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Bakgrund:  Detaljhandeln  har  under  de  senare  decennierna  genomgått  en 

förändring där större kedjor tar allt mer plats. Den levande debatten om vikten av 

småföretagandet  i  Sverige  gör  att  frågan  väcks  om  vad  som  händer  med 

småföretagen  i  detaljhandelns  utveckling.  Samverkan  kan  vara  ett  sätt  för 

småföretagen att konkurrera mot de större aktörerna. Småföretagaren beskrivs inte 

sällan ha en önskan om att arbeta självständigt och en stark vilja om hur det egna 

företaget ska drivas. Då två av tre småföretag ändå väljer att regelbundet samarbeta 

med andra företag är det av intresse att undersöka vad småföretagen har för motiv 

till samverkan. 

Syfte: Syftet med  denna  studie  är  att  undersöka  varför  småföretag  väljer  att  ingå 

organiserad  samverkan.  Vi  vill  därtill  utreda  vilken  påverkan  ett  organiserat 

samarbete har på företagen. 

Studiens genomförande: Genom en telefonintervju, e-postintervjuer samt genom en 

enkätundersökning till medlemmarna i trädgårdshandelskedjan BoGrönt, har en fallstudie 

genomförts för att undersöka småföretagens motiv till att ingå organiserad samverkan.  

  

Resultat: Resultatet av studien visar att detaljhandelns utveckling har påverkat 

småföretagens motiv att samverka. Småföretagen har, genom att ingå organiserad 

samverkan, en förhoppning om att dra nytta av de skalfördelar, det erfarenhetsutbyte och 

den starkare förhandlingsposition som en större organisation kan skapa. 

 

Nyckelord: Småföretag, samverkan, detaljhandeln, metaorganisation. 



 

Abstract 
Title: Small firm cooperation, a utopia or a necessity? 

‐ A study of the small firm’s incentives to cooperate. 

Authors: Greta Gustafsson and Johanna Thorell 

 

Supervisor: Professor Elisabeth Sundin  

 

Background: The Swedish retail market has during the last decades experienced a 

big change where the business chains are taking larger market shares. The constant 

debate about the importance of the small firm makes us wonder what is happening 

with  the  small  firm  in  this  development  of  the  marketplace.  Cooperation  is  one 

option for the small firm to be able to compete against the big business chains. The 

small  entrepreneur  is  not  seldom  described  as  a  person  with  a  wish  to  work 

independently and with a strong opinion about how his or hers business should be 

run. Despite this description two out of three small firms choose to cooperate which 

makes it interesting to examine the small firm’s incentive to cooperate? 

Aim: The aim of  this study  is  to examine why the small  firm chooses  to engage  in 

organized cooperation. We will also find out what effects the cooperation has on the 

small firm. 

Completion of the study: With a telephone interview, e-mail interview and through a 

survey to the members of the gardening chain BoGrönt we have completed a case study 

to investigate the small firm’s incentives to cooperate. 

 

Findings: The findings of this study conducts that the development of the retail market 

has affected the small firms incentives to cooperate. The small firm has, by engaging in 

organized cooperation, a wish to make profits from the economies of scale, the exchange 

of experiences and the stronger bargaining position that a bigger organization creates. 

 

Keywords: Small firm, cooperation, retail market, metaorganization. 
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”Den nya regeringen har satt som mål 

att alla som vill och kan ska få arbete. 

För att det ska kunna ske måste 

företagandet i Sverige öka.” Det menar 

Maud Olofsson, som för första gången i 

egenskap av statsråd, medverkade på 

Småföretagsdagarna år 2007. (Rapport 

från Småföretagsdagarna 2007) 

 

Det är inte bara Sverige som vill satsa på 

småföretagen. EU har investerat mycket 

i speciella program för att stärka 

konkurrenskraften för små och 

medelstora företag. Den ökade 

integrationen på den europeiska 

marknaden bidrar till en hårdare 

konkurrens för de svenska företagarna. 

Inom EU tros denna utveckling slå 

hårdare mot de mindre företagen och 

gynna de större. (Prom 1994) För de 

mindre aktörerna kan ett sätt att hantera 

förändringarna vara att samarbeta med 

andra företag. Samarbetet kan handla om 

allt ifrån finansiering till teknisk 

utveckling. Förhoppningen med 

samarbetet är att det ska göra 

småföretagen mer konkurrenskraftiga 

gentemot de större aktörerna men 

samtidigt behålla sin egna profil. 

Samarbete mellan företag leder till ett 

ömsesidigt beroende, men alla kan 

påverka och utveckla samarbetet för att 

skapa lönsamhet för det egna företaget. 

Motiven till att samverka kan skifta från 

en företagare till en annan, men i 

slutändan ska alla medverkande på något 

sätt tjäna på samarbetet. I ett samarbete 

kan småföretagen få mer utrymme till att 

fokusera på sin kärnverksamhet och 

samtidigt dra nytta av effektiviteten som 

en större organisation kan skapa. 

(Lenefors et. al 2006).  

I den här uppsatsen ska vi utreda varför 

småföretag väljer att samarbeta samt 

vilken påverkan samarbetet må ha på 

småföretagen. 

1. Inledning  
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1.1 Bakgrund  

1.1.1 Detaljhandelns utveckling 

Detaljhandeln genomgår en dramatisk förändring. Bara en generation tillbaka såg 

marknaden helt annorlunda ut. De små butikerna får allt svårare att överleva i och med att 

stora kedjor tar större plats. Kunderna blir mer och mer medvetna och konkurrensen från 

Internet-handel blir påtagligare. (Ohlsson et. al 2005)  

Den svenska detaljhandeln består idag till stor del av kedjor, där dagligvarukedjorna har 

en betydande marknadsandel. I dagligvaruhandeln hade ICA, Axfood och Coop 

tillsammans en marknadsandel på 80 procent år 2005. Sällanköpsvarukedjorna har inte en 

lika betydande marknadsandel, men den ökar stadigt. ONOFF, El-giganten och IKEA har 

på senare år tagit stora marknadsandelar inom sällanköpsvaruhandeln. Koncentrationen 

av ägandet är dock inte lika tydlig i alla sällanköpsvarubranscher som i 

dagligvaruhandeln. I mer arbetsintensiva branscher såsom exempelvis ur-, guld- och 

blomsterhandel finns fortfarande fler mindre, enskilda aktörer. (Bergström & Fölster 

2005) 

Jacobson f.d. VD på Handelns Utredningsinstitut (HUI) har definierat den egentliga 

detaljhandeln som den totala privata konsumtionen med undantag för systembolags- 

,bensin- , bil- och apotekshandel. Den egentliga detaljhandeln, som en andel av den totala 

privata konsumtionen, har stadigt minskat sedan 1980 med undantag från några få år. 

HUI uppger att ökade egenavgifter på många offentliga tjänster samt ökade 

boendekostnader är möjliga orsaker till att konsumenten väljer att lägga relativt mindre 

pengar på detaljhandelsvaror. I den totala detaljhandeln ingår det förutom systembolags- 

,bensin- , bil- och apotekshandel även livsmedel. Den totala detaljhandeln har till skillnad 

från den egentliga detaljhandeln slagit omsättningsrekord varje år sedan 1996, med några 

få undantag från lågkonjunkturen i början av 1990-talet.  (Jacobsson 1999) I dagsläget, 

2009, befinner vi oss i en lågkonjunktur där detaljhandelns utveckling har avmattats 

rejält. HUI prognostiserar en negativ BNP-utveckling men spår ändå en svag 

försäljningsökning för detaljhandeln under 2010, då de många stimulanspaketen för ökad 
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konsumtion har vägt tyngre än konsumenternas pessimism och privata sparande. 

(www.di.se 2009-03-18) Det är framförallt de kapitalintensiva branscherna, såsom 

elektronik och möbler, som går sämre vid en lågkonjunktur då befolkningen vanligen 

skjuter fram större investeringar. (Jacobsson 1999) 

Detaljhandelns utveckling har under de senaste decennierna varit fartfylld och mycket 

uppmärksamhet har riktats mot stordriftsfördelar och kedjornas framfart på marknaden. 

Vad händer med de fristående handlarna i denna utveckling? Vad gör de för att hävda sig 

mot jättarna?   

1.1.2 Småföretagens betydelse för Sverige 

I detaljhandeln möter småföretagen en allt hårdare konkurrens i och med den ökade 

kedjebildningen som flyttar shoppingen till utkanten av städerna. (Bergström & Fölster 

2005) I både lokala och nationella media hävdas att Sverige och dess kommuner måste 

värna om sina småföretag. Vi kommer i nedanstående stycke klargöra småföretagens 

betydelse för det svenska näringslivet och varför Sverige bör värna om sina småföretag. 

Det finns flera olika definitioner på småföretagsbegreppet varför det är viktigt att 

tydliggöra hur vi kommer att använda begreppet i uppsatsen. Vår definition av 

småföretag är hämtad från NUTEK, den myndighet som fram till den 14:e maj 2009 hade 

som uppgift att främja näringslivets utveckling.  

”fristående företag(…)som sysselsätter färre än 50 personer och vars omsättning eller 

balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år.” 

I figuren nedan kan urskiljas hur många företag som fanns i Sverige år 2006 samt 

storleksfördelningen i form av antal anställda. Majoriteten av företagen är solo- eller 

mikroföretag vilket representerar företag med inga respektive färre än tio anställda, och 

faller inom ramen för småföretag. Småföretagen står för hela 99 procent av alla företag i 

landet och bidrar i hög utsträckning till sysselsättningen, den ekonomiska tillväxten och 

därmed också den totala välfärden i Sverige. (www.nutek.se)  
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Småföretagen beskrivs som mindre byråkratiska vilket gör att beslut om nya idéer snabbt 

kan prövas, vilket i sin tur leder till att företagen förknippas med nytt och innovativt 

tänkande. De större företagen är också beroende av de mindre, eftersom de ofta är 

underleverantörer till sina större bröder. Många gånger hjälper småföretagen de 

förbisedda grupperna som till exempel kvinnor och etniska folkgrupper att komma in i 

arbetslivet. (Sundin, 2004) Karl-Gustaf Gustafsson, som är styrelseledamot i studiens 

valda fallföretag, menar att småföretagen är livsviktiga för glesbygden eftersom det 

många gånger är ont om jobb på dessa platser då det ofta finns ett fåtal arbetsgivare. Vi 

menar att resonemanget ovan visar på småföretagens betydelse för näringslivet och den 

ekonomiska tillväxten.  

På Upplysnings Centralens (UC) hemsida kan utläsas att företagskonkurserna ökade med 

tolv procent 2008 jämfört med året innan. I januari i år, 2009, ökade konkurserna med 20 

procent relativt samma månad föregående år. Vidare minskade andelen nystartade företag 

med sju procent kvartal tre 2008 jämfört med samma kvartal det föregående året. Värt att 

Källa: Statistiska centralbyrån 
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påpeka är också att varuhandelsbranschens nyföretagande har minskat med hela 22 

procent de tre första kvartalen 2008. Statistiken behöver inte tyda på en sämre välfärd, 

men synliggör småföretagens tuffa situation. Historiskt sett är det endast två tredjedelar 

av de nystartade företagen i Sverige som överlever i mer än tre år. Småföretagens vardag 

är följaktligen inte en dans på rosor utan snarare en kamp för överlevnad. Vad gör då 

småföretagen för att överleva? 

En väg att gå för att stärka sin position på marknaden och att hävda sig som småföretag är 

att ingå någon form av samarbete med andra företag (Tonndorf 2000). Exempel på ett 

samarbete är det valda fallföretaget BoGrönt där småföretag samarbetar under ett 

gemensamt varumärke. Organisationen består av 77 småföretag inom blomsterbranschen 

och erbjuder medlemmarna samordnade inköp och gemensam marknadsföring. En 

utförligare företagsbeskrivning återfinns i empiriavsnittet.  

1.2 Problemdiskussion 

1.2.1 Samverkan mellan företag 

Som tidigare skildrats har utvecklingen av detaljhandeln gått mot strukturförändringar där 

företagen i allt större utsträckning söker stordriftsfördelar genom bland annat 

kedjebildning. En trend som helt klart ses som ett hot mot självständiga småföretag, 

(Bergström & Fölster 2005) och ett sätt för företagen att försvara sig mot de allt större 

aktörerna kan vara att samarbeta. En samarbetsform är frivilliga kedjor där medlemmarna 

består av enskilda företag som valt att verka under ett gemensamt namn för att ta del av 

varandras leverantörer, marknadsföring eller dylikt. Frivilligkedjans motpol, franchising, 

är ofta ett hårt styrt samarbete där företagaren själv har lite eller inget att säga till om 

gällande sortiment och inredning. (SOU 1998:92) Oavsett samarbetets sammansättning 

har alla samarbeten gemensamt att de vill uppnå de fördelar som man ensam har svårt att 

nå upp till (Möller & Rajala 2007). Definitionen av den samverkan vi undersöker i 

studien är:  
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Småföretagare som frivilligt ingår i ett organiserat samarbete för att vinna 

konkurrensfördelar som de inte kan uppnå på egen hand och där det föreligger 

gemensam beslutanderätt. 

Hur många småföretagssamarbeten det i dagsläget finns är oklart. I SOU 1998:92 

uppskattas antalet formaliserade småföretagssamarbeten genom antalet nya ekonomiska 

föreningar eftersom det är den juridiska form som samarbetena vanligen tar. I figuren 

nedan visas utvecklingen av antal ekonomiska föreningar i Sverige från 1994 till 2007. 

 

 

Som kan avläsas i figuren ovan så har antalet ekonomiska föreningar stigit i jämn takt 

mellan 1994 och 2007. Vi kan anta att antalet småföretagssamarbeten ökat i liknande 

grad eftersom ekonomiska föreningar i synnerhet är utformad för samverkan. Vi är 

emellertid medvetna om att inte alla ekonomiska föreningar är kommersiella samarbeten 

företag emellan. Andra sätt att samverka på är exempelvis genom avtal eller andra 

juridiska former. Statistiken ger oss ändå en indikation på att de kommersiella 

samarbetena med största sannolikhet har ökat.  (SOU 1998:92)  

Internationellt uppmuntras samarbeten mellan offentliga och privata organisationer av 

regeringar genom juridiska bestämmelser och finansiell stimulans. (Huxham & Vanegen 

Källa: Bolagsverket 
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2006) Att samarbeta har blivit ett allt viktigare sätt att bedriva affärer på. (Barnir & Smith 

2002) I Sverige stimulerar staten samverkan mellan småföretag på samma sätt som det 

görs internationellt. Ökat samarbete gynnar näringslivet då småföretagen står för en stor 

del av sysselsättningen. Utvecklingen av samarbetande småföretag har varit långsammare 

i Sverige än i övriga världen, vilket tros bero på okunskap och negativa attityder kring 

förfarandet. (SOU 1998:92 )  

1.2.2 Småföretagens karaktär 

Hans G Tonndorf (1986) har skrivit flertalet böcker om fackkedjan som 

organisationsform. Tonndorf anser i linje med Beckérus (1985) att egenföretagare är den 

kategori av människor som är svårast att organisera, framförallt för att de ofta har starka 

drivkrafter och egna åsikter om hur de vill driva sitt företag. År 2004 samverkade ändå 

två av tre svenska småföretag regelbundet. (NUTEK R 2004:10) Vi frågar oss således om 

egenföretagarnas starka åsikter om hur det egna företaget ska drivas står i konflikt med 

förmågan att samarbeta.  

Olika motiv, förväntningar och ambitionsnivå till ett samarbete kan vara en bidragande 

orsak till att samarbetet blir trögt då företagen måste anpassa sig och kompromissa för att 

komma överens. (Ahrne & Brunsson 2005) Småföretagarens egenskaper och olika 

bakgrunder gör det intressant att undersöka hur ett samarbete som utgörs av just 

småföretagare fungerar.  

Inledningen kan sammanfattas med att näringslivet ständigt förändras och utvecklas och 

för att följa med i utvecklingen måste även företag och organisationsformer förändras. 

Småföretagens fördelar, vilka traditionellt beskrivs som förmågan att snabbt kunna 

anpassa sig till sin marknad, räcker inte till för att kunna försvara sin position på 

marknaden idag. Samverkan företag emellan har således blivit ett allt vanligare fenomen. 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka varför småföretag väljer att ingå organiserad 

samverkan. Vi vill därtill utreda vilken påverkan ett organiserat samarbete har på 

företagen.  

1.4 Forskningsfrågor 
 

• Vilka är småföretagens motiv att ingå organiserad samverkan? 

• I vilken utsträckning har detaljhandelns utveckling påverkat småföretagens motiv 

till samverkan? 

• Hur påverkas ett samarbete av att det består av småföretag?   

• Vad får småföretagen ut av att samarbeta? 
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1.5 Disposition 
 

Kapitel 1; presenterade bakgrunden till vår valda studie som följdes av en 

problemdiskussion för att lyfta fram de aktuella frågeställningarna som vi vill belysa. 

Problemdiskussionen leder oss fram till syftet och de konkreta forskningsfrågorna.  

Kapitel 2; beskriver den metod vi har använt oss av. Avsnittet inleds med en diskussion 

om vårt vetenskapliga förhållningssätt för att fortsätta med en utförlig metodbeskrivning 

för att skapa tillförlitlighet i studien. Kapitlet ska ge läsaren underlag för att själv kunna 

bedöma trovärdigheten i studiens resultat.  

Kapitel 3; utgörs av vår valda referensram som är uppbyggd på samma sätt som det 

inledande kapitlet. Referensramen är placerad innan empirin för att få ett bättre samband 

mellan problemområdet och den befintliga teorin.  

Kapitel 4; består av empirin och innehåller den primärdata vi har samlat in från intervjuer 

och enkätundersökningen samt sekundärdata från tidigare forskning, företagsinformation 

och affärspress. 

Kapitel 5; här analyseras den insamlade empirin med hjälp av referensramen.  

Kapitel 6; utgörs av studiens resultat genom att vi besvarar forskningsfrågorna med 

utgångspunkt i analysen. 

Kapitel 7; är studiens sista kapitel där studiens kunskapsbidrag redovisas och läsaren får 

tips om framtida forskning  
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2. Studiens utförande 

 

Metodkapitlet inleds med en redogörelse av hur författarna ser på verkligheten för att 

senare mynna ut i en diskussion om val av forskningsmetod.  Därefter beskrivs studiens 

praktiska  tillvägagångssätt  med  fokus  på  utformningen  och  insamlingen  av 

primärdata som samlats in via en enkätundersökning.  

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

2.1.1 Vetenskaplig forskning 

Innebörden av att en studie är vetenskaplig är inte helt klart, inte heller vad ett 

vetenskapligt förhållningssätt är. Vad som kan betecknas som forskning, vetenskap och 

vetenskapligt förhållningssätt diskuteras bland forskarna själva. Inte sällan går gränserna 

mellan företrädare för olika kunskapsområden. Verklighetens karaktär och möjligheterna 

att studera den är återkommande diskussionsfrågor. Ståndpunkten att det inte finns en 

verklighet utan många, individuella eller delade, gör objektivitetsdiskussionen 

problematisk. I nästkommande stycke kommer därför författarnas egen relation till 

verkligheten att diskuteras.  

2.1.2 Forskarnas syn på verkligheten 
Det är i princip omöjligt att beskriva en enda verklighet då vi alla ser vår verklighet på 

olika sätt. All kunskap måste ifrågasättas just på grund av att objektiva tolkningar i 

princip är omöjliga att åstadkomma (Danermark et al 2003). Vi är medvetna om att 

objektivitet är ett omdiskuterat begrepp och vi anser det därför angeläget att vi som 

forskare är medvetna och klara med vårt förhållningssätt till verkligheten. Båda forskarna 

i denna studie är akademiker av samma kön och ålder med liknande uppväxt. En ensidig 

syn på verkligheten kan således ha kommit att skildrats och påverkat de tolkningar och 

analyser som gjorts av den inhämtade empirin.  
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Vi studerade verkligheten genom att undersöka och tolka småföretagens uppfattningar 

och attityder till BoGrönt. Vårt vetenskapliga förhållningssätt kan liknas vid ett 

naturalistiskt synsätt vilket innebär att det finns en verklighet utanför forskaren som går 

att beskriva på olika sätt. Det naturalistiska synsättet innebär att forskaren alltid är en del 

av undersökningen och att de oundvikligen påverkar studien. Det gäller således att 

försöka övertyga dig som läsare att metoden har gett trovärdig empirisk information av 

verkligheten. (Starrin & Svensson 1994) I vår tolkning av verkligheten var vi hela tiden 

medvetna om den förförståelse som tidigare teorikunskaper och erfarenheter gett oss. 

Med hjälp av förförståelsen tolkades det data som samlades in under studiens gång. Vi 

som forskare är medvetna om att vårt synsätt kan ha påverkat studien. 

2.1.3 Framtida användning av studien 

Vi har använt oss av ett flertal olika teorier och tidigare forskning vilka efter analysen 

visat sig inte helt överensstämma med våra resultat. Vid de fall där forskningsresultatet 

skilt sig från tidigare forskning eller teorier har vi inte valt att förklara teorin som falsk 

utan snarare utvecklat och förfinat den. Således förespråkar vi ett flerdimensionellt 

sanningsbegrepp vilket betyder att de tillämpade teorierna inte behöver var sanna eller 

falska utan kan befinna sig någonstans mittemellan. (Alvesson & Sköldberg 2008) Vi 

önskar att studiens resultat ska användas på ett liknande sätt och inte ses som ren sanning 

utan snarare som ett teoretiskt hjälpmedel som kan omarbetas.  

2.2 Forskningsmetod 

Det finns olika metoder att utgå ifrån och de brukar i litteraturen beskrivas utifrån den 

informationen som forskaren samlar in. De två huvudsakliga metoderna är kvalitativ och 

kvantitativ och vid en grov jämförelse sägs att kvantitativa undersökningar samlar in 

siffror och kvalitativa samlar in ord. (Jacobsen 2002) När ansatsen är vald är det 

emellertid fullt möjligt att göra avstickare från den valda metoden. (Bell 1995) 
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2.2.1 Kvalitativ forskning 

Kvalitativ forskning är en mycket vid term och innefattar många olika metoder. Olika 

författare har skilda meningar och beskrivningar på vad kvalitativ forskning innebär. 

Gemensamt för alla olika uppfattningar är att målet med kvalitativ forskning är att kunna 

förstå, beskriva, upptäcka och skapa en mening med fenomenet som studeras (Merriam 

1998).  En kvalitativ metod är lämplig vid en utredning av människors syn på saker och 

ting.  

Förespråkare för den kvalitativa ansatsen menar att närheten till intervjuobjektet är av 

stor vikt för att reducera eventuell distans mellan intervjuaren och den intervjuade. 

(Merriam 1998) Närheten som många gånger uppstår vid användning av den kvalitativa 

metoden kan generera både för- och nackdelar. Dels kan närheten skapa närmare 

förståelse av respondentens verklighet medan den också kan försvåra forskarens egen 

analys av verkligheten. (Jacobsen 2002) 

2.2.2 Kvantitativ forskning 

Den kvantitativa metoden lämpar sig bra då problemet åsyftar att utreda likheter och 

relationer mellan fakta. (Merriam 1998) Resultaten avser ofta kunna generaliseras till 

andra än undersökningsobjekten. Genom studiens resultat har vi således kunnat uttala oss 

om andra objekt än de undersökta. Grundproblemet vid statistiska mätningar är 

svårigheten att sätta siffror på människors attityder. (Sverke i Gustavsson 2004) För en 

genomgång av hur vi gått till väga vid utformningen av studiens enkät, se avsnittet 

”utformning av onlineenkät”.  

Vid tillämpning av den kvantitativa ansatsen kritiseras ofta avståndet som uppstår mellan 

forskaren och informationskällan. Inte desto mindre kan distansen ses som något positivt 

då respondenten är opåverkad av forskarens närvaro. (Merriam 1998) Då största delen av 

empiriinsamlingen bestod av enkätsvar uppfattade vi avståndet till respondenterna som 

något positiv eftersom vi var angelägna om att de inte skulle se oss som verktyg från 

fallföretagets styrelse och på det sättet försköna sina svar.  
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2.2.3 Val av metod  

Forskarna själva är det huvudsakliga instrumentet som samlar in data. Det innebär att vi 

kan agera och ändra vårt uppförande beroende på vad som händer under studiens gång. 

Oavsett vilken ansats som väljs för undersökningen så har valet vissa effekter. (Merriam 

1998) 

Inget pekar på att den ena ansatsen är bättre eller mer vetenskaplig än den andra utan 

ansatserna ska ses som komplementära då den ena ansatsens svaghet ofta är den andras 

styrka och vise versa. För att göra studien mer pålitlig är det därför lämpligt att 

kombinera de båda ansatserna. (Jacobsen 2002) Studiens problemdiskussion och syfte 

avser att förstå och beskriva hur småföretagen ser på sin tillvaro och vi har därför haft ett 

kvalitativt förhållningssätt. Datainsamlingen har dock genomförts på ett kvantitativt sätt 

genom en enkätundersökning.  

2.3 Fallstudie 

Enligt Yin (2003) är en fallstudie en bra metod att använda sig av när frågorna ”Hur?” 

och ”Varför?” ställs. Vi ansåg därför att fallstudien passade oss väl då vårt huvudproblem 

är att utreda varför småföretagen ingår organiserad samverkan. För att en undersökning 

ska kunna kallas fallstudie bör det finnas en gräns för hur många respondenter som finns 

till förfogande samt en tidsbegränsning (Merriam 1998). I vår studie var antalet 

respondenter avgränsat till BoGrönts medlemmar och tidsbegränsningen var tjugo 

veckor. 

I fallstudier är observationer och intervjuer de vanligaste tillvägagångssätten för att samla 

in information men det behöver inte utesluta användandet av andra metoder som också 

passar problemdiskussionen (Merriam 1998). Tillvägagångssättet att utnyttja fler 

insamlingsmetoder och flera datakällor kallas triangulering och ska hjälpa till att göra 

studien mer fullständig och därför höja graden av tillförlitlighet och giltighet (Yin 2003). 

Med tillförlitlighet menas i vilken grad studien hade gett samma resultat vid andra 

tillfällen under liknande omständigheter. Viktigt i vår studie, för att skapa tillförlitlighet, 

var att noga kontrollera frågorna vi ställde i telefonintervjun och i enkäten. (Bell 1995) 
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Kontrollen av frågorna var vårt försök att skapa ökad tillförlitlighet men vi vet samtidigt 

att om studien utförs igen vid ett senare tillfälle kommer resultaten med all säkerhet inte 

att bli desamma. Jacobsen (2002) beskriver tillförlitligheten i förhållande till 

undersökaren och dennes förmåga att reflektera över situationen och kritiskt granska 

omgivningen. Han citerar i boken, Vad, hur och varför?, Hammersley och Atkinson 

(1984) som använder begreppet reflexivitet där de kritiserar användandet av triangulering 

och menar att det är viktigt att göra en subjektiv reflektion av situationen för att skapa 

högre tillförlitlighet. Vi tolkar kritiken som att användandet av triangulering i sig inte 

automatiskt skapar tillförlitlighet, utan det krävs även att vi reflekterar över och väl 

motiverar våra val och tillvägagångssätt.  

Användandet av triangulering kritiseras också då olika metoder fångar olika perspektiv, 

vilket medför en ökad risk att resultaten från den insamlade data inte är enhetlig 

(Alvesson & Sköldberg 2008). Den empiri vi samlade in med hjälp av enkäten skiljer sig 

från den vi samlade in via intervjuerna. Empirin som var insamlad via intervjuerna 

användes främst för att ge oss en förståelse för varför fallföretaget bildades samt hur 

organisationen fungerar idag, medan enkätsvaren användes för att besvara syftet och 

forskningsfrågorna. Vi ser därmed metoderna som komplementära. 

Giltigheten innebär i vilken grad vi verkligen beskriver det vår studie är avsedd att 

beskriva. För att nå en hög giltighet är det viktigt att vi kritiskt granskade de frågor som 

ställdes i intervjuerna och i enkäten så att den information som eftersöktes verkligen var 

den information som erhölls. Ett sätt att kritiskt granska frågorna är att testa dem på 

någon annan innan själva studien för att se om frågorna fungerar som vi har tänkt (Bell 

1995). Både intervjufrågorna och enkätfrågorna genomarbetades noggrant genom 

feedback från seminariegrupp och handledare. En beskrivning av respektive teknik 

kommer i nästkommande stycke.   

Lincoln och Guba (1985) beskriver olika tillvägagångssätt för att öka den totala 

trovärdigheten för studien, där bland annat den ovannämnda trianguleringen är ett 

tillvägagångssätt.  Författarna menar att studien bör analyseras och ifrågasättas av 
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utomstående vilket vi gjorde kontinuerligt via vår medverkan på seminarietillfällena. 

Samma författare förespråkar att det viktigaste momentet för att öka giltigheten är att ge 

de människor som använts för att samla in empirin möjligheten att kontrollera att vi har 

tolkat informationen på rätt sätt. Vi anser att den kontrollen är ett bra sätt för att öka 

giltigheten och inbjöd därför intervjuobjektet att granska våra tolkningar av det som sagts 

på intervjun.  

2.4 Generaliserbarhet 

En studies generaliserbarhet kritiseras ofta när den är grundad på en fallstudie samt då 

den har ett kvalitativt förhållningssätt (Alvesson & Sköldberg 2008). Vi har använt oss av 

både kvalitativ och kvantitativ metod, såkallad triangulering, vilket vi tror underlättat 

generaliseringen. Hade vi istället för en totalundersökning valt att intervjua ett fåtal 

medlemmar i fallföretaget BoGrönt, hade risken ökat att enbart ett fåtal motiv till 

samverkan belysts. Intervjuerna kunde istället gett en djupare förståelse för motiven. I 

och med totalundersökningen undvek vi ett steg i generaliseringsprocessen nämligen där 

slutsatser dras från urvalet till populationen och vi erhöll populationens åsikter direkt. 

(Dahmström 2005) 

Första frågan gällande studiens generaliserbarhet är om medlemmarna är representativa 

för alla svenska småföretag. Alvesson och Sköldberg (2008) förklarar i boken Tolkning 

och reflektion att empirin måste befinna sig inom den teoretiska domänen för att vara 

generaliserbar. Vi anser att BoGrönts medlemmar befinner sig i samma domän som andra 

svenska småföretag i detaljhandeln och att studien därför kan generaliseras till 

småföretag i den svenska detaljhandeln. Då företagen i fallstudien verkar i en 

arbetsintensiv bransch anser vi det befogat att begränsa generaliseringen till småföretag i 

arbetsintensiva branscher.  

Andra frågan gällande studiens generaliserbarhet är huruvida motiven att ingå i BoGrönt 

är desamma som motiven att ingå organiserad samverkan i alla branscher. Vi menar att 

BoGrönt är ett exempel på organiserad samverkan av småföretag och anser således att 

BoGrönt och organiserad samverkan mellan småföretag tillhör samma domän. Emellertid 
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befinner sig BoGrönt i blomsterbranschen vilket i sin tur inkluderas i detaljhandeln och vi 

menar att generaliseringen bör begränsas till samarbeten inom detaljhandeln. 

Samarbetena bör vara organiserade genom en gemensam organisation för att studiens 

resultat ska kunna vara generaliserbara. 

2.5 Tillvägagångssätt 

2.5.1 Utformning av telefonintervju 

Vi valde att börja vår datainsamling med en telefonintervju med BoGrönts VD Johnny 

Holmberg. Anledningen var att skapa oss en bättre uppfattning om vilka frågor som 

skulle ingå i enkäten till medlemmarna.  

Vi är väl medvetna om att det, enligt flertalet metodikförfattare, premieras med intervjuer 

mellan fyra ögon. Eftersom kroppsspråket är en stor del av en intervju är det viktigt att 

komma ihåg att respondenten inte ser hur vi använder vårt kroppsspråk. Människan talar 

ofta omedvetet med sitt kroppsspråk varför det är viktigt att försöka koppla bort det under 

en telefonintervju och uttrycka sig så klart som möjligt verbalt. (Jacobsen 2007) Vi är 

införstådda med det faktum att vi gått miste om respondentens kroppsspråk som kunde ha 

gett oss ett fylligare analysunderlag (Lantz 2007). 

I telefonintervjun utgick vi från ett antal fastställda frågor (se Bilaga 1) och följdfrågor 

ställdes då vi kände att det behövdes och passade in. Intervjutekniken kräver 

förberedelser och den ger högkvalitativ data eftersom den är flexibel men ändå innehåller 

viss struktur. (Gillham 2008) Vid utformningen av intervjufrågorna ägnade vi mycket tid 

åt frågeformuleringar för att intervjun skulle generera relevant information. 

Intervjupersonen erhöll frågorna i förväg så att han kunde följa strukturen samt se hur 

långt gången intervjun var. Under intervjun höll intervjuaren sig kort och koncis för att 

intervjupersonen inte skulle känna att vi slösade med hans tid. Konversationen spelades 

in och transkriberades för att inte gå miste om betydande information samt för att lättare 

analysera den i efterhand. Respondenten informerades om att han hade möjligheten att 

erhålla en sammanfattning av intervjun och att studien kommer att mailas till honom när 
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den är klar. Informationen som framkom vid intervjun sammanställdes för att 

tillsammans med ytterligare information från företagets hemsida bilda en 

företagsbeskrivning som återfinns i empirin. Respondenten tog del av sammanställningen 

och gav värdefulla synpunkter som vi har beaktat.   

2.5.2 Utformning av onlineenkät 

Vi har valt att använda oss av onlineenkäter för att få en uppfattning om varför 

medlemsföretagen ingått samarbete i BoGrönt. Det är många aspekter som måste tas i 

beaktande för att enkäten ska ge svar på frågorna vi ställer oss (Bilaga 2).  

För att eliminera risken för feltolkningar är det viktigt att testa enkäten innan det riktiga 

utskicket. Idealt är att testa enkäten på personer som liknar studiens urval (Bell 1995). Vi 

valde att göra en totalundersökning med ett begränsat antal respondenter, vilket medförde 

att det blev svårt för oss att göra en pilotstudie. Frågorna var utformade specifikt för 

medlemmarna i BoGrönt och att testa dem på ickemedlemmar vore ofruktbart. Istället för 

en pilotstudie använde vi oss av de kontinuerliga seminarierna och framförallt vår 

handledare för att säkerställa att frågorna var välformulerade och relevanta. Därutöver 

användes tre testpersoner vilka var VD Holmberg, styrelseledamot Gustafsson samt 

ytterligare en medlem för att kontrollera att enkätfrågorna formulerats förståeligt. Trots 

testpersonernas hjälp uppstod feltolkningar på fråga nio, angående vilken fas det 

tillfrågade företaget befann sig i. Några respondenter lämnade kommentarer på frågan 

och det framkom att de ansåg definitionerna av de olika faserna som oklara. Vi borde 

således ha definierat faserna direkt i enkäten. Trots feltolkningarna placerade alla 

svarande företaget i en av faserna och vi ansåg det därmed berättigat analysera frågan.  

En noggrann planering av frågorna krävs för att säkerställa att det vi frågade efter 

verkligen var det vi ville ta reda på, men även för att utesluta överflödiga frågor och 

försäkra oss om att svaren var möjliga att analysera. Antalet frågor och omfattningen av 

frågorna ska utformas så att det blir så enkelt som möjligt för de svarande och därmed 

undvika alltför mycket motstånd från respondenterna. Exempelvis upplevs en fråga per 

sida betydligt mer krävande än två frågor på varje sida. (Gillham 2008) Enkäten bestod 
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av maximalt tre frågor per blad och respondenterna kunde under enkätens förlopp se hur 

stor del av enkäten som var kvar att besvara. Det ställdes dessutom flera frågor i en (se 

frågorna 4 och 13 – 17 i Bilaga 2) för att ge respondenterna en föreställning om att det 

var färre frågor än vad det verkligen var (Kylén 2004). 

Det finns olika typer av frågor att ställa i en enkät. Vi har huvudsakligen använt oss av 

frågor som besvarades med hjälp av en skala om hur väl de svarande instämde med ett 

utformat påstående. Svarsskalan bestod av fyra steg, vilket gjorde det omöjligt för 

respondenten att hamna i mitten.  För att inte tvinga de svarande att välja någon sida hade 

vi svarsalternativet ”ingen åsikt” vilket användes ojämnt mellan de olika frågorna men 

utnyttjades sällan av fler än fyra respondenter.  

Vid vissa av frågorna använde vi oss av kategorifrågor med olika stora intervaller. Olika 

stora intervaller försvårar vissa beräkningar och analyser (Kylén 2004). Vi ansåg det 

dock lämpligare att utforma olika stora intervaller då det var just respondenterna som 

befann sig på ändarna som var av störst intresse. De respondenter som befann sig i mitten 

av spannet var inte av lika stort intresse och vi valde därför att expandera 

mittenintervallen. Anledningen till att vi ville separera ”extremerna” var för att inte gå 

miste om de åsikter som kan gömma sig i stora intervall. (Dahmström 2005) I efterhand 

anser vi emellertid att det hade varit bättre att utforma jämna intervaller på några av 

kategorifrågorna eftersom det hade underlättat skapandet av grafer och tabeller. 

För de mer formella faktafrågorna användes frågor med fasta svarsalternativ. 

Frågeformulering med fasta svar kritiseras vanligen på grund av att de kan styra 

respondentens svar eftersom de endast kan svara inom ramen för de svarsalternativ som 

finns. (Kylén 2004) Vi menar dock att det inte var ett problem i vårt fall då frågorna med 

fasta svarsalternativ var formella faktafrågor där ett av svaren måste ha varit passande.  

För att lämna en viss öppenhet i frågorna samt för att ge respondenten möjligheten att 

yttra sig om frågan lade vi till en ruta där respondenten kunde fylla i sina egna 

kommentarer. Kommentarrutan användes framförallt på frågorna som var baserade på 

påståenden och de mest intressanta kommentarerna lyfts fram i empirin.  
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Utskick av enkäter kan ske på olika sätt. Då våra respondenter befann sig över hela 

Sverige hade vi ingen möjlighet att dela ut dem personligen utan använde oss av e-mail. 

Vi utnyttjade internetsajten Surveymonkey när vi skickade och samlade in data. 

Onlineenkäter har blivit ett allt vanligare sätt genomföra undersökningar på. Möjligen 

kan det bli svårare för respondenterna att skilja de bra från de dåliga undersökningarna i 

och med att onlineenkäterna används i allt högre grad. (Couper 2000) För att påvisa för 

respondenterna att enkäten var seriös ombads VD Holmberg sända ett mail till alla 

medlemmar där han uppmanade medlemmarna att medverka.  Enkäten sändes till 

respektive företags kontaktperson för BoGrönt, där 42 respondenter var ägare och fyra 

var anställda på företaget.  

För att erhålla så ärliga svar som möjligt behandlades respondenterna konfidentiellt i 

uppsatsen. Ingen, utöver forskarna själva, hade möjlighet att få tag på de enskilda 

enkätsvaren. All information som framkommer i studien är således i sammanställd form.  

Genom Surveymonkey hade vi möjligheten att kontrollera vilka som hade besvarat 

enkäten och kunde därför skicka ut påminnelser till de företag som inte hade svarat utan 

att behöva besvära de som redan medverkat.  

Vi valde att göra en totalundersökning av BoGrönts alla medlemmar som vid 

enkätutskicket var 77 stycken.  Anledningen till att vi gjorde en totalundersökning var att 

antalet medlemmar i organisationen är så pass litet att det var omotiverat att göra något 

annat än en totalundersökning. Med en totalundersökning undgås de statistiska problem 

som kan uppkomma när ett urval måste göras. (Dahmström 2005)  

2.5.3 E‐postintervju 

Under studiens gång har vi haft kontinuerlig mailkontakt med styrelseledamot Karl-

Gustaf Gustafsson och VD Johnny Holmgren. Orsaken till den fortlöpande mailkontakten 

var att det uppkom frågor och funderingar som vi snabbt ville få besvarade och både 

Holmgren och Gustafsson föredrog att kommunicera via mail. Vi har använt oss av 

mailkontakterna vid frågor om faktadetaljer såsom medlemmarnas kontaktuppgifter och 

organisatoriska frågor.   
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Fördelarna med e-postintervjuerna är att de är oerhört tidsbesparande och gratis. E-

postintervju föredras dessutom av flertalet respondenter då de ofta beskrivs som mer 

informella än exempelvis brev och ger därigenom mer personlig och kvalitativ 

information (Gillham 2008).  Därtill kan respondenten välja att svara när det passar denne 

och de kan tänka igenom svaret innan det returneras. Hade vi istället ring och bett om 

dessa uppgifter tror vi att risken varit stor att respondenterna blivit irriterade över att vi 

upptagit deras tid utan förvarning och besvarat frågorna utan eftertänksamhet.  

Gillham (2008) menar att mailkontakten har blivit ett alltmer accepterat 

kommunikationssätt men att det för med sig vissa nackdelar. Det är lättare att ignorera ett 

mail än ett bokat personligt- eller telefonmöte. Båda e-post respondenterna visade stort 

intresse för studien och besvarade våra mail med kort varsel. Vi upplevde därmed inte 

några problem såsom långa väntetider eller obesvarade mail.  

2.6 Kvalitetsredovisning av enkätundersökningen 

Vi vill i detta stycke uppmärksamma de fel som uppstått i enkätundersökningen samt göra 

en bedömning av hur felen kan ha påverkat våra resultat. 

Kvaliteten på enkätundersökningen är avhängigt på hur många som svarar på enkäten. 

Svarsfrekvensen redovisas i tabellen nedan.  

Svarsfrekvens  Antal  Procent 
Medlemmar som erhöll enkäten  77  100 
Fullständiga svar  46  60 
Ofullständiga svar  5  6 
Obesvarade enkäter  26  34 
     
Medlemmar som fick en påminnelse via telefon  26   
Medlemmar som efter påminnelse fyllde i en fullständig enkät  4   
 
Tabell 2.1 
 
Enligt BoGrönts VD ska vi vara mycket nöjda med svarsfrekvensen då den är betydligt 

högre än vad organisationen är van vid. Vi skickade ut två påminnelser till de företag som 

inte hade besvarat enkäten inom utsatt tid. Respondenterna som fortfarande inte hade 
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svarat när svarstiden löpt ut ringde vi upp för att säkerställa att de mottagit enkäten samt 

undersöka anledningen till den uteblivna medverkan. Svaren vid telefonkontakten 

varierade, där främsta anledningen till utebliven medverkan var tidsbrist. Efter 

telefonpåminnelsen fick vi in ytterligare fyra fullständigt ifyllda enkäter. Tack vare 

vetskapen att det är tidsbrist som är den huvudsakliga orsaken till bortfallet kan vi 

konstatera att de respondenter som inte svarat troligen har samma motiv som de som 

faktiskt har svarat. Om företagen vi ringde istället hade förklarat sin uteblivna medverkan 

med sitt missnöje med BoGrönt tror vi att risken hade varit större att svaren hade skiljt 

sig. Således bedömer vi att bortfallet inte påtagligt har snedvridit resultatet. Enkäterna 

som var ofullständiga exkluderades från studien, vilket innebär att det endast är de 

komplett ifyllda enkäterna som redovisas i empirin. De ofullständigt ifyllda enkäterna har 

endast besvarat de inledande faktafrågorna varför vi valde att exkludera dem.  

Vid en enkätundersökning kan såkallade täckningsfel uppkomma, vilket innebär att det 

finns risk för antingen undertäckning eller övertäckning. Med undertäckning menas att 

det kan finnas respondenter i vår population som vi inte har lyckats få med i 

undersökningen, exempelvis nya medlemmar. Vi har haft god kontakt med BoGrönts VD 

och har inte upplevt några svårigheter att få tag i kontaktuppgifter till de befintliga 

medlemmarna och därmed undgått undertäckningsfel. Övertäckning innebär att det finns 

respondenter i vår population som inte är aktuella och är överflödiga för vår 

undersökning. Det kan till exempel vara medlemmar som har gått i konkurs eller avslutat 

medlemskapet men fortfarande är med i kontaktlistan. I vårt fall var det tre medlemmar 

som uppgav att de inte ville medverka i undersökningen eftersom de hade ansökt om att 

avsluta medlemskapet.  De tre medlemmarnas val att inte delta i enkätundersökningen 

anser vi har både positiv och negativ påverkan på studiens resultat. Om det var på grund 

av missnöje företagen valde att avsluta medlemskapet hade vi tydligare kunnat se 

eventuella negativa effekter av samverkan.  Den positiva effekten av att de inte 

medverkade är att vi får en tydligare bild av motiven som framkom av dem som befinner 

sig i samarbetet och som är representativa för vårt syfte. (Dahmström 2005) 
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Anledningen till att vi inte har gjort några signifikanstest är att det knappa antalet enkäter 

vanligen inte ger någon statistiskt säkerställd signifikans (Bell 1995). Antalet 

respondenter i varje cell är därtill för litet för att kunna utföra statistiska tester som är av 

intresse för studiens syfte. 
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3 Referensram 
 

Referensramen är uppbyggd i enlighet med inledningskapitlet där vi börjar med att 

diskutera orsaker till detaljhandelns utveckling. Sedan beskrivs småföretagaren och 

samarbeten mellan småföretag följt av en redogörelse av metaorganisationen. Kapitlet 

avslutas med en kritisk granskning av de källor vi har använt. 

3.1 Strukturförändringen inom detaljhandeln 
 

Som nämndes inledningsvis genomgår detaljhandeln en dramatisk förändring. 

Branschdistinktionerna i detaljhandeln blir allt otydligare då livsmedelskedjorna säljer 

allt från mjölk till DVD-spelare och trädgårdsmöbler.  Utvecklingen går emellertid åt två 

olika håll å ena sidan blir gränserna mellan branscherna otydligare å andra sidan ser vi 

fler småbutiker med nischat utbud, till exempel lyxiga delikatessbutiker. (Ohlsson et. al 

2005) 

Jacobsson (1999) beskriver framförallt tre orsaker till förändringarna inom detaljhandeln; 

bilismen, internationaliseringen och informationsteknologin. Den ökade bilismen leder 

till att stadskärnan inte längre är den givna handelsplatsen utan handeln flyttas till 

städernas utkanter på grund av bekvämligheten att slippa köra in i stadskärnan samt 

möjligheten att kunna inhandla hela veckans inköp på ett och samma ställe. 

Internationaliseringen märks i det ökade antalet utländska ägare i detaljhandeln, där de 

internationella aktörerna inte sällan är lågpriskedjor. Ett tecken på ökad prispress är att 

prisutvecklingen i de flesta detaljhandelsbranscher har stått relativt stilla sedan början av 

1990-talet fram till de senaste åren. Informationsteknologins utveckling under de senaste 

decennierna har bidragit till att transaktionskostnaderna minskat samt att 

informationsutbyte har underlättats. Trenden går dessutom mot en högre koncentration av 

butiker, det vill säga allt färre och större butiker, en trend som helt klart ses som ett hot 

mot småföretagarna (Bergström & Fölster 2005). 
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Andra orsaker till strukturförändringen, utöver de ovan nämnda, är enligt Bergström och 

Fölster (2005): 

• Stordriftsfördelar: 

Tack vare sin storlek kan kedjorna bedriva verksamhet med bättre skalfördelar än de 

mindre aktörerna. Genom att samordna inköp och andra funktioner skapas 

samordningsvinster som gör att kedjorna kan pressa priserna. De fasta kostnaderna kan 

dessutom fördelas över ett större antal butiksenheter. Med tanke på antalet butiker 

underlättar det för kedjorna att erbjuda ett brett sortiment av produkter. Det är svårt för 

fristående handlare att hålla samma låga priser och breda utbud och samtidigt behålla hög 

lönsamhet.  Något som talar för de fristående handlarna är den kunskap de har om sin 

lokala marknad. Möjligheten att snabbt kunna ta beslut om förändringar utan att behöva 

ett godkännande från en central ledning gör de fristående handlarna mer anpassningsbara 

jämfört med de stora kedjorna. 

• Marknadsmakt:  

De större aktörerna inom detaljhandeln har ofta en stark förhandlingsmakt i förhållande 

till leverantörer. Marknadsmakten är nära sammankopplad med kedjornas 

stordriftsfördelar. Stora aktörer med en dominerande ställning förväntas sälja stora 

volymer och med detta skapas en bättre förhandlingsposition gentemot leverantörerna. 

Stora inköp och makt att kunna välja och vraka bland leverantörerna bidrar till att de 

stora aktörerna kan få bättre inköpspriser än de små.  

• Transaktionskostnader: 

Grossister och detaljister är ett mellanled mellan producenten och konsumenten och utgör 

navet i att handel med varor och tjänster överhuvudtaget blir av. Utan mellanledet hade 

producenter och konsumenter varit tvungna att lägga ner enorma mängder tid och pengar 

på att hitta de bästa alternativen på egen hand. Transaktionskostnaderna består av 

kostnader som tillkommer utöver den rena produktionskostnaden för en vara eller tjänst. 

Det är framförallt informationskostnaderna som detaljister och grossister försöker sänka, 

det vill säga kostnader för att ”para ihop” producenter med konsumenter. Större resurser 
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innebär ofta att hanteringen av transaktionskostnaderna blir betydligt lättare och 

ytterligare en fördel för stora aktörer såsom frivilligkedjor.  

3.2 Småföretagaren 

Sällanköpsvarubranscher såsom ur-, guld och blomsterhandeln är branscher som ofta 

förknippas med hantverksmässighet och hög arbetsintensitet. Den höga arbetsintensiteten 

innebär att branscherna kräver kunnig personal och produkten fordrar höga marginaler 

relativt en massproducerad produkt. Hantverkskunnandet resulterar inte sällan i en 

yrkesstolthet som i sin tur leder till att företagaren vill driva sin verksamhet på egen hand. 

Mindre fristående butiker är något som konsumenterna efterfrågar i dessa branscher och 

det är möjligt att driva en liten butik med låg omsättning då marginalerna är höga. 

Konsumenternas efterfrågan och de höga marginalerna försvårar för de stora kedjorna att 

ta marknadsandelar på de arbetsintensiva branscherna.  Plantagen är ett exempel på en 

kedja som ändå lyckats ta marknadsandelar i blomsterbranschen som är präglad av 

hantverksmässighet och yrkesstolthet. (Bergström & Fölster 2005)  

Beckérus (1985) beskriver vissa utmärkande egenskaper som karaktäriserar en 

småföretagare. Beskrivningen, att den enskilda företagaren tänker på sitt eget bästa och 

inte i någon grad kan tänka sig att bli styrd av någon annan, kan tyckas vara något 

svartvit och ålderdomlig. Nyare forskning på området styrker emellertid att småföretagare 

kännetecknas av drag som stark drivkraft och en vilja att ”vara sin egen” (Hult 1996; 

Bunse & Naessén 2002).   

Skälen till att starta eget finner vi väl representera de starka drivkrafter och åsikter som 

ofta nämns i samband med småföretagare. Om till exempel förtagaren anger att han/hon 

startade eget för att få möjligheten att arbeta självständigt menar vi att det speglar 

småföretagarens starka drivkraft om hur den verksamheten ska bedrivas. Problematiken 

vi vill belysa är att skälen till företagsstart verkar strida mot motiven till att småföretag 

väljer att samarbeta. Vi menar att om småföretagaren startade eget för att få möjligheten 

att arbeta självständigt strider det mot att ingå i ett samarbete där självständigheten 

begränsas. Vi vill därför redogöra för tidigare forskning kring motiv till företagsstart.  
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I figur 3.1 visas företagares motiv till att starta ny verksamhet. Med ny verksamhet menas 

helt ny eller återupptagen verksamhet som har vilat i minst två år. Statistiken är hämtad 

från år 2006, anledningen till att vi inte använt oss av mer aktuell data är att 2006 års 

motiv är de senaste presenterade.  

 

Skälet ”annat” är det främsta motivet till att starta eget, tätt följt av förverkligande av 

idéer och att få möjligheten att arbeta självständigt.  Med en andel på endast elva procent 

finner vi företagsstart på grund av arbetslöshet eller risk för kommande arbetslöshet. 

Anledningar, utöver de som grafen visar och som kan ingå i motivet ”annat”, kan till 

exempel vara att tjäna pengar. (www.tillvaxtverket.se) Att tjäna pengar är inte bland de 

vanligast förekommande motiven bland nyföretagare vare sig i Sverige eller i andra 

länder. (Bosma et. al 2008) 

3.2.1 Motiv till samverkan 

För att kunna analysera småföretagens motiv till samverkan har vi valt att nedan 

redogöra för tidigare forskning i ämnet.  

I avhandlingen ”Små företag i strategiska nätverk” (Elmhester 2008) fastställs att brist på 

resurser är en underliggande orsak till att småföretag väljer att samarbeta. Avhandlingen 

Källa: NUTEK 
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är en empirisk undersökning av fyra strategiska nätverk där det framkommer att bristen 

på resurser kan kännetecknas av avsaknaden av marknadsföringskunskaper och 

utbildning.  

På marknader där det föreligger stordriftfördelar såsom höga inträdes- och 

utträdesbarriärer kan det uppstå ett beroende från småföretagens sida gentemot de större 

företagen. Den större aktören kan till exempel utnyttja sin makt genom att ta ut överpriser 

och/eller erbjuda köparen dålig service. Vare sig småföretagen är köpare eller säljare kan 

de stärka sin förhandlingsposition genom att ingå samarbete med liknande företag. 

Småföretagen vill på så sätt stärka sin förhandlingsposition genom att bli större. (SOU 

1998:92) 

För att reducera transaktionskostnader mellan köpare och säljare är samverkan en bra 

teknik. Samverkan kan minska kvalitetssäkrings-, kontrakts- och förhandlingskostnader. 

För att uppnå en så effektiv företagssamverkan som möjligt är det viktigt med en nära 

relation mellan samarbetets medlemmar. Om samarbetet är organiserat genom ett 

gemensamt företag är relationen till det gemensamma företaget självklart lika viktig. Om 

en nära relation växer fram och samarbetet fungerar effektivt kan företagen satsa på mer 

riskfyllda marknader med stora utvecklingsmöjligheter. (SOU 1998:92) 

I en rapport från NUTEK framkommer att det främsta motivet till samverkan som är 

tillgången till ny kunskap, vilket är centralt i dagens kunskapsintensiva samhälle. Som vi 

tidigare har nämnt är småföretagens flexibla förmåga en av deras främsta styrkor och ses 

även som ett av motiven till samverkan. Genom samarbete med andra företag kan 

företagen behålla sin flexibilitet och samtidigt få större tillgång till både materiella och 

immateriella resurser och på det sättet tillgodose marknadens behov. Det är oftast inte 

endast ett av motiven som är orsaken till att företag väljer att samarbeta. Alla nämnda 

motiv spelar alltså mer eller mindre stor roll vid beslutet att ingå organiserad samverkan. 

(NUTEK, R 2004:10) 
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3.2.2  Småföretagssamarbete 

Ett medlemskap i en samarbetsorganisation innebär att företag till viss del måste anpassa 

sig både efter andra medlemmar och efter organisationens stadgar. Anpassningen och 

samarbetena ser olika ut beroende på hur hårt styrt samarbetet är. (Tonndorf 1986) För 

småföretagen innebär samverkan att hitta en balans mellan sin egen självständighet och 

anpassningen till samarbetsorganisationens gemensamma stadgar. Kedjornas ökade 

marknadsandel inom detaljhandeln gör att småföretagen väljer att byta bort en del av sin 

självständighet mot att ha en större trygghet i en större samarbetsorganisation. (Masurel 

& Janszen 1998) 

Notsten och Wallberg (1995) beskriver en del förutsättningar som bör vara uppfyllda för 

att ett småföretagssamarbete ska fungera. Bland annat bör företagen som samverkar 

befinna sig i ungefär samma utvecklingsstadium. Möten bör hållas regelbundet och gärna 

på varandras företag. Företagen bör prioritera samarbetet högt och värna om de sociala 

kontakterna till varandra. Samarbetet måste även skapa mervärde för att förmå företagen 

att stanna i samarbetet och för att samarbetet överhuvudtaget ska kunna överleva 

(Antonsson 2002). 

 När en samarbetsorganisation tar in nya medlemmar strömmar det in nya idéer och 

arbetssätt som kan leda till att organisationskulturen påverkas. De nya medlemmarna 

bidrar även till att samarbetet ständigt förändras och utvecklas. Organisationen påverkas 

också av medlemmarnas tidigare erfarenheter och relationer till varandra där exempelvis 

samarbetet kan motarbetas på grund dåliga erfarenheter. (Price 1997) 

3.3 Metaorganisationer 
 
Den forskning som i dagsläget återfinns på metaorganisationer är framförallt på 

internationell nivå eller samarbeten mellan ideella föreningar. Då studien ämnar 

undersöka BoGrönts medlemmar och inte organisationen som sådan har studien en 

annan infallsvinkel än de flesta forskningar kring metaorganisationer och andra teorier 

kring samarbeten mellan företag. Det var svårt att placera studiens undersökta 
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samarbete i en speciell samarbetskategori. Vi valde därför att fokusera på 

metaorganisationsteorin då den innefattar de flesta samarbetsformerna mellan företag. 

3.3.1 Definition 

Göran Ahrne och Nils Brunsson (2008) har forskat kring metaorganisationer som de 

själva anser till stor del har förbisetts i organisationsteorin. De finner att forskningen 

kring metaorganisationer är relativt tunn även om fenomenet i sig är långt ifrån nytt då 

det etablerades metaorganisationer redan på 1850-talet.  

Metaorganisationer har inte sällan svårt att själva definiera vilket typ av organisation de 

faktiskt är. Association, nätverk, union eller allians är några av de begrepp som 

förekommer. Det är inte bara organisationerna utan även forskare och journalister som 

finner det svårt att sätta ett specifikt namn på organisationer som består av andra 

organisationer. De brukar helt enkelt kallas för ”paraplyorganisationer”. (Ahrne & 

Brunsson 2008)  

Tre olika typer av formella organisationer kan urskiljas; staten, företaget och föreningen. 

Medlemskapet i metaorganisationer är alltid frivilligt och medlemmarna bestämmer 

själva när de vill avsluta medlemskapet. Syftet med samarbetet är att se till 

medlemmarnas bästa och att jobba för deras intressen. Alla medlemmar är lika viktiga för 

organisationen och hålls samman genom att medlemmarna har någon likhet.  Några 

exempel på metaorganisationer är EU, WTO och ICA. (Ahrne & Brunsson 2005) Syftet 

kan också vara att försöka påverka omgivningen genom att få utomstående aktörer att se 

på metaorganisationens medlemmar som företag med en viss identitet och status. 

(Brunsson 2005) När du exempelvis besöker ICA vet du vad du kan vänta dig och vilken 

kvalitet varorna har.   

3.3.2 Individer eller organisationer? 

Organisationsteori som behandlar organisationer bestående av individer är inte direkt 

applicerbar på metaorganisationer. Den främsta anledningen är att skillnaderna är större 

mellan organisationer än vad de är mellan individer. De flesta individer har samma eller 
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liknande regler och normer att följa, samma grundläggande behov, rättigheter och 

skyldigheter. Organisationer däremot, skiljer sig åt i många olika avseenden gällande 

exempelvis organisationsform, storlek, syfte med verksamheten, resurser och 

medlemmar. Organisationer har, jämfört med individer, tydligare och mer säregna 

identiteter som är lättare att observera. (Brunsson 2005) Det är av vikt att vara medveten 

om de grundläggande skillnaderna för att kunna förstå metaorganisationen och varför 

man väljer att ingå i den. (Ahrne & Brunsson 2008) 

3.3.3 Skapandet av en metaorganisation  

För att metaorganisationer överhuvudtaget ska kunna existera måste det finnas 

medlemmar, och medlemmarna måste stanna i organisationen för att den ska kunna 

överleva. Medlemmarnas motiv att ingå i samarbetet är vanligen sammanlänkat med 

metaorganisationens syfte och aktiviteter. För en organisation bestående av individer är 

motivet snarare att individen vill ha lön för mödan utan att bry sig om vad företaget står 

för. Om medlemmarna är organisationer lägger de större vikt vid varför organisationen 

egentligen finns till och vad den vill uppnå. Motiv till medlemskapet kan också vara att 

etablera fler kontakter och att underlätta för samarbete med de övriga medlemmarna i 

organisationen. (Ahrne & Brunsson 2005) 

I en metaorganisation är viktigt att veta exakt vilka medlemmar som ingår. Det skiljer sig 

naturligtvis från en metaorganisation till en annan hur beroende organisationen är av vem 

som är medlem. Som ett exempel är det mycket viktigare för EU än för 

Innebandyförbundet vilka stater respektive föreningar som är medlemmar. Skulle vi byta 

ut några av de största och viktigaste staterna i EU mot några andra skulle det ha stor 

betydelse. Vikten av att vara medveten om medlemmarna skapar ett beroende mellan 

metaorganisationen och dess medlemmar, något som inte existerar på samma sätt i en 

individorganisation. Avhopp av flera viktiga medlemmar kan hota metaorganisationens 

överlevnad, medan en individorganisation lättare kan rekrytera nya individer om några 

väljer att lämna. Det är svårt att tänka sig en metaorganisation som accepterar vilka 

medlemmar som helst. Ofta är det något specifikt, som är gemensamt för alla 

medlemmarna, som håller dem samman. Tack vare gemensamhetskriteriet är det lätt att 
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inse att metaorganisationer ofta skapas för att tydliggöra eller skapa en viss identitet för 

sina medlemmar. Emellertid finns undantag då metaorganisationer accepterar 

medlemmar som inte till fullo liknar de andra, dessa kallas associerade medlemmar. 

Undantaget görs för att involvera fler organisationer men ändå behålla identiteten och 

samhörigheten bland ”huvudmedlemmarna”. (Ahrne & Brunsson 2005) 

Metaorganisationer kan ha olika motiv till bildandet, inre respektive yttre motiv.  De inre 

motiven utgör en vilja att underlätta samarbetet mellan medlemmarna genom att utforma 

gemensamma regler. De yttre motiven har att göra med metaorganisationens mål och 

möjligheter mot omvärlden. Exempelvis att skapa en enhetlig profil utåt som står för 

status och kvalitet, eller att åstadkomma någon gemensam handling mot andra aktörer. I 

vissa fall kan organisationer gå med i en metaorganisation för att skapa eller bevara en 

viss kategori på marknaden och för att på så sätt kunna göra omvärlden medveten om 

vilken kategori eller bransch företagen faktiskt tillhör. Motiven till bildandet av en 

metaorganisation behöver inte vara bestående över tid utan kan variera i takt med att 

förutsättningarna och omvärlden förändras. (Ahrne & Brunsson 2005) 

3.3.4 Förändring i metaorganisationen 

Metaorganisationer tenderar att vara svagt styrda av en central ledning och styrs istället 

av standarder som bör följas för att på bästa sätt uppnå de gemensamma målen. Därmed 

kan ingen av medlemmarna ta kontroll eller få mer makt över de andra medlemmarna. 

(Ritter et. al 2004) Metaorganisationen existerar tack vare att medlemmarna är överens 

om vad organisationen ska uppnå, vilket i många fall kan betyda att överenskommelsen 

tvingat medlemmarna att kompromissa med varandra. Att försöka få medlemmarna att 

sträva åt samma håll genom kompromisser kan göra organisationen trög i 

förändringsprocesser. (Sagell & Carlsson 2005) Förändring kräver nya förhandlingar med 

alla medlemmar och nya förlikningar för att komma överens. Eftersom det ofta saknas 

tydliga arbetsgångar och explicita regler för beslutsprocesser i metaorganisationer tar 

förhandlingar och beslut längre tid jämfört med en centralstyrd individorganisation. 

(Ahrne & Brunsson 2008) Stacey (1996) beskriver på liknande sätt komplexiteten med 
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nätverk som består av företag, där företagen som samarbetar ofta sätter sina egna mål i 

första hand.  

3.4 Källkritik 

Vi har använt oss av flera olika källor i vår insamling av referensramen; litteratur, 

vetenskapliga artiklar och statliga publikationer. Alla nämnda källor är så kallade 

sekundärkällor vilket innebär att informationen är insamlad och tolkad innan den har nått 

oss författare. (Jacobsen 2002) Våra huvudreferenser, Bergström och Fölster samt Ahrne 

och Brunsson, har alla en gedigen akademisk karriär i bagaget och har lång erfarenhet 

inom respektive forskningsområde. Vi upplever därför att källorna står för trovärdighet 

och kvalitet. De offentliga publikationerna bedömer vi som trovärdiga eftersom staten 

inte bör ha något egenintresse av att förvrida den information vi nyttjat härifrån. För att 

ytterligare öka trovärdigheten till våra källor är det viktigt att granska vem informationen 

från början är riktad till. (Jacobsen 2002) Större delen av våra källor anser vi vara sakligt 

skrivna och inte riktad till en speciell grupp. I några fall har vi emellertid använt så 

kallade handböcker som har en mer konsulterande karaktär vilket kan påverka 

trovärdigheten negativt, då de inte sällan är ämnade för att påverka läsaren i någon 

riktning.  



 

33 

 

4. Empiri 

 
Empirikapitlet inleds med en beskrivning av blomsterhandeln och dess största aktörer för 

att beskriva branschen vårt valda fallföretag verkar i. Därefter följer en utförlig 

beskrivning fallföretaget BoGrönt. Kapitlet avslutas med en redogörelse av 

medlemmarnas åsikter genom en redovisning av enkätsvaren . 

4.1 Branschbeskrivning 

4.1.1 Blomsterbranschen 

BoGrönt består av 77 småföretag med ett varierat utbud. Somliga medlemmar har ett mer 

nischat utbud medan somliga har ett mer breddat. Gemensamt är att alla säljer blommor 

med diverse tillbehör. Enligt Per Hortlund (2009-03-10) utredare på HUI så tillhör 

BoGrönt branschen blomsterhandeln. I HUI:s årliga upplaga av Branschfakta presenteras 

statistik för nio olika branscher inom detaljhandeln samt detaljhandelns utveckling i stort, 

dock finns inte blomsterhandeln specificerad. Det är inte bara på HUI det saknas statistik 

från blomsterhandeln. Vi har därför funnit det svårt att få tag på aktuella siffror över 

branschens utveckling. Branschbeskrivningen som följer har därför utarbetats med hjälp 

av dagsaktuella artiklar hämtade från sökmotorn Affärsdata samt företags hemsidor, 

handelstidskrifter och forskningsrapporter.  

Efter att ha varit en vissen marknad har blomsterhandeln under 2000-talet växt upp och 

blivit alltmer etablerad (Dagens Handel 2006-03-31). Enligt statistik hämtad från 

Statistiska centralbyrån (SCB) har konsumtionen av trädgårdsprodukter och blommor 

ökat med tre procent per år medan den totala konsumtionen endast ökat med 2,5 procent 

de senaste åren. Trädgårdstemat har fått allt större plats i media och det har släppts ett 

stort antal böcker inom området de senaste åren. Branschen har också utvecklats från att 

bestå av i första hand mossiga butiker till mer moderna detaljhandelskedjor. (TT 

Nyhetsbanken 2008-05-06) Henrik Vestin, analytiker på HUI, menar att det tidigare varit 
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en oorganiserad bransch där stordriftsfördelar såsom gemensamma inköps- och 

marknadsföringsprojekt inte tillvaratagits. Branschen utnyttjar nu allt mer 

stordriftsfördelar genom att småföretag slås samman till större kedjor där BoGrönt är ett 

exempel. (GöteborgsPosten 2008-04-06) 

4.1.2 Konkurrens  

Enligt BoGrönts VD Johnny Holmberg är organisationens främsta konkurrenter 

Plantagen, Blomsterlandet samt dagligvaruhandeln som idag erbjuder ett allt större utbud 

såsom fröer, krukväxter och snittblommor. Kommande stycken kommer att ägnas åt en 

kortare presentation av respektive rival. 

Plantagen köptes i oktober 2001 upp av det då kapitalstarka riskkapitalbolaget EQT för 

att sex år senare säljas till ännu en riskkapitalist Apax. Under EQTs regim introducerades 

Plantagen på den svenska marknaden och de lyckades med att mer än dubblera antalet 

butiker under perioden då EQT var ägare. (www.eqt.se) Plantagen är idag den största 

aktören på marknaden (TT Nyhetsbanken 2008-05-06). Företaget har 34 butiker i Sverige 

där majoriteten är lokaliserade vid köpcentrum i utkanten av städer. I princip alla är 

varandras kopior. De har således mer fokus på kvantitet och lågpris jämfört med BoGrönt 

som snarare fokuserar på genuinitet och kvalitet.  

Likt Plantagen är även Blomsterlandet ett privatägt företag som i dagsläget ägs av Stena 

Lines investmentbolag, StenaAdactum. Blomsterlandet är den näst största aktören på 

marknaden och är lokaliserad i städer, i de flesta fall utanför statskärnan. 

(GöteborgsPosten 2008-04-06). Företaget har under 2007 präglats av flertalet interna 

fusioner där moderbolaget har köpt upp dotterbolagen och är idag en nationellt helägd 

lågpriskedja. (www.blomsterlandet.se)  

Dagligvaruhandeln uppvisar en omfattande branschglidning, där stormarknaderna inte 

enbart säljer dagligvaror utan också sällanköpsvaror som exempelvis inredningsartiklar 

och blommor. (Hortlund 2008) Sålunda är dagligvaruhandeln såsom ICA, Coop och 

Axfood växande konkurrenter till BoGrönt.  
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Sammanfattningsvis är blomsterbranschen en trendig och fartfylld bransch där 

konkurrensen hårdnar och organisationsstrukturerna anpassas därefter. De största 

aktörerna på marknaden är Plantagen och Blomsterlandet, vilka båda har uppbackning av 

kapitalstarka riskkapitalister. Tillsammans med stormarknaderna är dessa företag 

lokaliserade utanför städerna och ofta i externa köpcentrum.  

4.2 Företagsbeskrivning 

Ur de tidigare föreningarna Växtmästaren och Trädgårdsringen grundades BoGrönt i 

januari 2007. Redan flera år innan beslutet om samgåendet hade informella diskussioner 

kring en eventuell sammanslagning förts. Anledningen till att diskussioner uppstod var att 

de integrerade kedjorna Plantagen och Blomsterlandet fortsatte att expandera genom 

bland annat uppköp av medlemmar i Trädgårdsringen och Växtmästaren.  De båda 

parterna insåg problematiken och började föra en dialog då organisationerna fann 

gemensamma kritiska framgångsfaktorer. Processen från att de båda organisationerna 

närmade sig varandra till ett beslut om sammanslagning var ett långt förlopp som pågick i 

flera år. BoGrönts VD Johnny Holmberg menar att organisationen tillsammans med hela 

blomsterbranschen bildats sent i förhållande till andra detaljister såsom elektronik- och 

järnhandeln. (Holmberg 2009-03-04) 

Organisationen består av 77 trädgårds- och blomsterhandlare som arbetar tillsammans för 

att skapa sig en mer konkurrenskraftig position i den hårt konkurrensutsatta 

blomsterbranschen. (Dagens Handel 2006-03-31)  Syftet med organisationen är att 

underlätta för medlemmarna att göra affärer och att utvecklas i branschen. Detta görs 

genom att tillhandahålla service och produkter inom marknadsföring, 

inköpssamordningar samt kunskapsutbyte. (Holmberg 2009-03-04).  BoGrönt ämnar 

också ge företagarna stöd genom ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte (Verksamhetsplan 

2009/2010) 

4.2.1 En gemensam profil 

Marknadsföringen i BoGrönt samordnas genom att VD Holmberg lägger fram en 

marknadsplan och en preliminär kostnad för marknadsföringskampanjen till styrelsen. 
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Sedan godkänns marknadsplanen med eventuella justeringar för att sedan överföras till en 

projektgrupp. Projektgruppen ansvarar för att utforma vad som ska ingå i direktreklamen 

som delas ut i centrala kampanjer till hushållen. Ett utkast skickas sedan till reklambyrån. 

(Processplan DR, Bilaga 3) Direktreklamen var kärnan i de tidigare föreningarna och vad 

som ingår i respektive kampanj påverkar medlemmarnas inköpsbehov och BoGrönts 

profil. Medlemsföretagen betalar marknadsföringen genom medlemsinsatsen, där det 

ingår ett antal flygblad och det är ett krav att varje medlem ska ingå i minst tre centrala 

kampanjer. Kravet uppfylldes emellertid inte under 2008 (Verksamhetsplan 2009/2010).  

Medlemmarna betalar förutom en medlemsinsats även en årlig serviceavgift till den 

ekonomiska föreningen samt en kedjeavgift vilken fastläggs av föreningsstämman.  

(BoGrönts stadgar, Bilaga 4). De leverantörer som har produkter i flygbladen bidrar även 

med ett monetärt stöd till marknadsföringen (Gustafsson 2009-01-28). BoGrönt vill skapa 

långsiktiga leverantörsavtal med färre leverantörer än vad de i dagsläget har. Genom färre 

leverantörer vill BoGrönt skapa en närmre relation för att stärka BoGrönts 

förhandlingsstyrka. (Verksamhetsplanen 2009/2010) 

BoGrönt erbjuder intern marknadsföring i form av produktskyltar, profilmaterial och 

konsumentrådgivning. (Introduktion av nya medlemmar, Bilaga 5). De tillhandahåller 

också blomjord under BoGrönts egna varumärke (Verksamhetsplan 2009/2010). Här 

skiljer det sig dock något beroende på vilken medlemsform företagen har.  Om företaget 

är en lokalprofilerad medlem, tidigare benämnt associerad medlem, så har de begränsad 

tillgång till det profilerade ”BoGrönt-materialet”. Det associerade medlemskapet var ett 

arv från de två tidigare kedjorna. De ansåg sig ha starka lokala varumärken och valde 

således att inte ta till sig den gemensamma profilen. (Holmberg 2009-03-04) Vid 

årsskiftet tog emellertid styrelsen ett beslut att även de lokalprofilerade medlemmarna 

skulle få tillgång till det enhetliga materialet för att få ut mer av sitt medlemskap. 

(Verksamhetsplan 2009/2010).  

Utöver den gemensamma marknadsföringen erbjuder BoGrönt koordinerade inköp. 

Inköpen är inte koordinerade i den mån att företagen måste inhandla varorna samtidigt 

men om de väljer att köpa från BoGrönts partnerleverantörer erhåller de en rabatt om tre 
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procent. (Gustafsson 2009-01-28) Hur rabatten fördelas bestäms av styrelsen varje 

kalenderår och fördelningen kan därför variera. (Holmberg 2009-03-04) 

Medlemmarna har i dagsläget tillgång till tre utbildningar under våren och tre under 

hösten. Utbildningarna har för avsikt att lära medlemmarna diverse om trädgård, växter, 

gödning, trädgårdsdammar och pumpar. (Gustafsson 2009-01-28) Under 2009 planeras 

en utökning av utbildningarna och det förbereds undervisning inom företagsledning, 

butikskommunikation och IT-hantering (Verksamhetsplan 2009-2010) 

På BoGrönts interna hemsida publiceras medlemmarnas nyckeltal. De enskilda 

medlemmarna kan jämföra företagets utveckling med sina regionala kollegors utveckling 

för samma period samt med det egna företagets nyckeltal från föregående år. Denna 

benchmark är ett sätt att utbyta erfarenheter. (Verksamhetsplan 2009/2010) 

4.2.2 Organisationsstruktur 

All information i nedanstående stycke är taget från intervjun med BoGrönts VD Johnny 

Holmberg som gjordes den 4 mars 2009.  

 

 

Organisationen är indelad i sju regioner, där varje region har två möten per år. De 

regionala mötena avser att skapa ett utbyte av erfarenheter, vilket Holmberg tror är det 

starkaste motivet till varför medlemmarna ingått samarbetet. Mötena följer en formell 

dagordning men syftar också att få igång en improviserad diskussion där medlemmarna 

Figur 4.1 Egen illustration av BoGrönts organisationsstruktur 
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delar med sig av sina kunskaper och lärdomar. På ett av de årliga mötena utses en 

ledamot som ska representera regionen på styrelsemötena. Förutom 

regionrepresentanterna har styrelsen en extern medlem. Under styrelsen finns VD Johnny 

Holmberg som rekryterades externt efter det att BoGrönt bildats.  Det finns ytterligare tre 

personer på central nivå, vilka arbetar med administration, ekonomi och säljstöd.  

Centralt finns det en sammansatt strategigrupp, som består av personer ur 

medlemsföretagen. Strategigruppens uppgift är följa och förutspå trender och 

köpbeteenden på lång sikt. Holmberg nämner i intervjun att han hade föredragit om det 

också ingått extern kompetens i strategigrupper till exempel personer från andra 

frivilligkedjor och andra branscher.  Den externa kompetensen hade då kunnat bidra med 

nya erfarenheter när det gäller färger, mode och produktutveckling. Projektgrupperna 

sätts samman vid specifika projekt vanligen flygbladkampanjer. Vid sidan av den 

formella organisationsstrukturen finns en ledningsgrupp som kom till då VD upplevde ett 

behov att diskutera detaljfrågor inför styrelseträffarna.  

4.2.3 Medlemmarna 

Alla företag i BoGrönt är småföretag och många är också familjeägda med fokus på kund 

och kvalitet. Medlemmarna är en spridd skara som mest kännetecknas av sina olikheter. 

Några driver egen traditionell odling medan andra är mer trendiga och de riktar sig därför 

mot olika kundsegment. Det är även stora olikheter i medlemmarnas storlek och 

omsättning där den minsta medlemmen har en omsättning på fem miljoner kronor medan 

det största företaget omsätter dryga 60 miljoner kronor. (www.bogront.se) I 

verksamhetsplanen för 2009/2010 betonas att organisationen ska arbeta med att finna 

gemensamma framgångsfaktorer vilket ska leda till ett bättre samarbete.  

Den geografiska spridningen över hela Sverige gör att medlemmarna inte är varandras 

främsta konkurrenter. Dock förekommer en viss konkurrens inom BoGrönt då en del 

företag befinner sig inom samma geografiska områden och har liknande utbud. Holmberg 

menar att det främst är i Göteborg som flera medlemmar verkar på samma marknad. 

Medlemmarna i Göteborgsregionen kom tidigare från de två olika organisationerna 
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Växtmästaren och Trädgårdsringen och var därför varandras konkurrenter. 

Göteborgsregionen har emellertid lyckats vända konkurrensen till något positivt och 

Holmberg menar att det är just denna region som kommit längst i samarbetet. (Holmberg 

2009-03-04) 

I dagsläget ställs det få formella krav på medlemmarna (BoGrönts stadgar, Bilaga 4). De 

formella kraven kompletteras med ett antal kvalitetskrav som ska kontrolleras vid ett så 

kallat mystery shopping-besök. Detta är ett nytt projekt som syftar till att kvalitetssäkra 

medlemsföretagen och att sätta en lägsta standard på dem. En extern person ska besöka 

företagen, som är omedvetna om när denne kommer, för att pricka av cirka 15 

kvalitetskrav samt ge förbättringsförslag om det behövs. Om företaget i fråga inte 

uppfyller kraven och heller inte lyckas åtgärda bristerna så måste åtgärder vidtas. 

Kvalitetskraven är nödvändiga då det föreligger oenigheter angående vilken kvalitet som 

BoGrönt ska representera. Ett företag som inte uppfyller lägst godtagbar standard kan 

skada varumärket. (Holmberg 2009-03-04) 

Nya kandidater visar vanligen sitt intresse genom att aktivt söka upp BoGrönt, för att 

sedan lämna en formell ansökan om medlemskap. Styrelsen bedömer då den potentiella 

medlemmen genom en granskning av nyckeltal och en utvärdering efter besök på 

företaget. I dagsläget finns det ca 500 privatägda GardenCenters. BoGrönt organiserar 77 

av dem och en annan kedja organiserar cirka tio företag i södra Sverige.  Antalet 

potentiella medlemmar kan tyckas vara oerhört stort men Holmberg menar att det är 

viktigare att finna medlemmar som passar in i organisationen än att organisera så många 

medlemmar som möjligt. (Holmberg 2009-03-04) 

4.2.4 Svårigheter med att driva BoGrönt 

All information i nedanstående stycke är taget från intervjun med BoGrönts VD Johnny 

Holmerg som gjordes den 4 mars 2009.  

Då BoGrönt består av egenföretagare som har all rätt att bestämma över sitt eget företag 

kan en viss tröghet uppstå med tanke på att många olika viljor ska tillgodoses. Det är lätt 

att bli hemmablind och företagen har svårt att se objektivt på sin verksamhet. Om 
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styrelsen beslutat att en medlem måste vidta åtgärder för att exempelvis uppfylla 

BoGrönts kvalitetskrav kan det uppstå en svår gränsdragning mellan förolämpning och 

konstruktiv kritik.  

Gällande BoGrönts framtid förekommer många olika åsikter och visioner men det håller i 

dagsläget på att utformas en utförligare verksamhetsplan. Verksamhetsplanen har för 

avsikt att skapa en enhetlig framtidsbild.  

Många frivilligkedjor har gått mot en trend där de med stöd av riskkapitalister organiserar 

sig för att få en mer integrerad verksamhet. VD Holmberg har fört en diskussion om 

eventuella framtida interna uppköp av medlemmar. Han har dock fått direktiv av 

styrelsen att inte titta vidare på frågan. Trots direktiven tror Holmberg att uppköp 

kommer att förekomma i framtiden, dock först när medlemmarna är mogna för det.  

4.3 Enkätsvaren  

Stycket nedan redogör för de enkätsvar vi funnit mest relevanta för att kunna besvara 

studiens syfte. Enkätsvaren är framtagna med hjälp av Surveymonkey och har behandlats 

i Excel. En förklaring av tabeller och grafer introducerar stycket för att sedan följas upp 

av vad BoGrönts medlemmar har för åsikter om samarbetet. Sist redogörs för de 

korstabeller vi finner mest anmärkningsvärda. Korstabeller som inte påvisar 

skiljaktigheter inom kategorierna har utelämnats.  En rekommendation från författarna 

är att ha Bilaga 2 nära till hands för att enklare följa med i genomgången av respektive 

fråga. 

4.3.1 Förklaring av tabeller och grafer 

Vid flertalet enkätfrågor använde vi oss av en 

skala där respondenterna fick fylla i hur väl de 

instämde med ett påstående. Vi valde att göra 

en numerisk ranking av frågorna som bestod 

av skalor. I figuren till vänster kan utläsas 

vilken åsikt de numeriska värdena i 

Ranking: Representerar: 
0 Ingen åsikt 
1 Instämmer inte alls 
2 Instämmer till viss del 
3 Instämmer till stor del 
4 Instämmer helt 

Tabell 4.1 
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diagrammen motsvarar. Anledningen till att ”ingen åsikt” har fått värdet noll är att 

alternativet inte ska påverka den genomsnittliga rankningen. De respondenter som har en 

åsikt hamnar således inom spannet ett till fyra och värdet 2,5 blir då mittenvärdet. Vi 

benämner i empirin de två spannen på vardera sida av mittvärdet som den undre och den 

övre delen av skalan.  

I diagrammen utläses den genomsnittliga rankingen för alla medlemmar. Vi använder 

nedanstående exempel för att visa hur den genomsnittliga rankingen har räknats ut. 

Antalet respondenter på varje ranking multipliceras med dess motsvarande numeriska 

värde ((9*1)+(21*2)+(12*3)+(3*4)+(1*0)) = 99. Summan divideras sedan med det totala 

antalet respondenter minus de respondenter som inte har någon åsikt, 99/(46-1) = 2,2. I 

korstabellerna beräknas den genomsnittliga rankingen på samma sätt förutom att vi 

dividerar summan med antalet respondenter i respektive kategori.  

16. Medlemskapet i BoGrönt har gett företaget… 
 Instämmer  

Inte alls 
  Instämmer  

Helt 
Ingen åsikt Rating 

Average 
Response 
Count 

Lägre 
kostnader 

 9 st 21 st 12 st  3 st 1 st 2,2 46 st 

 
Tabell 4.2  

4.3.2 Medlemmarna tycker till  

Av dem som har besvarat enkäten är 90 procent ägare av företaget och resterande tio 
procent är anställda. På åldersfrågan var flera alternativ möjliga eftersom det kan vara fler 
än en ägare av företaget. Majoriteten av medlemmarna är mellan 31 – 60 år, ordinarie 
medlemmar och har inte representanter i styrelsen eller i ledningsgruppen. De flesta 
företagen har en omsättning under elva miljoner kronor och det är endast ett fåtal som har 
drivit verksamheten mindre än fem år. Angående lokaliseringen är företagen en spridd 
skara, där glesbygden är det dominerande placeringen. Det är endast tre företag som 
tidigare inte var medlem i Växtmästaren eller Trädgårdsringen. Fördelningen mellan de 
tidigare föreningarna är jämn. Nästintill alla företag har varit medlemmar sedan BoGrönt 
startades i januari 2007 och anser sig vara i utvecklings- eller mognadsfas.  
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De motiv som är starkast till att starta eget företag är möjligheten att få arbeta 
självständigt och förverkligande av idéer och drömmar. På tredje plats kommer 
alternativet att tjäna pengar tätt följt av att kunna planera sin tid. Resterande alternativ 
såsom missnöje med tidigare arbetsplats och arbetslöshet hamnar på den undre delen av 
skalan.  Det är sex respondenter som har lämnat en kommentar på frågan. Fyra av dessa 
har angett att de har tagit över ett familjeföretag.  

”Jag är företagare i 3:e generationen och är uppväxt i företaget, så för mig blev det 
egentligen inget val, liksom för kronprinsessan Victoria.” 

 

En ranking av anledningarna till varför företagen valde att gå med i BoGrönt visar att de 

främsta motiven är att företagen vill dra nytta av den gemensamma marknadsföringen 

och de gemensamma inköpen, tätt följd av att bli mer konkurrenskraftig och få ett större 

kontaktnät i branschen. De minst framträdande anledningarna till medlemskapet i 

BoGrönt är att få mer tid över till den egna butiken samt att företaget ska överleva. Värt 

att uppmärksamma är ändå att 31 procent av respondenterna instämmer helt på att det har 

gått med för att företaget ska överleva.  Som kan ses i grafen nedan så befinner sig de 

flesta påståendena på den övre skalan, vilket innebär att respondenterna haft mer än ett 

skäl till att gå med i BoGrönt.  En intressant kommentar som erhölls på fråga 14 var: 

”Marknadsföring är både svårt och väldigt viktigt” 
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På frågan vad företagen har fått ut av sitt medlemskap ligger ett större kontaktnät i topp. I 

grafen nedan kan det, till skillnad från föregående graf, urskiljas att majoriteten av 

påståendena befinner sig i den nedre delen av skalan, vilket betyder att medlemmarna 

generellt sett instämmer i lägre grad på påståendena i enkätfråga 15.  

 
Företagen instämmer i hög grad på att det finns mycket att förbättra i BoGrönt samtidigt 

som en svag majoritet upplever att de får sin röst hörd i organisationen. Huruvida 

BoGrönt är en välfungerande organisation eller ej har fått spridda åsikter men där den 
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genomsnittliga rankingen är nära mittvärdet.  Medlemmarna befinner sig i den undre 

delen av skalan på resterande påståenden vilket innebär att de inte anser att alla 

medlemmar har lika mycket att säga till om och heller inte håller lika hög kvalitet. 

Intressanta kommentarer som lämnats på enkätfråga 16 är: 

 

”Det känns som om styrelsen inte fokuserar på BoGrönt utan på sina egna företag och 

hur de ska utvecklas. Vi vill inte bli en Blomsterlandetkedja. ” 

”…bristen på kunskap om marknadsföring i styrelsen är skrämmande. Man måste ta till 

sej betydligt mer kunskap om marknadsföring. Betydligt tuffare. Sedan måste man snabbt 

inse att kraften ska sättas in på att mindre företag får fördelar av Kedjans storskalighet, 

så de snabbt växer, i stället för att koncentrera sig på redan stora butikers åsikter. Stora 

enheter går oftast för egen maskin. Se ICA:s tidigare koncept. Alla kedjans butiker köpte 

in till samma pris....Fraktfritt. Därför kunde små butiker snabbt växa i konkurrens med 

andra konkurrenter, och ge resultatet= en snabbt växande och mycket stark kedja, där 

alla ville vara med.” 

 

Angående företagets framtidsutsikter så tror en övervägande del att det är osannolikt att 

företaget kommer vara helt fristående från samarbetsorganisationer om fem år. Större 

delen av medlemmarna tror att det är osannolikt att de kommer ingå i en annan 
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samarbetsorganisation, bli uppköpta av BoGrönt eller lägga ned inom de närmaste fem 

åren. Övervägande delen av de medverkande tror således att företagets förhållande till 

BoGrönt kommer att se ut som det gör idag även under den närmaste framtiden.  

 

Beträffande vad medlemmarna anser om BoGrönts framtid tror knappa hälften att det är 

osannolikt att BoGrönt kommer att vara största aktören på marknaden. Företagen ser 

ingen större risk att BoGrönt inte längre kommer att existera om fem år men de tror inte 

att organisationen kommer att se ut som den gör idag.   
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4.3.3 Åsiktsskiljaktigheter  
I följande stycke presenteras de skillnader vi upptäckt genom utförandet av korstabeller. 

Siffrorna i tabellerna motsvarar hur väl respondenterna instämmer på respektive 

påstående, där 1 motsvarar ”instämmer inte alls” och 4 motsvarar ”instämmer helt”. De 

åsiktsskiljaktigheter vi har valt att ta upp är främst skillnader som överstiger 1,0. Vi 

uppmärksammar även de svar där vi ser ett mönster bland en viss kategori av 

respondenter men skillnaderna i vissa fall understiger 1,0. 

Det har påträffats skillnader gällande Bogrönts framtidsutsikter beroende på vilken fas 

företaget befinner sig i. Företagen som befinner sig i uppstartsfasen har ett högre medhåll 

på påståendet att BoGrönt om fem år kommer vara den största aktören på marknaden, där 

den största skillnaden syns vid en jämförelse med företagen i nedgångsfasen. Till skillnad 

från företagen i avslutningsfasen så anser företagen i uppstartsfasen att BoGrönt med 

största sannolikhet kommer att existera om fem år. 

 
Tabell 4.3 
 
Motiven att ingå BoGrönt ser lite olika ut beroende på hur stor omsättning företagen har. 

Skälen att delta i utbildningar och att få mer tid till den egna butiken väger tyngre för 

företagen med hög omsättning. Vi bedömer att respondenten med en omsättning över 31 

miljoner kronor ska analyseras med försiktighet eftersom i princip alla respondentens 

svar skiljer sig markant från medelvärdet.  

Fråga 18. Om fem år tror jag att BoGrönt… 

  Uppstarts 
fas (2st) 

Utvecklings 
fas (19st) 

Mognads 
fas(17st) 

Nedgångs 
fas (3st) 

Avslutnings 
fas (5st) 

Är största aktören på marknaden  2,5  2,05  1,65  1,33  2,0 

Inte existerar längre  1,0  1,12  1,33  1,33  2,0 
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Fråga 14. Företaget valde att gå med i BoGrönt för att… 

 
Upp till 5 
miljoner 
(18st) 

6 – 10 
miljoner 
kronor 
(18st) 

11 – 20 
miljoner 
kronor 
(7st) 

21 – 30 
miljoner 
kronor 
(2st) 

31 miljoner 
kronor eller 

mer 
(1st) 

Delta i 
utbildningar  2,89  2,83  2,71  4,0  4,0 

Få mer tid till den 
egna butiken  2,06  2,28  2,0  4,0  3,0 

 
Tabell 4.4 
 
Motivet att ingå i BoGrönt för att överleva skiljer sig tydligt mellan företag i glesbygden 

och i stadskärnan, där de sistnämnda stämmer väl överens med påståendet.  

Fråga 14. Företaget valde att gå med i BoGrönt för att… 

  Glesbygd 
(12st) 

Köpcentrum i stadens 
utkant (7st) 

Stadskärna 
(7st) 

Annat 
(20st) 

Företaget ska 
överleva  2,25  2,57  3,57  2,0 

 
Tabell 4.5 
 
På frågan om vad BoGrönt har gett företaget har företagen belägna i stadskärnan 

generellt ett något högre medhåll. De största åsiktsskillnaderna finner vi bland företagen i 

stadskärnan och företagen belägna i köpcentrum.  Stadskärnan instämmer framförallt i 

högre grad på att BoGrönt har gett dem ett större kontaktnät i branschen,  en starkare 

position på marknaden samt en större kundkrets jämfört med företagen belägna i 

köpcentrum.  

Fråga 15. Medlemskapet i BoGrönt har gett företaget… 

  Glesbygd 
(12st) 

Köpcentrum i stadens 
utkant (7st) 

Stadskärna 
(7st) 

Annat 
(20st) 

Ett större kontaktnät i 
branschen  2,92  2,5  3,86  3,05 

Starkare position på 
marknaden  2,33  2,57  3,43  2,35 

Större kundkrets  2,33  2,17  3,29  2,3 
Mer kunskap om min 

bransch  2,33  2,71  3,43  2,26 

Tabell 4.6 
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Tre av respondenterna som är med i ledningsgruppen är också med i styrelsen. Vi har 

därför valt att slå samman båda grupperna och istället benämna dem ledningen. 

Medlemmarna som har representanter i ledningen håller med lite mer om påståendena i 

fråga 16 förutom i uttalandet att alla medlemmar håller hög kvalitet, där de istället 

befinner sig under medelvärdet.  

Fråga 16. Jag upplever att… 

  Ledningen (9st)  Ingetdera (40st) 

Jag får min röst hörd i BoGrönt  3,1  2,53 

Alla medlemmar har lika mycket att säga till om  2,78  2,26 

BoGrönt är en välfungerande organisation  2,55  2,49 

Det finns mycket att ändra/förbättra i BoGrönt  3,43  3,25 

Alla medlemmar håller hög kvalitet  1,55  2,14 

 
Tabell 4.7 

Gällande motivet att starta eget för att få möjligheten att arbeta självständigt ser vi ett 

svagt mönster, då det får starkare medhåll desto äldre ägaren är. Motivet att tjäna pengar 

är svagare för dem som är över 61 år än för övriga medlemmar.  

 

Fråga 4. Jag valde att starta eget för att… 

  Under 30 år 
(2st) 

31‐50 år 
(23st) 

51‐60 år 
(26st) 

Över 61 år 
(9st) 

Få möjligheten att arbeta 
självständigt  3,0  3,48  3,64  3,83 

Tjäna pengar  3,0  2,76  2,79  2,2 
 
Tabell 4.8 
 
Generellt sett har de associerade medlemmarna fått ut mindre av medlemskapet i 

BoGrönt jämfört med de ordinarie. De associerade medlemmarna anser sig även ha 

tappat mer kontroll över sin verksamhet än de övriga medlemmarna.  
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Fråga 15. Medlemskapet i BoGrönt har gett företaget… 

  Ordinarie (41st)  Associerad (5st) 

Mindre kontroll över min verksamhet  1,62  2,6 

Större kundkrets  2,48  2,2 

Lägre kostnader  2,23  2,0 

Bättre försäljningssiffror  2,42  2,0 

Mer kunskap om min bransch  2,63  1,8 

Större utbud  2,51  2,25 

Bättre utbud  2,44  1,75 
 

Tabell 4.9 

De associerade medlemmarna verkar inte få sin röst hörd i lika hög grad som de 

ordinarie. De ordinarie medlemmarna instämmer i något högre grad på att det finns 

mycket att förbättra i BoGrönt samt att alla medlemmar håller hög kvalitet. Skillnaderna i 

tabell 4.10 överstiger inte 1,0 men vi anser ändå att skillnaderna är beaktansvärda då de 

ordinarie har ett högre medhåll på alla påståenden i fråga 16.  
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Fråga 16. Jag upplever att… 

  Ordinarie (41st)  Associerad (5st) 

Jag får min röst hörd i BoGrönt  2,67  2,0 

Alla medlemmar har lika mycket att säga till om  2,4  1,5 

BoGrönt är en välfungerande organisation  2,51  2,25 

Det finns mycket att ändra/förbättra i BoGrönt  3,3  2,5 

Alla medlemmar håller hög kvalitet  2,09  1,5 
 
Tabell 4.10 
 
Om fem år kommer de ordinarie medlemmarna med stor sannolikhet vara medlemmar i 

BoGrönt medan de associerade inte är lika säkra på uttalandet. 

Fråga 17. Om fem år tror jag att företaget kommer att vara… 

  Ordinarie (41st)  Associerad (5st) 

Medlem i BoGrönt  3,08  2,25 

 
Tabell 4.11 
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5. Analys 
 

Med utgångspunkt i studiens syfte och forskningsfrågorna kommer vi i detta stycke 

analysera den insamlade empirin med hjälp av referensramen. Analysen kommer att följa 

frågeställningens struktur och vi anser det lämpligt att repetera syftet. 

”Syftet med denna studie är att undersöka varför småföretag väljer att ingå organiserad 

samverkan. Vi vill därtill utreda vilken påverkan ett organiserat samarbete har på 

företagen.” 

5.1 Småföretags motiv att ingå samverkan  

Syftet med BoGrönt är att underlätta för medlemmarna att göra affärer samt att utvecklas 

inom branschen. Organisationens aktiviteter kännetecknas främst av den gemensamma 

marknadsföringen. Då det främsta skälet till samverkan är just den gemensamma 

marknadsföringen och inköpen menar vi att Ahrne och Brunssons (2005) påstående, att 

metaorganisationens syfte och aktiviteter är sammanlänkat med medlemmarnas motiv att 

ingå, stämmer överens med vår studie.  

I Elmhesters (2008) tidigare forskning kring småföretagens motiv att ingå samverkan 

framkom att det underliggande skälet till småföretagssamverkan är avsaknaden av 

resurser. Vi har funnit att så även är fallet i vår studie där de främsta motiven till 

samverkan är att dra nytta av gemensamma inköp och marknadsföring. Elmhester menar 

att bristen på resurser kan komma till uttryck genom att företaget saknar 

marknadsföringskunskaper och utbildningsmöjligheter. Även motivet att delta i 

utbildningar rankades högt av våra respondenter om än inte bland de främsta motiven. Vi 

anar att en önskan om att ta del av samarbetets utbildningar tyder på att företagen själva 

inte har resurserna att utbilda personalen. Vi tror att medlemsföretagen har god kunskap 

om sin bransch och om sitt företag, men inte sällan saknar fackkunskap inom vissa 
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områden såsom marknadsföring och logistik.  Detta uttrycks i enkäten där en respondent 

påpekar vikten av och svårigheten med marknadsföring. Tillsammans hoppas företagen 

dra nytta av varandras och BoGrönts centrala kompetenser som de själva saknar, såsom 

marknadsföringskunskaper. De främsta motiven till samverkan har således sitt ursprung i 

vad företagen själva inte kan uppnå.   

Motivet att stärka förhandlingspositionen gentemot leverantörer (SOU 1998:92) kan 

kopplas till att företagen i BoGrönt vill dra nytta av inköpen. Genom koordinerade inköp 

erhåller BoGrönt en rabatt vilket indirekt ger medlemmarna en starkare 

förhandlingsposition i förhållande till sina leverantörer. Med indirekt menar vi att det 

enskilda företaget inte har fått starkare förhandlingsposition men att företagen 

tillsammans och genom BoGrönt blivit en starkare aktör på marknaden.  

VD Holmberg tror att medlemmarnas främsta motiv till samverkan är utbyte av 

erfarenheter. Uttalandet stämmer emellertid inte då de främsta motiven är att dra nytta av 

marknadsföringen och inköpen, vilka vi menar är en konsekvens av brist på resurser och 

förhandlingsmakt. Erfarenhetsutbytet är inte desto mindre ett av småföretagens motiv till 

samverkan då respondenterna rankande att få kontakt med andra företag högt.  

Möjligheten att finna nya affärsmöjligheter och marknader kungjordes i NUTEK R 

2004:10 vara en betydande anledning till att småföretag väljer att samverka. I enkäten 

framkom att företagen i BoGrönt rankade motivet ”för att företaget ska kunna växa” 

relativt lågt. Vi tror inte att företagen valde att ingå samverkan för att ta sig in på nya 

marknader. Däremot menar vi att medlemmarna vill bevara det ursprungliga och genuina 

i blomsterbutikerna med tanke på att blomsterbranschen karaktäriseras av yrkesstolthet 

(Bergström & Fölster) En antydan på att företagen i BoGrönt vill bevara branschens 

genuinitet ser vi i kommentaren ”…vi vill inte bli en Blomsterlandetkedja.”. Att bevara 

en branschkategori beskrivs av Ahrne och Brunsson (2005) som ett yttre motiv till varför 

en metaorganisation bildas. Vi menar alltså att företagen ingick i BoGrönt för att värna 

om och bevara branschens hantverksmässighet snarare än för att ta sig in på nya 

marknader. 
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Likt den tidigare forskningen (NUTEK R 2004:10) kan vi konstatera att det inte endast är 

en anledning till att företagen väljer att samarbeta. Alla nämnda motiv har således 

betydelse vid beslut om att ingå samarbete. I enkätsvaren framkommer att medlemmarna 

i det högre omsättningsintervallet instämmer i högre grad på fler påståenden än 

medlemmarna i de lägre intervallen om varför de valt ingå samarbetet. Vi tolkar detta 

som att de större företagen har fler motiv till att ingå samverkan än vad de mindre har. 

Att de mindre företagen skulle ha färre motiv till samverkan än de större tycker vi är 

anmärkningsvärt. Det borde vara de minsta som finner det svårast att klara sig på egen 

hand och därför vill samarbeta för att stärka sin konkurrenskraft. Vi finner det svårt att 

analysera orsaken till detta fenomen men det kan tänkas bero på att de större företagen 

redan innan samarbetet nyttjar skalfördelar genom att de har tillgång till större resurser än 

de mindre företagen. (Bergström & Fölster 2005) Vi förmodar att de på grund av större 

resurser värderar alla motiv högt vilket medför att även motiven ”delta i utbildningar” 

och ”få mer tid till den egna butiken” också erhåller högt instämmande från företag med 

högre omsättning jämfört med de andra. De mindre företagen sätter troligen 

skalfördelarna i första hand eftersom det är just skalfördelarna som de saknar och därmed 

vill dra mest nytta av genom samarbetet. 

5.2 Detaljhandelns påverkan på småföretagens motiv att ingå samverkan 
 

Detaljhandeln har genomgått en stor förändring de senaste decennierna. Nya kedjor 

bildas, internationella kedjor etableras och branschdistinktionerna förändras. Frågan är 

om detaljhandelns utveckling påverkar småföretagens vilja eller motiv till att ingå 

organiserad samverkan. 

Från de tidigare föreningarna Växtmästaren och Trädgårdsringen bildades BoGrönt i 

januari 2007. Anledningen till att föreningarna valde att genomföra en sammanslagning 

berodde till stor del på den allt påtagligare konkurrensen från de stora kedjorna Plantagen 

och Blomsterlandet. Den ökade konkurrensen i blomsterbranschen kan förklaras av allt 

otydligare branschdistinktioner vilket medfört att dagligvaruhandeln har blivit en 

betydande aktör även inom blomsterbranschen (Ohlsson et.al 2005). Den ökade 
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konkurrensen kan tydligt kopplas samman med två av orsakerna till detaljhandelns 

strukturomvandling som Jacobsson (1999) beskriver, nämligen bilismen och 

internationaliseringen. Utlandsägda Plantagen har gjort lyckade etableringar i de svenska 

städernas utkanter tack vare att konsumenter idag är mer mobila och villiga att åka längre 

för att storhandla. Företagen i BoGrönt instämmer till stor del i att en förbättrad 

konkurrenskraft är anledningen till att de valt att samverka, ett motiv som vi bedömer inte 

hade fått lika högt instämmande om studien gjorts för ett tiotal år sedan. Vi menar att 

förändringarna i konsumentbeteendet, där kunderna blir allt mer mobila, har underlättat 

för större kedjor att etableras i externa köpcentrum. Frammarschen av internationella 

kedjor, har även den, förändrat detaljhandel och skapat nya konkurrenter som i BoGrönts 

fall representeras av Plantagen. Mobila kunder och nya konkurrenter har skapat en 

hårdare konkurrens inom detaljhandeln och således påverkat småföretagens motiv att 

ingå samverkan.  

Den mobila kunden och de internationella aktörerna har varit en bidragande faktor till att 

shoppingen har flyttat till externa köpcentrum. Företagen belägna i köpcentrumen rankar 

motivet ”förbättra företagets konkurrenskraft” lika högt som de övriga medlemmarna. 

Den likvärdiga rankingen tyder på att den mobila konsumenten och internationaliseringen 

i lika hög grad har ”stulit” kunder från småföretag i stadskärnan som från butiker belägna 

i köpcentrumen. Företagen i stadskärnan instämmer emellertid till större del än företagen 

i köpcentrumen att de valde ingå samarbete för att företaget skulle överleva. Det höga 

instämmandet från företagen i stadskärnan tyder på att de ser konkurrensen som ett större 

hot mot företagets överlevnad. Företagen i stadskärnan har således påverkats i högre grad 

av detaljhandelns utveckling än företagen belägna i köpcentrumen. Vi menar att det tyder 

på att företagen i köpcentrumen har fått en positiv injektion av den mobila kunden, 

medan bilismen har haft negativ effekt för handeln i stadskärnan.  

I och med att detaljhandeln utvecklats mot färre och större kedjor har betydelsen av 

stordriftsfördelar ökat. (Bergström & Fölster 2005) BoGrönt skapar stordriftsfördelar åt 

sina medlemmar genom att samordna inköp samt genom den gemensamma 

marknadsföringen, vilka även är medlemmarnas två främsta motiv till samverkan. Då 
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medlemmarnas främsta motiv är nära förknippat med behovet av stordriftsföredelar 

bedömer vi att detaljhandens utveckling påverkar småföretagens motiv till att ingå 

samverkan. Vi menar att skalfördelarna spelar en större roll idag och således påverkar 

motiven att ingå samverkan i högre grad än vad de gjorde några decennier tillbaka. 

Marknadsmakten hänger nära samman med en aktörs storlek och därmed även med 

skalfördelarna. (Bergström & Fölster 2005) BoGrönt vill skära ner på antalet leverantörer 

för att skapa bättre relationer med få leverantörer. Vi menar att marknadsmakt indirekt 

kan kopplas samman med motivet att dra nytta av de gemensamma inköpen då 

småföretagen tillsammans, genom BoGrönt, får större marknadsmakt gentemot sina 

leverantörer.  

För att kunna minska transaktionskostnader för småföretag är samverkan en väg att gå. 

(Bergström & Fölster 2005) De transaktionskostnader som ett medlemskap i BoGrönt 

kan reducera är främst kostnader för inköp och marknadsföring. Transaktionskostnaderna 

som också reduceras genom samarbetet är utbildningskostnader, då företagen själva 

slipper leta reda på aktuella utbildningar, samt att företagen lättare kan få kontakt med 

varandra. Att hjälpa medlemmarna att ta kontakt och underlätta samarbete sinsemellan är 

motiv som Ahrne och Brunsson (2005) beskriver som vanligt förekommande i en 

metaorganisation.  I enkäten får motiven ”delta i utbildningar” och ”få kontakt med andra 

företag” medhåll från medlemmarna. Motiven rankas emellertid lägre än motiven att dra 

nytta av gemensamma inköp och gemensam marknadsföring. Följaktligen anser vi att 

transaktionskostnader gällande utbildningsmöjligheterna och att lättare få kontakt med 

liknande företag, inte påverkar motiven i lika hög grad som möjligheten till minskade 

kostnader när det gäller inköp och marknadsföring.  

Detaljhandelns utveckling har skapat ett behov för småföretagen att utnyttja skalfördelar 

och även förstärka sin marknadsmakt för att på så sätt förbättra företagets 

konkurrenskraft. Småföretagens motiv påverkas i allra högsta grad av marknaden de 

verkar på och motiven förändras tillsammans med marknaden. Precis om Ahrne och 

Brunsson (2005) påpekar kan metaorganisationens motiv förändras över tiden i takt med 

att omgivningen förändras. Hade studien gjorts för ett tiotal år sedan tror vi att 
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skalfördelarna och konkurrenssituationen hade haft mindre betydelse gällande 

småföretagens motiv att ingå samverkan.  

5.3 Småföretag, en svårorganiserad skara? 

Skälen till att starta eget finner vi väl representera de starka drivkrafter och åsikter som 

ofta nämns i samband med småföretagare. Om till exempel förtagaren anger att han/hon 

startade eget för att få möjligheten att arbeta självständigt menar vi att det speglar 

småföretagarens starka drivkraft om hur den egna verksamheten ska bedrivas.  

I enkätundersökningen framkommer att skälen till att starta eget i det närmaste är 

desamma som de tidigare teorierna samt likt NUTEKS undersökning R 2004:10. Vi har 

genom vår empiriinsamling kommit fram till att de främsta skälen till att starta eget är 

möjligheten att arbeta självständigt samt förverkligandet av idéer och drömmar. Då 

BoGrönt består av småföretag som förmodligen tänker på sin egen verksamhet i första 

hand är det lätt att inse svårigheten att få dem att jobba  tillsammans. (Stacey 1996) Ett 

exempel på trögheten i organisationen, menar Holmberg, är att medlemmarna i 

organisationen förväntas uppnå en viss kvalitet. Emellanåt uppstår missförstånd då 

BoGrönt ger åtgärdsdirektiv om hur medlemmen ska förbättra sin verksamhet. Då 

företaget har sina egna inpräglade sätt att driva sitt företag på kan den konstruktiva 

kritiken ses som en förolämpning och förändringar tar lång tid att genomföra. Majoriteten 

av medlemmarna var innan BoGrönt medlemmar i ett annat samarbete vilket vi tror gjort 

att företagen är präglade av gamla arbetssätt och olika organisationskulturer. Vi menar att 

tidigare erfarenheter och relationer kan ha påverkat samarbetet (Price 1997). Å ena sidan 

kan tidigare erfarenheter ha underlättat samarbetet eftersom de har viss vana av att 

samarbeta. Å andra sidan kan det ha gjort det svårare för företagen att komma överens på 

grund av inpräglade normer och rutiner. (Ritter et. al 2004). Med tanke på VD Holmbergs 

uttalande om att beslut tar lång tid att fatta verkar erfarenheter av att samarbeta inte 

underlättat samarbetet utan snarare gjort det svårare att komma överens. 

I enkätsvaren ser vi att anledningen att starta eget för att få möjligheten att arbeta 

självständigt får högt instämmande. Instämmandet stiger dessutom i takt med ägarnas 
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ålder. Att viljan att arbeta självständigt ökar i takt med ägarnas ålder kan tänkas bero på 

att de företagare över 61 år troligen startade sitt företag tidigare, då samverkan inte var 

lika vanligt förekommande. Den äldre generationen är således inte lika vana vid 

samarbetsfenomenet och värderar sin självständighet högre. Vi bedömer att en högre 

värdering av självständigheten kan göra att de är mer ovilliga att släppa kontroll över sin 

verksamhet (Masurel & Janszen 1998). Oviljan att släppa på självständigheten kan göra 

det svårt att komma överens och förlänga beslutsprocesserna (Sagell & Carlsson 2005). 

Utvecklingen av blomsterbranschen, med två kapitalstarka konkurrenter i täten, drev på 

bildandet av BoGrönt som uppkom sent i förhållande till andra branscher. Den 

hantverksmässighet och yrkesstolthet, som finns i blomsterbranschen och liknande 

branscher, bidrar till att företagare känner stolthet för sitt företag och vill behålla 

genuiniteten i branschen. (Bergström & Fölster 2005) Vi menar att yrkesstoltheten i 

branschen märks i och med det sena bildandet av BoGrönt. Små butiker har länge klarat 

sig bra på egen hand tack vare höga marginaler vilket har försvårat för stora lågpriskedjor 

att ta marknadsandelar (Bergström & Fölster 2005). Anmärkningsvärt är att motivet att 

tjäna pengar kommer tätt efter de mer traditionella motiven ”möjligheten att arbeta 

självständigt” och ”förverkliga idéer och drömmar”. Vi menar att möjligheten att tjäna 

pengar har blivit ett mer accepterat skäl till att starta eget. Orsaken tror vi kan vara den 

hårdnande konkurrensen som undanröjer olönsamma företag och gör det därför mer 

accepterat att öppet erkänna att pengar spelar en stor roll. Företagare över 61 år 

instämmer emellertid i lägre grad än övriga, på motivet att tjäna pengar. Vi menar att det 

kan bero på att generationen snarare startade eget för att uttrycka sin yrkesstolthet än att 

tjäna pengar.  

Sammantaget har vi, med hjälp av ovanstående diskussion, kommit fram till att 

småföretagarens skäl till att starta eget till stor del stämmer överens med den tidigare 

forskningen. Då småföretag väljer att samverka trots sina starka drivkrafter om hur den 

egna verksamheten ska drivas, menar vi inte att det omöjliggör samarbete men att 

drivkrafterna gör det svårare att organisera småföretagen effektivt. I en bransch som 
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dessutom präglas av en stor yrkesstolthet bedömer vi det som ännu svårare att förmå 

småföretag att samarbeta.  

5.4 Småföretag i samverkan 

Studiens fallföretag är en förening bestående av småföretag, vilka är medlemmar på 

frivilliga premisser och kan således avsluta medlemskapet när de behagar.  BoGrönt vill 

framstå som en enhetlig organisation, där alla medlemmar representerar en viss sorts 

kvalitet. Med hjälp av Ahrne och Brunssons (2005) definition av metaorganisationen kan 

vi konstatera att BoGrönt är en form av metaorganisation.  

Som vi tidigare i analysen kommit fram till kännetecknas småföretagare av 

självständighet och stark drivkraft. Vi frågar oss om medlemmarna i BoGrönt funnit 

balansen mellan sin egen självständighet och anpassningen till samarbetsorganisationen 

som Masurel och Janszen (1998) beskriver som nödvändigt för att ett samarbete mellan 

småföretag ska fungera. En minoritet av respondenterna upplever att de har mindre 

kontroll över sin verksamhet i och med medlemskapet i BoGrönt. I enlighet med Masurel 

och Janszen (1998) menar vi att en viss grad av förlorad kontroll krävs för att samarbetet 

ska fungera. De associerade medlemmarna upplever att de förlorat mer kontroll än vad de 

ordinarie upplever, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att de associerade 

medlemmarna inte är lika involverade i samarbetet som de ordinarie. Att de valt att vara 

associerad medlem kan tyda på att de inte vill släppa på sin självständighet och uppfattar 

därför minsta lilla förlust av kontroll tydligare än de ordinarie medlemmarna.  

I BoGrönts fall tar inte de associerade medlemmarna del av de gemensamt profilerade 

materialen eftersom de själva upplever att de har starka lokala varumärken. BoGrönt 

ämnar göra om det associerade medlemskapet till ett ordinarie för att på det sättet få alla 

medlemmar mer delaktiga i det gemensamma arbetet. Då Ahrne och Brunsson (2005) 

beskriver vikten av att alla medlemmarna har något gemensamt anser vi att det är 

lämpligt att omvandla de associerade medlemmarna till ordinarie för att skapa en 

enhetligare profil. Oklart är emellertid om de associerade medlemmarna verkligen vill bli 

ordinarie eftersom de generellt har en negativare syn på samarbetet. Om BoGrönt vill 



 

59 

behålla de associerade medlemmarna menar vi att organisationen måste se till att de får ut 

mer av medlemskapet. Eftersom de associerade medlemmarna har en negativ syn på 

BoGrönt samt då majoriteten tror sig avsluta medlemskapet inom fem år menar vi att 

risken för avhopp är stor. Avhopp från viktiga medlemmar kan enligt Ahrne och 

Brunsson (2005) vara livshotande för en metaorganisation. Vi bedömer dock inte att de 

associerade medlemmarna är livsviktiga för organisationen just eftersom de inte tagit del 

av BoGrönts enhetligt profilerade material och därför inte representerar organisationen i 

lika hög grad som de övriga.  

Norsten och Wallberg (1995) redogör för betydelsen av att småföretagen bör befinna sig i 

samma utvecklingsstadium för att ett samarbete ska fungera. I BoGrönt befinner sig dock 

medlemmarna i skilda faser och framtidstron skiljer sig beroende på vilken fas 

medlemmarna befinner sig i. Företagen i uppstartsfasen företräder en positivare syn på 

BoGrönts framtid. VD Holmberg beskriver svårigheten att fastställa en enhetlig 

framtidsvision för organisationen, vilket vi menar kan bero på att företagen i samarbetet 

befinner sig i olika faser. Det kan likaså bero på att företagen många gånger sätter sina 

egna mål i första hand. Problematiken med att företag i samverkan ofta sätter sin egen 

verksamhet i första hand bekräftas av Stacey (1996). Om medlemmarna hade befunnit sig 

i samma utvecklingsstadium anser vi att de enskilda företagens mål hade varit lättare att 

förena till ett gemensamt mål.  

Den tydligaste effekten av medlemskapet är ett större kontaktnät i branschen, tätt följt av 

starkare position på marknaden och mer kunskap om branschen. Resterande effekter, se 

bilaga 2 fråga 15, befinner sig i den undre delen av skalan, viket innebär att 

medlemmarna i låg grad instämmer i respektive påstående. Vid en jämförelse med fråga 

14 varför företagen gick med i BoGrönt och fråga 15 vad företagen fått ut av 

medlemskapet kan vi se ett klart större medhåll på fråga 14. Det är svårt att jämföra två 

olika frågor på detta sätt men anser ändå att den överlag lägre rankingen av fråga 15 är 

intressant. Vi menar att skillnaden tyder på att företagen hade större ambitioner med 

BoGrönt än vad medlemskapet visat sig ha gett dem. Anledningen till att medlemskapet 

gett företagen mindre än vad de förväntade sig kan å ena sidan tyda på att medlemmarna 
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haft ouppnåeliga ambitioner med samarbetet. Å andra sidan kan det tyda på att 

organisationen inte har lyckats skapa det mervärde som medlemmarna önskade när de 

trädde in. Samarbetet kan vara svårt att organisera effektivt på grund av de tidigare 

resonemangen kring småföretagarens inpräglade sätt att driva sitt företag på samt att 

medlemmarna befinner sig i olika utvecklingsfaser och sätter sina egna mål i första hand. 

Möjligen måste småföretagen ge ifrån sig mer av sin självständighet för att bättre anpassa 

sig efter samarbetsorganisation och då få ut mer av samarbetet. 

BoGrönt är en ung organisation och majoriteten av företagen verkar, trots den generellt 

negativa attityden till vad BoGrönt har gett, vilja ge samarbetet en chans och tror sig 

därför stanna i BoGrönt. Styrelsen måste lyckas med att skapa en gemensam 

framtidsvision samt förmå samarbetet att generera ett större mervärde (Antonsson 2002) 

för att organisationen ska bestå.  I enkäten framkommer skillnader på vad BoGrönt har 

gett företagen beroende på lokalisering. Företagen belägna i stadskärnan upplever att de 

fått ut mer av medlemskapet än de övriga medlemmarna då de instämmer i högre grad på 

påståendena i fråga 15. Mervärdet tycks således vara större för företagen belägna i 

stadskärnan, vilket vi finner svårt att utreda vad det kan bero på.  

I enkäten framkommer att alla medlemmar inte har lika mycket att säga till om. 

Kommentarerna på fråga 16 ger indikationer på att företagen upplever att ledningen 

fokuserar mer på deras egna och organisationens större företag. Ledningens företag och 

de stora företagen verkar dock ha fått ut lika mycket av medlemskapet som de övriga 

företagen. Vi tolkar det som ett tecken på att ledningen inte fokuserar mer på deras egna 

eller de större företagen. I korstabellen, som visar förhållandet mellan ledningens och 

övriga medlemmars upplevelser av samarbetet, kan vi uttyda att ledningen inte har en 

positivare uppfattning av BoGrönt än de övriga. Vår tolkning är att ledningen verkar vara 

medvetna om samarbetets brister och inte försöker försköna bilden av BoGrönt.  

 



 

61 

 

6. Studiens resultat 
 

I detta stycke kommer vi att besvara våra forskningsfrågor med utgångspunkt i 

analysdiskussionen. 

6.1 Vilka är småföretagen motiv att ingå organiserad samverkan? 

Vi har i studien kommit fram till att småföretagaren har många motiv till att samverka. 

Den underliggande orsaken till de mest framträdande motiven tycks vara avsaknaden av 

resurser och har således sitt ursprung i vad företagen inte själva kan uppnå. Småföretagen 

vill också ingå samarbete för att stärka sin förhandlingsstyrka gentemot sina leverantörer 

samt för att lättare få kontakt med liknande företag. Tidigare forskning kring småföretags 

motiv att ingå samverkan framhäver skälet att få möjligheten att ta sig in på nya 

marknader och utnyttja nya affärsmöjligheter. Vår analys resulterar snarare i att 

småföretagen samarbetar för att värna och bevara en viss branschs hantverksmässighet än 

att ta sig in på nya marknader. Motiven att ingå samverkan har också visat sig väl spegla 

samarbetsorganisationens syfte och aktiviteter.   

 

  

Figur 6.1 Småföretags motiv att ingå organiserad samverkan 
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6.2 I vilken utsträckning har detaljhandelns utveckling påverkat 
småföretagens motiv till samverkan? 

Förändrade branschdistinktioner och en mer internationell marknadsplats gör att nya 

konkurrenter äntrar detaljhandeln.  Det har skapats ett större behov för småföretagen att 

dra nytta av skalfördelar och därigenom stärka sin konkurrenskraft på marknaden. I 

studien har vi kommit fram till att småföretagens motiv till samverkan har påverkats på så 

sätt att skalfördelar och konkurrenssituationen har fått större betydelse jämfört med några 

decennier tillbaka. Utvecklingen inom detaljhandeln verkar upplevas som ett större hot 

mot småföretagen som är belägna i stadskärnan då de anger ett högre instämmande på att 

de har valt att samarbeta för att företaget ska överleva. Vi bedömer att det beror på att 

kunden blir mer mobil och shoppingen därmed flyttar till utkanten av städerna.  

6.3 Hur påverkas ett samarbete av att det består av småföretag? 

Småföretagare kännetecknas av starka åsikter och drivkrafter om hur den egna 

verksamheten ska drivas. Vi menar att småföretagarens starka drivkrafter gör det svårare 

att organisera småföretagen effektivt. Att den undersökta branschen dessutom 

kännetecknas av yrkesstolthet och hantverksmässighet menar vi komplicerar samarbetet 

ytterligare. Då aktörerna känner stor prestige i yrket försvåras samarbetet eftersom de vill 

behålla genuiniteten i branschen. Studien visar att viljan att arbeta självständigt stiger i 

takt med ägarnas ålder. Detta skulle kunna bero på att företagarna över 61 år troligen 

startade sitt företag tidigare, då samverkan inte var lika vanligt förekommande eftersom 

konkurrenssituationen såg annorlunda ut.   Den äldre generationen är således inte lika 

vana vid samarbetsfenomenet och värderar sin självständighet högre och möjligen 

påverkar detta samarbetets effektivitet. 

6.4 Vad får småföretagen ut av att samarbeta? 

Majoriteten av medlemmarna upplever att de inte fått ut så mycket av samarbetet men 

märker ändå att de vunnit ett större kontaktnät i branschen. Vi menar att organisationen 

måste se till att samarbetet genererar ett större mervärde för att samarbetet ska fortleva. 

Medlemmarna har inte sällan sina inpräglade sätt att driva verksamheten på och de 
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befinner sig i olika utvecklingsstadium, vilket kan vara anledningen till att medlemmarna 

inte fått ut så mycket av samarbetet. Möjligen måste också småföretagen ge ifrån sig mer 

av sin självständighet för att bättre anpassa sig efter samarbetsorganisation. De 

medlemsföretag som verkar få störst mervärde av samarbetet är företagen belägna i 

stadskärnan. 

 

 
 
Figur 6.2 Egen illustration av obalansen som kan uppstå mellan samarbetsorganisation och 

småföretag. 

Med figuren ovan vill vi illustrera den obalans som kan uppstå i ett samarbete där 

medlemmarna är småföretag. Om småföretagarens självständighet och kontrollbehov 

väger tyngre än mervärdet av samarbetet uppstår en obalans som måste uppvägas för att 

samarbetet ska fungera effektivt. 
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7. Kunskapsbidrag och förslag till framtida forskning 

 

I detta stycke vill vi belysa det kunskapsbidrag vi anser att studiens reslutat har gett. Vi 

vill även tipsa läsaren om framtida forskning inom området småföretag och samverkan 

som vi anser vara av allmängiltigt intresse.  

Studien belyser vikten av att beakta samarbetets kontext, det vill säga marknaden 

samarbetet ska verka/verkar på, för att förstå varför medlemmarna väljer att ingå 

organiserad samverkan. Om företagens motiv till samarbetet är kända skapas förståelse 

för vad medlemmarna vill uppnå genom samarbetet. Resultaten visar även att motiven 

kan skilja sig åt från ett småföretag till ett annat, vilket påvisar vikten av att vara 

medveten om vilka medlemmarna är.  

Gällande företagares skäl till att starta eget har vi funnit tendenser till att motiven skiljer 

sig beroende på ålder. På den statliga förvaltningsmyndigheten Tillväxtverkets hemsida 

särskiljs motiven beroende på län, härkomst, kön och bransch. Intressant vore att utföra 

en liknande studie som skiljer på motiven beroende på vilken generation företagaren 

tillhör.  

Fallföretaget tillhör en arbetsintensiv bransch som kännetecknas av hantverksmässighet 

och yrkesstolthet. Att undersöka mindre arbetsintensiva branscher och möjligen göra en 

jämförelse branscherna emellan vore således intressant. Forskarna skulle vid en 

jämförelse av olika arbetsintensiva branscher kunna ta denna studie som utgångspunkt.   
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Telefonintervjufrågor till VD Johnny Holmberg 

1. När tillträdde du som VD för BoGrönt? 

2. Varför sökte du tjänsten? 

3. Vad är din funktion i BoGrönt? 

4. Skulle du kort vilja förklara BoGrönts organisationsschema? 

5. Vad är styrelsens funktion i BoGrönt? 

6. Vad är ledningsgruppens funktion i BoGrönt? 

a. Hur utses denna grupp? 

7. Vad är syftet med BoGrönt? 

8. Vad är visionen med BoGrönt? 

a. Tror du att alla medlemmar har samma vision med BoGrönt? 

9. Hur går det till vid nyrekryteringen av medlemmar?  

10. Hur fungerar den gemensamma marknadsföringen?  

11. Vad innebär de olika varianterna av medlemskap (associerad) ?  

12. Finns det några krav på dagens medlemmar? 

a. Om NEJ, varför inte? 

b. Om JA, Vilka är dessa och vad är syftet med kraven? 

i. Vad händer om en medlem inte uppfyller dessa krav?  

13. Upplever du att det finns några svårigheter att driva denna organisation? 
Exemplifiera.  

14. Anser du att alla medlemmar har en gemensam strävan? 

15. Hur tror du att en frivillig organisation som BoGrönt påverkas av att den består av 
enskilda företagare? 
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Bilaga 2 Enkät 

 

 

 



 

72 

 



 

73 

 



 

74 



 

75 



 

76 

 

 

 



 

77 



 

78 



 

79 

 

 

 



 

80 

Åsiktsskiljaktigheter 
 

Fråga 18. Om fem år tror jag att BoGrönt… 

 Uppstartsf
as 

Utvecklings
fas 

Mognads
fas 

Nedgångsf
as 

Avslutningsf
as 

Ser ut som det 
gör idag 2,5 2,28 2,41 2,0 1,4 

Är största aktören 
på marknaden 2,5 2,05 1,65 1,33 2,0 

Har fler 
medlemmar än 

idag 
3,0 2,61 2,24 1,67 2,4 

Har färre 
medlemmar än 

idag 
1,5 2,11 2,65 2,33 2,6 

Inte existerar 
längre 1,0 1,12 1,33 1,33 2,0 

 
 

Fråga 14. Företaget valde att gå med i BoGrönt för att… 

 Upp till 5 
miljoner 

6 – 10 
miljoner 
kronor 

11 – 20 
miljoner 
kronor 

21 – 30 
miljoner 
kronor 

31 miljoner 
kronor 

eller mer 

Förbättra företagets 
konkurrenskraft 3,47 3,39 3,33 3,0 3,0 

Företaget ska kunna 
växa 3,0 3,0 3,17 2,5 3,0 

Dra nytta av de 
gemensamma inköpen 3,5 3,61 3,57 2,5 4,0 

Dra nytta av den 
gemensamma 

marknadsföringen 
3,61 3,33 3,86 4,0 4,0 

Få kontakt med andra 
liknande företag 3,22 3,28 3,29 3,5 3,0 
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Delta i utbildningar 2,89 2,83 2,71 4,0 4,0 
Få mer tid till den 

egna butiken 2,06 2,28 2,0 4,0 3,0 

Företaget ska överleva 2,61 2,28 2,33 2,5 1,0 
 

 

Fråga 14. Företaget valde att gå med i BoGrönt för att… 

 Glesbygd Köpcentrum i 
stadens utkant Stadskärna Annat Medelvärde 

Förbättra företagets 
konkurrenskraft 3,27 3,29 3,43 3,47 3,39 

Företaget ska kunna växa 2,91 3,14 3,29 2,89 3,0 
Dra nytta av de 

gemensamma inköpen 3,67 3,71 3,43 3,4 3,52 

Dra nytta av den 
gemensamma 

marknadsföringen 
3,75 3,71 3,86 3,75 3,76 

Få kontakt med andra 
liknande företag 3,25 3,43 3,57 3,1 3,26 

Delta i utbildningar 3,0 3,29 3,57 2,5 2,91 

Få mer tid till den egna 
butiken 2,27 2,67 2,71 1,95 2,26 

 

Fråga 15 Medlemskapet i BoGrönt har gett företaget… 

 Glesbygd Köpcentrum i 
stadens utkant Stadskärna Annat Medelvärde 

Ett större kontaktnät i 
branschen 2,92 2,5 3,86 3,05 3,07 

Starkare position på 
marknaden 2,33 2,57 3,43 2,35 2,54 

Mindre kontroll över 
min verksamhet 1,92 1,0 1,71 1,89 1,73 

Större kundkrets 2,33 2,17 3,29 2,3 2,44 
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Lägre kostnader 2,42 2,33 2,86 1,8 2,2 

Bättre 
försäljningssiffror 2,42 2,33 2,86 2,17 2,37 

Mer kunskap om min 
bransch 2,33 2,71 3,43 2,26 2,53 

Större utbud 2,36 2,0 3,43 2,35 2,49 

Bättre utbud 2,27 2,0 2,71 2,4 2,37 

 
 

Fråga 15. Medlemskapet i BoGrönt har gett företaget… 

 Styrelsen Ledningsgruppen Ingetdera Medelvärde 

Ett större kontaktnät i 
branschen 2,8 3,25 3,08 3,06 

Starkare position på marknaden 2,6 2,5 2,55 2,55 

Mindre kontroll över min 
verksamhet 1,6 1,75 1,74 1,72 

Större kundkrets 2,4 2,75 2,44 2,46 

Lägre kostnader 2,2 2,5 2,18 2,21 

Bättre försäljningssiffror 2,2 2,25 2,41 2,37 

Mer kunskap om min bransch 2,8 2,75 2,51 2,56 

Större utbud 2,5 2,75 2,45 2,48 

Bättre utbud 2,25 2,0 2,39 2,35 

 

Fråga 16. Jag upplever att… 

 Styrelsen Ledningsgruppen Ingetdera Medelvärde 
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Jag får min röst hörd i BoGrönt 3,2 3,0 2,53 2,64 

Alla medlemmar har lika 
mycket att säga till om 2,8 2,75 2,26 2,36 

BoGrönt är en välfungerande 
organisation 2,6 2,5 2,49 2,5 

Det finns mycket att 
ändra/förbättra i BoGrönt 3,6 3,25 3,25 3,29 

Alla medlemmar håller hög 
kvalitet 1,6 1,5 2,14 2,0 

 

 

 

Fråga 15. Medlemskapet i BoGrönt har gett företaget… 

 Ordinarie Associerad Medelvärde 

Ett större kontaktnät i 
branschen 3,18 2,2 3,07 

Fråga 4. Jag valde att starta eget för att…. 

 Under 30 
år 31 - 50 år 51 – 60 år Över 61 

år Medelvärde 

Förverkliga mina 
idéer och drömmar 3,0 3,35 3,09 2,8 3,17 

Jag var arbetslös 1,0 1,48 1,33 1,5 1,4 

Få möjligheten att 
arbeta självständigt 3,0 3,48 3,64 3,83 3,57 

Kunna planera min 
tid 2,0 2,71 2,54 2,17 2,55 

Jag var missnöjd 
med mitt tidigare 

arbete 
3,0 1,68 1,71 1,8 1,74 

Tjäna pengar 3,0 2,76 2,79 2,2 2,73 
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Starkare position på marknaden 2,63 1,8 2,54 

Mindre kontroll över min 
verksamhet 1,62 2,6 1,73 

Större kundkrets 2,48 2,2 2,44 

Lägre kostnader 2,23 2,0 2,2 

Bättre försäljningssiffror 2,42 2,0 2,37 

Mer kunskap om min bransch 2,63 1,8 2,53 

Större utbud 2,51 2,25 2,49 

Bättre utbud 2,44 1,75 2,37 
 

  

Fråga 16. Jag upplever att… 

 Ordinarie Associerad Medelvärde 

Jag får min röst hörd i BoGrönt 2,67 2,0 2,62 

Alla medlemmar har lika mycket att 
säga till om 2,4 1,5 2,32 

BoGrönt är en välfungerande 
organisation 2,51 2,25 2,49 

Det finns mycket att ändra/förbättra i 
BoGrönt 3,3 2,5 3,26 

Alla medlemmar håller hög kvalitet 2,09 1,5 2,06 
 

 

Fråga 17. Om fem år tror jag att företaget kommer att vara… 

 Ordinarie Associerad Medelvärde 

Medlem i BoGrönt 3,08 2,25 3,0 
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Helt fristående från samarbetsorganisationer 1,76 2,25 1,81 

Medlem i annan samarbetsorganisation 1,24 1,0 1,23 

Uppköpt av en konkurrent 1,42 1,0 1,37 

Uppköpt av BoGrönt 1,26 1,0 1,23 

Nedlagt 1,21 1,5 1,24 
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Bilaga 3. Processplan  

PRODUKTION: DR 
 

 

Föreningens direktreklam syftar till att i samarbete med 
medlemmarna skapa bästa möjliga förutsättningar för lyckade 
kampanjer. 
Det åligger involverade tjänstemän samt referenter att beakta 
följande punkter: 
 

1. Produktioner ska kontinuerligt tillhandahållas med fokus på 
branschens högsäsonger. 

 
2. Sammanhållande teman per produktion samt underteman per 

uppslag ska vara en tydlig målsättning. 
 

3. I vår marknadskommunikation ska fokus hållas på hög 
kvalitet. 

 
4. Ett begränsat antal ”highlights” ska användas. Cirka två 

till tre st per uppslag varav max två ska vara aggressivt 
prissatta. 

 
5. De marknadsförda artiklarna ska kunna motiveras med 

egenskaper som exempelvis: 
”Inroparartikel med aggressiv prissättning”  
”Artikel med intressanta specifikationer” 
”Artikel som syftar till att beskriva vår verksamhet. 

 
 
 
Material för butikskommunikation produceras samt distribueras 
till medlemmar som deltar i projekten. 
Det åligger deltagande medlem att lokalt följa upp kampanj genom 
att i sin verksamhet tydliggöra kampanjen med minst det säljstöd 
som bifogas. 
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 PROJEKTFÖRLOPP 

 

 

 

 

1.  Marknadsplan för året inklusive respektive flygblads 
huvudtema ska vara förankrad i styrelsen. 
 

 

2.  Tjänsteman skapar förslag på underteman samt om möjligt 
scribles för sidorna inom respektive projekt.  

 

 

3.  Projektgruppen lämnar synpunkter på projektens "underteman" 
samt sätter tillsammans med tjänsteman deadlines för var 
punkt nedan.  
(Fysiskt möte 1) 
 

 

4.  Tjänsteman gör nödvändiga korrigeringar. 
 

 

5.  Projektgruppen tar ställning till projektens scrible och 
eventuella justeringar görs omgående.   

(Mailrunda 1) 

 

 

6.  Tjänsteman skapar förslag till artikellista via 
offertförfarande. 
 

 

7.  Projektgruppen lämnar synpunkter på artikellistan.  
(Fysiskt möte 2) 
 

 

8.  Tjänsteman skickar scrible och artikellista till reklambyrå 
som startar den grafiska produktionen av projekten. 
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9.  Produktion pågår av bladen i nära samarbete mellan 
föreningens tjänsteman och reklambyrån. 
 

 

10.  Projektgruppen lämnar synpunkter på slutkorrekturets 
riktighet. 
(Mailrunda 2) 
 

 

11.  Slutgiltiga korrigeringar genomförs samt därefter 
överlämnande till tryckproduktion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  PROJEKTGRUPPER 
 

De till projekten utsedda projektgruppernas funktion är 
rådgivande och syftar till att kvalitetssäkra det arbete 
som utförs av föreningens tjänstemän. 
Beslutsmandatet samt tillhörande ansvar vilar på 
tjänsteman. 
 
 
 

1. Minst en projektgrupp ska tillsättas med uppgiften att 
bidra med synpunkter och kompetens kring vårens 
respektive höstens kampanjer. 

 
2. Projektgruppen ska till sin sammansättning sträva 

efter att efterlikna ett tvärsnitt av våra 
konsumenter. 

 
3. Gruppens samlade kompetens ska syfta till att en 

konstruktiv dialog kring de olika projektens samtliga 
delar. Målet är att ha en samlad kompetens kring 
samtliga varugrupper, ekonomisk medvetenhet samt 
kunskaper i marknadskommunikation. 

 
4. Projektgruppernas sammansättning föreslås av 
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tjänsteman och  ska godkännas av styrelsen i syfte att 
tillgodose ovanstående. 

 
5. Deltagande i projektgrupperna ska om möjligt begränsas 

till 24 månader varpå minst ett års frånvaro krävs för 
förnyat uppdrag. 

 
6. Projektgruppernas sammansättning ska tydligt redovisas 

för medlemskåren i syfte att fånga upp eventuella 
synpunkter. Målsättningen är att samla upp synpunkter 
i de regionala grupperna och delge projektgrupperna 
dessa. 
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Bilaga 4. BoGrönts stadgar 
 

Stadgar för Svensk Trädgårdsfackhandel Ekonomisk förening 

§1 Föreningens namn 

Föreningens namn (firma) är Svensk Trädgårdsfackhandel Ekonomisk förening.  

§2 Ändamål och verksamhet 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att 
tillhandahålla produkter och tjänster inom marknadsföring, utbildning, inköpssamordning samt 
annan medlemsservice. 
 
Medlemmarnas medverkan i föreningen ska vara att utnyttja föreningens tjänster och 
varumärke. 

För utnyttjande av föreningens varumärke fordras ömsesidigt avtal i särskild ordning. 

För förvaltning av föreningens varumärke eller bedrivande av särskild verksamhet kan 
bifirma eller dotterbolag organiseras. 

§3 Föreningens säte 

Föreningens styrelse har sitt säte i Vellinge kommun, Skåne län. 

§4 Medlemskap 

Till medlem antas juridisk person vars stadigvarande verksamhetsgrund är inriktad mot 
försäljning till konsument av växter för utomhus och/eller inomhus bruk. Företag som antas 
förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens 
ändamål. Ansökan om inträde prövas av styrelsen.  

Företag som beviljas medlemskap skall ej vara ansluten till organisation som av föreningens 
styrelse anses bedriva med föreningen konkurrerande verksamhet eller på annat sätt stå i 
konflikt med föreningens intressen 

Ansökan om medlemskap skall vara skriftlig och omfatta undertecknad förbindelse om 
lojalitet gentemot de konceptkrav och den rapporteringsskyldighet föreningsstämman 
fastställer. Vid behandling av inträdesansökan skall befintliga medlemmar i aktuell region 
beredas tillfälle yttra sig. 

§5 Överlåtelse av andel 

Har medlems andel övergått till annan genom bodelning, arv eller testamente äger 
förvärvaren efter anmälan inträda i medlemmens ställe, om förvärvaren uppfyller 
förutsättningarna i §4. 
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Den som utan att vara medlem förvärvat medlems andel på annat sätt än ovan skall ansöka 
om inträde inom sex månader efter förvärvet. Antas förvärvaren inträder denne som 
medlem i överlåtarens ställe. 

Medlem äger skyldighet att till föreningen anmäla överlåtelse av företag inom 30 dagar från 
härom ingånget avtal. 
 

§6 Insatsskyldighet 

Medlem skall deltaga i föreningen med ett insatsbelopp om 20.000 (tjugotusen) kronor per 
andel. En medlem kan endast inneha en andel. Insatsen erlägges med halva beloppet vid 
erhållande av medlemskap och med resterande del under det räkenskapsår som följer 
närmast efter det år medlemskap erhölls. 

Medlem som utträder ur föreningen efter minst tre års medlemskap återfår halva 
insatskapitalet. Återbetalning av insats sker tidigast 1 juli året efter avgångsåret.  

Varje inbetald insats/andel medför en röst i föreningen. 

Medlem som utesluts enligt §11 äger ej rätt att återfå insatskapitalet.’ 
 
§7 Årsavgift 

Medlem skall årligen till föreningen erlägga medlemsavgift, serviceavgift och i 
förekommande fall avgift för rätten att utnyttja föreningens varumärke/varumärken. 

Medlemsavgiften fastställs av föreningsstämman till ett belopp om högst 500 kr. 

Serviceavgift och ev övriga avgifter fastställs av föreningsstämman. 

Avgifter betalas på sätt och inom tid som styrelsen bestämmer. 

§8 Provision 

Provision hänförlig till medlems inköp från leverantör baserat på av föreningen ingånget 
leverantörsavtal tillfaller föreningen och kan endast nyttjas av enskild kedjemedlem i fall 
som i särskild ordning stadgas nedan.  

  
Provision som baseras på inköp gjorda i föreningen från och med den 1 januari 2007 kan fr.o.m. 
året efter intjänandeåret  användas för inköp från föreningen enligt av styrelsen senast sista 
oktober året före intjänandeåret  fastlagda fördelningsprinciper.  
 
Styrelsen äger rätt besluta om riktlinjer och bevilja undantag från ovanstående regler för 
medlemmars utnyttjande av intjänad provision. 

Medlem som utträder ur kedjan enligt §12 eller utesluts enligt §11 äger ej rätt att erhålla 
utbetalning av  ej utnyttjad provision. 
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§9 Förlagsinsatser 

Styrelsen äger besluta att kapital i form av förlagsinsats får tillskjutas föreningen. Sådana 
insatser får tillskjutas såväl av medlemmar som andra än medlemmar. 

§10 Uppsägning 

Medlems uppsägning till utträde skall vara skriftlig. Uppsägning får ske tidigast ett år efter 
inträdet. 

§11 Uteslutning 

Medlem som bryter mot stadgarna eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av 
styrelsen uteslutas ur föreningen. 

Medlem som inställt sina betalningar, försatts i konkurs eller trätt i likvidation kan av 
styrelsen uteslutas ur föreningen. 

Medlem som ej visar lojalitet mot de av föreningsstämman fastlagda riktlinjer för 
leverantörsavtal och nyttjande av föreningens tjänster kan av styrelsen uteslutas ur 
föreningen. 

Utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att 
anmäla detta till styrelsen inom en månad från det meddelandet om uteslutning avsänts till 
medlemmen.. 

§12 Avgång 

Medlem avgår ur föreningen per 31 augusti året efter det att medlemmen sagt upp sig till 
utträde eller uteslutits eller annan omständighet inträffat som föranlett avgången. 
Uppsägning av medlemskap skall ingivas skriftligt senast den 30 november. 

§13 Styrelse 

Styrelsen skall bestå av ordförande samt lägst fyra och högst sex ordinarie ledamöter. 
Ordförande väljs årligen av ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie 
föreningsstämma hållits. Föreningsstämman väljer varje år hälften av övriga ledamöter för 
en mandattid om två år. 

Till styrelseledamot kan väljas firmatecknare för röstberättigad medlem, firmatecknares 
make/maka, dotter eller son samt person som är i ansvarsställning anställd hos 
röstberättigad medlem. 

Till styrelseledamot kan även väljas annan lämplig person som inte tillhör i föregående 
stycke nämnda kategorier. Sådana ledamöter får utgöra högst 1/3 av de av stämman valda 
ledamöterna. 
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Styrelsen är beslutsmässig när antalet närvarande av stämman valda styrelseledamöter 
inkluderat ordförande är minst fyra. 
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Sådan kallelse skall även utfärdas på 
begäran av en styrelseledamot eller verkställande direktören. 

Det åligger styrelsen att inför varje räkenskapsår upprätta en budget för föreningen. 
 

§14 Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller den eller de styrelsen utser. 

§15 Räkenskapsår och tid för årsredovisning 

Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår. 

Styrelsen skall senast en månad före ordinarie föreningsstämma lämna sina 
redovisningshandlingar till revisorerna. 

§ 16 Verkställande direktör  

Föreningens löpande förvaltning skall handhas av verkställande direktör. Denne förordnas 
av styrelsen. 

§17 Revisorer 

För granskning av föreningens årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning skall på ordinarie föreningsstämma för tiden intill 
nästa ordinarie föreningsstämma hållits utses högst tre revisorer. En revisor skall vara 
auktoriserad. 

Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast två veckor före ordinarie 
föreningsstämma. 

§18 Föreningsstämma 

Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader efterutgången av varje räkenskapsår 

Extra föreningsstämma hålls när styrelsen finner skäl till det eller när det för uppgivet 
ändamål begärs av en revisor eller minst 1/10 av all registrerade medlemmar.. 

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma skall tillställas 
medlemmarna skriftligen och innehålla uppgifter om de ärenden som skall förekomma. 
Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall utsändas tidigast fyra veckor och senast två 
veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma. Kallelse till 
föreningsstämma skall utfärdas genom personlig kallelse till samtliga medlemmar genom 
utdelning av brev. Då kallelse utgått skall styrelsen omedelbart genom brev underrätta 
revisorerna därom. 
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§19 Ärenden vid ordinarie föreningsstämma. 

På ordinarie föreningsstämma skall förkomma följande ärenden: 

1 Val av ordförande vid stämman samt protokollförare för denna. 

2 Upprättande och godkännande av röstlängd 

3 Val av två protokollsjusterare 

4 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 

5 Fastställande av dagordning 

6 Styrelsens årsredovisningshandlingar 

7 Revisorernas berättelse 

8 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 

9 Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt fastställda 
balansräkningen 

10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen ledamöter och verkställande direktören 

11 Beslut om fastställande av arvoden för styrelseledamöter, revisorer och övriga 
förtroendevalda funktionärer 

12 Val av styrelse 

13 Val av revisorer 

14 Val av valberedning 

15 Medlemsavgift,serviceavgift samt kedjeavgift. 

16 I kallelsen upptagna ärenden som styrelsen hänskjutit till stämman 

17 Ärenden som medlem hänskjutit till stämman 

18 Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman 

§20 Motionstid 

Ärende som röstberättigad medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma skall 
skriftligen anmälas till styrelsen senast två veckor för stämman. 

§21 Valberedning 

Stämman skall utse en valberedning om lägst tre och högst fem ledamöter varav en utses 
som sammankallande. 
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§22 Meddelanden 

Andra meddelanden till medlemmarna än kallelse till föreningsstämma skall ske skriftligen 
via brev eller via e‐post. 

§23 Vinstfördelning 

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall sedan i lag föreskriven avsättning till 
reservfond skett disponeras enligt följande: 

1 Utdelning på förekommande förlagsinsatser enligt § 9 dessa stadgar 

Vad därefter återstår  

2 fonderas och/eller 

3 föras i ny räkning och/eller 

4 fördelas mellan medlemmarna i förhållande till den likvid de erlagt för föreningens 
tjänster eller produkter under räkenskapsåret 

§24 Emissionsinsats 

Beslut om insatsemission fattas av ordinarie föreningsstämma efter förslag av styrelsen. 
Utdelningsbart fritt eget kapital får överföras till medlemsinsatser genom insatsemission. 

Till grund för fördelningen av insatsemissionens belopp skall ligga röstberättigade 
medlemmars inbetalda medlemsinsatser. 

Föreningsstämman får ej besluta om insatsemission om större belopp än styrelsen 
föreslagit eller godkänt 

§25 Upplösning av föreningen 

Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan 
medlemmarna i förhållande till inbetalda och genom insatsemission erhållna 
medlemsinsatser. 

§26 Tvister 

Tvist mellan föreningen å ena samt styrelsen eller styrelseledamot eller medlem å andra 
sidan avgörs genom skiljedom av tre personer enligt gällande lag om skiljeförfarande. Tvist 
mellan föreningen och medlem kan dock av styrelsen hänskjutas till domstol. 

§27 Hänvisning till föreningslagen 

I övrigt gäller vad som föreskrives i gällande lag om ekonomiska föreningar 
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Bilaga 5. Introduktion an nya medlemmar 
 

Punkterna nedan syftar till att på bästa sätt introducera ny medlem i 
föreningens verksamhet. 
 

Rubriker 
1. Presentation av medarbetare och styrelse 
2. Regional tillhörighet 
3. Ekonomi 
4. Marknadsföring 
5. Nyckeltal 
6. Utbildningar 
7. Avtalsleverantörer 
8. Leverantörsstrategi 
9. Faddermedlem 
10.Uppföljningsmöten 

 

 

1.  Presentation av medarbetare och styrelse 

Föreningens verksamhet är organiserad enligt nedan. 

 

JH = Johnny Holmberg 

AA = Anna Arvidsson 
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MD = Mona Dagner 

LT = Lena Truelsen 

 

Kontaktuppgifter till samtliga tjänstemän finns under ”Kontakta oss” på hemsidan: 
www.bogront.se 

Föreningens styrelse är för närvarande 090115 sammansatt enligt nedan. 

Ledamöterna väljs på föreningsstämman för en mandatperiod om två 
verksamhetsår med undantag för ordförande som väljs ett år i taget. 

Mer om den parlamentariska ordningen finns att läsa i föreningens stadgar. 
 

 

 

Ledamöter från vänster:  

Eva Törnberg extern ledamot  

Per Leibel (Lidens Blommor och Trädgård)  
Kalle Gustavsson (Sollidens Handelsträdgård) 
Mats Salomonsson (Skinnarnas Blommor & Trädgård)  

Anna Carlsson (Växtmästaren i Osby)  

Roger Aldén (Trädgårdsforum) 
ordförande Göran Andersson (Johannebergs Handelsträdgård) 

Intermedia 
Föreningen är huvudägare i reklambyrån Intermedia Reklam som producerar 
merparten av den marknadskommunikation som föreningen och dess medlemmar 
utför. 

Intermedias VD och driftledare heter Robert Andersson och han nås på: 
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Tel: X 

E‐post: X 

2.  Regional tillhörighet 

I syfte att skapa en god kommunikation samt en god närvaro 
i medlemmarnas företagsdrift är föreningen grupperad i sju 
regionala avdelningar. 
Var medlemmarna grupperas sker i samförstånd mellan medlemmen, övriga i 
gruppen och föreningens ledning. 

Gruppernas sammansättning inklusive sammankallande följer nedan. 

Komplett medlemlista finns på vår interna hemsida. 

 

BoGrönt - medlemslista i grupper  

Södra Sverige   

Andréassons Plantskola Halmstad 

Fritz Blommor AB Halmstad 

Hedentorps Plantskola Ängelholm 

Johans Trädgård & Miljö Eslöv 

Munka Garden                        NY Munka-Ljungby 

Skinnarnas Blommor & Trädgård AB Ljungby 

Växtmästaren i Osby Osby 

  

Västra gruppen   

Brändmarks Blommor Borås 

Munkedals Plantskola Munkedal 

Nisses Växtförsäljning Uddevalla 

Orust Blommor Ellös 

Sollidens Handelsträdgård AB Hunnebostrand 
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Åkrabergs Trädgård Väröbacka 

Göteborgsgruppen - gemensam 
marknadsföring   

Kungälvs Gardencenter Kungälv 

Millesson Trädgårdscenter AB Onsala 

Mölnlycke Gardencenter Mölnlycke 

Nilssons Plantskola Kullavik 

Solhaga Gardencenter AB Kungsbacka 

Trädgårdsforum AB Landvetter 

  

Mellangruppen   

Bellis Gardencenter i Åmål AB Åmål 

Höglunds Blommor Jönköping 

Pomonadalens Handelsträdgård Säffle 

Skaraborgsgruppen - gemensam 
marknadsföring   

Johannebergs Handelsträdgård Lidköping 

Lidens Blommor och Trädgård Lidköping 

Marieborgs Htrg, AB Hjo 

Melldala Trädgård Lerdala 

Mölltorps Växtinredningar AB Mölltorp 

Roséns Blommor, P-O Vara 

  

Östra gruppen    

Gemensam marknadsföring   

Billbäcks Plantskola Norrköping 
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Kalles Trädgård i Askersund AB Askersund 

Löta Trädgårdscentrum AB Ärla/Eskilstuna 

Plantmarknaden Lindesberg 

Solhems Handelsträdgård Fellingsbro 

Trädgårdsväxter Örebro 

Östansjö Plantskola Östansjö 

Ekholmens Trädgård Vingåker 

Hagelin, Roland AB Vimmerby 

Lindkvists Trädgårdscenter Västerås 

Mariebergs Trädgård AB Västervik 

Växt o Trädgårdsbutiken AB Nyköping 

Växthuset Linds AB Visby 

  

Stockholmsgruppen och Åland   

Blomstergården i Gnesta Gnesta 

Ella Trädgård Täby 

Lidingö Trädgårdscenter AB Lidingö 

Lillsjöns Växtmiljö Bålsta 

Trädgårdshuset Skarpnäcks Gård AB Skarpäck 

Rosenblads Mariehamn 

Wallby Htrg Anemonens Blommor Rimbo 

    

Dala-Hälsingegruppen   

Bernö Trädgårdscentrum  Sandviken 

Mobackes Trädgårdscenter Bollnäs 



 

101 

Norells Trädgård Njurunda AB Njurunda 

Älvkarleby Handelsträdgård HB Älvkarleby 

Gemensam marknadsföring   

Lövhyddans Blomstergård Falun 

Stackmora Trädgård AB Orsa 

  

  

Norrgruppen   

Fagernäs Trädgård AB Boden 

Granåns Handelsträdgård AB Kalix 

Krokoms Garden Center Krokom 

Rydlinge Plantskola AB Skellefteå 

Söderbergs Handelsträdgård Fränsta 

Gemensam marknadsföring   

Bodéns Htrg och Gardencenter Sollefteå 

Sundåsens Handelsträdgård Domsjö 

Österås Trädgård Sollefteå 

  

Associerade medlemmar, deltar inte i 
kampanjer   

Bryggmans Trädgård Öjebyn 

Bräcke Handelsträdgård AB  Bräcke 

Dala Handelsträdgård, HB Stenstorp 

Follingbo Trädgård Visby 

Gustavshill    Färentuna 
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Kvibergs Handelsträdgård Göteborg 

Mästers Blommor                   Götene 

Rutviks Handelsträdgård AB Luleå 

Valla Handelsträdgård HB Valla 

Vellingeblomman AB Vellinge 

Wäxthuset i Lilla Edet AB Lilla Edet 

Ösmo Plantshop AB  Ösmo 

Åsby Trädgård AB Hallstahammar 

Gullspångs Handelsträdgård AB Gullspång 

Trädgården Ola Karlehag & Co, HB Rättvik 
 

3.  Ekonomi 

Föreningen finansieras genom medlemsavgifter, en del av 
medlemsprovisionerna från våra leverantörsavtal samt genom 
de projekt som drivs. 
Eventuella överskott från verksamheten i Intermedia Reklam kan utdelas till 
ägarna på sedvanligt sätt vilket skett de senaste åren och har stärkt föreningens 
ekonomi. 

Föreningens resultat disponeras på sedvanligt sätt. 

 

 

4.  Marknadsföring 

Föreningen producerar intern och extern marknadsföring för 
sina medlemmars räkning. 
Externt främst i form av de flygblad som medlemmarna distribuerar på sin lokal 
marknad. 

Internt främst genom produktskyltar, profilmaterial samt konsumentrådgivning. 

Utöver ovanstående produceras även internetreklam, dagspressannonser, give‐
aways med mera. 

Våra medlemmar kan följa projekten på vår interna hemsida och där välja ur det 
erbjudanden som föreningen tillhandahåller. 

Enligt vårt regelverk ska medlem delta i minst tre centralt producerade kampanjer 
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per år. 

5.  Nyckeltal 

Föreningens medlemmar förväntas rapportera in av styrelsen fastlagda nyckeltal 
via funktionen på vår interna hemsida. 

Syftet är dels att ge respektive medlem möjligheten att följa hur föreningen 
utvecklar sig totalt, dels att föreningens tjänstemän ska kunna prognostisera 
inköpsvolymer med mera. 

Viktigt att notera är att ingen medlems individuella utveckling går att utläsa av 
rapportmaterialet. 

 

6.  Utbildningar 

Föreningen driver ett subventionerat utbildningsprogram. Utbildningarnas 
sammansättning och syfte baseras på de signaler som fångas upp vid 
medlemskontakter. 

Projektet är för närvarande organiserat i blockform för att nå hög effektivitet i 
lärandet och för att undvika spilltid i resande etc. 

 

7. 
Avtalsleverantörer 
Föreningen har ingått ett antal leverantörsavtal vilka i 
sin helhet finns tillgängliga på den interna hemsidan. 
Med syftet att öka vår förhandlingsstyrka är föreningens mål att framledes minska 
antalet avtalsleverantörer och därmed bli en större och viktigare förhandlingspart 
för de som kvarstår. 

 

8. 
Leverantörsstrategi 
Föreningen har en utarbetad strategi för hanteringen av 
huvudleverantörer. 
En fastlagd plan över vilka varuområden som ska bearbetas 
centralt finnes inklusive hur många avtalsleverantörer som 
ska finnas inom respektive områden. 
Denna plan uppdateras i samråd mellan ledningen, styrelsen 
och medlemmarna och syftar till att på bästa sätt utnyttja 
de synergier som finns i medlemskåren. 
Planen finns tillgänglig på den interna hemsidan. 
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9. 
Faddermedlem 
Föreningen förordar ett faddersystem för nytillträdda 
medlemmar och bistår i sökandet efter lämpligt 
fadderföretag. 
En mindre och tidsbegränsad ersättning kan utgå till utvalt fadderföretag som 
kompensation för den tid som investeras i den nya medlemmen. 

 

 

 

 

10. 
Uppföljningsmöten 
Nytillträdd medlem äger rätt till minst ett uppföljningsmöte med kedjeledningen 
de första två åren som medlem. 

Dessa möten syftar till att besvara eventuella uppkomna 
frågor samt att ta tillvara den nya medlemmens intryck av 
sitt medlemskap. 
 
 

 

 


