den första strategin är, som vi även 

nämnde i inledningen den ”interna märkesstrategin för sitt varumärke” som exempelvis IKEA, H & M och 

Gina Tricot. Denna strategi gör att leverantören blir beroende av inköpsorganisationen, då slutkunden 

inte vet vem som producerat varan och inte heller leverantörens varumärke. Det bidrar till att slutkunden 

aldrig ser leverantörens varumärke utan enbart IKEA:s. Vilket gör att slutkunden som i detta fall är kon-

sumenten inte får någon bild av vem som producerat varan. Inköpsorganisationen får här kontroll över 

leverantörens produkter och leverantören hamnar i en beroendeställning till inköpsföretaget.  Genom 

denna strategi tar kedjan på sig större kostnadsansvar och det finns chans till större marginaler som ger 

högre lönsamhet.  Vid detta tillvägagångssätt kan kedjan tillsammans med leverantören utarbeta nya idéer 

och driva fram sin egen design på produkterna.  

 
Den andra strategin kallas ”mixad varumärkesstrategi för eget och andras varumärke”, detta kan exempel-

vis vara ICA, Expert och Stadium. Situationen ser något annorlunda ut i denna strategi för slutkundens 

kännedom om leverantörens varumärke. Slutkunden vet här vid vissa varumärken vem som är leverantö-

ren men vid ICA:s egna varor vet de inte vem tillverkaren är.  Den ”externa märkesstrategin för andras 

varumärken” är den tredje strategin, kedjor som Synsam och Löplabbet. Kedjans sortiment bygger på 

andras varumärke och vid denna situation ser konsumenten leverantörens varumärke. Annorlunda i denna 

strategi tillskillnad från de andra två är att kunskap mellan kedjan och slutkund är betydande detta för att 

varumärkena många gånger är karakteriseras av ett högt kunskapsinnehåll.  

 
Enligt Bonner och Calantone (2004) resulterar relationsarbete till inköpsorganisationer oftast i fördelar, 

detta för att påverka köparens köpbeteende på ett positivt sätt. Att ha en relation med rätt inköpsföretag 

ger lönsamhet för leverantören. Detta för att inköpsorganisationer är benägna att köpa produkter till en 

Figur 4: Märkesstrategier i en professionell kedja. Hul-
tén, Bertil. (2007). sida 113 
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hög och jämn hastighet och ha effektiva inköpsprocesser för att leverantören ska ha en låg orderhantering, 

lite i lager, låga produktions- och försäljningskostnader. Det är därför viktigt för leverantören att på ett 

medvetet och rätt sätt hantera sina relationer till inköpsorganisationen, detta då de styr vem de vill ha som 

leverantör. Att ha en gynnsam och utvecklad relation är därför viktigt, då båda parter har en likartad in-

blandning, att försöka skapa ett beroende åt något håll är ett tecken på en misslyckad relation.  En beroen-

deställning kan uppmuntra till samarbete men det är inte lönsamt i längden med den sortens relation. Då 

en inköpare har stora krav och begär mer av en leverantör kan det medföra att tillverkaren specialiserar sig 

till en begränsad produkt. Det i sin tur bidrar till att företagets tillverkning och produkter inte förbättras 

och stannas av. Givetvis kan även situationen vara den omvända då företagen lever i en komplex värld där 

beroendeställningar och makt är ett relativt vanligt förhållningssätt.  

3.2	  Makt	  

3.2.1	  Vad	  är	  makt?	  
Enligt Nationalencyklopedin (ne.se) är makt inom samhällsvetenskapen en handling, med vilket menas en 

maktutövning eller förmåga att kunna utöva en maktövning, det vill säga maktresurs. Vanligtvis utövas 

makt direkt när en aktör, A får B att handla enligt A:s vilja, även om handlingen strider mot B:s vilja eller 

intressen. Makten kan även utövas på indirekt väg.  

 
Enligt Nationalencyklopedin (ne.se) utgörs vanligtvis A:s förmåga att utöva makt av maktresurser som 

denne kan belöna eller bestraffa B med. Maktresurser kan exempelvis vara vålds- och tvångsmedel, ar-

betskraft, kontroll över ekonomiska resurser som pengar och produktionsmedel samt symboliska belö-

ningar och bestraffningar. Kostnaden av A:s maktutövning över B beror delvis på B:s reaktioner. Maktut-

övning baserad på vålds- eller tvångsmedel leder oftast till negativa reaktioner hos B och blir därför insta-

bil. Ekonomiska resurser uppfattas vanligen som mera neutrala av B, medan symboliska maktmedel ses 

som lagliga. Maktresurser kan också antas ha konsekvenser för andras handlande, utan att behöva tas i 

användning, tillexempel genom att B:s förväntningar om A:s önskningar påverkar B:s handlande.  

3.2.2	  Maktbalans	  
Enligt Mattsson (2002) kan en maktbalans förekomma mellan företagen, maktbalansen är avgörande för 

vilken relation inköpsorganisationen och leverantören har. Om relationen mellan parterna är av den trad-

itionella typen är det vanligtvis pris och leveransvillkor som påverkas av den starkare parten. Vid en relat-

ion av partnerskapstypen, påverkas vanligtvis hela avtalets innehåll samt tidsutsträckning av den starkare 

partens vilja.  
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Eventuell maktbalans som kan uppstå mellan inköpsorganisation och leverantör är enligt Mattsson (2002) 

beroende på om företaget befinner sig i en inköps- eller leverantörsposition. Den typ av makt en leveran-

tör har vid förhandling med inköpare, är när det inte finns ett stort antal konkurrenter på marknaden, 

inköpsorganisationen har då inte någon möjlighet att välja mellan olika alternativ. En annan form av makt 

en leverantör har är om produkten de tillverkar är unik eller att leverantören producerar en betydelsefull 

detalj i inköparens produkt som de inte kan vara utan.  Makten som en inköpsorganisation besitter är om 

de representerar en slutkund som ger hög omsättning för leverantören, även vid priskänsliga och standar-

diserade produkter har inköpsorganisationen maktpositionen. Enligt Canie¨ls och Gelderman (2007) anses 

i allmänhet makt, och ömsesidigt beroende vara viktiga begrepp för förståelsen mellan inköpande organi-

sation och leverantörer.  

 
Enligt Donaldson och O´Toole (2002) är det svårt för en inköpsorganisation att endast ha en leverantör. 

Detta för att det är komplicerat att förändra relationen eller byta leverantör, detta förhållande passar end-

ast på vissa företag och situationer. Enligt De Toni och Nassimbeni (1996) ökar pressen på mindre leve-

rantörer till större inköpsorganisationer, främst då de större företagen beställer stora volymer som kan 

leda till att leverantörerna inte har möjlighet att tillverka produkterna i samma takt som de säljs. Även 

vanligtvis förekommande för små leverantörer är deras knappa lagringsutrymmen, vilket försvårar för 

dem att kunna hålla sina produkter i lager.  

 
Canie¨ls och Gelderman (2007) påstår att ett förhållande bör kännetecknas av hög inblandning mellan 

inköpare och leverantörer, behöver nödvändigtvis inte betyda att det råder en balanserad maktposition 

mellan parterna. Det råder en stor variation mellan alla leverantörsrelationer, det som bör finnas i åtanke 

är att alla relationer är viktiga och ska skötas med omsorg och givetvis inte utnyttjas genom makt eller 

beroendeställning. Caporaso (1978) beskriver beroendet och även hur parterna ska förhindra att hamna i 

en beroendeställning. För att få en större förståelse av begreppet beroende ska man enligt artikeln ta hän-

syn och analysera alla externa faktorer som kan påverka förhållandet.  

 
Att förlita sig på andra är också en typ av beroendeställning enligt Caporaso (1978), detta för att det skap-

ar en obalans i förhållandet som då kan mynna ut i ett beroende. Därför är det nödvändigt att sträva efter 

en ömsesidig kontroll som medför ett beroende till varandra i en relation. Enligt Canie¨ls och Gelderman 

(2007) bör inköpsorganisation upprätthålla en mängd olika relationer med olika leverantörer, förvaltning-

en av dessa relationer bygger allt mer på makt och beroende mellan de båda parterna. Det anses vara vik-

tig att förstå makten och beroendet för att ha en förståelse för inköpande företag som såväl leverantörsfö-

retaget.  
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Hur ett beroende kan uppstå mellan två parter är enligt Caporaso, (1978) då den ena parten behöver nå-

got från den andra medan den andra inte behöver något från den första, detta medför en obalans i förhål-

landet och därmed ett osunt beroende. För att reducera risken att hamna i en beroendeställning som ex-

empelvis en nation är det angeläget att ha ett stort antal köpare nationen kan exportera till. När makt ut-

övas  är det viktigt att ta hänsyn till människan bakom företaget och reflektera över de etiska aspekterna i 

samhället. 

3.3	  Etik	  

3.3.1	  Vad	  är	  etik?	  
Etik och moral används ofta i vardagsspråket med liknande betydelse, enligt Collste (2010) härstammar 

dem från grekiskan och latin där båda orden betyder sed, sedvänja. Numera skiljs dessa två begrepp i allt 

större utsträckning. Moral betecknar handlingar och ställningstaganden med vilket menas praktiken. Etik 

betecknar reflektionen över det moraliska handlandet och de moraliska ställningstagandena med vilket 

menas teorin, det vill säga hur du bör göra eller bete dig.  Enligt nationalencyklopedin (ne.se) uppfattas 

ibland etik och moral som synonymer, men här avses med moral människors praktiska handlande och 

därmed förbjudna, inte alltid klart uttryckta värderingar. En persons eller grupps moral visar sig i vad de 

gör eller underlåter att göra. Med etik avses den teoretiska reflektionen över moralen och dess grund.  

3.3.2	  Etikproblem	  
Erikproblem mellan företag uppstår när den ena parten är jämförelsevis starkare eller dominerande än den 

andra parten. Enligt Svensson och Wood (2008) ska företaget se sina leverantörer som en jämlik partner 

och ha respekt för dem. En leverantör ska inte tolerera att vara i en underlägsen ställning till inköpsorgani-

sationen i etiska relationer där de tillsammans ska arbeta, skapa värde och konkurrensfördelar. Leverantö-

rerna har mycket kunskap om produkterna som inköpsorganisationen kan ta tillvara om de värnar om 

relationen. Svensson och Wood (2008) fortsätter med att det förekommer en orättvisshet i näringslivet 

och att affärsetiken måste utvecklas. Förbättringar i sättet att tänka om etik måste ske och vinstmaxime-

ringen är inte alltid det viktigaste i det långa loppet då riskerna även måste belysas i en situation som 

denna.  

3.4	  Risk	  
Relationer medför en risk, enligt Das och Teng (1998) bör företag vara medvetna om motpartens avsikt 

och mål med samarbetet. Givetvis behöver inte allt ske medvetet utan det kan även ske av misstag, där 

avsikterna från början var att främja båda företagen men att det under samarbetets gång har förändras på 

grund av att exempelvis omständigheterna runt omkring samarbetet förändras. Därför är det viktigt att 

med detaljerade avtal över båda parters åtaganden och ansvar gentemot varandra och relationen finns.  
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Enligt Göran Stöth (2011-05-03), universitetsadjunkt vid Linnéuniversitet i Kalmar, kan avtalslagen ju-

stera eller ogiltigförklara avtal som slutits på oskäliga villkor samt om en stark part utnyttjar en svagare 

part. Stöth menar att det inte finns någon säkerhet att domstolen dömer till fördel för den svagare parten i 

ett domstolsbeslut. Företag är skyldiga att inse omfattningen av avtalet, vad som krävs för att uppfylla 

avtalet och detta bör då givetvis göras innan avtalet sluts. Domstolen kan häva avtalat om den svagare par-

ten kan påvisa att avtalet formulerats på ett sådant sätt att det i efterhand blivit tydligt att avtalet ställer 

orimliga krav på den svagare parten och utnyttjats på ett oskäligt sätt. 

 
”Det är sällan det finns villkor som är till båda parters fördel.” 

Göran Stöth (2011-05-03) 

 
Stöth (2011-05-03) berättar vidare, om den svaga parten ingått ett avtal med en starkare part där villkoren 

är oskäligt ojämna är inte ett domslut, för att häva avtalet alltid en optimal lösning. Främst inte för den 

svagare parten, då den starkare parten inte kommer att vilja genomföra framtida affärer och de har då mist 

sin största kund. Den starkare parten kan ge den mindre parten dåligt rykte, domstolsbeslutet har då för-

satt den svage parten i en situation där de får svårare att sluta avtal med nya kunder. Den optimala lös-

ningen hade enligt Stöth (2011-05-03) varit om båda parter hade förhandlat fram villkor som passar dem 

båda två innan avtalet slöts. Detta kan dock vara svårt i praktiken då storleksskillnaden påverkar parterna 

där de stora aktörerna kan ställa vilka villkor de vill. 

 
”Att skapa en avtalsbalans bidrar till en långvarig och trevlig relation.” 

Göran Stöth (2011-05-03) 

 
Vad mindre företag bör tänka på när de ingår avtal med större organisationer är enligt Stöth (2011-05-03) 

att säkerställa samförstånd mellan parterna, se upp med medveten otydlighet i avtalet, eftersträva rimlig 

avtalsbalans samt göra en ordentlig riskanalys. Allt detta för att få en så bra framtid för företaget som möj-

ligt och en långvarit relation.  

 
Har företaget en hög anpassning i relationen kan enligt Hallikas et al. (2002) leverantören utsättas för en 

hög risk samtidigt som inköparen undgår risken om denne inte har något direkt krav på vilka kvantiteter 

som skall säljas. Av dessa anledningar är det viktigt för de båda parterna att undersöka och ha kunskap om 

de risker de tar i relationen. Detta för att förebygga riskerna med relationen, dels genom att dela ovisshet-

en genom kontraktering och dels att inte vara beroende av enbart en relation då det är förenat med stora 

risker. Det resulterar i att företagen tillsammans kan på ett övergripande sätt identifiera vilka hot och möj-
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ligheter som finns inom nätverket. Detta medför en ökad förståelse för samtliga parter, bättre beslut fattas 

och risken reduceras för företagen i nätverket. 

 
Enligt Das och Teng (1998) kan en relation minimera risken då en leverantör samarbetar med en part 

närmare marknaden med produktutveckling, det vill säga försäljningsorganisation. Det som främst moti-

verar till samarbete mellan två företag är att dra nytta av de fördelarna som uppstår på grund av relation-

en. Författarna fortsätter att det är viktigt att företagen värnar om varandra samt likartade åtagande inom 

partnerskapet, dysfunktionellt samarbete kan leda till problem i relationen.  

 
Hallikas et al. (2002)  delar upp riskarbetet i fyra olika steg, ett företag kan arbeta för att förhindra att 

risker uppstår när företag agerar i partnerskap och nätverk.  

1. Riskidentifiering - Är en fundamental del av hanteringsprocessen då företaget måste ha kunskap om vad 

som kan skapa osäkerhet i relationen. För att kunna göra detta måste en kartläggning av riskerna identifie-

ras av företaget.  

2. Riskutvärdering - När riskerna utvärderas måste företaget välja olika sätt att hantera riskerna, sätt som 

fungerar både för det enskilda företaget och för nätverket. Vanliga risker som bör utvärderas är förhöjda 

kostnader, försämrad försäljning, förtroende, rykte, förlust av kunskap och kompetens samt risken att 

förlora sin position i nätverket.  

3. Hantera risken - Företaget måste dock vara medvetna om att det finns risker som enbart rör det enskilda 

företaget och att de inte kan förlita sig på att nätverket skall hantera dessa utan att de måste agera själv. 

Det kan ske en riskförskjutning, då en riskfaktor förflyttas från en aktör till en till en annan, vanligt före-

kommande mellan en leverantör och inköpsorganisation.  

4. Riskövervakning - Eventuella riskkonsekvenser och sannolikhet att riskerna inträffar förändras ständigt 

samtidigt som nya risker uppkommer. Dessa förändringar kan exempelvis vara omställningar som sker i 

nätverket, hos kunderna, teknikutveckling och att strategierna förändras med partners och konkurrenter. 

Övervakningsarbetet är därför av yttersta vikt för att hantera risker. 
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4.	  EMPIRI	  
 
I detta kapitel kommer vi att presentera den empiri vi fått fram genom 

våra sex företags intervjuer under uppsatsens gång. Vi kommer att pre-

sentera IKEA och dess leverantörer för sig och därefter ICA och dess 

leverantörer. Tre av leverantörerna har valt att vara anonyma därav 

påhittade företagsnamn. Vidare företagsbeskrivning finnes i bilagorna. 

 

4.1	  Relation	  

4.1.1	  Leverantörens	  relation	  med	  IKEA	  	  
Tord Skoog, IKEA berättar att de är en samlad inköpsorganisation, ett stort företag som köper stora vo-

lymer och har därav stora möjligheter att påverka vilka leverantörer de vill samarbeta med. Arbetet med 

att välja leverantörer gör IKEA tillsammans med de ansvariga för IKEA:s kategorier, produktsortiment 

och valet sker under ”four eyes principle”. Vilket innebär att beslut om blivande leverantörer måste föran-

kras i organisationen och kan alltså inte tas av en enskild person. Samma princip gäller vid nedläggningen 

av en leverantör.  

 
IKEA anordnar gemensamma leverantörsdagar där de olika leverantörerna presenteras för varandra. 

Skoog anser dock inte att detta är den enda kontakten som leverantörerna har med varandra, han är ganska 

övertygad om att kommunikation mellan dem sker utan att IKEA vet om det. Varför leverantörerna har 

kontakt med varandra är inte klart, Skoog misstänker att de är nyfikna på varandras situationer i kontakten 

med IKEA. Leverantörerna representeras inte alltid för varandra utan det är vissa som är utvalda och in-

troduceras för varandra, medan andra är hemlighetsstämplade.  

 
Involveringsgraden till leverantörerna är enligt Skoog hög, det anses viktigt att relationsgraden hålls på 

sund nivå, dels av ekonomiska skäl. De övervakar involveringsgraden för att den inte skall bli allt för per-

sonlig då personalomsättningen i de fallen kan påverka relationen. En typisk relation behålls av en inkö-

pare inom organisationen i 3-5 år men att det kan vara både kortare och längre period.  

 
Soffa AB:s största kund är IKEA, denna inköpsorganisation är störst sett till försäljningsvolym.  Även flera 

av företagets kunder är stora internationella kedjor. De önskar en relation med nära samarbete där de 

tillsammans kan skapa fördelar för inköpsorganisationen, genom att erbjuda olika typer av produkter som 

kompletterar varandra. De önskar även en dialog mellan företagen och inte enbart att förhandlingen skall 

handla om priset. Respondenten för Soffa AB anser att relationen mellan två företag kan vara extra kom-
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plicerad med större inköpsorganisationer då de vanligtvis ställer högre krav på sina leverantörer. Soffa AB 

drar nytta av att de har en närhet och flexibilitet till marknaden då jämfört med sina konkurrenter som 

befinner sig mestadels i Kina. Att finnas nära sin marknad kan Soffa AB även erbjuda kortare tillverknings- 

och transporttider. De kan tillverka och leverera en order på 3-4 veckor till vilken inköpsorganisation som 

helst, tillskillnad från en kinesisk tillverkare där det tar uppemot 13-14 veckor för att tillverka och leve-

rera produkten.  

 
Respondenten för Soffa AB anser att samarbetet med inköpsorganisationen fungerar bättre om relationen 

är öppen, vilket ofta inte är fallet hos de större kedjorna trots beställningar av stora kvantiteter. Vid avtal 

med större inköpsorganisationer är det ofta inköpsorganisationen själv som står för en stor del av produkt-

utvecklingen och Soffa AB blir mer av en producent än leverantör till dem.  

 
Lampa AB har endast IKEA som kund, tillsammans med denna inköpsorganisation utvecklar de sitt sorti-

ment och effektiviserar inom företaget. I dagens företagsklimat måste effektiviseringar ske på samtliga 

punkter. Exempelvis inom tillverkningen, materialhanteringen och transporterna berättar respondenten 

från Lampa AB. Inköpsorganisationen har därav anställda som enbart arbetar med att hjälpa sina leverantö-

rer att bli effektiviserade och bättre på alla sätt. Utvecklingsarbetet har bidragit till att Lampa AB blivit 

konkurrenskraftiga mot många av producenterna i samma bransch. Arbetet tillsammans med IKEA upp-

levs som mycket utvecklande berättar respondenten men det kan även vara ansträngande i vissa situationer 

då de emellanåt inte kan påverka besluten. 

 
Lampa AB har en konkurrensfördel då de befinner sig lokalt till sin marknad och inköpsorganisationen. 

Detta bidrar till att de kan leverera på bättre villkor och effektivisera logistiken, vilket gör att inköpsorga-

nisationen slipper lagerhålla varorna som kan vara aktuellt vid val av en annan leverantör. 

 
”Det finns ingen som har råd att lagerhålla stora kvantiteter längre, oavsett storlek på företaget.” 

Respondent, Lampa AB (2011-04-19) 

 
Lampa AB strävar efter att erbjuda sin inköpsorganisation ett oslagbart pris samt kvalitet på produkterna 

de tillverkar. För att lyckas med detta arbetar de efter visionen; bli världsledande inom den typ av pro-

duktionsteknik de använder. De har en högre grad av automation jämfört med andra producenter i samma 

bransch på grund av detta vet respondenten att de är störst i Sverige.  

 
Respondenten för Lampa AB håller med om vårt argument, att det blir allt fler större kedjekonstellationer 

i Sverige med stora inköpsorganisationer. Detta påverkar företaget genom att de måste tillverka större 
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batcher för att få ekonomin att gå ihop. De enda relevanta inköpsorganisationerna som kan tänkas köpa 

produkter i dessa volymer är de stora kedjorna.  

4.1.2	  Leverantörens	  relation	  med	  ICA	  
Stefan Waller, ICA säger att de har stora möjligheter att välja sina leverantörer, de väljer strategiskt ut 

vilka leverantörer som är aktuella. För att bli aktuell leverantör till ICA är priset först och främst en viktig 

faktor, också att leverantörens produkt strategiskt passar med de andra varorna. En fördel för leverantö-

ren är om de har etablerad försäljning av produkten och ett starkt varumärke, finns även andra aspekter 

som är viktiga. Waller påpekar att även om leverantören erhållit ett samarbete med ICA och fått in sin 

produkt i deras sortiment, är det viktigt att fortsätta arbeta med sitt varumärke.  

 
Waller anser att ICA bör använda sig av en stor samling av leverantörer och att ingen av dessa får bli allt 

för dominant. Detta kan reduceras genom tätare arbete, främst med utvecklingsarbete för att hålla leve-

rantörsmångfalden vid liv. Det förekommer relationer där ICA är överinvolverade, i dessa relationer är 

ICA beroende av leverantörens varumärke eller tjänst för att lyckas med ICA:s egna varumärke. 

 
Birgitta Starck, Stensåkra Charkuteri AB berättar att de vill ha nära relationer som baseras på äkthet och 

ärlighet. Företaget arbetar med ICA på en lokal nivå runt om i Småland, Blekinge och Östergötland. De 

arbetar mycket med relationer och bjuder ofta in olika inköpsorganisationer till fabriken, där de visar till-

verkningen av produkterna. Starck berättar vidare om hur företaget skulle vilja utveckla en strategi för 

vilka kunder som skulle passa dem. Detta för att företaget vill ha kunder som representerar kvalitet för att 

höja deras varumärke, dock har de inte möjlighet till detta av tidsmässiga och kostnadsskäl. Företaget har 

även ett stort samarbete och engagemang med speedwayklubbarna runt om i Sverige. Denna relation arbe-

tar Starck mycket med och eftersträvar förbättring.  

 
Respondenten på Mjölk AB förklarar vikten av jämlikhet och att ”ge och ta” inom relationen, förhållandet 

skall byggas på långsiktighet. Viktiga faktorer för att skapa en relation är professionaliteten och kompeten-

sen i relationen. Det är av vikt att parterna uppfyller de löften som avgetts. Mjölk AB har ett starkt eget 

varumärke vilket gör dem betydande för inköpsorganisationen, något de anser som mycket viktigt. Re-

spondenten förespråkar användandet av många kunder för att säkra sin överlevnad och minska sin sårbar-

het. 

4.1.3	  Leverantörens	  samarbete	  med	  IKEA	  
Skoog berättar att relationen med leverantörerna fungerar genom att IKEA arbetar i olika inköpsteam. 

Varje team består av tre medarbetare där de har positionerna; inköpare, tekniker och orderadministratör. 

Inköparen som ansvarar för teamet har kontakt med leverantören ca 2-3 gånger per vecka. Kommunikat-
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ionen med leverantörerna är situationsanpassad enligt Skoog, hur frekvent de gör fysiska besök skiljer sig 

mycket från fall till fall. Skoog säger att de vanligtvis besöker varje leverantör i genomsnitt 6-12 gånger 

per år men detta kan alltså avvika. 

 
IKEA bedriver mestadels utvecklingsarbetet tillsammans med sina leverantörer enligt Skoog. Utvecklings-

arbetet kan exempelvis vara att utveckla nya produkter, utveckla leverantörens logistiklösningar samt 

hjälpa leverantören att utveckla sin produktionsteknik. Detta för att lättare kunna tillgodose IKEA:s be-

hov, för att effektivisera, kostnadseffektivisera och utveckla de pågående projekt. När de gör detta blir 

denna relation mer ett partnerskap än en strikt ”köp-och-sälj” relation.  

 
Respondenten för Soffa AB anser att nyckeln till överlevnad, som leverantör till stora inköpsorganisation-

er, är att utvecklas tillsammans. Utvecklingsarbetet leder till att företaget kan konkurrera med fjärran 

östern i prisfrågan, då de har kortare ledtider och lagerhållningen av produkter undviks. Detta bidrar till 

att Soffa AB kan göra framgångsrika affärer även med mindre inköpsorganisationer, tillsammans kan de dra 

nytta av det redan gjorda utvecklingsarbetet vilket respondenten anser är ett framgångskoncept. Kompli-

cerat i en situation som denna är att den stora inköpsorganisationen investerar i relationen och vill därmed 

kontraktera någon form av ensamrätt hos leverantören. Ett annat problem i denna situation är att utveckl-

ingen sker på ett sådant sätt att produktionen enbart passar den stora inköpsorganisationen, leverantören 

får då svårt att genomföra ett samarbete med någon annan inköpare. Soffa AB anser att de inte anpassat sig 

allt för mycket efter den stora inköpsorganisationen, utan drar nytta av utvecklingsarbetet och vänder sig 

även till andra inköpande företag.  

 
”Det gäller att utnyttja situationen när du tvingas till anpassning, inte bli beroende av den.” 

Respondent, Soffa AB (2011-04-19) 

 
Utvecklingen inom produktionen hos Soffa AB har till stor del skett för att de tillsammans ska utvecklas 

med inköpsföretaget. Inköpsorganisationen ställer höga krav på att Soffa AB ska vara kostnadseffektiv, lett 

till att de är mer konkurrenskraftig gentemot andra tillverkare. På grund av utvecklingsarbetet kan Soffa 

AB säkra sin överlevnad genom att även öka sin försäljning till andra kunder. IKEA har ett bättre pris på 

produkterna på grund av de enorma kvantiteter de köper. Priser för andra kunder är något dyrare men på 

grund av utvecklingsarbetet ihop med inköpsorganisationen har de försäkrat sig om att vara mer konkur-

renskraftiga och sälja större kvantiteter till ett bättre pris även till andra kunder. Kontakten med inköpsor-

ganisationen sker på daglig basis då företaget har en Key Account Manager vid varje tillverkningsenhet 

som hanterar kommunikationen med inköpsorganisationen. Det är vanligt att flera representanter från 
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Soffa AB är med när de träffar inköpsföretagen vid förhandlingar, då de tillsammans kan motstå allt för 

höga krav. 

 
Lampa AB har en nära relation med IKEA där de kommunicerar dagligen, i vissa fall flera gånger om da-

gen. Inköpsorganisationen har en anställd som enbart ansvarar för arbetet hos Lampa AB och står vanligtvis 

för kommunikationen. Utvecklingen till ett nära samarbete har skett under de senaste sex åren, av anled-

ning att inköpsorganisationen ställer högre krav på kostnader och effektivitet. Respondenten för Lampa 

AB berättar att det inte skulle vara möjligt att hålla priserna de har till inköpsorganisationen till ett flertal 

mindre kunder. Detta är ett volymbaserat problem då flera kunder skulle kräva en mer frekvent omställ-

ning av produktionen för olika batcher och en förminskad effektivitet i logistiken.  

 
Eftersom Lampa AB och IKEA har en nära relation sker vanligtvis produktutvecklingen och framtagandet 

av nya produkter tillsammans, ibland genom att inköparen framställer en produkt själv. I detta arbete 

säger Lampa AB att det bästa för dem är att vara med från början i utvecklingsarbetet av en ny produkt, då 

de kan se till att produktionen sker på ett optimalt sätt. Målet med utvecklingsarbetet är att sänka priserna 

för den stora inköpsorganisationen, de mäter ständigt en mängd parametrar på Lampa AB:s effektivitet. 

Kvaliteten på produkten är avgörande då det är dyrt för inköpsorganisationen att hanterar returer från 

slutkunden av kvalitetsskäl. Den problematik Lampa AB upplever är att de har ett för nära samarbete till-

sammans med IKEA, detta då de har svårt att hitta andra kunder. Det beror på att de inte har tillstånd av 

IKEA att marknadsföra och promota sig om att de levererar produkter till dem.  

4.1.4	  Leverantörens	  samarbete	  med	  ICA	  
Den policy som ICA arbetar efter finns tydligt i ”ICA:s goda regler” och syftar till att relationen ska vara 

den bästa möjliga med deras leverantörer. Med de mindre leverantörerna på lokal nivå följer liknande 

policy, dock är de inte lika hårt styrda rent faktabaserat. Waller säger att ICA strävar efter ett samarbete 

med mindre leverantörer, de försöker få in dem i ICA:s logistiksystem och det automatiska ordersyste-

met. Detta för att leverantören skall kunna hålla uppe tempot gentemot ICA och kunna leverera varor i 

rätt takt. Som liten leverantör ställs det ofta höga krav men det är också en möjlighet att utvecklas vid ett 

samarbete med ICA. De krav som gäller alla leverantörer, vare sig mindre eller större, är kraven som rör 

hälsa och juridiska aspekter.  

 
Waller berättar att ICA bedriver ett samarbete med vissa leverantörer vilket skapar ett utvecklingsarbete 

för de båda parterna. Kontakten med leverantörerna sker generellt i cykler där det följer en viss struktur, 

men det beror på vilken leverantör det gäller. Om oplanerad kontakt sker är detta oftast i samband med 

prisförändringar, sortimentsutveckling eller utvecklingsarbete.  



36 
	  

 
Starck, Stensåkra Charkuteri AB anser att det är viktigt att växa tillsammans med inköpsorganisationen, att 

man är lyhörd för varandra och finner tillit. Företaget föredrar därav kontakt med inköpsorganisationen 

minst en gång i veckan för att stämma av situationen och hålla god kontakt. Då verksamheten inte är så 

stor har de inte någon kontakt med de centrala delarna av inköpsorganisationerna, därav arbetar de lokalt 

med inköpsorganisationernas olika butiker. Anpassningarna de gjort efter inköpsorganisationerna har 

hjälpt dem i effektiviseringen av distributionen även när det gäller godkännande av livsmedelskrav.   

 
Då ICA byter medarbetare på inköpsavdelningen påverkas Mjölk AB av detta, dels för att de inte kan skapa 

en långsiktig personlig relation. Respondenten för Mjölk AB hävdar att partnerskap mellan företag har 

blivit känsligare, därav används endast partnerskap i vissa frågor och inte i avtal eller hela projekt. Re-

spondenten för Mjölk AB föredrar däremot ett partnerskap mellan de båda bolagen, för att nå en nära, 

personlig relation tillsammans med inköpsorganisationen. Exempelvis har de genom partnerskap arbetat 

fram ett unikt logistiksystem med inköpsföretaget vilket har varit mycket framgångsrikt för båda parterna. 

 
Då den sociala delen i relationen är mycket viktig sker kontakten med inköpsorganisationen flera gånger 

per vecka via mejl eller telefon. Utvecklingsarbetet med inköpsorganisationen kan alltid utvecklas berättar 

respondenten, att arbeta på ett bättre, smartare och effektivt sätt. 

 
”Det gäller att inte bara förvalta affären utan utveckla den med. ” 

Respondent, Mjölk AB (2011-05-20) 

 
Respondenten berättar att dagens relation mellan företagen sker på en professionell basis, jämförelsevis 

med hur det såg ut på 80- och 90-talet. Det tillhörde då vanligheterna att de båda parterna deltog i aktivi-

teter tillsammans för gemenskap där de exempelvis bjöd varandra på flera aktiviteter och där mat och 

dryck var vanliga inslag. I dagens läge finns det tydlig policys när det gäller alla former av gemensamma 

aktiviteter, där betalningsskyldigheten är uppdelad på de respektive parterna. Detta för att motverka alla 

typer av handlingar som kan tolkas som bestickelse. 

4.1.5	  Leverantörens	  beroendeställning	  till	  IKEA	  
Skoog säger att oavsett vilka leverantörer IKEA använder sig av når inte leverantörernas eget varumärke 

slutkunden, istället är det IKEA:s varumärke som präglar produkterna och når slutkunden. Detta är ge-

nomgående för möbelsortimentet, det finns dock undantag inom exempelvis hemelektronik och vitvaror.  

 
”Vi ställer inte högre krav på våra leverantörer jämfört med någon annan inköpsorganisation i branschen.” 

       Tord Skoog, IKEA (2011-05-02) 
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Den press IKEA ställer på sina leverantörer måste vara sund enligt Skoog, den får inte vara för hög men 

inte heller för låg. IKEA riktar press mot leverantörerna i frågor om pris, kvalitet, leveranstid, och till-

gänglighet då detta är pressen de upplever från slutkunden.  

 
Respondenten för Soffa AB anser att de inte befinner sig i beroendeställning till IKEA, utan de har snarare 

ett nära samarbete. Däremot medger Soffa AB att de skulle drabbas hårt om de skulle förlora sin största 

kund. Respondenten är övertygad om att fallet vanligtvis är så, även för många andra leverantörer inom 

olika branscher. Vidare ser respondenten i dagsläget inte någon risk med att samarbetet skulle haverera 

mellan de båda parterna, då de kan leverera till inköpsorganisationen på goda villkor samt det långvariga 

utvecklingsarbetet de har tillsammans.  

 
Respondenten för Soffa AB fortsätter beskriva de stora skillnaderna mellan olika inköpsorganisationer, den 

största skillnaden är hur varumärket i vissa fall aldrig når fram till slutkunden. Detta är vanligt förekom-

mande när de säljer produkter till IKEA. Denna stora inköpsorganisation säljer produkten under sitt eget 

varumärke, vilket leder till att slutkunden inte har kunskap om vilken leverantör som ligger bakom pro-

dukten. Anledningarna till detta anser respondenten för Soffa AB är att inköpsorganisationen vill möta 

slutkunden med sitt eget varumärke, samt att de vill skydda sig från konkurrens genom att konkurrenterna 

inte ska få tillgång till deras leverantörer.  

 
Den press Lampa AB upplever är att de sitter i en beroendeställning till IKEA. Lampa AB är beroende av 

inköpsföretagets framtida beställningar då de har gjort stora anpassningar mot denna. Respondenten för 

Lampa AB nämner att en beroendeställning hade upplevts ännu värre om de haft avtal med tre olika in-

köpsorganisationer istället för enbart med en stor inköpsorganisation, som är läget idag. Detta beror på att 

de då hade haft tre stora inköpsorganisationer att anpassa sig till och det skulle då vara enklare för en av 

dessa att vända sig till en annan leverantör och avsluta samarbetet. Därav känner Lampa AB sig ändå posi-

tiva till situationen även om inköpsorganisationen i många fall äger produktdesignen och företagets varu-

märke aldrig når fram till slutkunden.  

4.1.6	  Leverantörens	  beroendeställning	  till	  ICA	  
Enligt Waller utför ICA givetvis en viss prispress, främst genom att analysera vad leverantören tar betalt 

för, hur högt deras varumärke är värderat samt om produkten är attraktiv för slutkunden när ICA gjort 

sina påslag. Efter utvärderingen förhandlar ICA om priser med leverantören. Relationen med de leveran-

törer som tillverkar ICA:s egna varor anser Waller finner det intressant att tillverka dessa produkter, det 

skapar stora volymer även om leverantören inte har bra vinstmarginal. Flera av de leverantörer som till-

verkar dessa produkter har vanligtvis egna varor inom samma kategori. Genom att tillverka stora volymer 
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med ICA:s varumärke kan leverantörerna utveckla sin egen produktion och därmed bli mer effektiva. Hur 

vinsten ser ut i denna produktion för en leverantör skiljer sig åt samt beror på hur stor och väletablerad 

leverantören är. 

 
Starck berättar att Stensåkra Charkuteri AB arbetar ofta med demodemonstrationer ute i butikerna och 

visar därmed upp sig för slutkunden som får en bild av företaget och varumärket. Starck berättar att relat-

ionen med inköpsorganisationerna och då speciellt ICA är mycket god, däremot har de inte velat göra allt 

för stora anpassningar mot dem då de inte är intresserade av att producera större volymer för tillfället. 

Detta för att de inte vill bli som ”alla andra”, Stensåkra Charkuteri AB vill vara små och lokala med det 

goda rykte de har idag, använda sig av bra råvaror och ha god kvalitet på produkterna. Starck känner inte 

någon press från inköpsorganisationerna, på företaget stöttar de varandra för att inte falla för inköpsorga-

nisationerna och börja förändra produkterna med mer tillsatser. De har lyckats stå emot kvalitetssänkning-

en länge och vill även göra det i framtiden. Starck förmodar inte att inköpsorganisationen ansett detta som 

ett dumt val att Stensåkra Charkuteri AB behållit sin lokala prägel och därmed ses som en mindre leveran-

tör. Detta anser Starck beror på att inköpsorganisationerna vill ha leverantörer som kan leverera kvalita-

tiva, lokala produkter.  

 
Starck berättar att de inte befinner sig i någon beroendeställning för tillfället. Då företaget inte i dagsläget 

har något avtal med inköpsorganisationer centralt kan de därför vara flexibla i vad de vill göra och så vi-

dare för att inte bli en av ”alla andra”. De har heller inte haft möjlighet att tidigare ingå ett centralt avtal då 

lokalerna varit små vilket bidragit till att en så stor produktion inte skulle vara genomförbar.  

 
Mjölk AB anser att de befinner sig i ett ömsesidigt beroendeförhållande där de är beroende av ICA, men 

ICA är även beroende av dem. Orsaken till detta är att de är beroende av ICA:s volymer och ICA är bero-

ende av Mjölk AB:s produktionskapacitet och varumärke. På lång sikt finns hotet att konkurrenter skulle 

kunna nå liknande produktionskapacitet som Mjölk AB, i dagsläget finns dock inte detta orosmoment. 

 
Mjölk AB har ett varumärke som är starkt på marknaden, därav är de välkända för slutkunden. Detta har 

de delvis uppnått genom egen stark och bred marknadskommunikation, de arbetar även via ICA:s kom-

munikationskanal till slutkund då de vill synas där köpbeslutet tas. Mot slutkund arbetar de även via blog-

gar, twitter, appar och olika tävlingar via hemsidan.  
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4.2	  Makt	  

4.2.1	  Leverantörens	  maktbalans	  med	  IKEA	  

Skoog anser att relationen med leverantörerna kan vara både positiv och negativ för den part som besitter 

makten. Det är många av leverantörerna som har IKEA som sin största kund och därmed är sannolikheten 

stor att leverantören är beroende av IKEA. Den positiva effekten av detta är att de tillsammans bedriver 

ett partnerskap med frekvent samarbete. Den negativa aspekten av att leverantören är beroende av IKEA, 

resulterar i att de båda parterna är likvärdigt beroende av slutkundens efterfråga av produkterna, indirekt 

påverkas leverantören av IKEA:s efterfråga.  

 
”Självklart skulle vi kunna utnyttja vår storlek för att vinna fördelar mot en mindre aktör, men vi väljer att inte göra 

detta.” 

Tord Skoog, IKEA (2011-05-02) 

 
Även IKEA är beroende av sina leverantörer i vissa situationer, som produktionsvolymer eller om leveran-

tören är unik med att producera den produkt. Unikheten på leverantören påverkar också vilken prispress 

IKEA kan ställa på leverantörerna. Skoog anser att de anpassar prispressen på leverantören utefter dess 

förutsättningar. I relationen med leverantörerna anser Skoog att IKEA har någon form av dominans på 

grund av sin storlek, därav fungerar relationen bättre för IKEA. Skoog anser att dominansen är lättare att 

hantera i en relation där de båda parterna är lika viktiga för varandra, jämfört med en relation där de inte 

är lika viktiga.  

 
Även om inköpsorganisationen mestadels bestämmer i relationen tillsammans med Soffa AB, nämner re-

spondenten att relationen fungerar bra då de har ett nära samarbete.  

 
”Att vara beroende av en inköpsorganisation är jobbigt, men det är lika jobbigt att våra underleverantörer inte är bero-

ende av oss på samma sätt som vi kan vara till vår inköpsorganisation.” 
Respondent, Soffa AB (2011-04-19) 

 
Respondenten för Lampa AB påstår att alla, inklusive de själva brottas med samma problem, att inköpsor-

ganisationen kan utnyttja sin stora ställning och ställa allt högre krav på en mindre leverantör. Detta är 

dock något de måste acceptera om de vill leverera till dessa företag. Ett problem i situationen med in-

köpsorganisationen är att Lampa AB och dess underleverantörer är relativt små gentemot inköpsorganisat-

ionen. Detta bidrar till en svårighet för Lampa AB att följa inköpsorganisationens tempo för tillverkningen 

då deras egna underleverantörer inte hänger med i den hastigheten.  
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4.2.2	  Leverantörens	  maktbalans	  med	  ICA	  
Enligt Waller väljer ICA aktivt att inte ha för stor makt i relationen till sina leverantörer. Detta sker ge-

nom att använda sig av flera leverantörer av samma eller liknande produkter för att försöka undvika stor-

het hos någon av leverantörerna. Det finns även exempel på leverantörer som har makt över ICA, när 

leverantörernas eget varumärke är så pass väletablerat på marknaden att det är främsta valet hos slutkun-

den, det skulle vara svårt för ICA att byta ut produkten ur sortimentet. Waller anser inte att ICA har nå-

gon fördel i de relationer där makten, på grund av storlek eller andra styrkor är till ICA:s fördel.  

 
”Alla relationer är olika och de kan se olika ut beroende på vem som har makten i relationen.” 

Stefan Waller, ICA (2011-05-06) 

 
Waller på ICA förmodar att det kan finnas en psykologisk press för en mindre leverantör att leverera till 

ICA på grund av storleksskillnaden. De är medvetna om det och eftersträvar att hantera situationen på ett 

professionellt sätt. Waller fortsätter att det skulle vara otroligt lätt för ICA att utnyttja sin storlek och 

exklusivitet på stora volymer för att pressa relativt mindre leverantörer, detta är något de försöker und-

vika enligt ”code of conduct”. Waller berättar att ICA strävar efter att ha ett bra och brett sortiment som 

uppskattas av slutkunden. 

 
Personkemin är mycket viktig vid relationer mellan inköpsorganisation och leverantör menar Starck, att 

rätt person sitter på rätt position. Hur inköpsorganisationerna hanterar makten till leverantörerna tycker 

Starck blir tydligt då de kan kräva mer av relationen och vid förhandling. Det är viktigt att man tillsam-

mans bollar fram ett bra beslut där båda parterna känner sig nöjda och glada.   

 
Då ICA och Mjölk AB har ett nära samarbete förekommer även situationer där makt utövas från inköpsor-

ganisationens sida. Då Mjölk AB levererar en stor del av den producerade volymen till ICA befinner de sig 

i ett underläge vid förhandlingar. Detta leder till att Mjölk AB känner stor press då det inte finns någon 

alternativ aktör som kan matcha den volym som är nödvändig vid de aktuella priserna. 

 
Respondenten för Mjölk AB skildrar ett exempel hur en stor inköpsorganisation kan utöva makt som orsa-

kas av storleksskillnader. I en situation där parterna inte kommer överens inom förhandlingen kan inköps-

företaget välja att genomföra ett nyhetsstopp, respondenten kallar denna fas ett i konflikten. Detta innebär 

att inköp av nyutvecklade produkter eller kampanjer uteblir. Fas två sker genom att inköpsorganisationen 

inte vill genomföra kampanjer tillsammans med leverantören. Tredje fasen är avyttring av hela sortimen-

tet, här upphör leveranserna helt. Denna fasindelning menar respondenten från Mjölk AB att många ked-

jor har på Svenska marknaden för att få fram viljan.  
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4.3	  Etik	  

4.3.1	  Etik	  mellan	  leverantör	  och	  IKEA	  
Skoog, IKEA anser att det är viktigt med affärsetik inom relationen mellan inköpare och leverantörer. Han 

påpekar framförallt bestickelse som något de måste hålla sig undan ifrån och detta tar IKEA helt avstånd 

ifrån. IKEA prioriterar även ärlighet och sunt förnuft i relationen med leverantörer. 

 
Soffa AB anser att det finns en viss etik i sina relationer med inköpsorganisationerna. Respondenten berät-

tar att affärsetiken fungerar mycket bra med svenska kunder, även om den största inköpsorganisationen 

ställer hårda krav så fungerar samarbetet bra. Respondenten antar att detta beror på likheten i kulturen 

mellan de båda företagen som bidrar till samarbetet och etiken. Deras pris på produkterna och leveranser-

na till inköpsorganisationen kan även vara en anledning till att de kommer överens så väl. Dock anser re-

spondenten att detta inte är fallet i alla relationer, av erfarenhet påstår han att känslan av nationellt eller 

etiskt ansvar mot sin leverantör försvinner vid geografiska och kulturmässiga gränser. 

 
Respondenten för Lampa AB anser sig tycka att inköpsorganisationen borde känna ett visst ansvar gente-

mot dem, förutsatt att de kan vara fortsatt konkurrenskraftiga i prisfrågan. Relationen mellan Lampa AB 

och inköpsorganisationen finns också bunden i ett avtal där båda parters åtaganden och skyldigheter finns 

återgivna. Avtal som dessa är bra då de garanterar en viss minimiomsättning som säkrar leverantörens 

överlevnad. Det de har i åtanke är att avtalen löper ut och om Lampa AB vill förlänga avtalet med inköps-

organisationen är det tidigare nämnda utvecklingsarbetet och prispressen som är av yttersta vikt.  

4.3.2	  Etik	  mellan	  leverantör	  och	  ICA	  
Relationerna skiljer sig åt mellan de stora leverantörerna på central nivå och de mindre leverantörerna på 

lokal nivå. Waller säger att kontakten med de stora leverantörerna går igenom ICA:s distributionscen-

traler och sköts på ett professionellt sätt enligt ICA:s policy. Etiken anser Waller är mycket viktigt i affärs-

relationen och är något som ICA prioriterar högt och arbetar synnerligen aktivt med. I ICA:s ”code of 

conduct” finns det skrivet att ingen inom inköpsorganisationen får beblanda sig med någon form av be-

stickelse, detta gäller i alla situationer. Även när det gäller affärsluncher och liknande betalar respektive 

part sin egen del, denna policy gäller i alla situationer. 

 
Stensåkra Charkuteri AB vill förmedla en äkthet och etiken är mycket viktig i affärsrelationen tycker 

Starck. Tyvärr finns det de som vill utnyttja andra företag, exempelvis: 
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”Runt jul, i december varje år så försöker våra större konkurrenter att köpa ur oss ut butikerna och vi har då inget att 

säga till om.” 

Birgitta Starck (2011-05-17) 

 
Vidare berättar Starck, på grund av att de har en så god relation med sina inköpsorganisationer gör att de 

försöker behålla Stensåkra Charkuteri AB:s produkter kvar i sortimentet.  

 
Mjölk AB arbetar med ”code of conduct” både med sina kunder och leverantörer. Respondenten berättar 

vidare om affärsmoralen, där olika prisanpassningar för de större inköpsorganisationerna förekommit. 

Respondenten menar att, är inköpsorganisationen störst, ska de även få bäst pris som inköpsfördel.  

4.4	  Risk	  

4.4.1	  Risk	  mellan	  leverantör	  och	  IKEA	  
I utvecklingsarbetet med effektiviseringen och kostnadsreduceringen anser Skoog att de arbetat främst 

med inköpsrollen ur strategisk synpunkt av uppenbara kostnadsskäl. IKEA har även arbetat med direktle-

veranser istället för lagerhållning, detta för att reducera riskerna inom koncernen.  

 
”IKEA strävar efter att vara en viktig kund för leverantören, detta för att reducera risken och förskjuta den på ett fram-

gångsrikt sätt.” 

Tord Skoog, IKEA (2011-05-02) 

 
När marknaden sviker händer det, enligt Skoog att IKEA köper större volymer av en leverantör än vad de 

egentligen behöver, en åtgärd för att hjälpa och inte gå miste om leverantören. Denna åtgärd görs efter 

prognosen då IKEA anser att marknaden inom kort kommer att stärkas igen. Det finns även i vissa fall 

kontraktbundna kvantiteter där parterna har åtagit sig att utbyta en viss kvantitet över en viss period, ett 

sätt att arbeta med denna marknadsosäkerhet. 

 
Press och anpassning som IKEA kräver av leverantörerna säger Skoog är uppgjort mellan de två parterna 

som slutit avtal. I denna situation måste leverantören besluta om de kan uppfylla de krav IKEA ställer på 

dem. Om leverantören har svårt att spegla dessa krav och denna press till deras egna leverantörer är det 

dennes problem och inte något som IKEA kan ta ansvar för. Av IKEA:s leverantörer finns det vissa som 

har full anpassning mot dem och vissa som knappt har någon anpassning alls, detta beror på vilken typ av 

produkt som tillverkas och hur unik den är. Det är leverantörens ansvar att se till att de kan leverera va-

rorna som avtalas i kontraktet. Det finns situationer där det är IKEA som fått anpassa sig mot de mindre 

leverantörerna i fråga om vilka volymer som är möjliga att tillverka samt om det funnits möjlighet att för-

ändra produkten. Skoog anser att denna situation är mycket vanlig.  
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Respondent för Soffa AB berättar att de inte kan ta för givet och räkna med något stöd från sina inköpsor-

ganisationer vid svikande marknad, oavsett om de är större eller mindre, om de inte avtalat om detta. 

Respondenten betonar därav vikten att ha avtal med större inköpsorganisationer. 

 
”Även om parterna har en bra relation står man i slutändan ändå på egna ben om det skulle börja gå dåligt” 

Respondent, Soffa AB (2011-04-19) 

 
Respondenten för Soffa AB poängterar att de är noga vid ingång av avtal att inte hamna i en situation där 

risk kan uppstå. Det finns aktörer i branschen som endast utnyttjar sin storlek och inte är intresserade av 

att skapa något samarbete, dessa aktörer kan vara svåra att hantera i olika situationer. Därav är det viktigt 

att ha kontakt och relation med flera olika kunder samtidigt påpekar respondenten.  

 
Största problemet i relationen med inköpsorganisationen är enligt Lampa AB att de har svårt att spegla 

inköpsorganisationens höga krav mot sina egna underleverantörer. I och med denna anpassning som skett 

till inköpsorganisationen, har en förskjutning av risken vid förlorad försäljning förts över till Lampa AB. 

4.4.2	  Risk	  mellan	  leverantör	  och	  ICA	  
De volymer ICA köper av sina leverantörer är ofta kontrakterade. Om marknaden skulle svika för produk-

ten som en leverantör tillhandahåller finns det kontrakt som innebär att ICA möjligtvis köper varan ändå. 

Någon form av stödköp är dock inte aktuellt, då det inte finns kontrakterat om det i avtalet vilket annars 

inte skulle vara till strategisk fördel för ICA.  

 
Riskerna som Starck anser kan uppstå för företaget är att de blir för stora och tappar de kvalitativa produk-

terna de har i sitt sortiment. Företaget vill nämligen inte använda tillsatser i produkten för att nå större 

kvantiteter, de har en bra produkt idag med bra kvalitet som de vill behålla även i framtiden. Skulle 

Stensåkra Charkuteri AB mista ICA som kund skulle det vara förödande. De försöker hantera situationen 

genom att använda sig av flera kunder samtidigt. Starck antar att om marknaden för produkten skulle 

minska skulle speciellt föreningar som de samarbetar med idag, köpa upp produkten och lagerhålla. Men 

dock antar inte Starck att de större inköpsorganisationerna skulle göra något liknande för att stödja dem. 

 
Respondenten, Mjölk AB menar att det alltid finns risk med att blir beroende av en annan part. Eftersom 

företaget har en överandel av försäljningen till ICA, ökar därmed risken att vara beroende till dem.  Skulle 

samarbetet med inköpsorganisationen försämras eller ta slut skulle detta slå hårt mot Mjölk AB, även om 

de är ett av Sveriges största varumärke. 
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5.	  ANALYS	  
 

I detta kapitel kommer vi att presentera vår analys, där referensramen och empirin vävs samman med våra egna tankar 

och reflektioner. Vi kommer även i detta kapitel reflektera över skillnaden mellan leverantör till IKEA och ICA.  

 
 

”Givetvis ställer de större inköpsorganisationerna högre krav men det är något man får acceptera och anpassa sig efter.” 

Respondent, Soffa AB (2011-04-19) 

 

”Vi ställer inte högre krav på våra leverantörer jämfört med någon annan inköpsorganisation i branschen.” 

       Tord Skoog, IKEA (2011-05-02) 

5.1	  Relation	  
Hur relationen mellan leverantör och inköpsorganisation är uppbyggd och hur den fungerar är frågor som 

vi gång på gång diskuterat i vår forskningsgrupp samt med våra respondenter. Ford et al. (2006) nämner 

bland annat att det är av yttersta vikt för företaget att samarbeta med rätt partners, då för att erhålla lön-

samhet och kunna växa tillsammans. Respondenterna beskiver att det är en viktig del för de båda parterna, 

att leverantören och inköpsorganisationen tillsammans växer sig starka i relationen. Vi anser att detta be-

ror på att inköpsorganisationen vet hur de vill hantera vissa situationer och på ett effektivt sätt kunna ut-

veckla leverantörens verksamhet. Leverantörsrespondenterna berättar då en inköpsorganisation vill ut-

veckla deras verksamhet är det en stor möjlighet de vanligtvis vill ta vara på. Detta för att få konkurrens-

fördelar av effektiviseringen, då de får ner kostnaderna och därmed ökar lönsamheten. Detta kan leda till 

att leverantören blir intressant för andra inköpsföretag och på så sätt kan nå fler kunder.   

 
Både Ekman (2006) och Donaldson och O´Toole (2002) beskriver vikten av att utvärdera och genomföra 

en strategisk bedömning av varandra och relationen innan avtal ingås. Detta görs främst via sociala, tek-

nologiska, kulturella och geografiska aspekter som kan påverka relationen på flera sätt. En värdering av 

relationen kan även göras, vilket skapar medvetenhet om värdet relationen kan tillföra företaget samt hur 

mycket av resurserna som bör läggas på relationen. Starck, Stensåkra Charkuteri AB berättar att en stra-

tegi över deras kunder (inköpsföretag) är något de skulle vilja utveckla men tidsbrist och andra ekono-

miska faktorer resulterar i att inte kunna välja kund i samma utsträckning som större företag. Vi i forsk-

ningsgruppen har förståelse för att mindre leverantörer inte kan välja vilka deras kunder är, av både eko-

nomiska och tidsmässiga skäl. Mindre leverantörers mål enligt oss är att överleva i första hand, detta bi-

drar att de inte kan ha likvärdiga krav, på vilka kunderna är, jämfört med större leverantörer. De större 
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leverantörerna har vanligtvis en mer välstrukturerad organisation där större valmöjligheter finns. Vanligt-

vis har större inköpsorganisationer en välutvecklad strategi gällande leverantörer, exempelvis ICA som vill 

att leverantören har ett starkt varumärke och att de arbetar aktivt med det. Att kedjorna är stora och 

strukturerade bidrar till att det är för leverantörerna attraktivt att leverera produkter till dem och därav 

kan inköpsorganisationerna välja leverantörer i större utsträckning. Etiska faktorer som korrekt arbetskraft 

och miljömedvetenheten är två punkter som har blivit allt mer uppmärksammat på senare tid och inköps-

organisationerna har därav en välplanerad ”code of conduct” som flitigt följs. Pressen som de mindre leve-

rantörerna får erfara i denna situation kan därav bli stor, det är vanligtvis många och stora krav som ska 

uppfyllas och i takt med allt fler krav ökar även pressen.  

 
Hultén (2007) beskriver att det finns utöver den frivilliga kedjan tre olika kedjekonstellationer, den ena är 

franchisekedjan, exempelvis McDonalds. De resterande två kedjekonstellationerna är en helägd butiks-

kedja, IKEA och en grossist som är detaljstyrd, ICA. Då kedjorna blir större kan de därmed kräva allt mer 

av deras leverantörer, detta skapar en press för mindre leverantörer som vanligtvis inte har några resurser 

att sätta emot. Kedjekonstellationerna skapades för att frambringa konkurrenskraft genom lönsamhet, 

detta har lett till att dagens kedjor är framgångsrika. Vi får här medhåll från de leverantörer som vi inter-

vjuade till vår forskningsuppsats, att de större kedjorna har en allt större konkurrenskraft idag. Att ked-

jorna blir allt större påtvingar leverantörerna till större batcher av produkterna, då inköpsorganisationen 

syfte med utvecklingsarbetet har varit att tillverka större volymer. Leverantörerna har därmed fått svårare 

att få mindre kunder då det blir alldeles för dyrt att endast tillverka mindre batcher. Detta då en mängd 

omställningar måste göras i produktionsenheten ökar administrationskostnaderna samt kostnader för lo-

gistik då den inte längre är effektiv i samma utsträckning. Vi anser att inköpsorganisationens utvecklings-

arbete har bidragit till en begränsad utveckling för leverantören, en utveckling som endast riktar sig åt 

större inköpsorganisationer. Med begränsad utveckling menar vi att utvecklingen stannar av då leverantö-

ren är fullt anpassad efter den stora inköpsorganisationen, vilket kan leda till svårigheter för leverantören 

att finna nya kunder då denne är allt för anpassad efter en specifik inköpsorganisation. Detta leder även till 

ekonomiska svårigheter vid tillverkningen av mindre produktionsvolymer. Även Mattsson (2002) påpekar 

denna situation som en negativ aspekt av att följa inköpsorganisationens utveckling då produktutveckling-

en och produktionen till andra kunder blir lidande.  

 
Enligt Skoog, IKEA, är det de centrala delarna av inköpsorganisationen som beslutar vilka leverantörer 

som anlitas för att producera deras produkter. Donaldson och O´Toole (2002) menar att det därav är av 

vikt för leverantören att delge pålitlighet, som åtagande och tillförlitlighet mot inköpsorganisationen. Våra 

intervjuade leverantörer förklarar att det är nödvändigt för dem att visa inköpsorganisationen att de upp-
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fyller de löften som angetts, att relationen baseras på äkthet och öppenhet. Enligt inköpsorganisationerna 

vill de ha tillförlitliga leverantörer som kan leverera produkterna i tid, ICA vill även använda sig av leve-

rantörer med starkt varumärke. Här skiljer sig IKEA och ICA från varandra, då IKEA endast vill förmedla 

sitt varumärke och ICA använder sig både av sitt eget varumärke men även leverantörernas egna varu-

märke.  

 
Mattsson (2002) menar att utvecklingen av relationer har gått från det traditionella inköps- och leveran-

törsförhållandet, som grundades på ett så lågt pris som möjligt, till en nära relation och samarbete. Enligt 

de respondenter vi tillfrågat strävar de efter en nära relation och leverantörerna lägger vikt i att känna 

varandra väl. Däremot har inte inköpsorganisationerna som syfte att ha en nära personlig relation, de ge-

nomför en strategisk åtgärd mot detta. IKEA byter därav inköpsmedarbetare vid jämna mellanrum, van-

ligtvis efter tre till fem år. Mjölk AB hävdar att även ICA genomför dessa förflyttningar av sina inköps-

medarbetare, ungefär vartannat år. Respondenten på Mjölk AB fortsätter berätta att det påverkar leveran-

tören negativt då det tar tid att lära känna en ny person vartannat år. Relationsarbetet för leverantören 

försvåras då inköpsorganisationerna strävar efter en relation med hög involveringsnivå och leverantörerna 

efter en personlig relation. Hög involveringsnivå och personlig relation är inte samma sak, med hög invol-

veringsnivå menas att inköpsorganisationen vill kontrollera leverantören och företaget. Teorin menar att 

parterna vill ha ett nära samarbete tillsammans men detta stämmer endast överens med leverantörernas 

synsätt på relationer. Teorin och empirin går ifrån varandra vid inköparens åsikt, då de byter medarbetare 

vid positioner som är viktiga med relationer. Vi har dock förståelse för hur inköpare förflyttas för att inte 

få en emotionell koppling till olika leverantörer. Kompisrelationen är inte alltid bra då det kan ställa till 

mycket på det emotionella planet, både positivt och negativt.  

5.1.1	  Samarbete	  
De intervjuade respondenterna, inköpsorganisationerna och leverantörerna, anser att relationen är mycket 

central och viktig för att samarbetet ska bli långvarigt. Det är även viktigt att arbeta med relationer, värna 

om dem och utvecklas tillsammans i takt med dem. En bra relation leder ofta till ett gott samarbete, in-

tervjupersonerna anser det nödvändigt med bra personkemi mellan medarbetarna emellan de båda företa-

gen. Detta är viktigt på grund av att de ska komma överens med varandra och skapa en rättvis balans i 

relationen.  

 
Att parterna är ärliga mot varandra är av gemensam karaktär dock kan vi tyda att syftet med relationen 

skiljer sig åt mellan inköpsorganisation och leverantör. Vi antar att det kan bero på att inköpsorganisation-

erna är så pass mycket större och därför lättare att implementera deras vilja i större utsträckning jämfört 

med leverantörerna. En känd inköpsorganisation kan även ställa hårda och större krav då de lättare kan 
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uppsöka nya leverantörer om leverantören avböjer samarbetet. Här uppstår det ett dilemma för leveran-

törerna då det är en enorm säkerhet för dem att sluta avtal med en inköpsorganisation men det bör finnas 

medvetenhet hos leverantören att de många gånger får vika sig i vissa situationer som bidrar till press. 

Respondenten för Lampa AB förstärkte detta genom att berätta att de många gånger får ge vika för IKEA 

vid förhandlingar, det är priset de får betala vid avtal med en stor inköpsorganisation.  Detta anser vi är en 

del i relationen som leder till att leverantörerna känner press, de försöker säga vad de tycker med det 

tjänar ingenting till. 

 
Donaldson och O´toole (2002) hävdar att företag bör vårda relationen och de upplysningar vi fått av re-

spondenterna från inköpsorganisationerna tyder på att de vill vårda relationen genom att ha en hög invol-

veringsgrad till leverantören. Denna höga involveringsgrad leder ofta till en anpassning hos leverantören, 

detta är något som leverantörerna medvetet måste välja vid ingång av avtal med en större inköpsorganisat-

ion. Det bidrar till att det är leverantörens ansvar att utnyttja situationen av det utvecklingsarbete som 

uppenbarar sig i ökad produktion, de har då möjlighet att bli attraktiv även för andra kunder. Detta med-

för en möjlighet att utöka sin verksamhet och sälja produkter till andra kunder och på så sätt trygga sin 

överlevnad.  

 
Mattson (2002) beskriver hur betydelsefullt det är med ett samarbete mellan parterna för att produkten 

skall vara konkurrenskraftig på marknaden, främst informationsutbytet mellan dem. Den ökade anpass-

ningen mellan de båda parterna gör det betydelsefullt att samarbeta, detta för att positionera produkten 

rätt på en lämplig marknad. Relationen mellan företagen är vanligtvis välfungerande när det finns en efter-

fråga på produkterna. Problematiken uppstår vid en eventuell minskning av efterfrågan, då de båda företa-

gen drabbas. Dock befinner sig då leverantören i ett underläge där denne vanligtvis inte har samma möj-

lighet att påverka marknaden som inköpsföretaget, leverantören påverkas indirekt av inköpsföretaget. Vi 

anser därför att samarbetet mellan de båda parterna bör innefatta marknadskommunikation och produkt-

utveckling, att båda parterna är delaktig i arbetet. Våra respondenter anser att de gemensamt ansvarar för 

att hålla uppe efterfrågan på produkten på ett effektivt sätt. För företaget Lampa AB betalar inköpsorgani-

sationen hela insatsen för marknadskommunikation, detta är kostnader som Lampa AB undgår och eventu-

ellt skulle det kunna motivera ett lägre pris på produkterna. Vid denna situation blir leverantören bero-

ende av hur inköpsföretaget sköter arbetet med marknadskommunikationen för att stimulera efterfrågan. 

 
Denna faktor anser vi kan bidra till att relationen kompliceras ytterligare. Detta kan till viss del bero på att 

Lampa AB inte besitter liknande kompetens som inköpsföretaget och därför har denna aktivitet överlåtits. 

En annan faktor kan vara att Lampa AB inte tillåts promota produkterna utan IKEA:s tillåtelse, de får inte 

säga att de är leverantörer till IKEA och inte heller leverera samma produkter till någon annan inköpsor-
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ganisation. Detta bidrar till en svårighet för leverantören att generera andra kunder och nå ut till mark-

naden med sina produkter. Detta medför att det uppstår en beroendeställning och press för leverantören 

och relationen med inköpandeföretaget är helt avgörande för leverantörens överlevnad. Detta leder till att 

leverantören är helt bunden till inköpsorganisationen och emellanåt skulle vi vilja likna dem med uppköpta 

företag, då vi antar att Lampa AB inte får vara med och påverka relationen till inköpsorganisationen i 

samma utsträckning som exempelvis Soffa AB. Vi ser beroendeställningen som påverkningsfaktor till 

press, pressen på att lyckas uppfylla alla krav från motparten.  Vi anser att Lampa AB har en tydlig bero-

endeställning till inköpsorganisationen, detta ämne ska vi därför förklara mer om nedan, hur en beroende-

ställning kan uppstå och därmed påverka företaget om inte slutkunden erhåller leverantörens egna varu-

märke. 

5.1.2	  Åtgärdsvillighet	  och	  trovärdighet	  
Donaldson och O´Toole (2002) presenterar fyra sorters relationer (figur 2) som kan förekomma på lång 

sikt. Den första relationen är den tvåsidiga relationen(1) där parterna har ett gemensamt beroende av 

varandra, hög tillförlitlighet samt presterar ett bra arbetsresultat. Respondenterna för de företag vi inter-

vjuat medger att när de är gemensamt beroende av varandra utgörs relationen av ett bra samarbete, bra 

prestation och även minskad press. Vi i forskningsgruppen anser att den viktigaste faktorn i en relation är 

lönsamhet, då det bidrar till företagens överlevnad. Detta finner vi i den tvåsidiga relationen (1) där före-

tagen har ett bra samarbete och en hög prestationsnivå. Vi har reflekterat över denna sortens relation mel-

lan ICA och Mjölk AB där de är likvärdigt beroende av varandra. Nästkommande kapitel har vi redogjort 

för de negativa aspekterna med denna relation i samband med varumärkets betydelse.  

 
Den andra relationen som Donaldson och O´Toole (2002)  introducerar är dominanta inslag i relation-

en(2), vilken förekommer när den ena parten genomför ett maktutövande mot den andra parten. Prestat-

ionen av arbetet är inte alltid lyckat och påverkar då relationen negativt. Respondenterna tycker att denna 

typ av relation fungerar bättre om de själva är den part som har makten, detta har både IKEA och ICA 

medgett i våra genomförda intervjuer. Leverantörerna beskrev denna typ av relation som komplicerad och 

förklarar hur viktigt det är att innan avtal utvärdera genomförandet och de krav som ställs.  Vi förstår re-

spondenterna efter vår intervju med Stöth som tydligt poängterade vikten av att använda sig av bra avtal 

för oss, detta för att förhindra en part från att bli mer dominant än den andra.  

 
Den återkommande relationen(3) är enligt Donaldson och O´Toole (2002) relationer där de båda parter-

na har ett personligt förtroende till varandra men de är inte vidare involverade i varandra. Denna relation 

försöker både IKEA och ICA uppnå med sina leverantörer genom att de byter inköpsmedarbetare med 

jämna mellanrum. Detta är enligt leverantörerna en omställning och de kan bara hoppas på att personke-
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min fungerar lika väl som den förhoppningsvis tidigare gjort. Detta kan även ses ur en positiv aspekt, 

skulle det vara så att två personer inte kommer överens så behöver de inte utstå varandra någon vidare 

längre tid. 

 
Donaldson och O´Toole (2002) redogör för ytterligare en typ av relation, det diskreta förhållandet(4). 

Relationen har en låg trovärdighet samt tillförlitlighet, de presterar väl men de har inget engagerande 

arbete tillsammans. Vi bortser från denna relationsart då ingen av våra intervjuade företag befinner sig i en 

relation som denna.  

5.1.3	  Beroendeställning	  
Hultén (2007) beskriver olika märkesstrategier som kan påverka beroendeställningen som leverantörerna 

får till inköpsorganisationerna. Genom att inköpsorganisationen har makten över butikshyllorna kan därför 

inte leverantören påverka hur deras varor sälja eller marknadsförs. Enligt oss påverkar denna beroende-

ställning relationen mellan de båda parterna. Det finns tre olika varumärkesstrategier enligt Hultén 

(2007), den interna märkesstrategin, IKEA, vilken bidrar till en beroendeställning för leverantören till 

inköpandeföretag då slutkunden endast ser IKEA:s varumärke. Leverantörens varumärke når därmed inte 

slutkunden vilket skapar ett beroende för leverantören till inköpsorganisationen. Mixad varumärkesstra-

tegi är en kedja som har eget och andras varumärke i sortimentet, exempelvis ICA. I denna strategi är 

leverantören inte fullt så beroende som vid den interna märkesstrategin, detta då de redan har ett känt 

varumärke av slutkunden. Den tredje strategin är den externa märkesstrategin, exempelvis löplabbet. 

Kedjans förutsättning bygger på andras varumärken, sortimentet är utformat av stor serviceförmåga där 

personalen innehar stor kunskap om produkterna. Vi har bortsett från denna strategi då varken IKEA eller 

ICA använder sig av den.  

 
IKEA tar inte hänsyn till leverantörens varumärke, detta då slutkunden endast möter IKEA:s varumärke 

och kvaliteten på produkterna är det viktigaste. Detta då inköpsorganisationen vill undgå klagomål från 

slutkunden som kan bidra till dåligt rykte. IKEA har vissa undantag gällande exempelvis de vitvaror de 

säljer. ICA begär däremot av leverantörerna att de aktivt arbetar med sitt varumärke och marknadskom-

munikationen. Vi finner att leverantörerna till ICA arbetar hårt till slutkund med sitt varumärke, medan 

leverantörerna till IKEA inte marknadsföra sitt varumärke i samband med IKEA. Det är därav en stor 

skillnad mellan dessa två kedjor hur de arbetar med marknadsföring av sitt varumärke. Detta är ett exem-

pel som visar att ICA är betydligt mer beroende av sina leverantörers varumärke jämför med IKEA där 

slutkunden inte vet vilken leverantör som tillverkat varan. Detta leder till att IKEA har överlägsen ställ-

ning gentemot sina leverantörer vilket leder till att de lätt kan bli utbytta. Vi antar att det är en faktor som 

negativt påverkar leverantörerna till IKEA, en stor presskapande faktor. 
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Vi kan vid denna situation återkoppla till beroendeställningen ännu en gång, då inköpsorganisationen är 

beroende av leverantören. Där leverantören redan har ett känt varumärke, producerar en unik produkt 

eller inte har tillräckligt många konkurrenter. Ett exempel på en sådan relation är mellan ICA och Mjölk 

AB, där respondenten för Mjölk AB berättar att de är beroende av ICA men även ICA beroende av deras 

varumärke, detta medför ett gemensamt beroende. Med gemensamt beroende menar vi att ICA är bero-

ende av Mjölk AB då de har ett väletablerat varumärke och kan producera de volymer som ICA begär. 

Mjölk AB har ett beroende av ICA då de är en av fåtal inköpsorganisationer som kan köpa och sälja vidare 

till slutkund den mängd de producerar. Detta kan vi inte urskilja i några av de andra relationerna. Trots att 

de är beroende av varandra har de haft konflikter, detta kan tyda på att Mjölk AB vågar berätta att de haft 

konflikter för beroendet till varandra, då Mjölk AB har kunnat säga ifrån mot ICA:s krav. Som vi nämnt 

ovan i ”åtgärdsvillighet och trovärdighets” modellen är en relation av tvåsidig karaktär(1) att föredra. 

Denna relation återspeglas i Mjölk AB och ICA:s fall, där de har en nära relation och liksinnigt beroende 

av varandra.  Vi konstaterar med Mjölk AB:s uttalande om konflikter att vi saknar teori av denna karaktär, 

inget som Donaldson och O´Toole (2002) benämner i samband med modellen. Vi antar av detta att vid 

ömsesidigt beroende av varandra, ökar konfliktgraden då parterna känner sig säkrare på varandra och re-

lationen, detta bidrar till att de kan ställa högre krav på varandra. Detta genom medvetenhet om svårig-

heten att finna en ny partner med liknande kvalifikationer.  

 
Våra intervjupersoner för både IKEA och ICA berättare att de eftersträvar att använda sig av ett flertal 

leverantörer till sitt sortiment, detta för att erhålla mångfald bland dem. Det är även en åtgärd mot att 

inte endast en leverantör ska bli för dominant i organisationen. Vi har under uppsatsens gång även insett 

att det är för leverantörerna nödvändigt att stå på många ben, avtal med flera olika inköpsorganisationer, 

detta överrensstämmer med Mattsson (2002). Detta för att undvika att hamna i beroendeställning eller 

underlägsen ställning till en inköpsorganisation. Leverantörerna bör inse vilka fördelar det bidrar till att 

leverera till en stor kund, en av fördelarna är utvecklingsarbetet som vanligtvis sker vid ett avtal med stora 

volymer. Leverantören måste se möjligheten i relationen och utnyttja den ökade effektivitet som uppstår i 

liknande samarbete där de troligtvis blir mer attraktiv även för andra kunder. Genom att utnyttja detta 

faktum anser vi att många leverantörer kan undvika att hamna i ett beroendeförhållande men balansgången 

är svår. 

5.2	  Makt	  
Enligt Donaldson och O´Toole (2002) är makt förmågan att påverka den andra parten i form av dess upp-

fattning, beteende och beslutsfattande. Makt är enligt nationalencyklopedin (ne.se) en handling samt för-
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måga att utföra maktutövning. Makt kan utövas genom maktresurser, vilket kan vara tvångsmedel, arbets-

kraft, kontroll över ekonomiska resurser som pengar och produktionsmedel samt bestraffningar. För den 

part som drabbas av maktutövning uppfattas det vanligtvis som negativt.  

 
Maktbalans kan förekomma mellan två parter enligt Mattsson (2009), beroende på om företaget är leve-

rantör eller inköpsföretag. Leverantören kan befinna sig i en maktposition då det inte existerar så många 

konkurrenter eller om leverantören producerar unika produkter. En inköpsorganisation kan befinna sig i 

maktposition om de omsätter en stor mängd av leverantörens produkter samt vid standardiserade och 

priskänsliga produkter. Detta påstår även De Toni och Nassimbeni (1996) att pressen på mindre leveran-

törer ökar då de större inköpsföretagen beställer stora volymer och att leverantören inte kan producera i 

den takt som inköparen vill.  

 
I vår intervju med IKEA säger Skoog att de kan använda sin storlek för att påverka sina leverantörer men 

de väljer att inte missbruka sin position på det sättet. Vidare berättar han att vid de relationer då IKEA har 

mer makt än leverantörerna fungerar relationen även bättre för dem. De responderande leverantörerna 

beskriver dock situationen annorlunda och påstår då om de inte följer IKEA:s regler och riktlinjer avslutar 

IKEA relationen och hittar nya leverantörer som är villiga att följa deras önskemål och krav. Enligt Skoog 

är det attraktivt för leverantörerna att ha avtal med IKEA som inköpsorganisation vilket leder till nya kon-

takter och relationer. Enligt oss i forskningsgruppen är detta ett läge där parterna uppfattar den rådande 

situationen på olika sätt vilket vi upptäckt är ett vanligt förekommande fenomen under våra genomförda 

intervjuer. IKEA har exempelvis mycket vana förhandlare som ställer höga krav på leverantörer, leveran-

tören i sin tur har troligtvis inte samma rutin inom förhandlingar och därav kan maktbalansen bli ojämn i 

denna situation. Vi anser även att det är vanligt förekommande att leverantören är för snäll vid avtalsför-

handlingar då de inte vet vad de kan kräva av relationen.  

 
Respondenterna vi träffat under våra intervjuer, erkänner att de känner en press över vad de ska prestera 

och hur de ska hantera vissa moment. Vi anser däremot inte att respondenterna har erkänt fullt ut hur de 

verkligen känner inför denna känsliga fråga, vi har svårt att tro att de inte upplever mer press än vad de 

egentligen påstår sig göra. Det kan bero på en rädsla att inköpsorganisationen ska få reda på vad de tycker 

och tänker, detta kan då förstöra relationen till inköpsorganisationen. Detta är en mycket kritisk situation 

för de leverantörer som endast har en inköpsorganisation till kund och de vill naturligtvis inte mista denna 

kund, exempel är Lampa AB som endast arbetar för en inköpsorganisation och är helt beroende av denna. 

Vi anser att den makt som inköpsorganisationen har mot exempelvis Lampa AB är mycket stressande för 

leverantören och att oron växer vid förhandlingar om framtiden. Då förhandlingarna sker mellan medar-
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betare för de båda företagen så är även beteendet mellan dem viktigt, detta för oss vidare till nästa kapitel, 

nämligen affärsetik.  

5.3	  Etik	  
Etik innebär enligt Collste (2010) sed och sedvänja, hur du bör göra eller bete dig. Moral betyder däremot 

handlingar och ställningstagande som görs. Vanligt förekommande etikproblem mellan företag är då den 

ena parten är starkare eller dominerande jämfört med den andra. Svensson och Wood (2008) menar att 

parterna ska se varandra som partner och ha respekt för varandra för att relationen skall fungera, då det 

finns orättvisor inom näringslivet måste affärsetiken utvecklas för att relationen ska bli lönsam. 

 
Respondenterna hävdar att etiken i en affärsrelation är viktig och likaså tilliten, en relation utan tillit är 

enligt intervjupersonerna ingen relation. Respondenterna håller med om att det finns en relativt tydlig 

maktindelning i relationen mellan leverantör och inköpsorganisation.  

 
”Det är de stora aktörerna som styr och vi små får villigt följa efter, så man måste vara tuff och stå på sig som liten 

underleverantör. ” 

Birgitta Starck, Stensåkra Charkuteri AB (2011-05-17) 

 
Skoog påstår att IKEA inte sätter mer press på sina leverantörer jämfört med någon annan inköpsorgani-

sation i branschen, här går alltså de båda parternas åsikter isär. Vi blir därav osäkra på hur situationen i 

verkligheten faktiskt ser ut. En möjlighet är att IKEA inte är medveten om hur stor press de egentligen 

ställer på leverantörerna. Vi har dock förståelse för att de är på varsin sida, de båda parterna vill nå lön-

samhet, dock anser vi att etiken är en viktig faktor för att relationen ska bli långvarig. Medarbetarna i re-

lationen måste må bra om näringslivet ska fortsätta denna utveckling till en så låg kostnad som möjligt. 

Medarbetarna i företagen ska må bra och inte ligga sömnlösa om nätterna, Starck, Stensåkra Charkuteri 

AB antar att detta kan bli fallet om leverantörer pressas för mycket i en relation.  

 
Som Svensson och Wood (2008) beskriver finns det orättvisor i affärsvärlden detta bekräftar Starck, 

Stensåkra Charkuteri AB då deras konkurrenter försöker köpa ut dem från ICA varje år runt december. 

Starck berättar vidare att finns en bra relation och ett gott samarbete tillsammans med inköpsorganisation-

en så eftersträvar även de att inte ta bort deras produkter från butikerna. Detta visar hur viktig relationen 

är mellan inköpsorganisationen och leverantören för att nå en framgångsrik verksamhet.  

5.4	  Risk	  
Relationer medför en risk, enligt Das och Teng (1998) bör företag därför vara medvetna om motpartens 

avsikt och mål med relationen. Stöth (2011-05-03), universitetsadjunkt vid Linnéuniversitet i Kalmar, 
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förklarar att avtalslagen kan justera eller ogiltigförklara avtal som slutits på oskäliga villkor. Domstolen 

kan häva ett avtal om en stark part utnyttjar en svagare part avsiktligt, dock är detta ett dilemma som kan 

vara svårt att förklara och bevisa för domstolen.  

 
Stöth (2011-05-03) berättar vidare att underlägsen ställning är svårt att undvika om leverantören inte är 

tillräckligt uppmärksam redan från början. Företag bör därav fundera över situation de utsätter företaget 

för innan ett avtal ingås. Finns inte kunskapen om vad företaget ingår vid påskrivet avtal, måste de våga 

fråga och ta hjälp av någon som har kännedom om det juridiska. Detta för att undvika att hamna i en situ-

ation där företaget blir en underlägsen part. Detta hävdar även respondenten från Soffa AB är mycket vik-

tigt, de är alltid på deras vakt och utvärderar inköpsorganisationer som är potentiella kunder. Responden-

ten fortsätter att företag bör undvika de större inköpsorganisationer som endast vill åt en så lönsam affär 

som möjligt, annat är det med inköpsorganisationer som vill samarbeta och bygga en relation. Vi anser att 

det är en mycket bra strategisk metod att utvärdera sina framtida kunder på detta sätt då förhoppningsvis 

många oönskade relationer undviks. 

 

Uppstår det osämja i relationen där en leverantör slutit ett avtal med en stor inköpsorganisation är det inte 

alltid optimalt att fallet avgöras i domstol. Främst då den svagare parten sannolikt kommer att förlora 

inköpsföretaget som kund och den starkare parten kan ge den mindre parten dåligt rykte. Domstolsbeslu-

tet har då försatt den svage parten i en situation där de får svårare att sluta avtal med nya kunder. Enligt 

Stöth (2011-05-03) bör mindre företag fundera på, innan de ingår avtal med större organisationer, att 

undersöka om det förekommer medveten otydlighet i avtalet, om rimlig avtalsbalans eftersträvas samt att 

de bör genomföra en ordentlig riskanalys. Vi kan tydligt urskilja att leverantörerna, speciellt till IKEA är 

en svagare part. De leverantörer vi intervjuat har även nämnt att det är av vikt att följa inköpsorganisat-

ionens regler, annars finns risken att förlora dem som kund.  

 

Stöth (2011-05-03) berättar att den större parten ofta dikterar de juridiska villkoren, vilket vi även finner 

som verklighet hos våra intervjuade leverantörer. Leverantörerna medger att de många gånger får ge vika 

vid förhandlingar och det är acceptabelt för många av dem vid avtal med en stor inköpsorganisation. De 

inköpsorganisationer vi intervjuat hävdar att de har en hög nivå av professionalitet i relationerna med sina 

leverantörer, de berättar vidare att de skulle kunna utnyttja sin storlek för att pressa leverantörerna mer 

än vad de gör. Därav tolkar vi situationen att de större inköpsorganisationerna faktiskt har i åtanke att 

relationen ska gynna båda parterna. Dock hävdar några representanter från leverantörerna det motsatta, 

de upplever att inköpsorganisationen saknar den nivå av professionalitet och inte alltid vill ha en långsiktig 

relation. Vi tycker att det är oetiskt och omoraliskt av IKEA om de hotar med att lämna leverantören om 
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det skulle uppstå osämja. Risken att en inköpsorganisation skulle göra på detta sätt är enligt några av re-

spondenterna stora om de inte gör som inköpsorganisationen beordrar. Vi förstår att leverantörerna kän-

ner press i en situation som denna där de själva känner att de inte har något val, inköpsorganisationens ord 

är lag. Vi har insett att inköpsorganisationen förespråkar vissa saker på sitt sätt men det ska vara ett samar-

bete och vi i gruppen anser att ett samarbete inträder när båda parter har möjlighet att få sin vilja hörd.    

 
Hallikas et al. (2002) beskriver hur viktigt det är att förebygga risker i relationen innan anpassning till 

varandra sker. Enligt Das och Teng (1998) kan en relation reducera risken, detta då de samarbetar med 

produktutveckling samt anpassningsnivån. En annan viktig variabel inom relationen för att minimera risker 

är att de värnar om varandra samt har likartade åtagande inom partnerskapet, ett dysfunktionellt samar-

bete kan leda till problem i relationen. Starck, Stensåkra Charkuteri AB berättar att inköpsorganisationen 

vill anpassa deras produktion, Stensåkra vill däremot inte göra denna anpassning då de värdesätter kvalita-

tiva produkter. Detta bidrar till en risk då inköpsorganisationen inte vill göra affärer med dem i framtiden 

om de inte effektiviserar och förändrar sitt sortiment. Även om ICA i detta fall vill inköpa Stensåkra Char-

kuteri AB:s produkter som de är, kan det i framtiden förändras. Vi anser att Stensåkra Charkuteri AB har 

varit starka att stå emot ICA:s krav för ökad volym i sortimentet, att de vågar tro på kvalitativa produkter 

och inte ger efter för de större inköpsorganisationernas vilja. Ytterligare en aspekt som leverantörerna bör 

beakta är speglingen av de krav som inköpsorganisationen ställer på leverantören. Soffa AB benämner 

detta som ett av deras största problem vid hårda krav från inköpsorganisationen, med spegling menar vi 

leverantörens förmåga att spegla de krav, som inköpsorganisationen ställer på dem, mot sina egna under-

leverantörer. Detta beskriver respondenterna på leverantörssidan som mycket svårt då deras egna under-

leverantörer inte är lika beroende av inköpsorganisationen som dem själva. Det kan därav uppstå svårig-

heter med avtal mellan leverantör och underleverantör eftersom leverantören troligtvis inte har många 

punkter att ge vika på. Hallikas et al. (2002) delar upp riskarbetet i fyra olika steg, steg nummer tre tar 

upp hur risken ska hanteras och därmed riskförskjutning. Det vill säga när en riskfaktor förflyttas från en 

aktör till en till en annan, vanligt förekommande mellan en leverantör och inköpsorganisation. Vi finner 

här att speglingen kan jämföras med en riskförskjutning då inköpsföretagets villkor måste speglas neråt i 

leverantörsledet, vilket medför stora svårigheter för de leverantörer som befinner sig långt ner i ledet. Vi 

anser att detta är en viktig punkt att reflektera över för inköpsorganisationen då de i slutändan påverkar 

mer än vad de tror.  

 
”IKEA strävar efter att vara en viktig kund för leverantören, detta för att reducera risken och förskjuta den på ett fram-

gångsrikt sätt.” 

Tord Skoog, IKEA (2011-05-02) 
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IKEA försöker att reducera förskjutningen av risken genom att använda sig av ett flertal olika leverantörer. 

Alla intervjuade respondenter är överens om att det är nödvändigt att ha avtal med flera olika inköpsorga-

nisationer och leverantörer, därmed reduceras risken av att förbli beroende till någon. Detta håller vi 

fullständigt med om, företag bör sträva efter att stå på många ben, därför är marknadsföring och bra kon-

takter av vikt för att skapa nya relationer. 
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6.	  SLUTSATS	  
 

I detta kapitel presenteras våra slutsatser som vi kommit fram till under författandet av denna uppsats, med vilket me-

nas att våra slutsatser är baserade på resultaten av vår uppsats. Vi kommer även här att presentera svaren på uppsatsens 

forskningsfråga. 

 

 
Upplever leverantören en beroendeställning till inköpsorganisationen samt finns det nå-

gon risk med detta? 

Den beroendeställning som vi ursprungligen befarat uppkomma och varit verklig i många fall hos respon-

denterna, uppstår till stor del av att inköpsföretagen utnyttjat sin storlek för att nå olika leverantörer. 

Genom denna möjlighet kan de utöva press på leverantören i frågor om pris och anpassning, svårt för le-

verantören att stå emot då de står inför hotet att bli utbytta, detta leder till en beroendeställning för leve-

rantören. En problematik för leverantören vid högt ställda krav och beroendeställningen till inköpsorgani-

sationen är speglingen, svårigheten för leverantörerna att deras egna underleverantörer inte är lika bero-

ende av inköpsorganisationen som leverantörerna själva. Ytterligare en problematik är varumärkesstrate-

gin vilken bidrar till en beroendeställnig åt ena eller andra hållet för leverantörerna. Under uppsatsen gång 

har vi upptäckte en stor skillnad mellan leverantörerna till IKEA och ICA, där vi finner leverantörerna till 

IKEA mer beroende av inköpsorganisationen. Slutkunden ser inte vem som producerat varan utan de ser 

endast IKEA:s varumärke. Detta leder till att IKEA har överlägsen ställning gentemot sina leverantörer 

som lätt kan bli utbytta och ersatta. Vi antar att det är en faktor som negativt påverkar leverantörerna till 

IKEA, en stor presskapande faktor. ICA däremot använder sig av en annan varumärkesstrategi där de 

själva emellanåt är beroende av leverantörens varumärke. Detta då märket är väletablerat på marknaden 

och det främsta valet för slutkunderna.  

 

Hur upplevs etiken och makten i en relation? 

En slutsats vi kan dra utifrån uppsatsens arbete är att leverantörerna upplever att inköpsorganisationerna 

använder sin storlek för att nå olika marknadsfördelar, vilket de större inköpsorganisationerna hävdar att 

de inte gör. Vi anser därför att leverantörerna måste uttala sig om pressen som uppstår av inköpsorganisat-

ionens marknadsfördelar för att inköpsorganisationerna ska få kunskap om hur leverantörerna verkligen 

upplever situationen. En annan synpunkt vi har i denna fråga är att inköpsorganisationerna använder sig av 

vana, professionella förhandlare, detta har däremot inte leverantörerna och det uppstår en maktobalans, 

som därmed skapar press för leverantörerna. En slutsats vi kan hänföra från affärsetiken vi undersökt, är 

att företagen inte arbetar så mycket med det förutom de större inköpsorganisationerna, som ”code of con-
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duct”. Vi ser positivt på ”code of conduct” och anser att fler företag borde använda sig av liknande regler 

då etiken är viktigare än de flesta tror. 

 

Hur upplever leverantörer press i relationen med stora inköpsorganisationer? 

Teorin menar att parterna vill ha ett nära samarbete tillsammans men detta stämmer endast överens med 

leverantörernas synsätt på relationer. Teorin och empirin går ifrån varandra vid inköpsorganisationernas 

åsikt, då de byter medarbetare vid positioner som är viktiga för att nära och långvariga relationer ska skap-

as. En känd, stor inköpsorganisation kan ställa hårda och större krav då de lättare kan uppsöka nya leveran-

törer om leverantören avböjer samarbetet. Här uppstår ett dilemma för leverantörerna då det är en enorm 

säkerhet för dem att sluta avtal med en inköpsorganisation. I uppsatsens undersökning har vi dock upp-

täckt att det är många gånger leverantören får ge vika för inköpsorganisationen. IKEA påstår däremot att 

de inte sätter mer press på sina leverantörer jämfört med någon annan inköpsorganisation i branschen, här 

går alltså de båda parternas åsikter isär.  

 
Vi blir därav osäkra i vår slutsats på hur situationen i verkligheten faktiskt ser ut, vi befarar där med att det 

finns en underliggande skam att erkänna sin svaghet och känna press. Affärsrelationens natur bygger på att 

uppvisa en viss styrka och förmåga av handlingskraft, våra frågor kan därav upplevas av känslig karaktär 

och därför skildrar inte situationen på ett sanningsenligt sätt, för att skydda företagets överlevnad. Då flera 

av respondenterna på leverantörssidan påstår sig vara pressade i situationen, tror vi att de upplever press 

till en ännu högre grad än vad de egentligen påstår sig göra. Vi har full förståelse för att företagen vill 

skydda sig och inte utlämna sig totalt.  

 
Studien har skildrat att pressen mellan leverantör och inköpsorganisation är naturlig på en fri, konkurrens-

satt marknad. Det råder skilda uppfattningar hur pressen upplevs mellan företagen och vi antar att med 

ärligare kommunikation och rimlig maktbalans där strävan efter överlevnad är gemensam kan förbättra hur 

pressen upplevs i relationen. Vår slutsats är att leverantörer upplever att de är pressade från inköpsorgani-

sationerna, men att inköpsorganisationerna själva inte anser att de ställer för höga krav.  
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7.	  REKOMMENDATIONER	  
 

Här kommer vi att presentera de rekommendationer vi vill föra vidare till både företag och fortsatt forskningsarbete. 

 

 

Vi vill främst uppmärksamma läsaren på att det är relativt lite forskning som tidigare gjorts inom detta 

ämne, då vi sett från leverantörens perspektiv. Det kan då vara svårt att finna relevant och modern teori 

att stödja forskningen på, affärsrelationer har diskuterats och funnits länge men det bör utvecklas till en 

modern tillämpning för att passa in på dagens globalt konkurrenssatta marknad. 

 
Det första området vi ser att fortsatt forskning kan ske inom är att utveckla den forskning vi genomfört 

och med hjälp av våra slutsatser expandera forskningen, utveckla den i mängd och dra generella slutsatser 

om pressen i affärsrelationer. Den information vi fått från leverantörer och inköpsföretag visar att förut-

sättningarna för att arbeta med en annan organisation inte alla gånger är ”en dans på rosor”, även om relat-

ionen är lönsam. Vi anser att en kartläggning av likheter/skillnader och enkelhet/svårigheter inom före-

tagskulturen och relationshanteringen hos företag av olika storlek kunde vara behjälplig för många företag.  

 
Vi föreslår även fortsatt forskning inom ämnet närhetsfördelar, vilket tydliggör svenska leverantörers för-

delar gentemot utländska leverantörer som inte kan dra nytta av sin närhet. Vid närhetsfördelar menar vi 

geografiska, kulturmässiga, kommunikationsmässiga och juridiska faktorer. Vi har i intervjuprocessen 

uppfattat vissa faktorer som komplicerar affären med parter som inte är ”nära”. De aspekter som kompli-

cerar för företag att nå leverantörer i framförallt låglöneländer är den komplexa juridik och logistik som är 

inblandad i ett sådant projekt, produkterna måste uppfylla alla säkerhetsregler och kvalitetsregler som 

krävs för att de skall godkändas av hemmamarknaden. Kombinationen med tidigare nämnda komplikat-

ioner anser vi att vidare forskning inom detta område skulle uppskattas för att hjälpa ”nära” leverantörer 

att övertyga nya kunder om varför de är det bästa valet att bedriva ett samarbete med. 
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• Skoog, Tord. IKEA. (2011-05-02, 13.00) 

• Starck, Birgitta. Stensåkra Charkuteri AB. (2011-05-17, 10.00) 

• Stöth, Göran. Universitetsadjunkt vid Linnéuniversitet i Kalmar. (2011-05-03, 15:00) 

• Waller, Stefan. ICA. (2011-05-06, 10.00) 

 
 
 



63 
	  

9.	  BILAGOR	  
	  
Bilaga 1 - Intervjufrågor till leverantörsföretagen 

• Företag som intervjuas? 
• Namn på intervjupersonen? 
• Vilken befattning har intervjupersonen? 
• Hur ser företagets bakgrund/ historia ut?  
• Berätta om er verksamhet? 
• Vart är ni verksamma någonstans? 
• Hur stora är ni i er bransch? 

 
Relationer  
Vilken sorts relation har ni till era olika inköpsföretag? 
Vad vill ni ha för sorts relation med era inköpande företag? 
Bedriver ni något utvecklingsarbete med någon av era inköpsföretag? (partnerskap) 
Hur ser relationen ut rent kontaktmässigt? 
Hur ser kommunikationen ut mellan olika inköpsföretag? 
Hur mycket kan ni påverka vem som är era inköpande företag? 
Har ni någon överblick på ert nätverk? 
Har ni någon relation där ni anser att ni är över - eller underinvolverade? 
Är ni vaksamma på vilken involveringsgrad ni har i relationen till inköpsföretaget? 
Hur ser relationen med slutkunden ut? 
Når ert varumärke slutkunden? På vilket sätt? 
Hur påverkas relationen av den personkemin som finns mellan de båda företagen? 
Skillnad mellan yngre och äldre inköpsföretag (personen som inköpare)? 
Känner ni någon press från inköpande företag?  
Tvingas ni till stor anpassning? 
 
Utvecklingsarbete 
Styr vissa kunder ert utvecklingsarbete mer än andra?  
Finns det någon branschskillnad? 
 
Beroende 
Är ni i någon beroendeställning till någon inköpande företag? På vilket sätt? 
Hur hanterar ni dessa förhållanden? 
Skulle ni kunna hamna i en beroendesituation?  
Har kedjeetableringen bidragit till att stora inköpsorganisationer fått större makt över er? På vilket sätt? 
Fungerar dessa relationer som har inslag av dominans bättre eller sämre än andra? 
Hur ser leverantörsrelationer ut i er bransch överlag? 
 
Etik 
Finns det en viss etik i er bransch gällande affärsrelationer? På vilket sätt? 
Kan man förvänta sig någon hjälp från sina inköpsföretag vid exempelvis en lågkonjunktur eller liknande? 
Av vilka företag? 
 
Kostnader 
Har ni olika form av prisanpassning till olika inköpsföretag och varför detta? 
Hur stor andel av tillverkningen levereras till ert största inköpsföretag? 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor till inköpsorganisationerna 
• Vilket företag är det som intervjuas? 
• Namn på intervjupersonen? 
• Vilken befattning har intervjupersonen? 
• Hur ser företagets bakgrund/historia ut? 
• Berätta lite om er verksamhet? 
• Vart någonstans är ni verksamma? 
• Hur stor är ni i er bransch? 

 
Relationer 
Hur hanterar ni era relationer till era leverantörer? 
Vad vill ni ha för sorts relationer med era leverantörer? 
Hur mycket kan ni påverka vilka som är era leverantörer? 
Hur ser relationen ut rent kontaktmässigt, är det skillnad mellan olika leverantörer? 
Hur ser kontakten ut i ert leverantörsnätverk, har leverantörerna ”koll” på varandra? 
Ser ni att ni har relationer som ni är överinvolverade i, för ert eget eller leverantörens bästa? 
Övervakas involveringsgraden i relationen? 
Når leverantörens varumärke slutkunden? 
OM INTE - Hur tror du leverantören ser på att deras varumärke inte når slutkunden? 
Tror ni att era leverantörer kan känna sig pressade i vissa situationer? 
Upplever ni att leverantörerna kan känna att de får göra stora anpassningar efter er? 
Får ni göra anpassningar efter era leverantörer? 
Hur ser leverantörsrelationer ut i er bransch överlag? 
 
Utvecklingsarbete 
Bedriver ni något utvecklingsarbete med leverantörer? 
Styr någon leverantör ert utvecklingsarbete? 
Styr ni någon leverantörs utvecklingsarbete? Hur sker detta? 
 
Beroendeställning 
Känner ni att ni har makten i relationen till vissa företag? På vilket sätt? 
Hur tror ni att leverantören kan uppleva situationen? 
Hur upplever ni den situationen? 
Är ni/skulle ni kunna hamna i en beroendesituation av en leverantör? 
Är/skulle en leverantör kunna hamna i en beroendesituation till er? 
Hur ser ni på det? 
Fungerar dessa relationer som har inslag av dominans bättre eller sämre än andra? 
Kan man förvänta sig någon hjälp från sina leverantörer vid en lågkonjunktur eller liknande? 
Kan leverantörerna förvänta sig hjälp av er i en liknande situation? 
 
Etik 
Försöker ni ha en viss etik i affären med era leverantörer? På vilket sätt? 
Finns det en vis etik i er bransch vid affärsrelationer? På vilket sätt? 
 
Kostnader 
Pressar ni priserna olika mycket för olika leverantörer? 
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Bilaga 3 – Företagens bakgrund 
 
Vi genomförde en telefonintervju via skype, den 2 maj 2011 med Tord Skoog, IKEA Trading Services AB, 

TRANE (Trading Area North Europe) från Älmhult. Där arbetar han som Business Development Mana-

ger, Skoog säger att denna titel enklast översätts till Inköpschef. Från början sköttes samtliga inköp från 

huvudkontoret i Älmhult men i takt med att IKEA expanderat över hela världen har företaget delat upp 

inköpsorganisationen och placerat en avdelning per geografisk del där de gör affärer. TRANE har liknande 

motsvarigheter i alla olika delar av världen där IKEA gör affärer och det finns totalt 11 stycken av dessa 

geografiska områden där man har inköpsfunktioner. 

 
IKEA grundades av Ingvar Kamprad i Småland, det första varuhuset öppnas 1958 i Älmhult och det är här 

det moderna IKEA grundas. Företaget utvecklades snabbt och fokus ligger nu på att mestadels sälja möbler 

i smidig förpackning till bra pris. De låga priserna uppnås genom smart design, effektivt materialarbete 

och stora volymer. I det nätverk som IKEA agerar inom finns ett stort antal leverantörer. Företaget har 

utvecklats enormt världen över och historian är lång.  

(http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/the_ikea_way/history/index.html) 

 
TRANE där Skoog arbetar sköter inköpen inom Skandinavien, Estland, Lettland, Litauen, Tyskland, Ös-

terrike, Holland och Belgien. Totalt har IKEA mellan 1200-1300 leverantörer vid given tidpunkt. Att ha 

den uppdelning på inköpskontoren som de i dagsläget har, gör att leverantörerna finns relativt nära den 

aktuella marknad. De agerar och hjälper IKEA att enklare övervaka produktionen, testa nya idéer, för-

handla om priser, kontrollera kvalitet samt övervaka sociala och arbetsmiljöfrågor. 

 
Vi intervjuade Soffa AB den 19 april 2011, vi fick ett varmt välkomnande och respondenten är försälj-

ningschef och han visade runt oss på företaget. Soffa AB har valt att vara anonyma och därav påhittat före-

tagsnamn.  

 
Vi intervjuade Lampa AB den 19 april 2011, respondenten är Key Account Manager. Företaget har valt att 

vara anonyma och därav påhittat företagsnamn.  

 
Vi intervjuade Stefan Waller, chef för sortiment och support ICA Sverige, den 6 maj 2011 i Solna Business 

Center. Sortiment och Support stödjer hela ICA:s inköpsavdelning i frågor som rör sortiment, kategoriar-

betet, affärsanalysen och datakvaliteten.  Avdelningen har med sin kompetens inom inköp kunskap om att 

analysera leverantörernas olika kostnader för att beräkna ett möjligt inköpspris för ICA. ICA-koncernen är 

ett av norra Europas ledande detaljhandelsföretag, inom koncernen finns ca 2200 butiker i olika butiks-
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koncept placerade i Sverige, Norge, Estland, Lettland och Litauen. ICA Koncernen arbetar efter visionen 

att ”göra varje dag lite enklare” för slutkunden.  

 
Inköpsarbetet på ICA sker på två olika sätt. En stor del av inköpen sker på centralt nivå men det kan även 

ske hos den lokala ICA-handlaren. På lokal nivå är det vanligt att sortiment är av för liten volym i butiken 

eller att de vill använda sig av nischade varor, då de skall vara aktuella för den lokala ICA butiken. De lika 

butikerna i har olika ägandeförhållanden i olika länder, i Sverige drivs de som en typ av franchise av en 

ICA-handlare där ICA Sverige står för volymbaserade inköp, stöttar i försäljningsfrågor, effektiviserar på 

central nivå samt sköter logistik och marknadskommunikation.  

 
Vi genomförde en telefonintervju via skype med Birgitta Starck, marknads- och försäljningsansvarig på 

Stensåkra charkuteri AB, den 17 maj 2011. Företaget grundades på 50- talet och är idag ett genuint char-

kuteri som står för närproducerade varor med kvalitet. Charkuteriets produkter är tillverkade av svenskt 

kött utan tillsatser och de har drygt 30 egna produkter i sitt sortiment. Företaget vill vara med och lyfta 

tillbaka korven till ”finrummet”, de är därför mycket noga med kvaliteten på produkterna.  De är ett litet 

företag som har verksamhet runt Vetlanda, Kalmar, Öland, Bleking och Östergötland.  Stensåkra charku-

teri AB satsar på att det de tillverkar ska vara kvalitet. 

 
Vi intervjuade Mjölk AB den 20 maj 2011, respondenten är Key Account Manager. Företaget har valt att 

vara anonyma och därav påhittat företagsnamn.  
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. Linné-
universitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning och 
forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet erbjuder 
en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 
 
Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  
och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Linnéuniversitetet 
391 82 Kalmar/351 95 Växjö, Telefon 0772-28 80 00 


