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Sammanfattning 
 

Nyckelord Distributionskanal, dagligvaruhandeln, makt, maktobalans, 

närodlat, ekologiskt, frukt och grönt 
 

Titel Distributionskanaler för ekologisk samt närodlad frukt och 

grönt i dagligvaruhandeln - En komparativ studie med fokus 

på relationer och maktbalans mellan detaljister, detaljhandels-

grossister och producenter 

Bakgrund Den svenska dagligvaruhandeln blir alltmer koncentrerad med 

större och färre livsmedelskedjor. Detta har resulterat i en 

maktobalans mellan livsmedelskedjorna och dess leverantörer. 

Trots livsmedelskedjornas uppenbara maktövertag ser aktörerna 

många anledningar till att samarbeta med varandra. Det har blivit 

allt viktigare för aktörer inom distributionskanaler för färska 

livsmedel att samarbeta för att bland annat kunna erbjuda 

konsumenten högkvalitativa produkter. Som följd av detta har det 

skett en utveckling av relationerna inom dessa distributionskanaler 

med ökad interaktion mellan aktörerna. För leverantörer som 

erbjuder närodlade produkter har det visat sig vara av stor vikt med 

interaktion för att bygga en förtroendefull relation till det köpande 

företaget. Den svenska konsumtionen av både närodlad och 

ekologisk frukt och grönt har ökat markant under de senaste åren 

och har blivit viktiga produktkategorier för dagligvaruhandeln. Med 

utgångspunkt i den kunskapslucka som finns inom svenska 

distributionskanaler för ekologisk och närodlad frukt och grönt, 

avser studien att undersöka dessa produktkategorier närmare. 

Studien har främst fokuserat på hur odlare som erbjuder ekologisk 

respektive närodlad frukt och grönt kan stärka sin position på 

marknaden. Studien vill även påvisa skillnader mellan närodlat 

respektive ekologiskt och om leverantörer som erbjuder någon av 

dessa produktkategorier har en starkare position på marknaden än 

den andra. 
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Syfte Syftet med studien är att analysera relationer och maktbalansen 

mellan aktörer i distributionskanaler för ekologisk respektive 

närodlad frukt och grönt, där fokus är att komparera dessa två 

produktkategorier. 

Metod 

  

För att svara på syftet med studien genomfördes totalt 11 intervjuer 

med fem olika företag inom distributionskanalen för frukt och 

grönt. Dessa företag var detaljisten och grossisten ICA, grossisten 

Östgöta Trädgårdshall och tre olika producenter (odlare).   

Slutsats Studien visar på att det finns en tendens till att leverantörer för 

närodlade produkter har en starkare maktposition på den studerade 

marknaden än ekologiska leverantörer. Det kan även fastställas att 

relationerna är viktiga i distributionskanalen för frukt och grönt, 

inte minst mellan aktörer som har ett utbyte av närodlade produkter. 

Relationer kan även konstateras ha en inverkan på maktförhållandet 

mellan aktörer, då det har visats att den enskilda leverantören kan 

stärka sin maktposition gentemot livsmedelskedjan genom att 

investera i en nära relation. 
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Abstract 
 
 
Key words Distribution channel, food retail, power, power imbalance, locally 

produced, organic, fruit and vegetables 

 

Title Distribution channels of organic and local fruit and vegetables 

in the food retail - A comparative study focusing on 

relationships and power balance between retailers, retail 

wholesalers and producers 

Background The Swedish food distribution industry is becoming increasingly 

concentrated with fewer and larger supermarket chains. This has 

resulted in power imbalance between supermarkets and their 

suppliers. Despite the power of the supermarkets, the channel 

members recognise the need to cooperate with each other. It has 

become increasingly important for members of the distribution 

channels for fresh food to cooperate in order to offer the consumers 

high-quality products. The outcome of this is an elaborated 

relationship and a higher interaction between channel members. For 

suppliers that offer local products, it has proved to be of even 

greater importance with interaction in order to gain trust from the 

purchasing companies. Consumption of both local and organic fruit 

and vegetables has increased significantly in the recent years in 

Sweden. Therefore these product categories have become important 

to the supermarkets. Based on the lack of research of the Swedish 

distribution channels for organic and local fruit and vegetables, this 

study intends to analyse these product categories further. The study 

has mainly focused on how growers, who offer local or organic 

fruits and vegetables, can strengthen their position in the market. 

The study also intends to demonstrate possible differences between 

suppliers offering local and organic products, to see if one of these 

categories has a stronger market position than the other. 
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Purpose The purpose of the study is to analyse the relationships and the 

power balance between members in the distribution channels for 

organic and local fruits and vegetables, where the focus is to 

compare these two product categories. 

Execution To answer the purpose of the study, a total of 11 interviews with 

five different companies in the distribution channel for fruit and 

vegetables were conducted. These companies were the retailer and 

wholesaler ICA, the wholesaler Östgöta Trädgårdshall and three 

producers (growers). 

Conclusion The study implies that suppliers for local products may have a 

greater power position within the studied market than suppliers for 

organic products. Furthermore, the study confirms that relationships 

are important between actors in the distribution channel of fruits 

and vegetables, especially in channels that involve an exchange of 

local products. Relationships also have an impact on the power 

balance between the actors thus it appeared that individual suppliers 

strengthen their power position towards the supermarkets by 

intimate relationships. 
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Ord och förkortningar  
  
BRC-certifiering Garanterar standardisering av kvalitet, säkerhet och 

verksamhetskriterier samt säkerställer att producenter 
uppfyller deras åtaganden vid produktionen för att skydda 
slutkonsumenten (BRC Global Standards 2014).  

Dagligvaruhandeln En del av detaljhandeln och levererar dagligvaror. 

Detaljhandeln Det sista ledet i distributionskanalen för varor från 
producent till konsument. Detaljhandeln förmedlar två 
huvudvarugrupper: sällanköpsvaror och dagligvaror 
(Nationalencyklopedin 2016a). 

Detaljist Till exempel torghandel eller butik som vänder sig med 
varor direkt till slutliga konsumenten 
(Nationalencyklopedin 2016b).  

Distributionskanal Ett antal beroende aktörer som deltar i processen att göra 
en produkt eller tjänst tillgänglig för användning eller 
förbrukning (Coughlan m.fl. 2006:2). 

Distributionskanalaktör En aktör i en distributionskanal. 

Egna märkesvaror Ett varumärke som ägs av en butikskedja och som 
tillverkas av underleverantörer (Nationalencyklopedin 
2016c). 

Ekologisk produkt Produkter som har odlats utan att använda konstgödsel, 
syntetiskt framställda kemiska bekämpningsmedel, 
genetiskt modifierade organismer eller bestrålning 
(Livsmedelsverket 2015) 

Fristående odlare I studien syftar fristående odlare på odlare som inte har 
något samarbete med producentkooperativ och därför 
sköter kontakter och transporter till detaljist själva. 

Frukt och grönt All sorters frukt och bär, färska som frysta. Frön och 
kärnor, som till exempel solrosfrön, samt mandlar och 
nötter ingår också̊. Utöver detta inkluderas färdiga frukt- 
och bärprodukter som till exempel fruktsallad (Statistiska 
centralbyrån 2015).   

Global Gap En certifiering som reglerar användandet av bekämpnings-
medel, hygien och kvalitet i produktionen samt de 
anställdas hälsa och säkerhet (Torstensson 2009). 
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Grossist Ett företag i distributionskanalen som fungerar som 
mellanhand och förmedlar varor till bland annat 
detaljhandeln (Coughlan m.fl. 2006). 

Integrerad produktion 
(IP) 

En certifiering av livsmedelssäkerhet, djuromsorg och 
miljöansvar för företag inom livsmedelsbranschen. 
Certifieringen är anpassningsbar och erbjuder certifikation 
av alla delar av produktionskedjan genom olika 
inriktningar, moduler och nivåer (Sigill 2015). 

Konventionell produkt Produkt som inte är ekologiskt producerad (Drake & 
Björklund 2001). 

Närodlad Huvudråvaran måste vara odlad av lantbrukaren och måste 
vara odlad inom ett avstånd på 250 kilometer ifrån inköps-
stället (Bondens marknad 2015).  

Producent Tillverkare eller odlare av produkter.  

Producentkooperativ Producentägda organisationer vars funktion är att öka 
medlemmarnas intäkter genom att tillhandahålla tjänster 
som stödjer medlemmarnas verksamhet (Bijman & 
Hendrikse 2003). 

Svenskt Sigill En märkning för produkter som kommer från IP-
certifierade odlingar (Sigill 2015). 

Stormarknad Varuhus med självbetjäning, lågprisprofil och 
massexponering av ett brett varusortiment 
(Nationalencyklopedin 2016d). 

Substitutvara En vara som kan ersätta en annan vara utan att 
användarens nyttokrav går förlorat (Nationalencyklopedin 
2016e). 
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1. Inledning 

Följande avsnitt redogör för bakgrunden till det valda forskningsområdet och en 

problemformulering som ringar in tidigare forskning och visar på varför vidare 

forskning inom området krävs. Problemformuleringen leder till studiens bidrag, syfte 

och frågeställningar. Kapitlet avslutas med begreppsdiskussioner, en beskrivning av 

fallföretagen samt en disposition över uppsatsen för att guida läsaren. 
 

1.1 Bakgrund 

Den svenska konsumtionen av frukt och grönt per capita har ökat med totalt 14 procent 

på tio år och Sverige går därmed emot den övriga trenden i Europa, där konsumtionen 

av frukt och grönt har minskat. Under dessa tio år har samtidigt den svenska sektorns 

produktionsvärde för frukt och grönt ökat med 60 procent (Johansson 2014).  

 

Mellan producent och konsument finns det vanligtvis flera aktörer i distributionskanalen 

för frukt och grönt, däribland producentkooperativ (odlarägda föreningar), grossister, 

livsmedelsindustrin samt restauranger eller butiker. Varje steg i distributionskanalen 

innebär ägarbyte av produkterna och tillför någon form av värdeaddering och möjliggör 

därmed vinstmarginal för aktörerna (Eastham, Sharples & Ball 2001; 

Konkurrenskraftsutredningen 2015). Dagligvaruhandeln är det sista ledet för daglig-

varor i en distributionskedja innan slutkonsumenten (Nationalencyklopedin 2016a).  

 

Den moderna dagligvaruhandeln, som är en del av detaljhandeln, har sitt ursprung bland 

annat ur den traditionella lanthandeln och hade sitt genombrott i Sverige på 1930-talet 

(Hedberg 2016). Utvecklingen var ett resultat av Sveriges ekonomiska välfärd och även 

efter andra världskriget var den ekonomiska tillväxten snabb (Blom 2016; Johnson 

2016). Inom dagligvaruhandeln utvecklades självbetjäningsbutiker under slutet av 

1940-talet och det blev svaret på att erbjuda snabbare matvaruhandling. Så småningom 

under 1960-talet tog svenskarna efter amerikanarna och utvecklade stormarknader för 

att dessutom kunna sälja stora volymer (Johnson 2016). 
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Världen över har trenden generellt sett gått mot en hög koncentration inom daglig-

varuhandeln, med färre och större matvarukedjor och i allt större utsträckning ersätts 

stadskärnornas varuhus av stormarknader (Nationalencyklopedin 2016d; Nicholson & 

Young 2012). ICA var sena med att etablera stormarknad i slutet av 60-talet men är idag 

den största dagligvarukedjan i Sverige med en marknadsandel på 50,8 procent. År 2015 

hade ICA tillsammans med Coop och Axfood över 87 procent av den svenska 

marknaden (Blom 2016; Delfi, DLF & Research 2015). Den höga koncentrationen kan 

delvis även förklaras av branschens stora investeringar samt Sveriges låga 

befolkningstäthet med långa transporteringsavstånd, vilket sammantaget gynnar 

storskalighet (Konkurrensverket 2011a; Jörgensen 2011; Nicholson & Young 2012). 

Storskalighet bidrar till att de stora kedjorna avsevärt sänker sina transportkostnader när 

inköpen och distributionen integreras (Ellickson 2007; Konkurrensverket 2011b). 

Inköpsfunktionen har allmänt sett fått en större betydelse de senaste årtiondena i och 

med att företag har insett dess betydelse för att skapa konkurrensfördelar och bidra till 

vinst (Gadde & Håkansson 1998). 

 

Tack vare kedjornas storskalighet gynnas konsumenterna med större utbud och lägre 

priser som underlättar import ifrån andra länder. Detta sker dock på bekostnad av de 

svenska producenterna, som har dålig konkurrenskraft internationellt sett 

(Konkurrensverket 2011b). Samtidigt som konsumenterna gradvis har accepterat 

billigare importerad frukt och grönt finns det andra trender i konsumtionen, där 

konsumenter idag efterfrågar andra aspekter än ett lågt pris (Anselmsson, Bondesson, & 

Johansson 2014). Redan för tio år sedan kunde Akhter (2006) se en tydlig hälsotrend 

inom fruktkonsumtionen där rena produkter efterfrågas och att konsumentens intresse 

för produkternas ursprung ökade.  Försäljningen av till exempel ekologiska produkter 

ökade under år 2015 med 39 procent jämfört med året innan och står idag för 7,7 

procent av den totala livsmedelsförsäljningen (Ryegård & Ryegård 2016). Ekologiskt 

kan definieras som produkter vilket odlats utan att använda konstgödsel, syntetiskt 

framställda kemiska bekämpningsmedel, genetiskt modifierade organismer eller 

bestrålning (se mer under 1.4 Begreppsdiskussioner) (Livsmedelsverket 2015). Den 

ökade konsumtionen av ekologisk frukt och grönt är delvis kopplad till alla medielarm 

om bekämpningsmedelsrester. Under 2013 mer än fördubblades marknadsandelen för 

ekologiska bananer, sedan en undersökning visade att konventionella bananer innehöll 
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bekämpningsmedel (Johansson 2014; Örstadius 2014). Den här trenden har hållit i sig 

och medielarmet bidrog även till att försäljningen för andra frukter och grönsaker ökade 

(Johansson 2014). Den tyngsta faktorn till varför konsumenter allt mer köper ekologiska 

produkter är av hälsoskäl och följt av miljöomtanke (Ryegård & Ryegård 2016).  

 

Närodlade produkter har en tydlig avsändare och ett tydligt ursprung, vilket som 

tidigare nämnt är efterfrågat av dagens konsumenter. Till skillnad från ekologiska 

produkter uppfattas närodlade produkter inte som dyra och konsumtionen av närodlade 

produkter har stadigt ökat under de senaste 15 åren (Feldmann & Hamm 2015). Det 

finns ingen erkänd definition för vad som är närodlat (se mer under 1.4 

Begreppsdiskussioner för vidare diskussion). I uppsatsen definieras närodlat som att 

huvudråvaran måste vara odlad av lantbrukaren och måste vara odlad inom ett avstånd 

på 250 kilometer ifrån inköpsstället (Bondens Marknad 2015). De främsta skälen till 

varför konsumenterna köper närodlat är för att det anses vara bättre för miljön, 

klimatvänligt, fräschare, säkrare samt hälsosammare än konventionell mat och för att de 

vill stödja närodlingen. Svensk mat uppfattas av konsumenterna ha hög kvalitet och 

omtanke för miljö (Feldmann & Hamm 2015; Konkurrenskraftsutredningen 2015). Den 

svenska produktionen utgör dock en bråkdel av totala konsumtionen för frukt och grönt 

i Sverige då vissa frukter, såsom citrusfrukter, inte kan odlas i Sverige och att det som 

är odlingsbart inte finns tillgängligt året om (Johansson 2014).  

1.2  Problemformulering  

Som tidigare nämnt har det skett en förändring mot en ökad koncentration inom 

dagligvaruhandeln, med globaliserade livsmedelskedjor som blir större men färre till 

antalet (Hingley 2005; Konkurrenskraftsutredningen 2015). Med strukturerade samt 

centraliserade inköpsrutiner stärker de stora livsmedelskedjorna sin maktposition 

gentemot sina leverantörer. Dessutom bidrar lanseringen av kedjornas egna märkesvaror 

till ökad kunskap om leverantörers produktionsförhållanden och konkurrerar samtidigt 

med leverantörernas varor i butiken, vilket ytterligare har stärkt maktpositionen för 

livsmedelskedjorna (Konkurrensverket 2011b). Maktobalansen är framförallt stark inom 

jordbruksprodukter då fragmenteringen på leverantörssidan förstärker förhandlings-

makten för livsmedelskedjorna (Nicholson & Young 2012).  
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Vad gäller litteraturen inom makt i affärsförhållanden, är Emersons verk “Power-

Dependence Relations” från 1962 en har varit viktigt för utvecklandet av vad som 

påverkar makten mellan två aktörer. Författaren såg makt som en funktion av en aktörs 

beroende av en annan aktör (Emerson 1962). I distributionskanalen menar El-ansary & 

Stern (1972) att makt är en aktörs förmåga att påverka beslutsvariablerna för 

marknadsstrategin av en annan aktör, som befinner sig på en annan nivå i en given 

distributionskanal. Definitionen av makt och vad som påverkar maktförhållandet i 

affärsrelationer har senare diskuterats av andra (se mer under 3.5.1 Definition av makt).  
 

Hingley (2005) har undersökt maktobalansen mellan kund- och leverantörsförhållanden 

i distributionskanalen för färska livsmedel i Storbritannien, och undersökningen är 

internationellt känd i dessa sammanhang. Författaren menar att relationsskapande är 

möjligt i asymmetriska relationer och att dessa samarbeten kan vara framgångsrika trots 

maktobalans. Även White (2000), som har studerat distributionskanalen för frukt och 

grönt i Storbritannien, menar att relationerna mellan aktörerna i distributionskanalen har 

utvecklats. Relationerna har gått från att vara rent transaktionella till att involvera ett 

ökat samarbete och interaktion mellan aktörerna, vilket även stöds av Kalafatis (2002). 

Trots livsmedelskedjornas uppenbara maktövertag ser alltså aktörerna många 

anledningar till att samarbeta med varandra, bland annat för att hantera den ökade 

konkurrensen på marknaden för frukt och grönt (White 2000).   
 

Marknaden för frukt och grönt präglas just av hög konkurrens och är komplex grund av 

produkternas korta livscykel samt de krav som konsumenterna ställer på ett varierat 

utbud av fräscha och kvalitativa produkter året runt (Bahinipati 2014; Reiche, Fritz & 

Schiefer 2009). I dagligvaruhandeln anses frukt och grönt ha en stor påverkan på 

konsumentens val av butik då produkterna ger en attraktiv, fräsch och färgrik butik som 

en symbol att butiken genomsyras av hög kvalitet (White 2000). För att 

livsmedelskedjorna ska kunna erbjuda kunderna högkvalitativ, färsk frukt och grönt i 

den volym och till det pris som efterfrågas, måste aktörerna samarbeta för att sänka 

kostnaderna och öka effektiviteten (Yu & Nagurney 2013; White 2000). Dyer m.fl. 

(1998) hävdar att relationer mellan aktörer i distributionskanalen kan vara en viktig 

källa till konkurrensfördelar.  
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De aktörer som ofta återfinns inom distributionskanalen för frukt och grönt är 

producent, grossist, återförsäljare och konsument (Rais & Sheoran 2015). Inom 

jordbruket i Europa har det även länge funnits kooperativ för att stödja och utveckla 

medlemmarnas verksamhet (Bijman & Hendrikse 2003). Höhler och Kühl (2014) menar 

också att kooperativ minskar fragmenteringen inom sektorn då odlarna genom att slås 

ihop gemensamt innehar större marknadsandelar än om de skulle stå själva. Olofsdotter 

(2011) har studerat konkurrensen i dessa olika led i den svenska livsmedelskedjan och 

fann att trots de svenska livsmedelskedjornas maktövertag leder en ökad interaktion 

mellan aktörerna i distributionskanalen till att jordbruket stärker sin maktposition. 

Interaktion och informationsutbyte för att etablera förtroendebaserade relationer med 

livsmedelskedjorna har visats sig varit extra viktigt för leverantörer av närodlade 

produkter (Abatekassa & Peterson 2011).   
 

Generellt finns dock lite forskning inom distributionskanaler för frukt och grönt, inte 

minst i Sverige. Författarna till studien har påträffat en magisteruppsats (Insanic & 

Insanic 2008) som behandlar faktorer som påverkar relationen mellan småskaliga 

leverantörer och distributionskanalaktörerna i svenska distributionskanaler för frukt och 

grönt. Med utgångspunkt i ett ökat intresset och ökad konsumtionen av ekologisk och 

närodlad frukt och grönt (Denver & Jensen 2014; Penney & Prior 2014; Teng & Wang 

2015) ämnar den här studien istället att undersöka distributionskanaler för dessa 

produktergrupper som ligger i tiden.  
 

Forskningen kring närodlad respektive ekologisk frukt och grönt har till stor del 

behandlat attityder och motivationen kring konsumentens köp (Aertsens m.fl. 2009; 

Çabuk, Tanrikulu, & Gelibolu 2014; Denver & Jensen 2014; Irianto 2015). 

Komparation har även gjorts mellan hur angelägna konsumenter som köper ekologisk 

mat är att även köpa närodlad mat (Hempel & Hamm 2016). Inom ekologisk mat 

återfinns även forskning på prisers påverkan samt motiverande faktorer för 

konsumenters köp (Ozguven 2012; Rödiger & Hamm 2015; Teng & Wang 2015).  

 

Forskning har även fokuserat på förtroende inom ekologiska försörjningskedjor 

(Hamzaoui-Essoussi m.fl. 2013). I Sverige finns aktörer som har drivit forskningen för 

närproducerad mat däribland: Jordbruksverket, Europeiska landsbygdsutvecklingen, 
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Vinnova, Sveriges lantbruksuniversitet, LivsmedelsSverige, Livsmedelsverket, 

Konkurrenskraftverket, Konsumentverket och Lantbrukarnas Riksförbund. Mycket 

nationell men även internationell forskning behandlar hur närproducerat ska definieras, 

men även vilken uppfattning samt vilka åsikter konsumenten har gällande 

närproducerad mat (Bianchi & Mortimer 2015; Denver & Jensen 2014; Feldmann & 

Hamm 2015; Lantbrukarnas riksförbund 2011). Utöver detta behandlar även 

forskningen problematiken med logistiken i distributionskanaler för närproducerade 

livsmedel (Bosona m.fl. 2011; Ljungberg m.fl. 2011; Bosona 2013), närproducerad mat 

kopplat till hållbarhet (Lantbrukarnas riksförbund 2011), regleringar för svensk 

livsmedelsproduktion (Konkurrenskraftsutredningen 2015) och konkurrensen i hela 

livsmedelskedjan samt hur marknadsregleringarna påverkar konkurrensen på 

marknaden (Konkurrensverket 2011b).   
 

Som tidigare nämnt, finns det lite forskning inom svenska distributionskanaler för frukt 

och grönt. Det har inte påträffats några svenska studier som behandlar både närodlade 

och ekologiska frukt och grönt, och därför kan det anses finnas en kunskapslucka inom 

detta område i Sverige. Med utgångspunkt i den maktobalans som finns på marknaden 

och den viktiga roll som frukt och grönt har för livsmedelsbutikers lönsamhet krävs mer 

forskning inom detta. Den ökade efterfrågan av ekologisk samt närodlad frukt och 

grönt, gör dessa produktkategorier extra viktiga för dagligvaruhandeln. Därför avser 

studien att studera marknaden för dessa produktkategorier och relationerna mellan 

distributionskanalaktörerna, som i tidigare forskning har argumenterats vara viktigt för 

att bland annat hantera konkurrensen på marknaden.  

 

Aktörerna som ingår i studien kan i och med undersökningen skapa sig en djupare 

förståelse för sina roller och situationen på marknaden. Författarna till studien menar att 

om aktörerna skapar sig en ökad förståelse, kommer de även att ha en större möjlighet 

att vidta åtgärder för att exempelvis förbättra interna processer och för att förbättra sin 

position på marknaden. Under arbetets gång har studien främst fokuserat på hur odlare 

som erbjuder ekologisk respektive närodlad frukt och grönt kan stärka sin position på 

marknaden. I och med att studien avser att komparera dessa två produktkategorier kan 

studien möjligtvis påvisa skillnader mellan dessa produktkategoriers distributions-
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kanaler och om leverantörer som erbjuder någon av dessa produktkategorier har en 

starkare position på marknaden än den andra.   

1.3 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att analysera relationer och maktbalansen mellan aktörer i 

distributionskanaler för ekologisk respektive närodlad frukt och grönt, där fokus är att 

komparera dessa två produktkategorier. Syftet har lett fram till följande frågeställningar: 

 

• Vilken roll har aktörerna i distributionskanalen och hur ser specifikt grossistens 

samt detaljistens inköp av ekologiska respektive närodlade produkter ut? 

• Hur ser relationerna ut mellan aktörerna? 

• Hur ser maktbalansen ut mellan aktörerna i distributionskanalen och finns det en 

skillnad i maktposition för leverantörer som erbjuder ekologisk respektive närodlad 

frukt och grönt?  

 

 
Figur 1: Förenklad flödeskarta för livsmedel med det studerade området utmärkt (fritt från 

Konkurrenskraftsutredningen 2015:101; Eastham, Sharples & Ball 2001:39). 
 

1.4 Begreppsdiskussioner 

1.4.1 Ekologiskt 

Generellt sett betyder ekologisk odling att det inte är tillåtet att använda konstgödsel och 

syntetiskt framställda kemiska bekämpningsmedel. Utöver detta är inte genetiskt 

modifierade organismer och bestrålning heller tillåtet i odlingen (Livsmedelsverket 

2015). Produktionen ska även respektera den naturliga livscykeln och minimera 
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människans påverkan på miljön. Djuren ska därför vistas en stor del av året utomhus 

och deras naturliga beteenden ska stimuleras (Commission 2014). Det finns idag ett 

stort antal märkningar vad gäller ekologiska livsmedel i Sverige och Europa och dessa 

märkningars innebörd är något skilda (ICA 2016a). En vara märkt med KRAV är 

producerad i enlighet med den generella beskrivningen av ekologisk odling. De lägger 

även stor vikt vid djuromsorg, hälsa, socialt ansvar samt klimatpåverkan och ställer 

därför höga krav vad gäller dessa parametrar (KRAV 2015a). För att kunna märka en 

vara med KRAV krävs en speciell certifiering där KRAV kontrollerar hela kedjan, från 

odlare till butik, för att säkerställa att regler följs innan godkännande. Efter 

certifieringen kontrolleras produktionen årligen av revisorer från de certifierande 

organen, som i sin tur kontrolleras av Swedac1 (KRAV 2016). Märkningen EU-

ekologiskt skiljer sig inte nämnvärt från KRAV mer än att den har ett något mindre 

strikt förhållningssätt gällande djuromsorgen i ekologisk odling (ICA 2016b).  

 

Det är en stor investering för en odlare att konvertera en konventionell odling till 

ekologisk, och det tar från tre till fem år att ställa om en konventionell mark till 

ekologisk odling. För vissa produktkategorier blir skörden dessutom mindre de första 

åren med ekologisk odling. Det måste även vara ett visst avstånd från en ekologisk mark 

till konventionell mark för att den ekologiska marken inte ska förstöras. Dessutom ökar 

risken för odlaren, som inte kan använda bekämpningsmedel och odlingen blir därmed 

mer mottaglig för exempelvis skadeangrepp. Både det avstånd som måste finnas mellan 

marker och det ogräs som kan förekomma på en ekologisk odling påverkar 

grannodlarens marker, vilket också inte är helt oproblematiskt. Det går dock att sälja 

ekologiska produkter till ett högre pris och vissa produkter såsom exempelvis morötter 

är förhållandevis lätta att odla ekologiskt, till skillnad mot äpplen som är svårare att 

börja odla ekologiskt2,3. Då studien fokuserar på ICA vill författarna lyfta fram att ICA 

har ett eget ekologiskt sortiment som säljs under varumärket ICA I love eco. Alla varor 

i sortimentet uppfyller EUs krav för ekologiskt odling och många av varorna är 

dessutom märkta med KRAV (ICA 2016a). Då alla ekologiska varor i ICAs sortiment 

                                                
1 Swedac är en statlig myndighet som granskar och godkänner certifieringsorgan, kontrollorgan och 

laboratorier (Swedac 2016). 
2 Eriksson, Mats; inköpschef för frukt och grönt på ICAs huvudkontor i Helsingborg. 2016. Intervju 15 

mars. 
3 Johansson, Jenny; säljare av grönsaker på Östgöta Trädgårdshall i Linköping. 2016. Intervju 4 april.  
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uppfyller EUs krav för ekologiskt är det denna märkningens definition som författarna 

till studien utgår ifrån, dock skiljer sig som sagt inte märkningarna i så stor 

utsträckning. 

1.4.2  Närodlat 

Trots att det finns en uppsjö av litteratur inom närproducerad mat, saknas det en 

universell definition och en standardiserad märkning för termen närproducerat. Termen 

har debatterats och det har uppstått meningsskiljaktigheter om hur det ska definieras 

(Feldmann & Hamm 2015). Det är få aktörer i Sverige som har definierat närproducerat 

däribland Livsmedelssverige (2008) och Bondens marknad (2015) och har olika 

uppfattningar om definitionen. (Livsmedelssverige 2008) definierar exempelvis 

närproducerat som att “[…] såväl produktion som konsumtion sker inom ett begränsat 

område och avsändaren är tydlig”. Generellt sett betyder närproducerad olika för olika 

människor och definitionen skiljer sig mellan länder (Bianchi & Mortimer 2015). 

Avsaknaden av en universell definition och standardiserad märkning får konsekvensen 

att det blir svårt för konsumenten att identifiera närproducerade matvaror i butiken. 

Vidare finns det ingen garanti att en produkt som är märkt som närproducerad uppfyller 

kundens krav och förväntningar (Feldmann & Hamm 2015). 

 

I tidigare forskning föreslås i huvudsak två olika sätt att definiera närproducerat; genom 

geografiskt avstånd eller kundens subjektiva uppfattning. Vissa av författarna (Morris & 

Buller 2003), som menar att geografiskt avstånd ska vara avgörande för om en produkt 

kan kallas för närproducerad, hävdar att det geografiska avståndet kan vara politiska 

gränser såsom exempelvis regioner och landsgränser. Andra (Adams & Adams 2011; 

BondensMarknad 2015; Martinez m.fl. 2010; Wägeli & Hamm 2013) menar att det 

geografiska avståndet istället ska mätas i distans (miles eller kilometer). Metoden kan 

hursomhelst bli problematisk då det kan vara svårt att mäta hur långt det faktiskt är ifrån 

ursprungskällan till inköpsstället (Loi m.fl. 2015). Den andra alternativa metoden 

(Weatherell, Tregear, & Allinson 2003) tar avstamp i att definitionen av närproducerat 

borde utgå ifrån konsumentens subjektiva uppfattning om vad som är närproducerat 

eller inte. Denna metod skapar istället problem i form av tillförlitlighet, då en och 

samma produkt kan uppfattas olika av olika personer (Loi m.fl. 2015). Majoriteten av 

forskarna (Adams & Adams 2011; Bondens marknad 2015; Feldmann & Hamm 2015; 
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Loi m.fl. 2015; Martinez m.fl. 2010; Wägeli & Hamm 2013; Bianchi & Mortimer 2015) 

har dock tillämpat metoden där närproducerat definieras i distans (miles eller 

kilometer), som sträcker sig från 15-50 km (10-30 miles) upp till 250 km. Med 

utgångspunkt i diskussionen väljer denna studie att tillämpa definitionen som baseras på 

distans och mer specifikt i enighet med Bondens marknads (2015) definition av 

närproducerat. Bondens marknad (2015) menar att huvudråvaran måste vara odlad av 

lantbrukaren och måste vara odlad inom ett avstånd på 250 kilometer ifrån inköpsstället. 

I och med att studien endast behandlar oförädlad, odlad frukt och grönt kommer ordet 

närodlad användas vidare. 

1.4.3  Egna märkesvaror  

Egna märkesvaror, förkortat EMV, är ett varumärke som ägs av en butikskedja och som 

tillverkas av underleverantörer (Nationalencyklopedin 2016c). Enligt Konkurrensverket 

(2011b) finns det olika typer av egna märkesvaror; lågprisvaror som har till syfte att 

erbjuda varor med ett lägre pris och därmed något lägre kvalitet, standardvaror som ska 

konkurrera med större privata märken genom att erbjuda samma kvalitet till ett lägre 

pris samt premiumvaror som är produkter med högre kvalitet. I det sistnämnda 

segmentet återfinns de egna märkesvaror som fokuseras på i denna studie, de ekologiska 

varorna (Konkurrensverket 2011b). 

 

De egna varumärkenas position har ändrats mycket över tid (Burt 2000). De har gått 

från att till en början ha en lågpris- och lågkvalitetsimage till att idag konkurrera på 

samma premisser som de stora privata märkena (Cuneo m.fl. 2015). Trenden gällande 

egna varumärken har därmed alltmer gått mot att ses som ett högkvalitativt alternativ 

(Burt 2000). Användandet av egna varumärken har visat sig ha en betydande inverkan 

på detaljisternas konkurrensstrategi och differentiering (Porral & Levy-Mangin 2016). 

De huvudsakliga faktorerna till varför egna varumärken är så betydelsefulla är att det 

ger bättre marginaler, erbjuder konsumenter alternativ till marknadsledarna, stärker 

konkurrenskraften för företaget samt hjälper till att bygga detaljistens image 

(Anselmsson & Johansson 2009). Egna märkesvaror har även visat sig bidra till 

kundlojalitet (Porral & Levy-Mangin 2016). Enligt Burt (2000) är dessutom en av 

nyckelfaktorerna till användandet att detaljisterna kan skifta makten på marknaden från 

tillverkarna till sig själva.  
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I jämförelse med andra länder, exempelvis USA och Storbritannien, ligger Sverige en 

bit efter gällande framfarten av egna varumärken (Anselmsson & Johansson 2009). År 

2015 låg andelen på runt 23,3 procent av den totala försäljningen hos ICA (ICA 

Gruppen 2016). 

1.5 Fallföretag 

1.5.1 ICA 

ICA Gruppen AB är ett detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. Verksamheten 

består av sex segment: ICA Sverige, Rimi Baltic, Apotek Hjärtat, ICA Banken, ICA 

Fastigheter och Portföljbolagen4. Kärnan i verksamheten är handel med dagligvaror, där 

den övriga verksamheten ska fungera som ett stöd samtidigt som den på egen hand även 

ska bidra till lönsamhet och tillväxt för koncernen. ICA Gruppens affärsmodell bygger 

på att butikerna ägs av fristående handlare, och år 2015 fanns det 1306 handlarägda 

ICA-butiker i Sverige. ICA-handlarna äger och driver som tidigare nämnt butikerna 

själva men har avtal med ICA Sverige gällande bland annat logistik, 

marknadskommunikation och butiksutveckling. Handlaren sätter sina egna priser och 

bestämmer sortiment utifrån de förutsättningar och den konkurrens som finns på den 

lokala marknaden. Denna affärsmodell ska enligt ICA leda till ett starkt lokalt 

kundanpassat erbjudande för kunderna (ICA Gruppen 2016). ICA Sverige fungerar 

därmed som en grossist för ICA-handlarna. De tillhandahåller ett sortiment som 

handlaren kan välja att handla av men de har även friheten att handla av andra 

leverantörer om deras erbjudanden anses vara bättre (ICA Gruppen 2016).  

 

ICA Gruppens leverantörsstrategi bygger på transparens och långsiktiga relationer med 

målet att säkerställa hög kvalitet och finansiell stabilitet för båda parter. För att kunna 

garantera god kvalitet hos leverantörerna används diverse kontrollsystem såsom Global 

Gap5 och integrerad produktion (IP)6 samt regelbundna tester (ICA Gruppen 2016; ICA 

Gruppen 2016).  

                                                
4 Hemtex och InkClub 
5 Global Gap är en certifiering som reglerar användandet av bekämpningsmedel, hygien och kvalitet i 

produktionen samt de anställdas hälsa och säkerhet (Torstensson 2009). 
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Maxi ICA Stormarknad 

ICA har fyra butiksprofiler där Maxi ICA Stormarknad är deras största butik. Idag finns 

det 81 butiker med denna profil i Sverige. Butiken ska utöver ett brett 

livsmedelsortiment även erbjuda specialvaror såsom heminredning, media och 

trädgårdsartiklar. Dessa butiker är oftast belägna i utkanten av tätorter och är därför 

lättillgängliga för bilburna konsumenter (ICA Fastigheter 2016; ICA Gruppen 2016). 

ICAs huvudkontor för frukt och grönt 

ICAs centrala inköpsorganisation för frukt och grönt finns i Helsingborg och är 

uppdelad i fyra team; inköp av grönsaker, inköp av frukt, transportteam och 

ordersupportteam. Totalt är det 22 stycken inköpare som arbetar med inköpen för frukt 

och grönsaker. I respektive inköpsteam finns det mindre team som är ansvariga för olika 

produktkategorier. Inköp av grönsaker är främst en europeisk affär. Frukt köps däremot 

in från hela världen och det är en av anledningarna till att inköpsorganisationen är 

uppdelad i två huvuddelar. Relativt liten del av den frukt som köps in kommer ifrån 

Sverige på grund av att det inte odlas så mycket frukt i Sverige. Transportteamet är 

viktigt då att frukt och grönt är relativt villiga varor. Produkternas låga värde per kilo 

innebär att fraktkostnaden från odling till ICAs lager har en betydande post. 

Transportteamets uppgift är att se till att produkterna, av hållbarhetsskäl, transporteras 

så snabbt men också så lönsamt som möjligt med optimerade bilar. 

 

I och med att frukt och grönt är levande produkter som påverkas av vädret kan 

kvaliteten samt kvantiteten variera med exempelvis väderförhållanden. Om ICA inte får 

den mängd produkter i förhållande till vad de hade tänkt sig på grund av exempelvis 

dåliga odlingsförutsättningar eller flödesproblem, finns ordersupportteamet för att ha 

kontakt med butikernas inköpschefer och hitta likvärdiga alternativ. Ordersupportteamet 

har också en stor roll i att minska företagets svinn då produkterna inte tål lagring.  

                                                                                                                                          
6 Integrerad produktion, IP, är en certifiering av livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar för 

företag inom livsmedelsbranschen. Certifieringen är anpassningsbar och erbjuder certifikation av alla 
delar av produktionskedjan genom olika inriktningar, moduler och nivåer (Sigill 2015). 
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1.5.2 Mellansvenska odlare samt Östgöta Trädgårdshall (ÖTH) 

Mellansvenska odlares ekonomiska förening, benämns hädanefter som MOEK, bildades 

år 2000 när Östgöta Trädgårdshall och Västgrönt slogs samman. Organisationen har 

idag sitt säte i Linköping tillsammans med Östgöta Trädgårdshall. Föreningen består av 

ett 40-tal odlare i Östergötland, Västergötland samt Halland och ska fungera som ett 

gemensamt hjälpmedel för försäljning, kvalitetsutveckling och marknadsföring (MOEK 

2016c). Det ska vara en organisation med samlad kunskap och erfarenhet där odlare kan 

söka stöd i dessa frågor för att istället kunna fokusera på odlingen. Organisationen ska 

även bidra till ökat värde för medlemmarnas verksamhet (MOEK 2016a). MOEKs 

affärsidé är att utveckla och sälja bär, grönsaker, potatis och blommor från de odlare 

som är medlemmar samt utvalda enskilda odlare för att komplettera sortimentet. De 

strävar efter att erbjuda ett brett utbud för grossister och industrikunder (MOEK 2016c). 

MOEK vill vara en aktiv affärspartner genom att erbjuda kvalitativa produkter, 

effektiva logistiklösningar, egna professionella säljare samt genom att delta i 

grossisternas marknadsföring, kampanjer och säljarbete (MOEK 2016b). 
 

Östgöta Trädgårdshalls uppgift är att fungera som ledet mellan odlaren och deras 

kunder vilket består av butiker, restauranger samt kommuner i Östergötland. De är idag 

även en fullvärdig grossist och kan därför erbjuda kunderna det mesta inom frukt och 

grönt, både närodlat från medlemmarna men även produkter från andra delar av 

världen7. 

1.5.3 Odlare 

Nya Askeby Trädgård 

Nya Askeby Trädgård (hädanefter Askeby) startade sin verksamhet genom att köpa upp 

ett konkursbo och sedan utveckla den befintliga verksamheten. Det är ett litet aktiebolag 

som ägs och drivs av Thomas Göransson. De odlar främst tomater men även lite gurka 

och sommarblommor. De är både IP-certifierade och klimatcertifierade, det senare 

betyder att Askeby har vidtagit åtgärder för att minska sin klimatpåverkan. Askeby är 

medlemmar i ÖTH samt har ett samarbete med ICA centralt. De mesta av deras tomater 

distribueras av ÖTH men avtalet ägs av ICA. Avtal och priser på företagets produkter 

                                                
7 Johansson, Jenny; säljare av grönsaker på Östgöta Trädgårdshall i Linköping. 2016. Intervju 4 april. 
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förhandlas därför med ICA centralt och priset på tomaterna är sedan fasta över hela 

säsongen, företaget är en av få odlare som har ett avtal med fasta priser. Tomaterna säljs 

främst till ICA-butiker och ett fåtal Hemköpbutiker inom Östergötland men i de fall där 

efterfrågan inte är tillräckligt stor i närområdet säljs de även via ICA centralt till andra 

delar av Sverige.  

Lelles odling 

Lelles odling är ett familjeföretag som startade någon gång på 1940-talet. År 1972 tog 

grundarens son, Lennart Ekman, över företaget och sedan dess har ägarformen sett ut 

som den gör idag. Lelles odling odlar främst morötter och potatis men även diverse 

betor. Odlingen säljer sina produkter utan mellanhänder direkt till ICA- och 

Hemköpbutiker i Östergötland samt till grossister för restauranger och storhushåll. 

Samarbetet med ICA startade genom en grossist som senare utvecklades till en 

direktkontakt. Lelles odling är inte medlemmar i något producentkooperativ och sköter 

därför all distribution på egen hand. 

Ånstänga Lantbruk och Handelsträdgård 

Ånstänga Lantbruk och Handelsträdgård (skrivs hädanefter som Ånstänga) är ett 

familjeföretag som grundades 1943 och drivs idag av Magnus och Carolina Webe i 

Ånestad utanför Linköping. År 2010 byggde de ett växthus för att öka omsättningen så 

att familjen skulle kunna försörja sig på verksamheten. Företaget odlar främst 

växthusodlade ekologiska tomater och de odlar även lite gurka. De valde att satsa på att  

 

odla ekologiska tomater då det passade in i verksamheten samtidigt som det sågs som 

en nisch eftersom det endast är ett fåtal företag som odlar ekologiska tomater i Sverige. 

Företaget levererar sina produkter till sin egen gårdsbutik, några lokala butiker, ICA 

centralt och Svenska Odlarlaget i Helsingborg, som är en medlemsägd förening för 

frukt- och grönsaksodlare i hela Sverige. De odlar så pass stora volymer att de måste 

sälja sina produkter även utanför Östergötland, därför samarbetar de med Svenska 

Odlarlaget och ICA centralt. ICA är en av Ånstängas största kunder och samarbetet med 

ICAs huvudkontor startade 2011. Idag levererar de ekologiska tomater under ICAs eget 

varumärke ”ICA I love eco”. 
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1.6 Uppsatsens disposition  

Nedanstående tabell visar och beskriver innehållet av studiens olika kapitel.  

 

Tabell 1: Uppsatsens disposition och en beskrivning av kapitlens innehåll. 

Kapitel Beskrivning av innehåll 

Kapitel 2: Metod och                
material 

Beskriver hur studien är genomförd för att uppnå 
syftet. Kapitlet redogör för studiens vetenskapliga 
filosofi, syfte, ansats, strategi, forskningsmetod och 
forskningsdesign. Slutligen presenteras studiens 
tillvägagångssätt, litteraturgenomgång, analysmetod 
samt en etik- och metoddiskussion. 

Kapitel 3: Teoretisk 
referensram 

Beskriver relevanta teorier som avser bidra till att 
besvara syftet för den aktuella studien. Kapitlet inleds 
med teorier kring distributionskanaler, inköp samt 
försörjningsstrategier och avslutas med teorier kring 
affärsrelationer samt makt och beroenden i 
affärsrelationer. Hela kapitlet sammanfattas med en 
analysmodell som bäddar inför de kommande 
kapitlen. 

Kapitel 4: Empirisk 
bakgrund 

Ger en empirisk bakgrund som bland annat behandlar 
aktörernas roller och syftar till att ge läsaren en grund 
för att förstå analysen.   

Kapitel 5: Analys Med stöd av teorin och den framtagna 
analysmodellen analyseras empirin löpande.  

Kapitel 6: Slutsats Redogör för studiens slutsatser. 
Kapitel 7: Diskussion Diskuterar studiens bidrag och redogör för förslag till 

framtida forskning. 
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2. Metod och material         

Följande kapitel redogör inledningsvis för vilken vetenskaplig forskningsfilosofi och 

vilket syfte som ligger till grund för uppsatsen. Vidare redogörs för valen gällande 

studiens ansats, forskningsstrategi, forskningsmetod och forskningsdesign. Slutligen 

presenteras studiens tillvägagångssätt med beskrivning av litteraturgenomgången, 

studiens urval, datainsamlingsprocess samt behandling av empiriskt material och 

analysmetod. Kapitlet avslutas med diskussion kring studiens kvalitet och etik. 
 

 

Nedanstående tabell sammanfattar de metodologiska valen för den aktuella studien och 

visar den initiala strukturen av kapitlet. Därefter presenteras resterande metoddelar.  

 

Tabell 2: Sammanfattning av metodval för studien. 

Delavsnitt Område Innehåll 

2.1 Forskningsfilosofi  Pragmatism 
2.1 Vetenskapligt syfte Utforskande & beskrivande 
2.2 Vetenskaplig ansats Abduktion 
2.3 Forskningsstrategi Kvalitativ 
2.3 Forskningsmetod Intervju 
2.4 Vetenskaplig design Fallstudie 

2.1 Forskningsfilosofi och syfte 
Undersökningens syfte var att analysera distributionskanaler för ekologisk samt 

närodlad frukt och grönt i dagligvaruhandeln. För att besvara syftet har primärdata 

samlats in från olika aktörer i en distributionskanal. Då studien avsåg att dels beskriva 

vedertagna processer i företag, dels att fånga upp fenomenet ur flera aktörers perspektiv 

för att bland annat belysa relationer, utgår studien ifrån en pragmatisk forskningsfilosofi 

(Jacobsen 2002). Forskarna till studien anser att relationer inte kan beskrivas objektivt 

av respondenterna till skillnad från exempelvis affärsprocesser, som författarna menar 

kan förklaras med en högre grad av objektivitet. Affärsprocesser kan mer sannolikt 

uppfattas på liknande sätt av flera olika respondenter medan relationer sannolikt beror 

av många faktorer och därför påverkas av kontextuella samt subjektiva företeelser. I 
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enighet med Jacobsen (2002) menar författarna till studien att ju fler respondenter som 

är eniga om ett visst fenomen, desto större är sannolikheten att beskrivningen talar för 

”sanningen”. Detta betyder dock inte att det finns en enda sanning, utan det kommer 

alltid att finnas vissa fenomen som kommer vara nästintill omöjliga att finna en objektiv 

sanning för. 

 

Studieobjektet, distributionskanaler för ekologisk samt närodlad frukt och grönt, är 

relativt outforskat i Sverige och kunskapsbidraget inom fenomenet är därför av 

utforskande, men även av beskrivande karaktär. Det utforskande kunskapsbidraget 

behandlas i den komparerande delen mellan ekologiska och närodlat i analysen, medan 

det beskrivande kunskapsbidraget handlar om att få en bättre insikt i 

distributionskanaler för de utvalda varugrupperna (Jacobsen 2002; Saunders, Lewis & 

Thornhill 2009). 

2.2 Vetenskaplig ansats 

Bryman (2011) menar att det finns två uppfattningar av förhållandet mellan teori och 

empiri; deduktiv och induktiv slutledning. Deduktiv ansats innebär å ena sidan att 

forskaren utgår ifrån förutbestämda teorier som leder fram till hypoteser och att dessa 

hypoteser sedan granskas i empiri. En induktiv ansats å andra sidan utgår ifrån empiri 

för att sedan generera teori, vilken oftast brukar kopplas till kvalitativa studier (Byman 

& Bell 2013). Alvesson och Sköldberg (2008) menar att det finns en tredje slutledning; 

abduktion som är en iterativ process. Peirce (1995) är en av föregångarna till abduktion 

och främst det pragmatiska synsättet, och menar att abduktion är starkt knutet till 

pragmatism som är utgångspunkten för denna studie. Författaren menar att abduktion är 

epistemologin (den kunskapsteoretiska utgångspunkten) till pragmatism (Peirce 1995). 

Abduktion har inslag av både induktion och deduktion men författarna menar att 

abduktion varken är en mix av dessa eller kan reduceras till dem, då abduktion tillför 

helt nya moment. Under processens gång förfinas teorin samtidigt som det empiriska 

tillämpningsområdet utvecklas (Alvesson & Sköldberg 2008).  
 

Under arbetets gång har den abduktiva ansatsen möjliggjort öppenhet för nya 

infallsvinklar, vilket har bidragit till djupare förståelse för det studerade fenomenet. 

Öppenheten under processens gång var nödvändig då författarna till studien initialt hade 
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föga kunskap inom det studerade området och abduktion inbegriper förståelse 

tillskillnad från de andra ansatserna, som förklarar (induktion) eller fastslår (deduktion) 

menar Alvesson och Sköldberg (2008). Studien har därmed löpande utvecklats i takt 

med att empirin har samlats in och därför har den teoretiska referensramen inte varit 

given från början (Alvesson & Sköldberg 2008). I praktiken innebar den iterativa 

processen exempelvis att både studiens syfte och den teoretiska referensram utvidgades 

efter pilotintervjun, då författarna till studien insåg vikten av att inkludera fler aktörer 

inom distributionskanalen för att fånga essensen av studiens problematisering. Precis 

detta beskriver Barry och Hansen (2008:455) som menar att abduktion “[...] entails a 

logic of discovery.” och är “[...] an act of insight [...]” (Barry & Hansen 2008:459). 

Författarna menar vidare att den främsta implikationen som abduktion har för 

vetenskapsfilosofin är att all kunskap börjar med en gissning. Abduktion föreslår att 

något kanske är medan deduktion bevisar att något måste vara och induktion visar hur 

något faktiskt är anordnat (Barry & Hansen 2008). Se mer om hur abduktion som ansats 

praktiskt har kommit till uttryck under rubriken Tillvägagångssätt. 

2.3 Forskningsstrategi och forskningsmetod 

I kvalitativa studier ligger fokus på ord och upplevelser, medan kvantitativa studier 

fokuserar på siffror och kvantifiering (Bryman & Bell 2013). Studiens syfte var bland 

annat att analysera relationer bland aktörer inom det studerade fenomen, som varken går 

att mäta i förhållande till frekvens, mängd, kvantitet eller intensitet (Denzin & Lincoln 

2000; Justesen m.fl. 2011). Att studien dessutom är intensiv snarare än extensiv, med 

relativt få undersökta enheter och fler variabler, motiverar en kvalitativ metod (Jacobsen 

2002). Bryman (2011) menar att vissa författare kritiserat kvalitativa studier för att vara 

allt för subjektiva då resultatet ofta bygger på forskarnas osystematiska uppfattningar 

om vad som är viktigt. Kvalitativa metoder skapar dessutom ett nära och personligt 

förhållande till respondenterna (Bryman 2011). Denna kritik är något som författarna 

till studien har tagit i beaktning under hela arbetets gång, genom att bland annat 

systematiskt gå tillväga med genomförande av intervjuer, bearbetning av empirisk 

rådata och analys (se mer under 2.5.4 Behandling av empiriskt material och 

Analysmetod).  

 

Studiens grad av intensitet och syfte att söka fylliga svar hos respondenterna snarare än 
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svar som snabbt kan kodas och bearbetas motiverar intervjuer som forskningsmetod 

(Bryman & Bell 2013). Dessutom är det vanligt i utforskande studier, som denna, att 

söka nya insikter inom fenomen genom att intervjua experter, vilket har tillämpats i 

denna undersökning (Bryman & Bell 2013). Andra metoder såsom fokusgrupp har valts 

bort, då respondenterna innehar chefspositioner på olika geografiskt spridda platser och 

det skulle därför vara svårt att samordna möten där alla har tid. Dessutom var syftet att 

belysa fenomenet ur olika distributionskanalaktörers perspektiv, och distinktionerna 

mellan aktörerna hade reducerats om ämnena hade diskuterats i grupp menar författarna 

till studien. Se mer om upprättandet av intervjuguider och genomförande av intervjuer 

under rubriken 2.5 Tillvägagångssätt.  

2.4 Vetenskaplig forskningsdesign 

Jacobsen (2002) hävdar att det inte finns någon klar gräns mellan vad som är en 

fallstudie och en små-N-studie. En tumregel menar författaren är att en små-N-studie 

har fokus på ett fenomen medan en fallstudie lämpar sig bäst om forskaren vill beskriva 

en speciell plats eller speciell situation (Jacobsen 2002). Till skillnad från fallstudier 

fokuserar små-N-studier inte på ett studieobjekt avgränsat i tid och rum och tar inte 

heller kontexten i beaktning i samma utsträckning (Jacobsen 2002). Syftet med studien 

var att analysera relationer och maktbalans mellan aktörerna i distributionskanalen, som 

är avgränsad i rum (se mer under 2.5.2 Urval; Figur 3) och där kontexten togs i 

beaktning. Små-N-studier är lämpliga när forskaren vill få en rik beskrivning av ett visst 

fenomen med enheter ifrån olika kontexter, vilket inte denna studie hade för avsikt 

(Jacobsen 2002). Studien syftade istället till att bilda sig en helhetsuppfattning om den 

studerade distributionskanalen med komparation mellan två produktkategorier 

(ekologiskt och närodlat) och då är fallstudiedesign lämplig (Denscombe 2009).  

 

Vidare menar Yin (2014) att en fallstudiedesign är lämplig om forskningsfrågorna 

ställer hur-frågor eller varför-frågor och majoriteten av den aktuella studiens 

forskningsfrågor bygger på hur-frågor. Utifrån ovanstående diskussion menar 

författarna till studien att, även om gränsen mellan dessa två forskningsdesigner är 

flytande, karaktäriseras studiens syfte mest av att vara en fallstudie. De aktörer som har 

valts ut och som utgör enheter för denna fallstudie är detaljisten och grossisten ICA, 

grossisten Östgöta Trädgårdshall och tre odlare från Östergötland (se mer under 2.5.2 
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Urval). Dessa enheter bildar tillsammans fallet som studeras, distributionskanalen, och 

kan förklaras med att “[...] [u]ndersökningsenheten ses som ett komplext helt, där 

många underenheter och deras förhållande till varandra utmejslas.” (Andersen 1997:8-

9).  

2.5 Tillvägagångssätt 

Nedan beskrivs studiens tillvägagångssätt och delavsnittet inleds med beskrivning av 

litteraturgenomgången, studiens urval, datainsamlingsprocess och avslutas med en 

beskrivning av behandlingen av det empiriska materialet samt av analysmetoden. 

2.5.1 Litteraturgenomgång 

Studien inleddes med vad Bryman och Bell (2013) definierar som en litteraturstudie. 

Genom tidigare studier av livsmedelsmarknaden påträffades information om den 

maktasymmetri som idag finns inom marknaden för frukt och grönt. I kombination med 

ett intresse för hur det kan te sig när nya aktörer på marknaden vill ta sig in i 

livsmedelsbutikernas sortiment utvecklades en tes om att det fanns en skillnad för 

närodlade och ekologiska produkters möjlighet. Studien inleddes därför med en 

litteraturgenomgång av befintlig forskning inom dagligvaruhandeln med fokus på 

närodlat och ekologiskt för att skapa en bild och få ökad förståelse för området. 

Författarna till studien har främst använt databaserna UniSearch på Linköpings 

universitets bibliotek, Scopus, DiVA samt Google Scholar och de ord som användes 

var: retail power, power imbalance, organic, locally produced, supermarket, food 

retail. Under litteraturstudien kom det fram att mycket av den forskning som gjorts på 

ämnet inom Sverige var rapporter från olika myndigheter samt ett fåtal uppsatser. 

Framförallt fanns det en forskningslucka vad gäller en komparation av ekologiskt och 

närodlat. 
 

Den teoretiska referensramen byggdes upp samt ändrades under studiens gång och 

utformades med tanken att en del skulle vara av beskrivande karaktär för att förklara det 

praktiska tillvägagångssätt där sökord som market channel, distributon channel, buying 

process, sourcing strategies, distribution structure, food retail, cooperatives användes. 

För att sedan bygga upp den teori som skulle användas för att analysera maktbalanser 

och relationer inom de identifierade distriubutionskanalerna sökte författarna till studien 
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på power assymetry, power imbalance, business relations, buyer seller relations, 

dependency för att hitta faktorer som påverkar dessa fenomen. 

2.5.2 Urval 

Nedan motiveras urval som har gjorts inom ramen för studien. Totalt har fem 

fallföretag och 11 respondenter valts ut. I Figur 2 visas det studerade området och de 

valda aktörerna står i parenteser. Se Bilaga 1 för en sammanställning av alla företag 

och respondenter.    
 
 

 
Figur 2: Förenklad flödeskarta för livsmedel med det studerade området utmärkt och de 

studerade aktörerna i parentes (fritt från Konkurrenskraftsutredningen 2015:101; Eastham, 
Sharples & Ball 2001:39). 

 

Val av fallföretaget ICA och produktgrupp 

I enlighet med Jacobsens (2002) beskrivning av urvalsprocessen, skaffade sig 

författarna till studien först en överblick av vad som kunde studeras, sedan delades 

denna population in i undergrupper och slutligen valdes kriterier för urval av 

respondenterna ut (se mer under Val av respondenter från ICA).  
 

För att få en överblick i det första steget, kartlades de svenska dagligvarukedjorna där 

de största konstaterades vara ICA, Coop eller Axfood. Redan i detta stadium var det 

möjligt att, på ett övergripande plan, dela in populationen i undergrupper. Det visade sig 

att ICA har den största marknadsandelen på 50,8 % i Sverige (Delfi, DLF & HUI 
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Research 2015), vilket delvis motiverade valet av organisation. Utöver detta visste 

författarna till studien att ICA, till skillnad från Coop, har större frihet att bestämma 

över sina inköp på butiksnivå. Friheten att göra inköp på butiksnivå möjliggör större 

variationer i sortimentet mellan olika butiker. Därmed skiljer sig sortimentet mellan 

ICA-butiker mer än till exempel mellan olika Coop-butiker, som mestadels gör sina 

inköp centraliserat. ICA-butikerna har därmed större möjlighet än till exempel Coop att 

köpa in närodlade produkter, vilket gynnar uppsatsens syfte; att undersöka 

distributionskanaler för ekologisk samt närodlad frukt och grönt (ICA Gruppen 2016). 

Fallföretaget ICA valdes alltså efter att problemformuleringen var fastställd och 

studiens fokus hade konstaterats. Att göra urvalet med utgångspunkt i att det ska vara 

relevant för problemformuleringen kallar Bryman och Bell (2013) för ett målinriktat 

urval. 
 

När ICA hade valts ut som fallföretag kunde populationen ytterligare delas in i 

undergrupper och ICA delades in i huvudkontoret respektive butiker. Under 

pilotintervjun (se mer under 2.5.3 Datainsamlingsprocess; Intervjuguide: Pilotintervju) 

framkom att ICAs huvudkontor för frukt och grönt mestadels skötte inköpen av 

ekologiska produkter och butikerna i högre grad skötte inköpen för närodlade produkter. 

Med utgångspunkt i syftet var det därför naturligt att inkludera både ICAs huvudkontor 

och butiker. Att ha frågeställningarna centralt i forskningsarbetet är utmärkande för den 

pragmatiska forskningsfilosofin, som är utgångspunkten för studien (Kvale 2009). 
 

I och med att studien behandlar närodlade produkter, som har med avstånd att göra (se 

mer under Ordlista eller 1.4 Begreppsdiskussioner), var studien tvungen att avgränsas 

geografiskt (se Figur 3). Studien har avgränsats till att undersöka marknaden för 

närodlad frukt och grönt i Östergötland. Därmed kommer studien inkludera ICA-butiker 

som är lokaliserade inom Östergötlands län och detsamma gäller producenter som 

levererar närodlade produkter. Studien valde att undersöka alla Maxi ICA 

Stormarknader i Östergötland med utgångspunkt i att Maxikonceptet ska ha det bredaste 

sortimentet av alla ICA-butikskoncept, attraherar flest kunder och dessutom finns en 

person som specifikt ansvarar för inköpen av frukt och grönt i dessa butiker. 

Anledningen till att inte bara en butik valdes ut var på grund av den frihet ICA-

butikerna har i sina inköp och författarna till rapporten antog därför att hur olika butiker 
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arbetar med sina inköp av frukt och grönt kunde skilja sig. Om det skulle finnas 

skillnader mellan butikerna, kunde dessa vara intressanta för studiens resultat. Alvesson 

och Sköldberg (2008) menar som tidigare nämnt att den främsta implikationen som 

abduktion har för vetenskapsfilosofin är att all kunskap börjar med en gissning.   

 
Figur 3: Studiens geografiska avgränsning och vilka aktörer som finns inom de olika 

geografiska områdena. 

 

Anledningen till att studiens fokus ligger på en viss produktkategori, frukt och grönt, är 

dels för att ICA organiserar sina inköp efter produktkategori genomgående i 

organisationen, dels för att det förekommer mycket närodlade samt ekologiska 

produkter inom denna produktkategori (Feldmann & Hamm 2015; Ryegård & Ryegård 

2016; Statistiska centralbyrån 2015). Framförallt visar trenden att dessa produkters 

egenskaper har blivit allt viktigare för konsumenter (se mer under 1.1 Bakgrund). 

Prognoser visar på att efterfrågan kommer att öka ytterligare vilket borde stärka 

positionen för företag på marknaden som satsar på dessa produkter (KRAV 2015b). 

Val av respondenter från ICA 

Kriterierna för urval av respondenter ifrån både ICAs huvudkontor och butiker var att 

personen skulle arbeta med inköp av frukt och grönt. Därutöver var kriteriet för 

respondenterna som arbetade i butik att personen skulle arbeta i en Maxi-butik i 

Östergötland, med utgångspunkt i diskussionen under föregående rubrik. Som tidigare 

nämnts valdes Maxi ICA Stormarknad-butiker som studieobjekt delvis för att det finns 

en speciell person som ansvarar för inköpen av frukt och grönt i dessa butiker (ICA 

Gruppen 2016). I mindre butiker, med ett smalare sortiment, blir inköpen både färre 
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samt mindre och eftersom personalens arbetsuppgifter blir bredare i mindre butiker 

krävs det i mindre utsträckning spetskompetens inom inköp. För att kunna svara på 

studiens syfte, som är av utforskande karaktär, ansåg författarna att det var bättre att 

intervjua specialister (experter) inom dessa inköp snarare än generalister inom 

butiksarbete. Detta benämner Bryman och Bell (2013) som strategiskt urval och är 

typiskt när respondenterna väljs ut för att de är relevanta för studiens 

problemformulering.  

 

I studien ingår alla tre Maxi-butiker som finns i Östergötland (Linköping, Motala och 

Norrköping) och dessa butikers inköpsansvariga för frukt och grönt. Utöver dessa tre 

respondenter valdes en medarbetare på frukt och gröntavdelningen i Motala för att delta 

i studien. Medarbetaren valdes ut för att ytterligare få en inblick och för att författarna 

skulle skapa sig ytterligare förståelse för Motala-butikens inköp av frukt och grönt. På 

huvudkontoret valdes inköpschefen för både frukt och grönt ut samt inköpschefen för 

frukt. Efter första intervjun med inköpschefen för frukt och grönt på huvudkontoret ville 

författarna till studien få en ytterligare syn på det undersökta området och därför valdes 

inköpschefen för frukt ut. I och med denna intervju söktes samtidigt ny kunskap 

specifikt om inköpen av frukt. Totalt valdes alltså sex respondenter ut ifrån fallföretaget 

ICA. 

Val av övriga fallföretag 

Valet av ICA var som tidigare nämnt ett strategiskt urval baserat på problematiseringen 

(Bryman & Bell 2013). Urvalet av de övriga fallföretagen i studien baseras dock på 

snöbollsmetoden och här kommer den abduktiva ansatsen till uttryck då det empiriska 

tillämpningsområdet successivt har utvecklats (Alvesson & Sköldberg 2008). Jacobsen 

(2002) hävdar att snöbollsmetoden innebär att forskaren inleder med en respondent som 

kan ge tips och idéer för andra respondenter som skulle kunna vara aktuella för studien. 

Det var under pilotintervjun som författarna till studien fick en utökad kunskap inom 

området och insåg vikten av att inkludera fler aktörer inom distributionskanalen för att 

fånga essensen av studiens problematisering. Efter pilotintervjun analyserades svaren 

noga, innan författarna till studien gick vidare i processen, vilket Jacobsen (2002) anser 

är en förutsättning för att lyckas med snöbollsmetoden. Snöbollsmetoden är 

resurskrävande och det finns ingen garanti för att forskaren når resultat. För att undvika 
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detta har författarna till studien på förhand bestämt hur många respondenter som ska 

ingå i studien, vilket bestämdes till omkring 12 respondenter (Jacobsen 2002). 

Dessutom har alla nya respondenter och fallföretag kritiskt diskuterats för att undvika 

att välja respondenter som tillför liknande information och istället komplettera med 

respondenter som saknades i studien. Under pilotintervjun nämndes respondenten 

Östgöta Trädgårdshall (se mer under 1.5 Fallföretag) som en viktig aktör för marknaden 

av närodlad frukt och grönt i Östergötland.  

 

Flera olika odlare nämndes under pilotintervjun samt under intervjuer med respondenter 

från ÖTH och Maxi-butikerna. Alla dessa odlare skrevs ner och författarna till studien 

gick systematiskt igenom odlare för odlare. Därefter bestämdes ett antal kriterier för att 

en odlare skulle kunna bli utvald. Då studien behandlar relationer mellan aktörer, ville 

författarna till studien hitta odlare som hade relationer med olika aktörer i 

distributionskanalen; en odlare som hade en relation med ÖTH, en annan med Maxi-

butikerna i Östergötland och en sista med ICAs huvudkontor. Efter granskning av de 

mest lämpade odlarna och de uppsatta kriterierna kontaktades flera odlare som 

uppfyllde kraven. Resultatet blev tre intervjuer med odlare Nya Askeby Trädgård som 

har en relation med ÖTH, Lelles odling som har en relation med Maxi-butikerna och 

Ånstänga Lantbruk och Handelsträdgård som har en relation med ICAs huvudkontor. 

Urvalet kan i grunden klassas som ett snöbollsurval (Jacobsen 2002) men övergick till 

att bli ett strategiskt urval efter en sammanställning hade gjorts av de odlare som hade 

nämnts i de tidigare intervjuerna med ICA och ÖTH (Bryman & Bell 2013).  
 

Val av respondenter från Östgöta Trädgårdshall 

Östgöta Trädgårdshall (ÖTH) är en viktig aktör för marknaden av närodlad frukt och 

grönt i Östergötland. Aktören är ett mellanled mellan bland annat odlare och butiker i 

Östergötland och fungerar som en grossist. Då relationerna mellan aktörerna i 

distributionskanaler var central för denna studie, ansågs ÖTH vara en relevant aktör att 

inkludera. Kriterierna för valet av respondenter från ÖTH var att personerna skulle ha 

en nuvarande tjänst som antingen inköpare eller säljare för frukt och grönt. Ett 

ytterligare krav var att säljaren skulle ha Maxi-butikerna i Östergötland som kunder. 

Totalt genomfördes två intervjuer varav en respondent var inköpare och en var säljare 

för frukt och grönt, där säljaren hade Maxi-butikerna i Östergötland som kunder.  
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2.5.3 Datainsamlingsprocess 

Nedan beskrivs upprättandet av studiens fyra olika intervjuguider som finns i Bilaga 3. 

Pilotintervjun låg till grund för de övriga intervjuguiderna och delavsnittet inleds 

därför med en beskrivning av pilotintervjuns intervjuguide samt intervjuns betydelse för 

de övriga intervjuguiderna. Delavsnittet avslutas med att beskriva genomförandet av 

intervjuerna. 

Intervjuguide: Pilotintervju 

Den första intervjuguiden konstruerades inför pilotintervjun med en inköpsansvarig för 

frukt och grönt i en ICA-butik. I och med att pilotintervjun syftade till att få mer 

information inom området och testa intervjufrågorna, konstruerades en semistrukturerad 

intervjuguide med teman för att få så fylliga svar som möjligt (Justesen & Mik-Meyer 

2011). Författarna till studien utgick ifrån forskningsfrågorna samt den initiala 

teoretiska referensramen när frågorna till intervjuguiden utformades.  

 

Som tidigare nämnt var pilotintervjun mycket viktig för studien då den gav information 

som gjorde att studien tog en annan vändning. Författarna till studien hade initial valt att 

fokusera på fallföretaget ICA och dess inköp av ekologisk respektive närodlad frukt och 

grönt, men informationen som framkom lyfte upp vikten av att inkludera fler aktörer i 

kedjan (se Urval). Därför utvidgades syftet och frågeställningarna till att behandla flera 

aktörer inom distributionskedjan och fokus för studien blev relationer samt maktbalans 

mellan aktörerna. Genomförandet av pilotintervjun påvisar den abduktiva ansatsen då 

författarna till studien delvis utgick ifrån empirisk fakta, men inte avvisade teoretiska 

föreställningar (Alvesson & Sköldberg 2008). Under nästa rubrik beskrivs upprättandet 

av de övriga intervjuguiderna.  

Intervjuguider: Huvudintervjuer 

Efter pilotintervjun upprättades totalt fyra intervjuguider; till ICA-butikerna, ICAs 

huvudkontor, ÖTH och slutligen en till producenterna. Olika intervjuguider var 

nödvändigt för att kunna fånga fenomenet ur olika perspektiv och för att kunna svara på 

syftet med studien. Dessa intervjuguider var strukturerade med semistrukturerade inslag 

(Jacobsen 2002). I praktiken innebar detta att intervjuguiderna hade uppställda teman 

med frågor i en specifik ordningsföljd, men intervjuaren hade även möjlighet att ställa 
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delfrågor för att få tillräckligt utförliga svar (Jacobsen 2002; Justesen & Mik-Meyer 

2011). För att ändå få fylliga svar av respondenterna var frågorna mer öppna än slutna 

till sin karaktär, då intervjuguiden byggde på hur-frågor och vad-frågor. Språket var 

viktigt när frågorna togs fram, då det inte fick vara tillkrånglat och skulle vara 

lättförståeligt för alla aktörer i distributionskanalen. För att säkerställa detta fick en 

tredje part läsa igenom frågorna innan de ställdes till respondenterna (Trost 2010).  

 

För att en intervju ska bli bra där respondenten öppnar upp sig och talar om ämnet så 

mycket som möjligt menar Jacobsen (2002) att det är viktigt att skapa en stämning av 

öppenhet och att respondenten har förtroende för den som intervjuar. Därför var det 

viktigt hur intervjuerna inleddes och att inledningen blev en uppvärmning för 

deltagande parter. Därför inleddes alla intervjuerna med information i enlighet med 

Vetenskapsrådets (2002) etiska principer (se mer under 2.7 Etik och i Bilaga 2). De 

första frågorna som ställdes var allmänna och behandlade respondentens roll inom 

verksamheten. 

 

Frågorna om relationer och maktbalans utgick i grunden ifrån teori, även om författarna 

var öppna för nya infallsvinklar under intervjuerna (Alvesson & Sköldberg 2008). 

Intervjuguiderna behandlade implicit maktbalansen och explicit relationen mellan 

aktörerna. Inköp ansågs vara en viktig del för att förstå bland annat relationerna och 

behölls därför i intervjuguiderna även efter pilotintervjun. Under processens gång har 

den empiriska observationen under intervjuerna tolkats i skenet av teori och vice versa, 

vilket är utmärkande för den abduktiva ansatsen (Alvesson & Sköldberg 2008). 

Eftersom författarna till studien har varit öppna för nya infallsvinklar har den abduktiva 

ansatsen minskat risken för att intervjuerna har präglats av allt för förutfattade meningar 

och Jacobsen, Sandin & Hellström (2002:34) menar att forskarna ger en mer korrekt 

bild av verkligheten än om teorierna hade varit helt förutbestämda.  

 

Fördelen med att använda intervjuguide med semistrukturerade inslag är att intervjuaren 

kan spinna vidare på intressanta ämnen som nämnts (Justesen & Mik-Meyer 2011). När 

oklarheter uppkom fanns det möjlighet att gå tillbaka till frågor för att försöka få 

respondenten att förtydliga sig eller fördjupa sitt svar (Bryman, 2013). I och med att 

studiens intervjuguider i grunden ändå är strukturerade begränsar det mängden data som 
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samlas in och kan därför anses göra avsteg från den kvalitativa metodens ideal. 

Jacobsen (2002) menar däremot att en strukturerad intervjuguide sätter enskilda 

aspekter i fokus och därför också begränsar den data som ska analyseras. Vidare menar 

författaren att alla intervjuguider i grunden måste ha någon form av strukturering innan 

de genomförs och att många forskare redan har en förutfattad mening innan intervjun 

(Jacobsen 2002).  

Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna för denna studie har gjorts antingen ansikte mot ansikte eller per telefon. 

Sju av totalt elva intervjuer gjordes per telefon där varje intervju tog mellan 30 till 60 

minuter att genomföra. I och med att intervjuerna, enligt författarna till studien, inte 

behandlade känslig information ansågs telefonintervju vara ett lämpligt alternativ för att 

reducera kostnader. Om intervjun hade behandlat känslig information hade det varit mer 

fördelaktigt med en besöksintervju (Jacobsen 2002). Intervjuaren har inte möjlighet att 

observera respondentens kroppsspråk under en telefonintervju, vilket gör det svårare för 

intervjuaren att se om respondenten blir besvärad. Det finns därför en risk att 

intervjuaren går över en gräns och att respondenten sluter sig vilket gör att intervjun 

stannar av (Jacobsen 2002). Trots att intervjufrågorna inte behandlade känsliga ämnen 

var författarna till studien medvetna om problematiken och var därför mycket 

uppmärksamma på respondentens tonlägen vid telefonintervju, för att kunna uppfatta 

om respondenten kände sig besvärad.  

 

Intervjuaren kan påverka respondentens svar beroende på hur frågorna ställs, 

intervjuarens kroppsspråk, hur intervjuaren är klädd och mer därtill. Närvaron av 

intervjuaren kan därmed påverka respondenten att uppträda onormalt och påverka det 

fenomen som undersöks, vilket kallas för intervjuareffekten (Jacobsen 2002). Risken för 

intervjuareffekt är störst vid besöksintervjuer men det finns även en viss risk vid 

telefonintervjuer, men då handlar det mer om intervjuarens tonläge och hur frågor ställs 

(Jacobsen 2002). Under intervjuerna har alla frågor ställts på samma sätt med samma 

tonläge för att inte påverka respondentens svar och reducerade störningar från 

processuella förhållanden (Justesen & Mik-Meyer 2011).  
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Utöver hur frågorna ställdes var platsen för besöksintervjun viktig då respondenten kan 

känna sig i underläge i en ovan miljö och därmed ge konstlade svar (Jacobsen 2002). 

Omgivningens påverkan på respondenten kallas för kontexteffekten och både Jacobsen 

(2002) och Trost (2010) menar att det finns för- och nackdelar med alla miljöer. Det är 

ändå av stor vikt att hålla intervjun där respondenten känner sig trygg och bekväm. 

Intervjuerna för studien har fokuserat mer på meningsinnehållet än 

meningsproduktionen, som inom fenomenologin, och det var viktigt att kontextens 

störningar försökte reducerats i möjligaste mån under intervjuerna (Justesen & Mik-

Meyer 2011). Respondenterna blev tillfrågade var de vill ses och de flesta 

besöksintervjuer hölls på respondentens arbetsplats. Arbetsplatsen, menar Trots (2010), 

kan vara problematisk om intervjun blir avbruten av kollegor eller telefonsamtal och att 

svaren kan påverkas av att respondenten befinner sig i arbetsmiljö. De intervjuer som 

hölls på respondentens arbetsplats, hölls i tysta och avskilda konferensrum utan några 

yttre störningar. Eftersom frågorna inte handlade om att utelämna känslig information 

om arbetsplatsen anser författarna till studien att risken med kontexteffekten var liten i 

respondentens arbetsmiljö. Under telefonintervjuerna är det däremot svårare att 

kontrollera kontextens effekter, då intervjuaren inte vet i vilken situation respondenten 

befinner sig under intervjun (Trots 2010). Därför var det viktigt att fråga respondenten 

om denne satt i ett ostört rum och informera om hur lång tid intervjun skulle ta.  

 

Alla intervjuer spelades in för att författarna till studien skulle slippa anteckna, vara 

närvarande i stunden och ha ögonkontakt med respondenten under besöksintervjun, 

vilket Jacobsen (2002) anser är viktigt för att få till en bra kontakt med respondenten. 

Det finns dock vissa nackdelar med att använda ljudinspelning. Vissa respondenter kan 

känna sig besvärade av att bli inspelade och därför var det extra viktigt att fråga om det 

gick bra att spela in intervjun i början. Dessutom tar det lång tid att transkribera 

inspelade intervjuer. Ljudinspelning har dock många fördelar som övervägde dessa 

nackdelar, såsom att forskarna inte riskerade att felaktigt citera vad en respondent hade 

sagt eller behövde komma ihåg allt som sades under intervjun (Trost 2010).  

2.5.4 Behandling av empiriskt material 

Intervjuerna med respondenter från ICA gjordes först och därefter genomfördes 

intervjuerna med ÖTH och slutligen med odlarna. Att dela upp intervjuerna i denna 
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ordning var ett strategiskt val för att kunna bearbeta den kvalitativa datan löpande. Tack 

vare att alla intervjuer spelades in kunde dessa transkriberas ordagrant vartefter 

intervjuerna hade genomförts. Därefter påbörjade författarna att strukturerat och 

systematiskt bearbeta datan. I detta steg renskrevs rådatan till sammanhängande texter 

med relevanta teman och detta resulterade i totalt sex olika texter; en för ICA-butikerna, 

ICAs huvudkontor, ÖTH och tre för respektive odlare. Anledningen till att dessa texter 

skrevs var för att reducera komplexiteten genom att få en sammanhängande struktur på 

rådatan, ta bort irrelevant information, framhäva intressanta citat och klargör 

respondenternas budskap (Jacobsen 2002; Krag 1993). Även om rådatan har redigerats 

för att göras lättillgänglig och relevant, ändrade eller lade inte författarna till studien till 

någon information. Krag (1993:200) menar att forskaren under denna typ av 

bearbetning färdigställer något som respondenten “[...] inte har sagt men som han skulle 

kunna ha sagt om han talat i skriftspråk och hela tiden hållit sig till saken.”. Trots 

redigering och systematisering av rådata speglade dessa texter endast empirins röst och 

innehöll inte författarnas röster (Nylén 2005). Dessa texter bäddade för den kommande 

analysen. Efter diskussioner med handledare beslöts att empirin skulle analyseras 

löpande istället för att separeras i olika avsnitt. Att analysera empirin löpande 

motiverades med att uppsatsen blir mer fokuserad och orelevant information tas bort 

samtidigt som det underlättar för läsaren att ta till sig empirin då en enhetlig bild 

presenterades från början. Denna bearbetning följdes av en analys som beskrivs under 

nästa rubrik. 

2.5.5 Analysmetod 

Jacobsen (2002) menar att analys av kvalitativ data rör sig om att beskriva, 

systematisera samt kategorisera och slutligen om att kombinera. Det första steget i 

analysen, att beskriva, ämnar reducera komplexiteten av rådatan och detta beskrevs 

under föregående rubrik där rådata bearbetades för att slutligen resultera i empiriska 

texter. Nästa steg var att kategorisera datan vilket betydde att datan samlades till olika 

grupper, vilket var ett medel för att kunna säga att vissa slags data liknade varandra eller 

skiljde sig åt (Jacobsen 2002). Även detta steg gjordes till viss del när de empiriska 

texterna skrevs, då datan delades in i olika teman; bakgrundsfakta, inköp, leverantörer, 

relationer och en distinktion gjordes mellan data som behandlade närodlat respektive 

ekologiskt.  
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Figur 4: Analysmodell (egen) 

 

Efter detta tog författarna till studien fram en analysmodell (se Figur 4) med teman. 

Analysmodellen är uppbyggd efter teman som påträffades i den insamlade empiriska 

data och som var relevanta för problematiseringen. Den första delen i analysmodellen 

(se Figur 4; Empirisk bakgrund) bygger på bakgrundsinformation och syftade till att 

klargöra respektive aktörs roll i distributionskanalen. Dessa teman var, sedan 

tematiseringen i intervjuguiden, givna och bestod utöver roller av inköp och 

försörjningsstrategi. ”Analys: Steg 1” (se Figur 4) avsåg att analysera relationer mellan 

de studerade aktörerna. Författarna identifierade tre olika relationer i den studerade 

distributionskanalen, och denna distinktion låg till grund för hur ”Analys: Steg 1” 

strukturerades i delavsnittet. Ur rådatan kunde relationsbegreppet brytas ner till följande 

kategorier: förtroende, personlig relation, samverkan och samarbete samt makt och 
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beroende. Dessa kategorier ansågs vara rimliga och relevanta även i teoretisk mening. 

Författarna till studien insåg att makt var ett vitt begrepp efter en gedigen 

teorigranskning och därför bröts begreppet ner till faktorer som påverkar maktbalansen 

mellan köpare och säljare; marknadssituation, produktegenskaper, integration, kostnad 

för att avsluta relationen, inköps- och säljvolymer, informationsasymmetri och allt 

mynnar ut i beroende mellan parterna. 
 

När kategorierna var fastställda hänfördes alla enheter (de olika aktörerna) till 

kategorier, och här började författarna till studien arbetet med en analys som innefattade 

flera enheter (aktörer) och inte bara en enhet som tidigare (Jacobsen 2002). I praktiken 

betydde det att data flyttades från de sex olika empiriska texterna till de identifierade 

kategorierna för mynna ut i en analys om flera enheters (aktörers) utsagor om ett 

specifikt fenomen (se Figur 5). Därefter inleddes den tredje och sista fasen i 

analysprocessen; att kombinera. Under respektive kategori sökte nu författarna till 

studien efter olikheter och likheter mellan enheterna (Jacobsen 2002). I ”Analys: Steg 

1” behandlades relationer och här låg fokus på att försöka förstå respektive aktörs syn 

på relationen till en viss aktör och om den stämde överens med motpartens syn på 

relationen. I ”Analys: Steg 2” behandlades makt och denna del var av mer komparativ 

art, där författarna till studien sökte efter olikheter och likheter för den ekologiska 

respektive den närodlade marknaden för frukt och grönt. Analysmodellen beskrivs 

noggrannare efter genomgång av den teoretiska referensramen i Kapitel 3.   

 

 
Figur 5: Exempel på hänföring av enheter till kategori (baserad på Jacobsen 2002:237) 
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2.6 Kvalitet 

Följande del behandlar och diskuterar studiens kvalitet. Inom kvantitativ forskning är 

reliabilitet och validitet vanligt förekommande begrepp men då kvalitativ forskning inte 

handlar om att generalisera i samma utsträckning som kvantitativ forskning är dessa 

begrepp inte direkt applicerbara på denna studie (Bryman och Bell 2013). Därför 

används istället kriterierna tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering 

för att bedöma studiens kvalitet och trovärdighet då de lämpar sig bättre för kvalitativa 

studier (Lincoln & Guba 1994). 

2.6.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet handlar om att skapa en tillförlitlighet i studiens resultat. Detta görs 

genom att studien utförs enligt de regler som finns inom forskningen samt att resultaten 

verifieras av de som deltagit i studien. Alla respondenter fick möjligheten att läsa 

igenom sina svar efter transkriberingen för att validera att svaren stämde överens med 

verkligheten, och respondenterna kunde därmed komma med invändningar (Bryman & 

Bell 2013). Detta ansågs vara viktigt då vissa missförstånd reddes ut och gjorde att 

författarna till studien ändra viss information så att den speglade verkligheten bättre. Att 

låta respondenterna ta del av intervjumaterialet säkerställde att den insamlade empirin är 

fri från felaktigheter vilket ökar dess tillförlitlighet.  

 

I och med att distributionskanalen har studerats ur flera aktörers perspektiv, menar 

författarna till studien, att en mer verklighetstrogen har kunnat skildras än om studien 

hade undersökt fenomenet ur färre aktörers perspektiv. Detta i enlighet med det 

pragmatiska perspektivet, som menar att ju fler respondenter som är eniga om ett visst 

fenomen, desto större är sannolikheten att beskrivningen talar för ”sanningen” 

(Jacobsen 2002). Jacobsen (2002) menar att undersökningsmetoden kan påverka 

studiens resultat. För att författarna till studien inte skulle påverka respondenterna under 

datainsamlingen, som följaktligen påverkar studiens resultat, var det viktigt att förhålla 

sig till detta under intervjuerna. Under huvudrubriken 2.5.3 Datainsamlingsprocess och 

Genomförande av intervjuer beskrivs hur intervjuareffekten och kontexteffekten har 

minimerats för att bidra till att öka tillförlitlighet i studiens resultat.  
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2.6.2 Överförbarhet 

Överförbarhet handlar om studiens generaliserbarhet till andra miljöer eller situationer. 

Inom fallstudieforskning är ofta generaliserbarheten ett problem då studierna ämnar 

göra en djupgående undersökning av ett begränsat urval av en population (Bryman & 

Bell 2013). Bryman och Bell (2013) menar att fallstudieforskare inte heller framhäver 

att studierna är representativa för en hel population och att de istället ska utveckla en 

djupgående förståelse för fallets komplexitet. Jacobsen (2002) menar att styrkan med 

kvalitativa undersökningar istället är att fördjupa förståelsen inom fenomen. Kvalitativa 

metoder och i synnerhet intervjuer har en styrka när områden är relativt outforskade, där 

forskare vill beskriva ett fenomen och öka förståelse för detta (Kvale & Brinkmann 

2014). Den analytiska generaliserbarheten innebär att forskaren överväger om 

undersökningsresultaten kan användas i liknande situationer (Justesen & Mik-Meyer 

2011). Att applicera studiens resultat i andra sammanhang är begränsade med 

utgångspunkt i ovanstående diskussion. Studien har undersökt distributionskanalen för 

frukt och grönt, främst inom Östergötland och med fallföretaget ICA som har en 

hybridstruktur vad gäller inköp, det vill säga både centraliserade och decentraliserade 

inköp. Därför kan inte studien representera hur alla svenska distributionskanaler för 

frukt och grönt ser ut. Författarna till studien menar därför att kunskapsbidraget främst 

riktar sig åt aktörerna i den studerade distributionskanalen. Resultaten kan ändå hävdas 

kunna appliceras i andra kontexter men det är upp till läsaren att avgöra där studiens 

urval och kontext måste tas i beaktning. Därför har författarna till studien försökt att 

beskriva urvalen och fenomenets kontext noggrant.  

2.6.3 Pålitlighet 

För att kunna bedöma studiens pålitlighet ska författarna ha ett granskande synsätt. 

Detta innebär att det ska finnas en fullständig redogörelse för alla delar av 

forskningsprocessen tillgänglig såsom val av respondenter, intervjuutskrifter samt 

beslut kring analys av data. För att läsaren ska kunna förstå hur forskningsprocessen har 

sett ut har samtliga processer därför noggrant redogjorts för i kapitel 2, Metod och 

Material (Bryman & Bell 2013). Processen har även granskats av utomstående personer 

under arbetets gång genom gruppseminarium med handledare samt andra studenter.  
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2.6.4 Konfirmering 

Kriteriet behandlar hur objektiva författarna har varit under studiens genomförande. 

Enligt Bryman och Bell (2013) är det dock i princip omöjligt att vara helt objektiv, 

därför ska forskarna istället kunna säkerställa att de agerat i god tro och att inga 

personliga värderingar eller åsikter medvetet har påverkat studien. Författarna har därför 

under intervjuerna undvikt ledande frågor för att inte lägga några värderingar i vilket 

svar som kan anses vara “korrekt”. Författarna har även vid hantering av den insamlade 

empirin försökt vara objektiva i största möjliga mån för att inte lägga in några egna 

värderingar och tolkningar av svaren som gör dem missvisande. I och med 

respondentvalideringen säkerställdes också att egna värderingar inte har påverkat 

transkriberingen och under arbetets gång har flera respondenter kontaktats när 

oklarheter har uppstått. Detta har bidragit till att författarna till studien inte har behövt 

gissa sig till vad respondenterna “egentligen” menade och därmed inte lagt några egna 

värderingar i svaren.  

2.7 Etik 

Under studiens gång har ett etiskt förhållningssätt tillämpats för att bland annat 

behandla deltagare i studien på ett korrekt sätt i etisk mening (Bryman & Bell 2013). 

Därför har undersökningen haft Vetenskapsrådets (2002) etiska principer för forskning 

som utgångspunkt. Vetenskapsrådet (2002) redogör för fyra etiska principer; 

informations-, nyttjande-, samtyckes- och konfidentialitetskravet. 

 

Informationskravet innebär att alla berörda parter får uppgifter om undersökningen, 

villkor för deras deltagande och om möjlighet att avbryta samarbetet när som helst 

(Bryman & Bell 2013). För att uppfylla detta krav fick respondenterna ett 

informationsutskick per mail före intervjun hölls. Dessutom repeterades denna 

information i korthet i samband med intervjun. Informationsutskicket (se Bilaga 3) 

formulerades så att det koncist och lättförståeligt förklarade de tidigare nämnda delarna 

som omfattas av informationskravet. 

 

Nyttjandekravet innebär att informationen som har samlats in används till inget annat än 

forskningen och därmed inte används kommersiellt. Den information som har samlats in 

har endast behandlats av författarna till studien och transkriberingen samt ljudfiler från 
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intervjuerna har förvarats säkert på en dator som inte har använts av obehöriga. Efter 

uppsatsens färdigställande av studien har informationen raderats för att inte kunna 

spridas vidare.   

 

Samtyckeskravet innebär att berörda parter ska veta att medverkan är frivillig och att de 

själva bestämmer över sin medverkan. Informationen om samtyckeskravet och att 

medverkan kunde avbrytas när som helst fanns med i utskicket och upprepades i 

samband med intervjun. Dessutom tillfrågades respondenterna personligen via mail 

eller telefon innan intervjuerna genomfördes, där det fanns möjlighet att avböja från 

medverkan (Bryman & Bell 2013). Således var det inget tvång att delta i 

undersökningen och det framgick tydligt flertalet gånger. 

 

Den sista principen, konfidentialitetskravet innebär att berörda personers 

personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att andra obehöriga inte kan få tillgång 

till dessa uppgifter, därmed ges uppgiftslämnare största möjliga konfidentialitet. I och 

med att undersökningen inte behandlar etiskt känsliga frågor finns det ingen större risk 

för uppgiftslämnarna att delta i undersökningen. Trots detta är det av stor vikt att 

uppgiftslämnarna känner sig trygga. Intervjuerna hölls i enskilda, ostörda rum för att 

skapa en konfidentiell miljö utan obehöriga. Information som har samlats in hanterades 

endast av författarna med stor med respekt för respondenten och har förvarats utom till 

denna rapport utan några externa parter. Respondenterna blev tillfrågade innan intervjun 

genomfördes om denne ville vara anonym i studien, vilket ingen av respondenterna 

ville. Utöver detta har varje respondent haft möjlighet att läsa igenom resultatet av sin 

intervju, där det var möjligt att ändra samt ta bort känsliga uppgifter i efterhand. 

2.8 Källkritik 

I den genomförda studien användes både primär- och sekundärkällor samt vetenskapliga 

artiklar och böcker. Det har varit viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till dessa 

källor under arbetets gång för att kunna bedöma deras tillförlitlighet (Thurén 2013). 
 

Primärdatan i studien är inhämtad från intervjuer samt kompletterande 

mailkorrespondens. Alvesson och Sköldberg (2008) menar att ett problem vid intervjuer 

kan vara att respondentens svar är något vinklade för att försköna sanningen, både 
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medvetet och omedvetet. De intervjuer som upplevdes ligga i riskzonen för detta var 

intervjuerna med ICAs huvudkontor där svaren kring relationer med leverantörer var 

mycket positiva. Författarna till studien har varit medvetna om detta under arbetets gång 

och anser att eftersom studien intervjuat båda parter i en relation så kunde ändå en 

trovärdig bild av relationen skildras. Vid övriga intervjuer upplevdes respondenten 

svara ärligt och uppriktigt då de bland annat framhävde både positiva och negativa 

aspekter samt att de uppfattades vara trygga med att delge informationen. 
 

De sekundärkällor som använts är främst företagens hemsidor samt årsredovisning. 

Informationen som hämtades var bakgrundsfakta om företagen vilket även stöddes upp 

och verifierades under intervjuerna. Då det enbart handlade om fakta för att kunna 

beskriva företagen anses det inte medföra någon problematik för studiens tillförlitlighet. 
 

Enligt Bryman och Bell (2013) är det viktigt vid referering till artiklar att söka upp 

primärkällan. Det kan vara problematiskt att förlita sig på sekundärreferenser då 

tolkningen som författarna gjort av den ursprungliga texten inte alltid är helt korrekt. 

Därför har författarna till studien i den mån det varit möjligt sökt upp originalreferensen 

för att undvika detta problem. För att säkerställa att de artiklar som använts har varit 

tillförlitliga har de hämtats från vetenskapliga tidskrifter som är peer reviewed, vilket 

betyder att artiklarna granskas av sakkunniga innan de publiceras i tidskriften. 
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3. Teoretisk referensram 

Följande kapitel redogör för studiens teoretiska referensram. Inledningsvis presenteras 

relevanta teorier kring distributionskanaler för att skapa en djupare förståelse för 

studiens område. Vidare introduceras teorier inom inköp och företags val av 

försörjningsstrategi. Avslutningsvis, redogörs för teorier kring kund- och 

leverantörsförhållanden samt makt och beroende i affärsrelationer. 
 

3.1 Distributionskanaler 

Följande delavsnitt ämnar förklara och tydliggöra begreppet distributionskanal för att 

skapa en grundläggande förståelse för det studerade området. Inledningsvis beskrivs 

funktionen av en distributionskanal och distributionsaktörernas roller. Distributions-

kanalens struktur och hur integrationen ser ut mellan aktörerna har visats inverka på 

maktförhållandet mellan kund och leverantör. 
 

Distributionskanalen består av ett antal funktioner som kopplar samman produktionen 

och konsumtion och som transporterar varor eller service från producent till konsument. 

Funktionerna i distributionskanalen är ofta uppdelade mellan producent och konsument 

men det är även vanligt att mellanhänder uträttar delar av funktionen (Bucklin 1966 i 

Nyberg 1998). Dessa aktiviteter består av transport, lagring och hantering av produkter 

som företaget har producerat, administration samt kontroll av varuflöde (Bjørnland m.fl. 

2003). Bucklin (1965) beskriver att en distributionskanal ska ha en struktur som 

minimerar de totala kostnaderna för kanalen och då även för konsumenten. Coughlan 

m.fl (2006) menar att en distributionskanal består av flertalet aktörer som alla är 

beroende av att de andra gör sitt jobb. De uttrycker även vikten av att alla parter bör 

fokusera på slutkonsumenten. Distributionskanalen ska alltså sammankoppla företaget 

med slutkonsumenten med fokus på att bemöta konsumentens behov och önskemål 

(Kozlenkova m.fl. 2015). 
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Fokus inom distributionskanaler ligger som tidigare nämnt på kundens nytta, kundens 

köp initierar därmed en bakåtriktad kedjereaktion som leder till en pull-effekt inom 

kanalen (Gadde & Hulthén 2011; Paulsson & Nilsson 2000). För att 

distributionskanalen ska fungera är det viktigt att det finns en förståelse för hur 

målsättningarna och resurserna ser ut för deltagande företag. Hur relationen ter sig 

påverkas av hur makt, förväntningar, beroende och förhållande till samarbete fördelas 

mellan aktörerna (Bjørnland m.fl. 2003). Aktörerna bör därmed inte ses som 

konkurrenter utan de ska samverka genom åtaganden och tillit för att förbättra deras 

gemensamma prestation (Watson m.fl. 2015). I de flesta branscher är det producenten 

som styr distributionskanalen men när det gäller varudistribution är det ledande 

företaget oftast det som ligger närmast slutkund (Bjørnland m.fl. 2003). Det är även 

vanligt att återförsäljare har en svag position jämfört med producenterna, men i 

livsmedelsbranschen har makten de senaste decennierna förskjutits till återförsäljarna, 

vilket delvis beror på den stora marknadsandel som de innehar (Konkurrensverket 

2011a; Parment & Ottosson 2013). 

3.1.1 Distributionskanalstruktur 

Distributionskanalens struktur samt aktörer som ingår i den beror på vilka varor som 

distribueras (Bjørnland m.fl. 2003). Inom livsmedelsbranschen kan varorna 

kategoriseras som konsumentvaror, då de är avsedda att köpas och användas av 

konsumenter (Trolle 1958). Nyckelaktörerna i distributionskanalen är producenter, 

mellanhänder samt konsumenter (Coughlan m.fl. 2006). För konsumentvaror kan 

distributionskanalen bestå av inga, en eller flera mellanhänder, se Figur 6 (Parment & 

Ottosson 2013).  

 
Figur 6: Direkta och indirekta marknadskanaler på konsumentmarknaden (Baserad på Kotler, 

Armstrong & Parment 2011:335) 

Till gruppen mellanhänder hör främst grossister och detaljister, men kanalen kan även 

inkludera serviceorgan, exempelvis transportföretag och annonsbyråer (Trolle 1958). En 
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grossists uppgift är att sälja produkter till andra mellanhänder inom 

distributionskanalen, såsom detaljist. De tillför värde för en distributionskanal genom 

att utföra flera aktiviteter såsom att exempelvis lagra produkterna, marknadsföra dem, 

hantera kunders fakturering och orderläggning samt sköta betalningar för både 

producenter och detaljist. Vinsten görs genom att köpa in produkter vill ett visst pris 

och sälja till ett högre pris (Coughlan m.fl. 2006). Detaljist säljer direkt till konsumenter 

och den vanligaste formen inom livsmedelsbranschen är butiksförsäljning. De ska enligt 

Trolle (1958:4/1) “[...] tillhandahålla ett för konsumenten passande urval av varor på 

lämplig plats och tid.”. Detaljisten har en viktig roll i distributionskanalen då de 

sammankopplar produkter med konsumenter. Detta gör dem även till en kritisk aktör för 

producenten då det är återförsäljaren som har den slutliga kontakten med konsument 

(Kotler, Armstrong & Parment 2011). Producentens val mellan olika 

distributionskanaler grundas enligt Trolle (1958) främst på ekonomiska eller 

känslomässiga aspekter men det kan även ske på grund av slentrian eller tradition. 

Genom att använda en indirekt distributionskanal ökar tilltron för en producents vara 

och deras kampanjer når lättare rätt målgrupp (Coughlan m.fl. 2006). En annan fördel är 

att producenten kan överlämna ansvaret för aktiviteter associerade med flödet och 

försäljningen av varor (Bloomberg m.fl. 2002). Mellanhänderna kan även bidra med 

expertis, viktiga kontakter och specialisering vilket kommer bidra till lägre kostnader 

(Bloomberg m.fl. 2002). En negativ aspekt med mellanled är att det ständigt pågår 

diskussioner kring priser mellan aktörerna då alla har ett intresse i att få till den bästa 

överenskommelsen för sin egen del (Parment 2006).  
 

I de fall där producenter säljer direkt till slutkund kommer de behöva interagera med en 

stor mängd människor vilket kostar både tid och pengar. Använder de sig istället av 

grossister kan komplexiteten reduceras avsevärt (Coughlan m.fl. 2006). Detta gör att 

transaktionerna kommer reduceras vilket leder till en effektivare process (Bloomberg 

m.fl. 2002). Reducering av mellanled leder till ett effektivare informationsflöde då 

beslutspunkterna minskar (Paulsson m.fl. 2000). Det leder också till en ökad kontroll av 

distributionskanalen för producenten (Parment 2006). Viktigt att poängtera är att när ett 

mellanled tas bort från kedjan betyder inte det att någon funktion elimineras, den 

förflyttas enbart till någon annan aktör (Trolle 1958). 
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Producentkooperativ 

Inom livsmedelsmarknaden är en vanligt förekommande mellanhand 

producentkooperativ. De är producentägda organisationer vars funktion är att öka 

medlemmarnas intäkter genom att tillhandahålla tjänster som stödjer medlemmarnas 

verksamhet (Bijman & Hendrikse 2003). De ska även stärka den ekonomiska positionen 

för jordbrukare (Bijman & Iliopoulos 2014). Enligt Bijman och Hendrikse (2003) har de 

uppkommit på grund av asymmetrisk marknadsmakt. Kooperativen ger producenterna 

stordriftsfördelar vilket motverkar en del av makten för efterkommande steg i 

distributionskanalen. Deras främsta funktion inom kanalen är att tillhandahålla 

marknader för sina medlemmar samt hämta och marknadsföra produkterna (Höhler & 

Kühl 2014). Kooperativen kan ha olika strategiska funktioner för producenten, då de 

kan fungera som marknadsförare, agera som förhandlingsorganisation i form av 

horisontell integration (se Distributionskanalstrategi) eller fungera som en grossist som 

säljer produkterna till detaljister i form av vertikal integration. I det sistnämnda fallet 

har det blivit allt viktigare för kooperativen att expandera, detta för att få större 

förhandlingsmakt gentemot detaljisterna (Bijman & Iliopoulos 2014). 

3.1.2 Integration i distributionskanaler 

Utöver val kring vilka distributionskanaler som ska användas samt antalet mellanled är 

val angående samarbete och integrering inom kanalen viktiga. Kanalstrategier kan 

beskrivas genom begrepp som horisontell integration samt vertikal framåt- eller 

bakåtgående integration (Storhagen 2003). Integration framåt kan betyda att en 

producent säljer direkt till återförsäljaren eller direkt till konsument där den vanligaste 

formen är att producenten säljer direkt till återförsäljaren (Trolle 1958). Detta kan göra 

det enklare för producenten att kontrollera sina försäljningspriser och underlätta respons 

på förändringar i efterfrågan. Integration bakåt kan beskrivas som att en återförsäljare 

övertar vissa grossistfunktioner eller till och med producerar själv, vilket leder till ökad 

kontroll för aktören (Lin m.fl. 2014). Vertikal integration innebär därmed att producent, 

grossist och detaljist integreras men det behöver inte betyda att det finns ett 

ägarförhållande, det kan räcka med franchise- eller samarbetsavtal (Lin m.fl. 2014).  
 

När två eller fler företag på samma nivå i distributionskanalen samarbetar, exempelvis 

två producenter, uppstår horisontell integration. Detta används för att uppnå 
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synergieffekter (Storhagen 2003). Integration leder till ett ökat beroende mellan 

aktörerna vilket gör att en aktörs prestation i stor utsträckning är beroende av att övriga 

aktörer utför sina aktiviteter. Följden av ökad integration är minskad konkurrens då 

aktörerna inte aktivt söker efter bättre erbjudanden (Parment 2006). 
 

Är en distributionskanal inte integrerad är mellanleden fristående från övriga aktörer. 

Användande av fristående mellanled resulterar enligt Trolle (1958) i ett längre avstånd 

mellan producent och slutkonsument, vilket kan vara ett problem för producenten då det 

är viktigt att denne påverkar konsumenten till sin förmån för att lättare sälja 

produkterna. Då mellanleden oftast har andra intressen att bevaka än producenten kan 

detta vara svårt. Därför ligger det i producentens intresse att integrera framåt för att på 

så sätt komma närmare konsumenterna. Producentkooperativ är ett exempel på när 

producenter har integrerat framåt (Trolle 1958). 
 

Enligt Porter (1983) finns det både fördelar samt kostnader vid vertikal integration och 

författaren menar att det är ett viktigt strategiskt val för företag. Vertikal integration 

leder till stabilare relationer vilket gör att det kan utvecklas specialrutiner samt 

effektivare kontakt mellan aktörerna. Det resulterar även i minskad osäkerhet i tillgång 

och prognoser för efterfrågan samt tillgång till distributionskanaler. Det kan dock leda 

till en minskad möjlighet till nya affärskontakter. Författaren diskuterar även en enklare 

form av integration, vertikal samverkan, som reducerar eventuella kostnader som full 

integration kan innebära samtidigt som aktörerna kan dra nytta av fördelarna. Genom 

samverkan skapas en intressegemenskap mellan köpare och säljare vilket underlättar 

samarbetet av transporter och minskar risken för leveransavbrott (Porter 1983). 

3.2 Inköp 

Inköpsfunktionen har idag en central roll inom företag med flertalet uppgifter 

förknippade med inköp (Swindley 1992). Inköp i dagligvaruhandeln handlar till stor del 

om relationer mellan leverantörer och återförsäljare (Varley 2002) och det ses alltmer 

som en strategisk aktivitet (Johansson 2002). Författarna anser därför att teorier kring 

inköp, dess struktur och krav på leverantörer och produkter är viktiga för att kunna 

redogöra för en tydlig bild av hur relationerna mellan aktörerna i distributionskanalen 

kan se ut samt hur de kan påverkas. 
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Enligt Gadde och Håkansson (1998:18) handlar inköp om “[...] företagets sätt att agera 

mot leverantörer.”. Tidigare förknippades inköp enbart med handel av varor och 

förhandling med leverantörer, idag har denna roll vidgats till att innefatta flertalet 

aspekter såsom produktutveckling, marknadsföring, marknadsövervakning (Swindley 

1992). Weele (2012:32) definierar istället inköp som: 

“Styrning av företagets externa resurser på ett sådant sätt att leveranser av 

alla varor, förmågor och all kunskap som är nödvändig för att driva, 

underhålla och styra företagets primära och stödjande aktiviteter säkras på 

ett så fördelaktigt sätt som möjligt.”  

Inköpsteamets roll är även att ta in lönsamma produkter som reflekterar trender på 

marknaden samtidigt som de erbjuder ett varierat urval. Rollen innefattar att 

prognosticera, finna lämpliga leverantörer, förhandla kostnader, se över kvalitet och 

kvantitet samt övervaka leveranser (Rendon 2005; Varley 2001). Då marginalerna inom 

detaljhandeln är små är det essentiellt att kapa kostnader ur försörjningskedjan. Denna 

komplexitet har gjort att försäljnings-, inköps- och logistikfunktionerna de senaste åren 

har integrerats till förmån för en effektivare process, och detta gäller framförallt 

produkter med kort livscykel (Weele 2012). Andra viktiga aspekter är att det 

produktsortiment som tas in är logiskt och genomtänkt då det gör det lättare för 

företaget att bygga sitt varumärke (Parment & Ottosson 2013). Enligt Wills (1990 i 

Varley 2001) ligger inköpsfokuset i livsmedelsbranschen på nya produkter. 

3.2.1 Inköpsstruktur 

Inköpsprocessen kan vara centraliserad eller decentraliserad. Är den centraliserad 

koncentreras resurserna och alla inköp sköts från en och samma avdelning (Gadde & 

Håkansson 1998). Fördelarna med en centraliserad inköpsfunktion är exempelvis att 

köparmakt ökar vilket i sin tur leder till bättre förhandlingsläge. Dessutom kan ett mer 

konsekvent sortiment erbjudas och butikspersonalen kan fokusera mer på kundrelationer 

(Varley 2001). Leverantörskontrakten förhandlas fram centralt för alla butiker och 

kontrakten skrivs oftast på flera år vilket underlättar kommunikationen med leverantörer 

(Gadde & Håkansson 1998; Weele 2012). Problem som kan uppstå är att 
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kommunikationen mellan huvudkontor och butiker är bristfällig vilket kan leda till 

inkonsekvens i målsättningen (Varley 2001).  

 

Har återförsäljarna däremot en stabil efterfrågan på produkterna kan de få mer ansvar 

över inköpet, och funktionen är då decentraliserad. Decentraliseringen gör det lättare för 

butikerna att svara på lokala avvikelser i efterfrågan (Varley 2001) då det leder till 

kortare beslutstider och kvickare respons (Narasimhan & Carte 1990). Det krävs även 

att färskvaror, såsom kött och grönsaker, sköts på lokal nivå för att minimera transporter 

och lagertid. Att kunna svara effektivt på lokala preferenser ökar kundservicen och 

produktiviteten (Varley 2001). Ett problem med denna struktur kan vara att butiker 

förhandlar med samma leverantörer men på egen hand vilket kan resultera i att de får 

olika priser och villkor (Weele 2012). 

 

Har organisationen däremot en inköpsfunktion på både central och lokal nivå ses det 

som en hybridstruktur och då samordnas vissa inköp mellan affärsenheter (Weele 

2012). Enligt Johnson och Leenders (2001) väljer de flesta företag en hybridstruktur för 

sina inköp för att dra nytta av globala inköpssynergier (Trautmann, Bals & Hartmann 

2009). En utmaning vid användandet av hybridstruktur är att identifiera 

synergipotentialer och utreda hur och till vilken grad integrationen ska ske (Trautmann 

m.fl. 2009), det vill säga till vilken grad beslut ska centraliseras eller om ansvaret 

istället ska ligga på varje enskild butik (Trautmann, Bals & Hartmann 2009). 

3.2.2 Leverantör- och produktkrav 

Det är viktigt att göra ett genomtänkt val av leverantör för att bygga en pålitlig 

leverantörsbas, som bidrar till en framgångsrik försörjningskedja och som i sin tur 

bidrar till kostnadsbesparingar (Handfield m.fl. 2011; Weele 2012). Enligt Varley 

(2001) är det i allmänhet leverantörer som söker upp återförsäljare men författaren säger 

samtidigt att det upplevs vara svårt för leverantörer att nå återförsäljarna. Oftast initieras 

kontakt genom en intervju eller ett möte vid en handelsmässa (Varley 2001). För att 

välja rätt leverantör upprättar det köpande företaget en inköpsorderspecifikation med 

alla specifikationer som behövs (Weele 2012).       
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I dagligvaruhandeln och främst vid inköp av färskvaror fann White (2000) att 

produktens kvalitet, leverantörens förmåga att vara flexibel, tillförlitligheten till 

leverantören samt produktens volym och pris var grundläggande krav för att ens initiera 

en relation med en leverantör. Ytterligare faktorer som påverkar valet av leverantör 

inom dagligvaruhandeln är den geografiska närheten, kapacitet, ekonomisk stabilitet 

och om leverantören har några avtal med konkurrenter till det köpande företaget 

(Eastham m.fl. 2001). Tidigare studier har visat att just pris samt lönsamhet har varit 

den viktigaste faktorn vid inköp och val av leverantörer (Banting & Blenkhorn 1988; 

Nilsson 1977). Johnston & Lewin (1996) har efter en genomgång på ämnet däremot 

konstaterat att pris inte längre är den avgörande faktorn. De menar att produktens 

kvalitet och service är viktigare och att priset bara avgör när leverantörer är likvärdiga i 

de övriga kriterierna. För närodlade produkter visar en studie av Abatekassa och 

Peterson (2011) att pris, volym och kvalitet är viktiga parametrar vid leverantörsval men 

de menar även att förtroende, tillförlitlighet och informationsutbyte är betydelsefulla. 

Studien visar också att det är enklare för dessa leverantörer att skapa marknadstillträde 

genom lokala oberoende återförsäljare än stora kedjor (Abatekassa och Peterson 2011).  

3.3 Försörjningsstrategi 

Ett köpande företags försörjningsstrategi har stor inverkan på hur relationen ser ut med 

leverantörerna. Följande delavsnitt kommer att redogöra för ett företags val av global 

och lokal försörjning, då de geografiska avstånden har stor betydelse för 

produktkategorierna som behandlas i studien. Antalet leverantörer som ett företag 

väljer att samarbeta med påverkar relationen mellan köpare och säljare. Ju fler 

leverantörer ett köpande företag har desto svårare blir det att ha en nära affärsrelation. 

3.3.1 Global och lokal försörjning 

En viktig aspekt vad gäller ett företags försörjningsstrategi och leverantörsstruktur är 

om ett företag väljer att försörja sig lokalt eller globalt. Att försörja sig lokalt betyder att 

företaget söker leverantörsrelationer endast i närliggande område med korta avstånd 

medan global försörjning betyder att företaget söker leverantörsrelationer över hela 

världen (Mattsson 2002). Tidigare studier har visat en ökad trend för globala inköp 

(Cho & Kang 2001; Fraering & Prasad 1999; Mohamad, Julien & Kay 2009; Trent & 

Monczka 1998; Varley 2001) och den största anledningen till varför företag väljer att 
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söka sig till leverantörer utomlands är och har länge varit prisbilden (Handfield m.fl. 

2011; Varley 2001). Företag vill köpa produkter med hög kvalitet till en så låg kostnad 

som möjligt för att skapa konkurrensfördelar (Cho & Kang 2001). Ytterligare en 

anledning till global försörjning är tillgänglighet, många produkter går inte att finna i 

närområdet och måste därför köpas globalt (Cho & Kang 2001; Handfield m.fl. 2011). 

Exempel på produkter som länge importerats på grund av brist på lokal tillgänglighet är 

kaffe och bananer (Varley 2001). Antalet potentiella leverantörer ökar drastiskt vid 

global försörjning vilket gör det lättare för företag att använda sig av fler leverantörer 

och på så sätt sprida risken om något skulle hända en leverantör (Dutton 2008).  

 

Det finns även ett antal hinder och negativa aspekter med global försörjning (Handfield 

m.fl. 2011), det är svårare samt innebär en högre komplexitet än lokal försörjning på 

grund av flertalet faktorer (Cho & Kang 2001). En barriär är avståndet vilket ökar 

ledtiderna och gör att logistiken blir komplex och därför svårare att hantera (Handfield 

m.fl. 2011; Weele 2012). Ett långt avstånd till leverantören kan även bli problematiskt 

om leverantören finns i en annan tidszon och bidrar till minskade 

kommunikationsmöjligheter samt minskad flexibilitet (Mattsson 2002). Det kan även 

vara svårt att kontrollera kvaliteten på produkterna (Narasimhan & Talluri 2009). Ett 

annat hinder för att global försörjning ska fungera optimalt är de kulturella skillnaderna 

(Handfield m.fl. 2011), vilket kan omfatta värderingar, attityder, seder, religion samt 

språk. Dessa skillnader kan leda till missar i kommunikationen och att förväntningarna 

på varandra inte matchar (Cho & Kang 2001). Både språkbarriärer och olika beteenden 

samt förhållningssätt kan försvåra en utveckling mot partnerskap mellan företaget och 

leverantören (Mattsson 2002). 

 

Alternativet till global försörjning är som tidigare nämnts lokal försörjning vilket 

betyder att företag istället söker leverantörer i närområdet (Mattsson 2002). Enligt 

Gadde och Håkansson (2002) är det fördelaktigt att avståndet till leverantören är 

geografiskt nära då beroendet ökar mellan parterna vilket är bra vid frekventa inköp. Ju 

närmare en leverantör finns, desto lägre blir transportkostnaderna samtidigt som 

leveranserna kan ske mer frekvent och i mindre kvantiteter. Dessutom förbättras 

förutsättningarna för att utveckla ett partnerskapssamarbete med leverantören på kortare 

avstånd. Drivkrafterna för att ett företag ska försörja sig lokalt är därmed att 
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informationsutbytet blir effektivt, den personliga kontakten mellan parterna ökar, 

leveransflexibiliteten blir större samtidigt som leveranserna kan ske frekventare och 

serviceutbudet till produkten kan öka (Mattsson 2002). Att använda lokal försörjning 

stödjer även den lokala industrin vilket kan ge en återförsäljare ett positiv anseende 

bland konsumenter (Varley 2001). Däremot kan priset bli högre samtidigt som 

kvaliteten bli sämre än om ett företag skulle välja en global leverantör (Mattsson 2002; 

Tunisini m.fl. 2011). Ytterligare hinder med lokal försörjning är enligt Crone (2002) att 

kapaciteten ofta är otillräcklig samt bristen på tillgänglighet, alla produkter finns inte att 

tillgå från lokala producenter.  

3.3.2 Antal leverantörer 

Ett viktigt val vad gäller företags försörjningsstrategi är antalet leverantörer som ska 

användas för varje produkt (Handfield m.fl. 2011; Yu, Zeng & Zhao 2009). Detta val är 

av stor vikt då det hjälper företag att minimera osäkerheten i leveranser och vid 

variationer i efterfrågan (Yu, Zeng & Zhao 2009). De tre vanligaste 

försörjningsstrategierna kan enligt Yu, Zeng & Zhao (2009) delas in i single sourcing, 

dual sourcing och multiple sourcing. Valet av strategi baseras på företagets behov, 

vilken relation som önskas, nivån av beroende som kan accepteras samt konkurrensen 

på marknaden (Heese, 2015). Singel sourcing innebär att företaget enbart använder sig 

av en leverantör för en viss produkt (Gadde & Håkansson 1998; Yu, Zeng & Zhao 

2009) och är den simplaste av ovan nämnda strukturer (Cousins m.fl. 2008). Denna 

strategi strävar efter partnerskap mellan företag och leverantör för att främja samarbete 

och uppnå gemensamma fördelar (Burke, Carrillo & Vakharia 2007). Därför går trenden 

idag mot att använda sig av ett fåtal leverantörer (Handfield m.fl. 2011; Heese 2015), 

vilken även kan bero av ökad kunskap om de höga kostnaderna som uppkommer till 

följd av leverantörshantering (Gadde & Håkansson 1999). Samtidigt innebär denna 

struktur högst beroende för företaget av nämnda sourcingalternativ vilket kan vara en 

negativ aspekt (Cousins m.fl. 2008). Betydande nackdelar med denna 

försörjningsstrategi är att den utsätter företaget för förseningsrisk (Burke, Carrillo, & 

Vakharia 2007) och att den kan sätta företaget i en underlägsen position (Cousins m.fl. 

2008).  
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Dual sourcing betyder att företaget använder sig att två leverantörer där exempelvis den 

ena leverantören innehar övervägande delen av leveranserna för att denne erbjuder 

bättre pris och tillförlitlighet (Yu, Zeng & Zhao 2009). Multiple sourcing går ett steg 

längre och omfattar användandet av flertalet leverantörer för en viss produkt (Cousins 

m.fl. 2008). Ett betydande argument för att använda fler leverantörer är att företag på så 

sätt kan undvika att göra sig för beroende av en leverantör (Gadde & Håkansson 1999). 

Studier har även visat att multiple sourcing reducerar osäkerheten vid inköp samt att det 

är en bra metod för riskhantering då det minskar konsekvensen av att välja fel 

leverantör (Christopher m.fl. 1985). En annan fördel med denna strategi är att företag 

kan få leverantörerna att konkurrera med varandra, både vad gäller pris men även 

effektivitet. Multiple sourcing är mer svårhanterligt än single sourcing och kräver därför 

mer resurser (Burke, Carrillo & Vakharia 2007). 

 

Som tidigare nämnt bidrar single sourcing till att den utvalda leverantören innehar en 

hög förhandlingsmöjlighet relativt övriga leverantörer. Enligt Heese (2015) bör därför 

en svag köpare föredra att dela upp sina beställningar mellan olika leverantörer för att 

upprätthålla alternativa vägar. En stark köpare kan däremot välja att använda sig av 

single sourcing vilket bör leda till högre effektivitet (Heese 2015). Gadde och 

Håkansson (1999) menar dock att single sourcing som strategi ökar köparens 

förhandlingsstyrka då denne blir mer ekonomiskt attraktiv som motpart. Inom 

detaljhandeln har det skett en förändring till att detaljisterna strävar efter att minska 

antalet leverantörer (Gadde & Hulthén 2011). Oftast vill dock inte parterna att någon 

ska bli för beroende av affären och vill därför inte att den ska uppgå till mer än 35-40 

procent av den totala verksamheten (Handfield et al. 2011). 

3.4 Kund- och leverantörsrelationer 

Studiens syfte är att kartlägga affärsrelationer i distributionskanalen för ekologisk samt 

närodlad frukt och grönt, därför avser följande delavsnitt behandla viktiga aspekter i 

förhållandet mellan kund och leverantör. De intervjuer som genomfördes inom ramen 

för studien visade på att samverkan, förtroende och personlig relation var viktiga 

aspekter för affärsrelationen.  
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Ett företag har i huvudsak relationer med två typer av företag; leverantörer och köpare 

(Håkansson 1994). Inom industriell marknadsföring och inköp är en nyckelpremiss att 

företag inte är isolerade enheter utan måste ta hänsyn till andra parter (Håkansson & 

Snehota 1990). Varje relation påverkas därmed av sin omgivning och för att förstå 

affärsrelationen måste den ses ur ett nätverksperspektiv, det vill säga i sitt sammanhang 

(Andersson, Håkansson & Johansson 1994). Företag kan inte kontrollera eller leda 

andra företag i nätverket, men huvudrelationen mellan två företag kan påverkas av en 

tredje part i nätverket (Håkansson & Snehota 1990). Ett företags relationer till andra 

företag kan både positivt och negativt påverka relationen till andra företag i nätverket 

(Andersson, Håkansson & Johansson 1994). 
 

Framgångsrika affärsrelationer mellan leverantörer och köpare har visat sig leda till 

konkurrensfördelar för parterna. Därför är det viktigt för företag att förstå vilka faktorer 

som påverkar relationerna. Några faktorer som har visat sig ha en inverkan på 

affärsrelationer är samverkan och samarbete, förtroende samt personliga relationer 

mellan parterna (Powers & Reagan 2007). Nedan följer en beskrivning av dessa faktorer 

som valts ut då de ansågs vara relevanta för denna studie. 

3.4.1 Samverkan 

Graden av samarbete varierar i olika relationer där exempelvis företag som hanterar 

komplexa produkter, till skillnad från enkla produkter, brukar kräva hög grad av 

samarbete samt en nära kund- och leverantörsrelation (Axelsson 1992). Det är viktigt att 

företag bestämmer vilken typ av relation de vill ha med sina leverantörer, för att företag 

exempelvis inte ska ha en oönskad relation som kostar mer än vad den ger (Gadde & 

Håkansson 1998). Mattsson (2002) skiljer på två olika typer av kund- och 

leverantörsförhållanden med olika grader av samverkan; traditionell respektive 

partnerskapsförhållande. Det traditionella kund- och leverantörsförhållandet 

karaktäriseras av ett konkurrensförhållande. De olika parterna tävlar om 

vinstmarginalerna och det är en fråga om att vinna eller förlora (Mattsson 2002). Om en 

part upplevs ha maktövertag över en annan part, menar Emerson (1962) att den svagare 

parten kommer ägna sig åt maktbalanserande aktiviteter för att förändra 

beroendeförhållandet. Parterna försöker därmed alltid att undvika beroendeförhållanden 

(se mer under 3.5.2 Maktpositioner: Beroendeperspektiv). Konsekvensen av ett 
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traditionellt kund- och leverantörsförhållande kan dock bli en fragmenterad 

leverantörsmarknad med små leverantörer, som har begränsade möjligheter att 

vidareutvecklas. Dessutom utsätts leverantörerna oftast för prispress i sådana 

förhållanden (Mattsson 2002).  

 

Mattsson (2002) menar att det i många lägen krävs en nära relation för att kunna 

effektivisera en försörjningskedja. Ett exempel på hur en försörjningskedja kan 

effektiviseras är en ökad grad av tvärorganisatorisk integration, vilket innebär en 

långtgående samverkan mellan kunder och leverantörer. Det kan exempelvis innebära 

att leverantören tar över ansvaret för vissa arbetsuppgifter i en process. Även Gadde & 

Håkansson (1998) poängterar att leverantörsrelationer går mot att fördjupas och att ingå 

partnerskap blir allt mer betydelsefullt. Idag delas information i större grad med 

leverantörer och funktioner integreras mer än tidigare. Det är även vanligare att företag 

utbildar sina leverantörer och stödjer dem i produktutvecklingen (Paulsson & Nilsson 

2000:75; Weele 2012). Det finns däremot även nackdelar med nära förbindelser i och 

med att parterna kan hamna i beroendeställning och att det alltid kostar mer med 

relationer som avviker från standardlösningar. Därför kan ett företag inte ha nära 

relationer med alla sina leverantörer (Gadde & Håkansson 1998).  

 

Den andra typen av kund- och leverantörsförhållande, partnerskapsförhållande, 

karaktäriseras av en intim samverkan samt en frekventare kontakt där fler personer är 

inblandade än i ett traditionellt förhållande. I sådana förhållanden existerar ett 

vinna/vinna-spel mellan parterna och det är försörjningskedjans samlade 

konkurrenskraft som är det viktiga för att bli framgångsrik samt öka parternas 

vinstmarginaler. I och med ett intimt förhållande, högre grad av integration och långa 

kontrakt ökar även risken i ett partnerskapsförhållande. För att bilda ett partnerskap vill 

båda parterna maximera samarbetet och kunden vill ha få leverantörer och involverar 

sina leverantörer i sin strategi. Leverantören vill bidra till att öka kundens 

konkurrenskraft och dra nytta av beroendet (Mattsson 2002). Enligt Dwyer, Schurr och 

Oh (1987) kan relationen jämföras med ett äktenskap, hur bra den fungerar beror på hur 

väl parterna underhåller den. Fördelar som parterna kan utvinna av en god relation är 

minskad osäkerhet, ett hanterbart beroende och ökad effektivitet tack vare bättre 

kommunikation och samarbete (Dwyer m.fl. 1987). 
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3.4.2 Förtroende 

Förtroende inom affärsrelationen har ofta definierats som “[...] i vilken utsträckning ett 

företag tror att affärspartnern är ärlig och/eller välvillig” (Andersen & Kumar 

2006:523 egen översättning). Förtroende har visat sig vara ett viktigt kriterium både för 

leverantörer och köpare för att kunna bygga framgångsrika långsiktiga affärsrelationer 

(Geyskens m.fl. 1996; Hingley m.fl. 2015). Att bygga upp en förtroendefull relation är 

en omfattande process som kan ta mellan sex och 18 månader (Jones m.fl. 2014). När 

förtroendet mellan parterna ökar, ökar även informationsutbytet för aktiviteter vilket 

gynnar båda parter. Det ökar även graden av samarbete för reducering av osäkerhet och 

risk, givet att samarbetet leder till ömsesidig nytta (Lee m.fl. 2010). Genom ett ökat 

informationsutbyte mellan parterna kan både leverantörers och kunders prestation öka 

då parterna delar strategisk information vilket leder till högre effektivitet (Klein & Rai 

2009). Ett högt förtroende minskar även hotet för ett opportunistiskt beteende inom 

affärsrelationen, såsom att någon part exempelvis letar efter andra affärspartners, 

samtidigt som det även minskar ledningskostnader då det reducerar konflikter mellan 

parterna (Jones m.fl 2014). Förtroende främjar även sannolikheten till ökad flexibilitet 

samt anpassningsförmåga vilket stärker parternas relation (Andersen & Kumar 2006). 
 

Det kan dock vara problematiskt för mindre företag att bygga upp ett förtroende på 

grund av begränsad makt samt begränsade resurser, studier har visat att det kan vara 

både kostsamt och tidskrävande. Lyckas en mindre aktör signalera förtroende finns det 

potential till att bygga upp en fördelaktig relation och bli en eftertraktad partner. Genom 

att utveckla rutiner för att signalera trovärdighet kan samarbetsrelationer byggas, vilket 

kan hjälpa företag att uppnå konkurrensfördelar (Jones m.fl. 2014). 
 

Förtroende kan enligt Dowel m.fl. (2015) och Lewis och Weigert (1985) delas upp i två 

dimensioner; kognitivt förtroende och affektivt förtroende. Kognitivt förtroende 

kommer från förpliktelse och engagemang och är byggt på rationella anledningar. 

Motparten kan exempelvis vara förtroendeingivande då den håller sitt ord eller löfte 

samt uppfyller avtalade kontrakt (Dowel m.fl. 2015). Affektivt förtroende grundas på 

den personliga relationen mellan parter och genereras genom känslor, omsorg och den 

oro som partnern visar. Det är ett känslomässigt band som utvecklas genom interaktion 

och byggs upp över tid (Dowel m.fl. 2015). Förtroendet är en tro om att parten bryr sig 
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och att den därför inte kommer agera på ett sätt som skadar affärsrelationen. 

Dimensionerna är inte isolerade och alla förhållanden har inslag av båda (Lewis och 

Weigert 1985). 

3.4.3 Personlig relation  

I de flesta företag är det säljarens roll att inleda och utveckla relationer med kunder, 

därför är säljarens egenskaper och personlighet viktiga för hur lyckosam en 

affärsrelation är (Kumar m.fl. 2014). Personliga relationer är generellt sätt viktiga för att 

affärsrelationer ska fungera, då avsaknad av personkemi ofta är en anledning till varför 

affärsrelationer misslyckas med att utvecklas alternativt misslyckas med att 

upprätthållas en över tid (Andersen & Kumar 2006). Relationsutveckling är ur ett 

strategiskt perspektiv även viktigt då nära kontakter inom sitt nätverk och förvaltande 

av kundkontakter är en långsiktig investering som är en tillgång för företaget (White 

2000). En nära relation länkar samman köpare och säljare och fungerar som motivation 

till att fortsätta en affärsrelation (Powers & Reagan 2007), det har även en positiv 

inverkan på kommunikationen mellan parterna (Gaur m.fl. 2012). Studier har även visat 

att företag som har långa, lyckade affärsrelationer har konkurrensfördel jämfört med 

företag som inte har det (Dwyer m.fl. 1987; Power & Reagan 2007). Nära relationer 

resulterar i att leverantörens konkurrenter får en högre inträdesbarriär till köparen och 

att den utvalda leverantörens produkter verkar på en mer stabil marknad. För köparen 

leder det till kortare ledtider, bättre priser och förbättrad service (Boles m.fl. 2000). 
 

Gaur m.fl. (2012) har genom en studie funnit bevis som menar att det är nödvändigt för 

köpare och säljare att ha likheter för att ha en nära affärsrelation. Genom att det finns 

likheter i framträdandet, som personlighet, klädstil, tal och utseende, känner sig parterna 

mer bekväma och det är lättare att skapa ett förtroende (Gaur m.fl. 2012). 

Igenkänningsfaktorn gör att det blir lättare att kommunicera, förstå varandra och att 

uppnå en transparent relation (Boles m.fl. 2000). 
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3.5 Makt och beroenden 

Syftet med studien är att undersöka maktbalansen mellan aktörerna inom den studerade 

distributionskanalen. Följande delavsnitt avser därför behandla makt och beroenden i 

kund- och leverantörsrelationer. Inledningsvis diskuteras definitioner av makt som följs 

av beroenden inom affärsrelationer och avslutas med att redogöra för kunder och 

leverantörers förhandlingsstyrka. Teorin mynnar ut i en analysmodell där författarna 

till studien har identifierat faktorer som tros påverka maktbalansen mellan köpare och 

säljare.   

3.5.1 Definition av makt 

Det finns författare (Gummesson 1999; Doney & Cannon 1997) som ser makt som 

negativ och hämmande för en effektiv affärsrelation, och att samarbete samt förtroende 

är avgörande för framgången av affärsrelationen. Andra författare (Campbell 1997; 

Earp 1999) menar dock att makt inte alls är negativt för affärsrelationen och menar att 

inte alla relationer kan eller behöver resultera i ömsesidig nytta präglat av förtroende. 

Det finns inte en uttalad definition av vad makt är och därför behöver begreppet redas ut 

(Belaya, Gagalyuk & Hanf 2009). I en ekonomisk kontext har bland annat Emerson 

(1962) definierat makt som en aktörs förmåga att påverka och styra en annan aktör att 

göra något som denne inte hade gjort annars. Denna definition har sedan citerats och 

liknande definitioner har använts av andra författare (Coughlan m.fl. 2006; Cox 2002; 

Lukes 1974). El-ansary & Stern (1972) hävdar mer specifikt att makt på en marknad är 

en aktörs förmåga att påverka beslutsvariablerna för marknadsstrategin av en annan 

aktör, som befinner sig på en annan nivå i en given distributionskanal. För att denna 

påverkan ska klassas som makt borde den vara annorlunda jämfört mot den berörda 

aktörens ursprungliga påverkan över sin egen marknadsstrategi (El-ansary & Stern 

1972). Gemensamt för den ekonomiska kontexten är att aktörerna motiveras av vinst 

menar Belaya, Gagalyuk och Hanf (2009). Därför handlar det i denna kontext mer 

precist om att tjäna pengar, äga värdefulla tillgångar, minimera kostnader och maximera 

sin egen nytta även om det krävs aggressiva åtgärder (Belaya, Gagalyuk & Hanf 2009). 

Porter (1979) och Chen (2008) tar fasta på detta och menar att makt å ena sidan är en 

kunds förmåga att få igenom sina kontraktsvillkor och att tillskansa sig låga priser. Å 
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andra sidan är makt en leverantörs förmåga att få igenom sina kontraktsvillkor och ta ut 

högre priser än marknadens standard.   

3.5.2 Maktpositioner: Beroende mellan kund och leverantör 

Emerson (1962) hävdar att en makt är en funktion av beroende. Vidare menar 

författaren att en aktörs beroende av en annan aktör beror av dels brist i tillgång på 

resursen, dels av resursens nytta. Cox (2002) har sedan utvecklat en modell för detta 

och menar att nyttan handlar om den utsträckning som ett samarbete kan bidra till att 

uppfylla företagens mål. Bristen refererar till den utsträckning en aktör kan uppnå sina 

mål utanför det aktuella samarbetet. Denna brist är beroende av om det finns aktörer 

som kan ersättas i det givna samarbetet eller inte. När nytta och begränsning inte 

matchas mellan aktörerna i förhandlingen uppstår asymmetri i maktbalansen. En aktör 

kan fiktivt uppfatta sig som beroende av en annan aktör vid informationsasymmetri. 

Detta kan uppstå om kunden exempelvis har missuppfattat standardiseringsgraden på 

sin produkt eller har bristande information om vilka alternativ som finns. Leverantören 

kan i sin tur också få ett fiktivt maktövertag om köparen inte har tillräckligt med 

information om vad det kostar att tillverka produkten och leverantören har därför 

möjlighet att ta ut högre marginaler. Det kan dock vara så att informationen kostar mer 

att ta reda på än vad kunden förväntas spara med informationen och därför lägger 

kunden säkerligen inga resurser för att skaffa sig informationen (Cox 2001; Cox 2002). 

Figur 7 visar de viktigaste attributen, som Cox (2001:14) har identifierat för olika typer 

av köpar- och leverantörsrelationer. 
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Köpardominans Ömsesidigt beroende 

• Få köpare/många leverantörer 
• Köparen har hög andel den av total 

leverantörsmarknad 
• Leverantören är högst beroende av 

köparen för inkomst med begränsade 
alternativ. 

• Leverantörens kostnader för att byta 
köpare är höga 

• Köparens kostnader för att byta leverantör 
är låg 

• Leverantörens erbjudande är av 
commodity-typ och standardiserat 

• Köparens sökkostnad är låg 
• Leverantören har ingen 

informationsasymmetrifördel gentemot 
köparen 

• Få köpare/få leverantörer  
• Köparen har relativt hög andel av den 

totala leverantörsmarknaden 
• Leverantören är högst beroende av 

köparen för inkomst med begränsade 
alternativ 

• Leverantörens kostnader för att byta 
köpare är höga 

• Köparens kostande för att byta leverantör 
är höga 

• Leverantörens erbjudande är inte av 
commoditiy-typ och kundanpassad 

• Köparens sökkostnader är höga 
• Leverantören har signifikant 

informationsasymmetrifördel gentemot 
köparen  

Oberoende Leverantörsdominans 

• Få köpare/många leverantörer 
• Köparen har låg andel av den totala 

leverantörsmarknaden 
• Leverantören är inte beroende av köparen 

för sin inkomst och har många alternativ 
• Leverantörens kostnader för att byta 

köpare är låga 
• Köparens kostnader för att byta leverantör 

är låga 
• Leverantörens erbjudande är av 

commodity-typ och standardiserade 
• Köparens sökkostnader är relativt låga  
• Leverantören har bara begränsad 

informationsasymmetrifördel gentemot 
köparen 

• Många köpare/få leverantörer  
• Köpare har låg andel av den totala 

leverantörsmarknaden 
• Leverantören är inte alls beroende av 

köparen och har många alternativ  
• Leverantörens kostnader för att byta 

köpare är låga 
• Köparens kostnader för att byta leverantör 

är höga  
• Leverantörens erbjudande är inte av 

commodity-typ och kundanpassade 
• Köparens sökkostnader är mycket höga 
• Leverantören har hög 

informationsasymmetrifördel gentemot 
köparen 

Figur 7: Cox maktmatris med attribut för respektive maktposition (Cox 2001:14). 
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Cox (2001) har kommit fram till fyra grundläggande maktpositioner som köparen kan 

befinna sig i; köpardominans, ömsesidigt beroende, oberoende och leverantörs-

dominans. Köpardominans betyder att köparen har stark maktposition för att kunna 

utnyttja leverantörens kvalitet, kostnadsförbättring och öka sin egen avkastning i 

förhållande till leverantören. I det ömsesidiga beroendet har både köpare och leverantör 

de resurser som krävs för att aktörerna ska ha ett nära samarbete. Ingen av aktörerna har 

en maktposition för att tvinga den andra parten att gör något som denne inte vill, vilket 

resulterar i att leverantören får en lite högre avkastning än standard medan köparen får 

en lite lägre avkastning än idealt. Vid oberoende mellan köpare och leverantör finns 

inga betydande hävstångsmöjligheter. Både leverantören och köparen får acceptera de 

rådande priserna. Priserna och kvalitetsnivån är oftast inte fördelaktig för leverantören 

som tvingas att ha en normal avkastning. Slutligen, vid leverantörsdominans har 

leverantören en stark maktposition. Vanligtvis kan det finnas hinder för andra 

leverantörer att ge sig in på marknaden och köparen blir en tagare av både pris samt 

kvalitet.  
 

Enligt Coughlan m.fl. (2006) leder asymmetriska relationer till att den mer beroende 

parten kan bli utsatt för exploatering, både gällande ekonomiska och icke-ekonomiska 

termer. Detta kan uppstå även när den mindre beroende parten i distributionskanalen 

inte aktivt utövar sin makt då den svagare parten ändå påverkas om dennes verksamhet 

minskar. Asymmetriska relationer brukar leda till fler konflikter, mindre förtroende 

samt lägre grad av engagemang än oberoende relationer. Enligt författaren finns det två 

tillvägagångssätt för den beroende parten i denna situation; försöka minska obalansen 

eller acceptera situationen. Obalansen kan minskas genom att utveckla alternativa 

affärskontakter, alltså diversifiera sig för att reducera risken att bli utnyttjad. Andra 

alternativ är att organisera en koalition eller till och med lämna marknaden. Utöver detta 

är ett alternativ att öka den andra partens beroende genom att erbjuda mer 

differentierade produkter. Den vanligaste reaktionen för asymmetriska relationer är 

dock acceptans för situationen. Den beroende parten försöker då göra det bästa av 

situationen genom att investera mycket resurser på relationen och hoppas på att de blir 

så pass viktiga för aktören att deras värde ökar (Coughlan m.fl. 2006). White (2000:10) 

beskriver detta med att:  
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“A company which feels like a hostage in the relationship will, naturally, try 

to reduce its dependence on its partner, but would in fact gain much more 

by trying to become a more valuable resource to the partner, thereby 

moving the relationship closer to interdependence.” 

Geysken m.fl. (1996) menar att asymmetriska relationer inte behöver vara negativa för 

den beroende parten om de lyckas utveckla en förtroendefull relation. Förutsatt att de 

utvecklar förtroende så kan även asymmetriska relationer bli framgångsrika. Därför bör 

fokus enligt författaren ligga på att bygga förtroende, inte på att förändra 

beroendestrukturen (Geysken m.fl. 1996). Även Hingley (2005) hävdar att beroende 

inom distributionskanaler inte nödvändigtvis behöver vara negativ men författaren 

menar samtidigt att den svagare parten måste acceptera situationen för att kunna bygga 

relationer. 
 

Mattsson (2002) menar att kunden, å ena sidan, försöker minska sitt beroende av 

leverantören genom att ha många leverantörer, låga utvecklingskostnader för att 

utveckla leverantörsförhållanden, korta leverantörsavtal och undvika integration bakåt i 

försörjningskedjan (Mattsson 2002). Leverantören, å andra sidan, försöker minska sitt 

beroende av kunden genom att inte ha en dominerande kund, ha höga 

avvecklingskostnader för kunden och undvika integration framåt i försörjningskedjan 

(Mattsson 2002).  
 

 
Figur 8: Indikatorer på grad av beroende i kund- och leverantörsrelationer (Mattsson 

2002:116). 
 

Kundföretag 

•  Andel av totala affären 
•  Riskmoment om leverantör 

misslyckas 
•  Kostnader att byta leverantör 
•  Tillgängliga alternativ 
•  Leverantörens andel av den totala 

inköpskostnaden 

Leverantörsföretag 
•  Andel av leverantörens 

verksamhet 
•  Betydelse om relationen upphör 
•  Strategisk betydelse för 

verksamheten 
•  Antal direkta konkurrenter 
•  Grad av differentiering i 

produkter och service 
•  Prisfördel relativt konkurrenter 
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3.5.3 Maktbalansen: Kund och leverantörers förhandlingsstyrka 

Cox (2002) hävdar att makt är relativ, då inget företag har makt i alla kontexter och ett 

företags makt ändras därmed om kontexten ändras. Vidare menar författaren att kund- 

och leverantörsförhållanden inte bara kan handla om makt, då det alltid finns ett 

gemensamt intresse och att två parter är beroende av varandra i den utsträckning att de 

båda kan erbjuda något som den andra vill ha. Även om det finns ett gemensamt 

intresse behöver det inte betyda att intresset är det samma för båda parter, då det ofta 

finns ofta motstridiga intressen (Cox 2002). Mattsson (2002) menar dock att relationen 

kommer fortskrida så länge parterna känner att de kan utvinna något av relationen och 

att det upplevs som acceptabelt i förhållande till de resurser som relationen kräver. 
 

Porter (1979;2008) funnit flera karaktärsdrag för inflytelserika kund- respektive 

leverantörsgrupper i sin femkraftsmodell. Porter (1979;2008) menar att kunder med 

makt kan använda denna till att pressa inköpspriser, kräva mer service och bättre 

kvalitet. Författaren menar vidare att aktörerna i en industri konkurrerar om 

vinstmarginal och menar att en kundgrupp har makt om de har förhandlingsinflytande i 

förhållande till industrin, och denna kraft förstärks om de är priskänsliga. Kundgrupper 

med god maktposition karaktäriseras bland annat av: 
 
• Om det finns få köpare och kundmarknaden är mer koncentrerad än den övriga 

industrin den säljer till. Köpare som köper stora volymer är speciellt kraftfulla i 

branscher där de fasta kostnaderna är höga, vilket ökar kraven på för industrins 

beläggningsgrad och resursutnyttjande. 

• Om branschens produkter är standardiserade eller har en låg differentieringsgrad, 

vilket bidrar till att köparen alltid kan hitta alternativ på marknaden och gör att 

köparen kan ställa leverantörer mot varandra för att bland annat sänka 

inköpskostnader. 

• Om det uppstår få kostnader om köparen skulle byta leverantör. 

• Om köpare kan hota med att integrera bakåt och tillverka industrins produkter själv 

då leverantören är för lönsam. 

• Om produkten som köps från leverantören står för en stor del av köparens totala 

inköpskostnad tenderar förhandlingarna att bli tuffare. Om produkten däremot står 
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för en liten del av köparens totala inköpskostnad tenderar köparen bli mindre 

priskänslig. 

• Om kundgruppen har dålig lönsamhet tenderar förhandlingarna också att bli tuffare. 

Lönsamma köpare däremot tenderar generellt att vara mindre priskänsliga. 

• Om produkterna i industrin varken bidrar till att sänka kundens kostnader eller att 

öka lönsamheten kommer det att handla mycket om vilket pris leverantören kan 

erbjuda. 
 

Å andra sidan menar Porter (1979; 2008) att leverantörer med makt kan använda denna 

till att ta ut högre priser och för att sänka produktkvaliteten. På detta vis kan 

leverantörerna ta stora delar av lönsamheten på marknaden om de andra aktörerna är 

oförmögna att föra vidare kostnaderna i sina egna priser. Leverantörsgrupper med god 

maktposition kännetecknas bland annat av: 
 

• Om leverantörsmarknaden domineras av ett fåtal stora aktörer och att 

leverantörsmarknaden är mer koncentrerad än den övriga marknaden. 

• Om leverantörsgruppen inte är starkt beroende av industrins intäkter. Leverantörer 

som är verksamma inom flera branscher har möjlighet att utvinna maximal 

lönsamhet ifrån alla dessa branscher. 

• Om aktörerna på marknaden har höga kostnader för att byta leverantörer då det 

exempelvis är svårt att flytta på leverantören för att investeringar har gjorts där. 

• Om leverantörer kan erbjuda differentierade produkter så att det uppstår kostnad för 

att byta leverantör för att kunden exempelvis har investerat i leverantörens 

verksamhet.  

• Om det inte finns några substitut för vad leverantörsgruppen erbjuder, det vill säga 

inte finns några egentliga alternativ till produkten. 

• Om leverantören kan hota med att integrera framåt i branschen kommer den att göra 

så ifall aktörerna i branschen gör för mycket pengar i förhållande till leverantörerna.  
 
Kraljic (1983) menar även att leverantörsgruppens maktposition förstärks av att det 

finns höga inträdesbarriärer på marknaden då det gör det svårt för andra aktörer att äntra 

den. Är inträdesbarriärerna istället låga kan det tvinga leverantörer att sänka priserna 

eftersom det leder till högre konkurrens och då förstärks istället kundgruppens 
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maktposition (Kraljic 1983). Även Porter (1979; 2008) har behandlat detta i sin 

femkraftsmodell.  

 

Precis som Porter (1979; 2008) säger att maktpositionen påverkas av hur stora inköpen 

är av kundens totala inköp, menar Handfield m.fl. (2011) att det köpande företagets 

förhandlingsstyrka påverkas av leverantörens storlek i relation till den andra parten samt 

inköpens totala volym av leverantörens verksamhet. Vidare hävdar författaren att 

inköpare därför ofta väljer en mindre leverantör för att ha en fördel i förhandlingen 

(Handfield m.fl. 2011). Mindre leverantörer kan dock göra det lättare för det köpande 

företaget genom att erbjuda flexibilitet med exempelvis att det köpande företaget kan få 

sina order prioriterade, snabbare beslutsvägar samt kommunikation (Mattsson 2002; 

Rosell 2006). Utgör det köpande företaget en för liten del av leverantörens verksamhet 

kan det bli bortprioriterat (Handfield m.fl. 2011). 
 

Mattsson (2002) hävdar att maktbalansen reglerar förhållandet mellan aktörerna och 

påverkas av styrkeförhållandet. Vidare, hävdar författaren att den starkare aktören, 

främst i en relation av traditionell typ, påverkar och kan avgöra prissättning samt 

leveransvillkoren. Författaren har kommit fram till följande faktorer i styrkeförhållandet 

mellan kund och leverantör:  

 

 
Figur 9: Faktorer som påverkar maktbalansen mellan kund- och leverantörsföretag (Mattsson 

2002:110) 
 

Maktfördelningen i kund- och leverantörsrelationer är sällan rättvis, likväl som parterna 

kan vara olika aktiva för att engagera sig i relationen (Gummesson 1996 i Hingley 

Leverantörens styrkefaktorer  

•  Få alternativa leverantörer finns 
•  Substitutprodukter saknas 
•  Kundföretagets bransch är av 

mindre intresse 
•  Leverantörens produkt är 

väsentlig för kundproduktens 
kvalitet och image 

Kundens styrkefaktor 

•  Kunden svarar för en stor del av 
leverantörens omsättning 

•  Produkterna är priskänsliga 
•  Produkterna är av commodity-typ 
•  Kunden har lätt att finna 

alternativ och till låg 
omställningskostnad 
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2005). Bonoma & Johnston (1978) menar att den makthavande parten i en affärsrelation 

kommer designa marknadsstrategier och verksamhet för att reducera kostnaderna och 

maximera vinsten. Inom en distributionskanal är det oftast en aktör som innehar en 

maktposition vilket betyder att aktören kan kontrollera de andra aktörernas beteende, 

denna aktör benämns kanalkapten (Lamb m.fl. 2009). Kanalkaptenen är oftast den aktör 

som innehar det största intresset i kanalen och den fungerar som en drivmotor vid 

etablering och underhållning av relationer inom kanalen (Coughlan m.fl. 2006). 

Kanalkaptenens nyckelroll är att koordinera och övervaka hela distributionskanalen. En 

producent kan vara kanalkapten då den kontrollerar tillgängligheten av produkter inom 

kanalen men det kan likaväl vara återförsäljaren som innehar rollen då den har makt 

över produktpriser (Lamb m.fl. 2009). För att en försörjningskedja ska fungera krävs 

dock en viss grad av samverkan och samarbete mellan parterna menar Mattsson (2002). 

3.6 Analysmodell 

Baserat på den teoretiska referensram som presenterades ovan utformade författarna till 

studien den analysmodell som finns nedan (Figur 10). Se mer under rubriken 2.5.5 

Analysmetod (kapitlet Metod och Material) för hur analysmodellen mer precist har 

tagits fram. Nedan finns en förklaring till analysmodellen och dess delar.  
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Figur 10: Analysmodell (egen). 

Modellen är uppdelad i tre steg varav det första steget är en empirisk bakgrund som 

bäddar inför analysen. Själva analysen innefattar de nästkommande två stegen i 

analysmodellen och dessa steg benämns som Steg 1 respektive Steg 2. Den empiriska 

bakgrunden innebär att författarna till studien kommer att beskriva 

distributionskanalaktörernas roller var för sig. Detta steg avser att svara på den första 

frågeställningen, om vilka roller de olika distributionskanalaktörerna har samt hur 

detaljistens och grossistens inköp av ekologiska respektive närodlade produkter ser ut. 

Anledningen till att aktörernas roller i kanalen förklaras är för att skapa en grund för 

Steg 1 och 2 i analysen. Steg 1 relaterar aktörerna till varandra och i detta steg kommer 

aktörernas relationer att analyseras. Här har författarna till studien identifierat tre olika 

typer av relationer; mellan producent och grossist, mellan producent och detaljist samt 

mellan grossist och detaljist. Dessa benämns som Relation 1, 2 respektive 3 i figuren. 

Steg 2 i analysen behandlar maktförhållanden mellan aktörerna och här läggs fokus på 
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komparationen mellan marknaden för närodlad respektive ekologisk frukt och grönt. 

Därmed avser Steg 1 och 2 att besvara de kvarstående frågeställningarna om vilka 

relationer aktörerna har till varandra samt vad som påverkar och hur maktbalansen ser 

ut mellan dem. Författarna till studien definierar makt i enighet med Porter (1972) och 

Chen (2008), som menar att makt å ena sidan är en kunds förmåga att få igenom sina 

kontraktsvillkor och att tillskansa sig låga priser. Å andra sidan är makt en leverantörs 

förmåga att få igenom sina kontraktsvillkor och ta ut högre priser än marknadens 

standard. Efter gedigen litteraturgenomgång inom begreppet makt och maktbalans 

mellan köpare och leverantör, har författarna kommit fram till ett antal faktorer som tros 

påverka maktbalansen mellan aktörer på en marknad. Följande faktorer har identifierats 

och förklaras kort nedan: 

Marknadssituation 

Maktbalansen mellan köpare och leverantör påverkas av hur många köpare respektive 

leverantörer som finns på marknaden. Leverantörerna stärker sin maktposition om det 

finns få andra leverantörer och många köpare på marknaden och vice versa för att 

kundernas maktposition ska stärkas (Cox 2001; Mattsson 2002; Porter 1979; Porter 

2008).  

Produktegenskaper  

Vilken produkt en leverantör erbjuder och vilka produktegenskaper den har påverkar 

också maktbalansen. Om en leverantör har differentierat eller kundanpassat sina 

produkter eller erbjuder en produkt som är väsentlig för köparens image, har köpare i 

sin tur svårt att hitta alternativa leverantörer vilket stärker leverantörens maktposition. 

Om produkterna som en leverantör erbjuder istället är standardiserade kommer det 

troligtvis vara lättare för köparen att hitta likvärdiga alternativ (Cox 2001; Mattsson 

2002; Porter 1979; Porter 2008). Produktegenskaperna som köparen efterfrågar är även 

kopplade till köparens möjligheter att hitta substitut till produkten på marknaden. En 

differentierad produkt finns oftast i begränsad tillgång och detta uppstår lättare om 

inträdesbarriärerna är höga (Kraljics 1983). 
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Integration 

En köpare stärker sin maktposition om denne kan hota om att integrera bakåt i kedjan 

medan en leverantör stärker sin maktposition om denna kan hota om att integrera framåt 

i kedjan (Porter 1979; Porter 2008).  

Kostnad för att avsluta relationen  

Om det uppstår höga kostnader för leverantören att avsluta relationen med en köpare 

stärker det köparens maktposition i relation till leverantören och vice versa. En 

affärsrelation tar tid att bygga upp och kostnaderna kan innefatta tid för att hitta en ny 

kund eller leverantör, investeringar som går förlorade samt resurser som krävs för att 

bygga upp en ny relation (Mattsson 2002; Porter 1979; Porter 2008).  

Inköps- och säljvolymer  

Om köparens inköp står för en stor del av leverantörens omsättning kommer köparens 

maktposition att stärkas. Leverantören kan stärka sin maktposition om köparens bransch 

är av mindre intresse för leverantören och kan därför leverera till flera olika branscher 

(Cox 2001; Mattsson 2002; Porter 1979; Porter 2008). 

Informationsasymmetri 

En köpare eller leverantör kan fiktivt stärka sin maktposition genom att ha 

maktasymmetrifördel. Kunden kan exempelvis ha missuppfattat standardiseringsgraden 

på en produkt, ha bristande information om vilka alternativ som finns eller ha 

otillräcklig information om vad det kostar att tillverka produkten. Allt detta bidrar till att 

leverantören kan stärka sin maktposition och ta ut högre marginaler (Cox 2001; Cox 

2002)
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4. Empirisk bakgrund 

Detta kapitel ämnar bädda inför analysen genom att ge läsaren en empirisk bakgrund. 

Information som samstämmer mellan flera respondenter har betraktats som 

“verkligheten” och författarna till studien har därför valt att referera vid givande citat 

och där skillnader påträffades i empirin. Då den första frågeställningen är av 

beskrivande karaktär kommer den att besvaras redan i detta kapitel. Kapitlet inleds 

med att beskriva och förklara hur de studerade distributionskanalerna är utformade. 

Aktörerna och deras roller beskrivs var för sig och inleds med detaljisten följt av 

grossisterna och odlarna (se Figur 12). Vidare behandlas även grossisters samt 

detaljisters inköp av ekologiska respektive närodlade produkter samt inköpens struktur 

och krav beskrivs för att kunna tas i beaktning i analysen. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning som behandlar skillnader mellan distributionskanalen för ekologisk 

respektive närodlad frukt och grönt. 

 

Inom de distributionskanaler som studien har fokuserat på finns tre huvudaktörer; 

odlare, grossist samt detaljist. ICAs huvudkontor och producentkooperativet ÖTH ses 

båda som en grossist för ICA-butikerna där ICAs huvudkontor i första hand distribuerar 

de ekologiska produkterna medan ÖTH distribuerar de närodlade produkterna till 

butikerna. Marknaden består främst av fyra distributionskanaler: 

 
Figur 11: Distributionskanalerna inom det studerade området (Baserad på Kotler, Armstrong & 

Parment 2011:335) 
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Figur 12: Disposition av den empiriska bakgrunden (egen) 

4.1 Detaljist: ICA-butiker  

Följande delavsnitt baseras på tre intervjuer med försäljningschefer i sina respektive 

butiker. Butikerna som valdes ut för studien är Maxi ICA Stormarknad i Linköping, 

Motala och Norrköping. Försäljningscheferna ansvar för flera delar i butiken men 

gemensamt för alla är att de ansvarar och sköter beställningar för avdelningen frukt 

och grönt. 

4.1.1 Distribution 

ICA-butikernas roll inom distributionskanalen är att sammankoppla odlaren med 

konsumenter samt tillhandahålla ett passande urval av produkter. Butikerna underlättar 

därmed för odlaren att nå ut till konsumenter. Deras roll gentemot ÖTH är att främja 

samt arbeta aktivt för det närodlade sortimentet. 

4.1.2 Inköp 

Mellan 60 och 90 procent av de studerade butikernas inköp görs via ICAs huvudkontor, 

och resten görs antingen via ÖTH, fristående leverantörer i närområdet eller andra 

producentkooperativ. För att hantera beställningar av de flesta produkterna i butikernas 

sortiment använder de sig av ett datorsystem som heter automatisk orderbeställning. I 

datorsystemet finns alla artiklar som är tillgängliga via ICAs huvudkontor att beställa, 

däribland ÖTHs närodlade produkter. ICAs huvudkontor och ÖTH har ett samarbete 

som gör att butikerna kan lägga sina beställningar av närodlade produkter i samma 
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beställningssystem som de gör övriga beställningar genom. Varje produkt som ligger 

inne i systemet har ett minsta lagersaldo och systemet beställer sedan automatiskt 

utefter det. “Om butiken till exempel har en salladspåse så ska det finnas minst fyra 

påsar hemma för att det ska se fullt ut i hyllan.” säger försäljningschef för Maxi 

Motala. Generellt sett är planeringshorisonten kort för frukt och grönt, där alla 

beställningar görs till dagen efter och kompletteras dagligen. Det finns dock en längre 

planeringshorisont där butikerna planerar efter säsong och har veckovis planering för 

veckans produkterbjudanden. Planeringshorisonten för beställningar brukar dock högst 

vara en månad.  
 

Av inköpen är 10 till 15 procent ekologiska. Butikerna köper majoriteten av det 

ekologiska sortimentet från ICAs huvudkontor, som också anses vara butikernas 

viktigaste leverantör för ekologiska produkter. För de produkter som köps via ICAs 

beställningssystem sköter butikerna inga kvalitetskontroller av produkter eller kontroller 

av leverantörer, det görs av ICAs huvudkontor för frukt och grönt. Respondenterna 

framhäver att det finns vissa svårigheter vid inköp av ekologiska produkter varav det 

största i dagsläget är utbudet. Maxi Norrköping säger att “[…] det är mer problem med 

att varorna tar slut än kvalitén på själva varorna.”. Samtidigt är hållbarheten något 

kortare för ekologiska produkter jämfört med konventionella. För de närodlade inköpen 

är det svårt att uppskatta volymerna då de varierar mycket under året på grund av att 

produkterna är säsongsbaserade. Generellt byter alla butiker som ingår i studien ut stora 

delar av det konventionella sortimentet mot närodlade produkter när det väl är säsong. 

Utbudet av närodlad frukt och grönt i Östergötland är som störst under sommaren och 

det är under denna period på året som butikerna köper in som mest närodlade produkter. 

Respondenterna från butikerna är överens om att inköpen till stor del styrs av 

konsumenternas efterfrågan, och detta gäller både närodlade och ekologiska produkter. 

Andra aspekter som påverkar inköpen av produkterna är kvalitet, hållbarhet samt pris. 

När det kommer till inköp av närodlat är närheten geografiskt till odlaren viktig; ju 

närmare desto bättre.  

4.1.3 Försörjningsstrategi 

ICA-butikerna som ingår i studien har ett fåtal leverantörer eftersom butikerna gör 

mesta delen av sina inköp från ICAs huvudkontor. Utöver att göra sina inköp från ICAs 
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huvudkontor gör som tidigare nämnt samtliga butiker sina inköp ifrån ÖTH och ett fåtal 

fristående leverantörer från trakten. Maxi Motala och Norrköping kompletterar även 

sina inköp från Rudenstam, en mindre grossist som ligger i Huskvarna. Respondenterna 

menar att deras leverantörsrelationer är stabila och långsiktiga. Det som skiljer Maxi 

Linköping från de två andra butikerna i studien är att de har en nära kontakt med ÖTH 

och gör frekventa beställningar direkt av ÖTH, det vill säga att beställningar inte görs 

via ICAs beställningssystem.  

4.2 Grossist 

4.2.1 ICAs huvudkontor 

Distribution 

ICAs koncept bygger på att butikerna ska vara fria handlare i samverkan. I praktiken 

betyder det att ICAs huvudkontor tillhandahåller ett brett sortiment av frukt och grönt 

men butikerna väljer självständigt vilka leverantörer de gör sina inköp ifrån. Det finns 

alltså inget tvång för butikerna att handla av ICA och därmed blir butikernas andra 

leverantörer konkurrenter till ICA. Huvudkontorets roll inom distributionskanalen är att 

kunna erbjuda butikerna ett enkelt sätt att göra inköp. Detta genom att sköta kontakt 

med leverantörer, hantera transport och lagerhållning, erbjuda ett brett sortiment samt 

kontrollera att leverantörerna når upp till de krav som ställs gällande produktion, 

kvalitet och certifieringar. ICAs huvudkontor erbjuder även ICA-butikerna 

sortimentsrådgivning som “[…] hjälper butikerna att välja sortiment så att de får en 

lönsam verksamhet.” säger en av respondenterna från ICAs huvudkontor. Detta stöd 

gäller inte för närodlade produkter. Av de studerade produktkategorierna, närodlad 

respektive ekologisk frukt och grönt, levererar som nämnt ICAs huvudkontor främst de 

ekologiska produkterna till de butiker som ingår i studien.  

Inköp 

ICAs inköpstruktur som helhet kan beskrivas vara av hybridkaraktär, där 

huvudkontorets inköp är centraliserade medan butikerna har ett decentraliserat inköp. 

Butikerna behöver som tidigare nämnt inte göra sina inköp via ICAs huvudkontor men 

de får en högre inköpsprocent, vilket betyder att butikerna får högre bonus, ju mer de 

köper in. ICAs huvudkontor för frukt och grönt kan därmed indirekt kontrollera att 
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butikerna gör sina inköp från dem. ICAs huvudkontor levererar som tidigare nämnt 

främst butikernas ekologiska produkter, medan ICAs huvudkontor köper det närodlade 

sortimentet via samarbetspartnern ÖTH. Dessa produkter finns inte tillgängliga för alla 

butiker i hela landet utan bara inom olika regioner i det sortiment som kallas ”ICA 

närodlat”. Samarbetet innebär alltså att ÖTHs sortiment finns tillgängligt för de 

studerade butikerna i ICAs automatiska beställningssystem, där butikerna gör sina 

beställningar. Detta möjliggör att ICAs huvudkontor kan erbjuda butikerna enkel 

beställning av närodlade produkter.  
 

De krav som ICA har på sina leverantörer finns sammanställda i produktspecifikationer 

som alla leverantörer måste rätta sig efter, där finns specifika beskrivningar av hur 

exempelvis produkterna ska se ut och paketeras. ICA använder sig av ettåriga kontrakt 

med sina leverantörer men menar samtidigt att “[…] det betyder ju inte att vi byter 

leverantör varje år, det betyder bara att vi förnyar avtalet efter ett år.”. Det är många 

parametrar som är viktiga när ICA tar in nya produkter i sitt sortiment. Kvalitet är en av 

de viktigaste parametrarna då ICA vill ha högkvalitativa produkter i sitt sortiment. 

Utöver kvalitet är leverantörens säkerhet i produktionen samt produktens smak och 

fräschör viktiga. Innan ICA tar in en ny leverantör är processen ganska långdragen. 

Innan produkten godkänns gör ICA bland annat labbtester vad gäller smak, utseende 

och för eventuella restsubstanser i produkten. Dessutom gör de revision hos sina 

leverantörer och ser hur leverantörens anläggning samt arbetssätt ser ut. Inköpspriset för 

ekologiska produkter menar ICA bara är relevant i den aspekten att det inte får vara för 

dyrt i jämförelse med konventionella produkter för då väljer konsumenten oftast inte 

den ekologiska varianten.  
 

När det kommer till ICA I love eco, ICAs egna märkesvaror för ekologiska produkter, 

ställs det extra höga krav då produkter som bär ICAs märkning ska vara “[...] de bästa i 

sin klass.“. De säger att den främsta anledningen till varför de har EMV är för att de 

“[...] vill skapa en trygghet och en tydlighet mot konsument.”. ICA I love eco gör det 

enkelt för konsumenten att känna igen en ekologisk vara då den alltid ser ut på samma 

sätt. Skulle den istället ha en leverantörsmärkning skulle produkten kunna se 

annorlunda ut från dag till dag eftersom de har flera odlare som levererar samma sorts 
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produkter under märkningen. Detta val har de gjort för att kunna ha en viss 

riskspridning. 

Försörjningsstrategi 

Det har skett en tydlig trend, främst för inköpen av frukt, där ICA har gått från att göra 

sina inköp från några få fullsortimentsgrossister till att idag göra sina inköp från flera 

olika leverantörer, de har avtal med både producentkooperativ, odlare samt ett fåtal 

grossister. Valet att frångå från strategin med fullsortimentsgrossister resulterar i att de 

kan minska sitt beroende av de dessa samtidigt som de kommer närmare odlarna i 

distributionskanalen vilket gör att det blir lättare att kontrollera så att odlarna uppfyller 

de krav som finns. ICAs huvudkontor har i dagsläget flera hundra olika leverantörer för 

frukt och grönt. En del leverantörer är stora och vissa är mindre. En av anledningarna 

till att ICA har många leverantörer beror på att det i branschen behövs en viss 

riskspridning med alternativa leverantörer för att inte riskera att stå utan produkter. Om 

företaget exempelvis skulle köpa alla sina äpplen från en enda leverantör, som av någon 

anledning inte kan leverera den mängd som ICA behöver så har de inte tillräckligt med 

äpplen att sälja. ICA försöker köpa in produkter av svenska leverantörer i så stor 

utsträckning som möjligt men då tillgången och utbudet av frukt och grönt i Sverige inte 

är tillräckligt för att täcka efterfrågan måste ICA även använda internationella 

leverantörer. Bristen på utbudet av ekologiska produkter är framförallt en anledning till 

varför de måste använda internationella leverantörer. Allt fler svenska odlare följer 

trenden att odla ekologiskt men utbudet räcker ändå inte för att täcka konsumenternas 

efterfrågan.  

4.2.2 Östgöta trädgårdshall (ÖTH) 

Distribution 

ÖTH är en fullvärdig grossist som har nischat sig på närodlade produkter och 

distribuerar produkter till dagligvaruhandeln, restauranger samt kommuner i 

Östergötland. Inom dagligvaruhandeln levererar de produkter till bland annat Axfood, 

ICA och Bergendahls. ICA är deras största kund inom dagligvaruhandeln men 

respondenterna menar att kommunerna är deras kärnverksamhet i dagsläget.  
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Större delen av de studerade ICA-butikernas närodlade sortiment för frukt och grönt 

distribueras från odlare via ÖTH. De fungerar som en säljkanal mellan odlare och butik 

och har till uppgift att främja och sälja odlarnas produkter. ÖTHs roll i den studerade 

distributionskanalen är därför främst att distribuera närodlade produkter från odlaren till 

sitt lager för att sedan köra ut de till ICA-butikerna. I vissa fall kör ÖTH produkterna 

direkt från odlaren till butik.  
 

Övriga funktioner som ÖTH tillhandahåller för odlarna är marknadsföring av odlarnas 

produkter, hjälp med förpackningsdesign, marknadsinformation, lagerhållning och 

nätverk. ÖTHs roll för ICA-butikerna, utöver transporter och reducering av 

administrativa tjänster, är att de kan leverera sex dagar i veckan. Därför kan ÖTH vara 

flexibla om butikerna skulle behöva produkter med kort varsel då de erbjuder leverans 

upp till tre gånger per dag. Respondenterna från ÖTH menar att priset inte alltid är deras 

styrka utan den frekventa leveransservicen ut till kund bidrar till att kunden bland annat 

inte behöver hålla produkterna i lager. De vill erbjuda sina kunder fräscha varor med 

hög leveransservice och grundtanken är att skapa ett snabbt flöde för produkterna samt 

undvika svinn i så hög utsträckning som möjligt.  

Inköp 

ÖTH gör främst sina inköp från de odlare som är medlemmar i den ekonomiska 

föreningen men de gör även inköp från odlare som inte är medlemmar. 

Planeringshorisonten för inköp av frukt och grönt är kort då det handlar om färskvaror 

som måste konsumeras så fort som möjligt. Planering görs därför inför den kommande 

veckan och kan som mest sträcka sig över en tvåveckorsperiod. Kundens efterfrågan, 

både konsument och butik, är central i planeringsarbetet. ÖTH lägger beställningar om 

stora volymer ett fåtal gånger i veckan men dessa beställningar kompletteras dagligen. 

De stora beställningarna är en guide för odlarna för att de i sin tur ska kunna planera sitt 

arbete, och då gäller det främst odlarens planering med att skörda men även hur mycket 

som odlaren ska så till nästkommande skörd. Det svåraste för odlarna är att planera, 

eftersom produkterna är väderberoende och det går därför inte att förutspå hur stora 

volymer som kan skördas.  
 

Vad gäller krav på odlarna är det viktigaste för ÖTH att odlarens produkter passar in i 

och kan komplettera deras sortiment samt att de har den kvalitet och de certifieringar 
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som ICAs huvudkontor kräver. Förpackningarna ska även ha ett visst utseende, då de 

ska ha märkningen Svenskt sigill, gårdens namn, odlarens namn, vart produkterna 

kommer ifrån samt produktens sort. Det finns inga direkta kriterier för hur stora 

volymer som ÖTHs leverantörer bör kunna leverera men ÖTH ser inte att det finns 

någon anledning att starta ett samarbete om leverantören odlar mycket små volymer. 

Detta gäller dock inte om de kan se att de kommer kunna levereras en större volym i 

framtiden. 

Försörjningsstrategi 

Eftersom ÖTH har nischat sig på närodlade produkter köper de mestadels in produkter 

från lokala odlare. ÖTH ägs av odlare från Östergötland, Västergötland samt Halland. I 

dagsläget har föreningen ungefär 42 medlemmar varav 24 av dem är odlare som finns i 

Östergötland. ÖTH är en fullvärdesgrossist och därför måste de köpa in produkter från 

internationella odlare för att kunna ha ett komplett sortiment av frukt och grönt. I vissa 

fall kan de därför leverera icke-närodlade produkter till ICA, men endast om butikerna 

haft problem med leveranser från ICAs huvudkontor. 
 

När det kommer till antalet odlare per produktgrupp försöker ÖTH att hålla sig till en 

och samma odlare för att kunna erbjuda sina kunder samma produktkvalitet men 

kompletterar även från andra odlare när utbudet inte räcker till. Det betyder dock inte att 

de inte har flera odlare per produktgrupp som är medlemmar i kooperativet. 

4.3 Producent 

4.3.1 Distribution 

De odlare som deltagit i studien är Nya Askeby Trädgård, Lelles odling samt Ånstänga 

Lantbruk och Handelsträdgård, se mer under 1.5 Fallföretag. Odlarna i studien levererar 

antingen till ÖTH, ICAs huvudkontor eller direkt till ICA-butikerna. Deras roll i 

distributionskanalen är främst att leverera högkvalitativa produkter på utsatt tid. För en 

av odlarna (Askeby) finns det även krav på att de ska försöka leverera de volymer som 

satts upp vid den gemensamma planeringen som görs inför varje säsong. Övriga 

uppgifter som de innehar är att sköta paketering, streckkodsmärkning och se till att de 

har de certifieringar som krävs för att få leverera till ICA. Leveranserna till ICA görs 

några gånger i veckan samt när butikerna ringer och ber om det. När det gäller servicen 
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i butik brukar den odlare (Lelles Odling) som levererar direkt till butik fylla på och 

ordna ute på vissa butikers avdelningar så att montern ser presentabel ut samt så att de 

äldsta produkterna kommer ut först. När odlarna levererar direkt till butik sköter de 

alltså alla funktioner på egen hand.  

4.4 Sammanfattning 

En distributionskanal ska enligt Bucklin (1966 i Nyberg 1998) koppla samman 

producent med konsument och ha en struktur som minimerar kostnaderna för kanalen 

som helhet. För att det ska vara möjligt måste aktörerna samarbeta och inte se varandra 

som konkurrenter (Watson m.fl. 2015). Det är även viktigt att alla sköter sina 

arbetsuppgifter med ett fokus på slutkonsumenten (Coughlan m.fl 2006). Inom de 

studerade distributionskanalerna har aktörerna uttalade roller som de förväntas utföra. 

Butikerna är den aktör som har den slutliga kontakten med konsumenter och deras 

primära roll är därför att tillhandahålla ett passande urval av produkter för konsumenten 

och på så vis sammankoppla odlaren med konsument. Grossisten ÖTH och därigenom 

också odlarna förväntar sig att de ska arbeta aktivt för att det närodlade sortimentet ska 

synas och inhandlas av konsumenterna. Grossister i sin tur tillför värde till kanalen 

genom att utföra flertalet aktiviteter (Coughlan m.fl. 2006). Huvudkontorets 

huvudsyssla i de studerade kanalerna är att distribuera de ekologiska produkterna 

genom att sköta kontakt med leverantörer, finna nya produkter och leverantörer, hantera 

transport och lager, erbjuda ett brett sortiment samt kontrollera leverantörerna. Alla 

dessa uppgifter utförs för att underlätta för nästa steg i kanalen, ICA-butikerna. ÖTH i 

sin tur ska distribuera de närodlade produkterna från odlarna till ICA-butikerna. 

Samtidigt ska de även hjälpa medlemsodlarna att marknadsföra och sälja in deras 

produkter samt sköta alla administrativa uppgifter. Odlarna, som är den första aktören i 

distributionskanalerna ska främst leverera högkvalitativa produkter till grossister och 

butiker. De ska även paketera och certifiera sin odling. De förväntas även vara väldigt 

flexibla och därmed kunna leverera produkter med kort varsel. 
 

Inköpen av ekologisk samt närodlad frukt och grönt skiljer sig inom 

distributionskanalerna. Som tidigare framhävts har ICA som helhet en hybridstruktur 

för sina inköp vilket innebär att de har en inköpsfunktion på både lokal samt central 

nivå (Weele 2012). De ekologiska produkterna köps in av ICAs huvudkontor från både 
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svenska och internationella odlare medan de närodlade inköpen sköts av butikerna 

själva. Denna form av inköpsstruktur är taktisk av ICA då de centrala inköpen på grund 

av dess storlek ger dem köparmakt i förhållande till leverantörerna, medan de 

decentraliserade inköpen hos detaljisten enligt Varley (2001) gör att de kan anpassa sig 

bättre efter de lokala konsumenternas preferenser. Denna kombination resulterar även i 

att de kan minska eventuella problem med inkonsekvens i målsättning mellan 

huvudkontor och butik då det är butiken som fritt väljer ut sortimentet och därmed kan 

anpassa det utefter dennes målsättning och nisch. Butikerna köper främst in de 

närodlade produkterna genom ÖTH, antingen direkt eller genom ICAs 

beställningssystem, samt ett fåtal andra lokala leverantörer. ÖTH i sin tur gör inköp från 

de odlare som är medlemmar i producentkooperativet samt ett antal andra odlare. 



KAPITEL 5: ANALYS 

5. Analys  

Följande kapitel är uppdelat i två steg enligt analysmodellen som har tagits fram inom 

ramen för studien (se Teoretisk referensram; Analysmodell). Steg 1 avser analysera 

aktörernas relationer och här har författarna till studien identifierat tre olika typer av 

relationer; mellan producent och grossist, mellan producent och detaljist och slutligen 

mellan grossist och detaljist. Dessa relationer benämns som Relation 1, 2 respektive 3 i 

analysmodellen och nedan (se Figur 13). Steg 2 avser analysera maktförhållanden 

mellan aktörerna och här läggs fokus på komparationen mellan produktkategorierna 

för närodlad respektive ekologisk frukt och grönt. Därmed avser Steg 1 och 2 att 

besvara de kvarstående frågeställningarna om vilka relationer aktörerna har till 

varandra samt maktbalansen mellan aktörerna i distributionskanalen. För att en 

komparation mellan dessa produktkategorier ska vara möjlig har författarna till 

rapporten förbisett produkter som är både ekologiska och närodlade. 

 

 
Figur 13: Illustration av relationerna mellan aktörerna i analysens första steg (egen) 

5.1 Steg 1: Relationer  

I föregående kapitel har aktörernas roller beskrivits för att lägga en grund inför analysen 

samt detta delavsnitt som ämnar analysera relationerna mellan aktörerna i 

distributionskanalen. Företag har relationer med i huvudsak köpare och säljare 

(Håkansson & Snehota 1990). Inom ramen för denna studie har författarna identifierat 
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tre olika relationer mellan de studerade aktörerna; mellan producent och grossist, mellan 

producent och detaljist och slutligen mellan grossist och detaljist. Dessa relationer 

kommer hädanefter namnges som relation 1, 2 respektive 3.  

5.1.1 Relation 1: Producent och grossist 

Relation 1, mellan producent och grossist, kommer att delas upp i relationer där det sker 

ett utbyte av närodlade respektive utbyte av ekologiska produkter. Grossisten ICA och 

producenten Ånstänga har en relation som innebär ett utbyte av ekologiska produkter, 

medan grossisten ÖTH och producenten Askeby har ett utbyte av närodlade produkter. I 

detta delavsnitt kommer en komparation mellan dessa två relationer göras.  

 
Figur 14: Relation 1 (egen). 

ICAs huvudkontor försöker arbeta med få mellanhänder för att komma närmare sina 

producenter och för att öka förståelsen för deras verksamhet. Inköpscheferna på 

huvudkontoret uppger att de arbetar långsiktigt med sina producenter. Ånstänga 

levererar produkter till ICAs egna ekologiska varumärke ICA I love eco och samarbetet 

mellan ICAs huvudkontor och Ånstänga startade år 2011. Ånstänga beskriver att “[...] 

kontakten i Helsingborg [huvudkontoret] är guld värd.” och att de har ett gott 

samarbete. Kontakten mellan parterna sker mestadels via mail varannan vecka och de 

planerar tillsammans inför kommande säsong. Den personliga kontakten är inte så 

utbredd i relationen, och relationen präglas av ett kognitivt förtroende snarare än 

affektivt förtroende. Med kognitivt menas att förtroendet bygger på att parterna håller 

vad de lovar och sköter sina förpliktelser men utan att de känslomässiga banden är 

speciellt starka (Dower m.fl. 2015). En av inköpscheferna på huvudkontoret menar att 

förtroende är en viktig faktor som krävs för att de överhuvudtaget ska inleda ett 

samarbete med en ekologisk leverantör, och säger att “[v]i måste känna en stor 
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trygghet, det får aldrig vara så att man levererar in en ekologisk produkt till oss som 

visar sig inte vara det. Det vore en skandal av stort format.”. Därför borde ICA vara 

måna om att ha en god och transparent relation till Ånstänga. 
 

ÖTH och Askebys relation innebär ett utbyte av närodlade produkter och präglas av ett 

gott samarbete som har pågått under 10 års tid. Askeby beskriver relationen med ÖTH 

enligt följande: 

“Relationen med ÖTH är bra. Vi har ju kontakt med dem kontinuerligt 

egentligen, varje dag ibland. Det beror på hur säsongen ser ut och hur 

vädret är och hur det växer. Så de är lite förberedda på vad vi kan leverera 

just för tillfället. Och ÖTH säger till om de skulle ha för mycket produkter i 

lagret så att de har svårt att sälja volymerna. Vi har ett bra samarbete.” 

Samverkan mellan ÖTH och Askeby är större och kontakten sker mer frekvent än 

mellan Ånstänga och ICAs huvudkontor. I Askebys fall har den frekventa 

kommunikationen bidragit till en effektivare distributionskedja då planeringen är 

synkad mellan ÖTH och Askeby (Mattsson 2002). Det kan argumenteras för att 

relationen bygger på ett affektivt förtroende med känslosamma band mellan parterna 

som har utvecklas i och med interaktionen över tid (Dowel m.fl. 2015). Den personliga 

relationen mellan parterna är viktigt för affärsrelationens framgång och bidrar till 

motivationen att fortsätta affärsrelationen (Andersen & Kumar 2006; Powers & Reagan 

2007). Matsson (2002) hävdar att samverkan mellan aktörerna ökar chanserna för att 

relationen ska utvecklas till partnerskap.  
 

Skillnaderna i samverkan mellan dessa två relationer skulle kunna förklaras med det 

köpande företagets val av försörjningsstrategi. Om ÖTHs val av försörjningsstrategi 

säger inköparen från ÖTH att “[v]i vill försöka ha en och samma odlare för en viss 

produkt, och vi vill alltså hålla oss till en. Sen när odlarens produkter tar slut kanske vi 

kompletterar med en annan odlare.”. Strategin att använda en leverantör för en viss 

produktgrupp, single sourcing, gör att parterna strävar efter partnerskap och främjar 

samarbetet mellan parterna för att uppnå gemensamma fördelar (Burke, Carrillo & 

Vakharia 2007). ICAs huvudkontor arbetar som tidigare nämnt med få mellanhänder 
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och samarbetar med många olika leverantörer. Gällande ICAs försörjningsstrategi säger 

en av inköpschef på huvudkontoret: 

“Vi måste ha en viss riskspridning med fler leverantörer, annars finns det 

en risk att vi står utan produkter. Om det finns möjlighet att ha flera 

leverantörer på marknaden är det bra om vi jobbar med en viss 

riskspridning. Sen kan det variera väldigt mycket, då vi på vissa 

produktgrupper får ha väldigt stor spridning och för andra produktgrupper 

kan vi lägga ganska många ägg i en och samma korg men det finns ändå 

bakdörrar så man kan lösa det om det skulle hända någonting.” 

Genom att ICAs huvudkontor använder sig av flera leverantörer för en produkt, multiple 

sourcing, minskar ICA sitt beroende av leverantören som är Ånstänga i detta fall 

(Gadde & Håkansson 1999). Att använda flera leverantörer för en produkt bidrar inte 

till fördjupade relationer i samma utsträckning som single sourcing och används, som 

respondenten ovan nämner, för att hantera risk med leveransförsening (Christopher m.fl. 

1985).  
 

De olika graderna av samverkan i dessa två relationerna kan också bero på de olika 

geografiska avstånden som råder mellan företagen, där ÖTH och Askeby båda finns 

inom Östergötland. Mattsson (2002) menar att geografiskt avstånd har en stor betydelse 

för hur samverkan ser ut mellan två parter. Vid kortare avstånd mellan aktörerna kan det 

ske frekventare leveranser, effektivare informationsutbyten och den personliga 

kontakten ökar (Mattsson 2002).  
 

Ingen av de ovan beskrivna relationerna kan klassas vara av varken rent traditionell eller 

partnerskapstyp, men båda relationerna har dock inslag av partnerskap. ÖTH och 

Askebys relation kan anses ha en del karaktärsdrag av partnerskap vad gäller den 

personliga närheten och frekventa kontakten. ICA centralt och Ånstängas relation har 

däremot andra karaktärsdrag av partnerskap där Ånstänga, som levererar produkter till 

ICAs egna märkesvaror, bör ses som en viktig producent för ICA. Anledningen till att 

ingen av relationerna helt och hållet kan klassificeras som partnerskap menar Axelsson 

(1992) kan bero på att relationen bygger på utbyte av relativt enkla samt oförädlade 

produkter. Enkla produkter kräver lägre grad av interaktion mellan parterna medan 
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komplexa produkter behöver högre grad av samverkan. Mattsson (2002) menar att en 

relation av partnerskap bidrar till effektivare försörjningskedjor även om det ökar 

beroendet mellan parterna och det senare kommer att diskuteras mer under rubriken 

3.5.3 Maktbalansen.  

5.1.2 Relation 2: Producent och detaljist 

Relation 2, mellan producent och detaljist, kommer mestadels fokusera på relationer 

som innebär utbyte av närodlade produkter. Detta beror på att butikerna mestadels har 

relationer med producenter som levererar närodlade produkter och inte ekologiska. I 

denna studie består relation 2 av producenten Lelles odling och Maxi-butikerna i 

Östergötland.  

 
Figur 15: Relation 2 (egen). 

ICA-butikerna i Östergötland har få fristående odlare där de sköter kontakten själva och 

själva gör manuella beställningar. De relationer som ändå finns mellan butik och 

fristående odlare betraktas av alla butiker som viktiga på ett eller annat sätt. Lelles 

odling distribuerar sina produkter direkt till Maxi Norrköping, som menar att Lelles 

odling är deras viktigaste leverantör av närodlad frukt och grönt. De har ett nära 

samarbete och inköparen för Maxi Norrköping anser att samarbetet med en fristående 

leverantör blir nära på ett personligt plan och att det är gemytligt. Upprätthållande av 

relationen kräver frekvent kommunikation och planering aktörerna emellan.  
 

Lelles odling menar att “[...] jag ser mer och mer butikerna som en samarbetspartner 

där vi hjälps åt med att de har rätt mängd i sitt lager.”. Det nära samarbetet med 

butiken hjälper Lelles odling att kunna leverera den mängd som slutkunden efterfrågar, 

vilket anses förbättra effektiviteten i distributionskanalen (Mattsson 2002). Lin m.fl. 

(2014) menar att en av fördelarna med en mer direkt distribution med färre 
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mellanhänder är just att producentens möjlighet till respons på förändringar i efterfrågan 

ökar. Samtidigt som informationsflödet blir effektivare får dessutom producenten ökad 

kontroll över sina produkter i distributionskanalen samt försäljningspriset (Parment 

2006). Parternas gemensamma planering inför kampanjer gör att Lelles odling har 

möjlighet att påverka hur produkterna säljs till slutkund.  
 

Det korta geografiska avståndet har positiv effekt på samverkan mellan parterna då den 

personliga kontakten ökar. Samverkan ökar i sin tur chanserna till att utveckla en 

relation till partnerskap (Mattsson 2002). Maxi Norrköping framhäver att närheten till 

odlarna utgör ett mervärde för butiken. Dessutom menar inköparen på Maxi Norrköping 

att det alltid känns bra att kunna skylta upp med vilken odlare som produkterna kommer 

ifrån och menar att “[...] här har du ju en person och ett ansikte och kanske till och med 

en familj bakom produkterna du säljer.”. Inköparens ståndpunkt visar på hur viktig en 

bra personlig relation är för affärsrelationen och Andersen och Kumar (2006) menar att 

personkemi mellan parterna i affärsrelationen kan vara avgörande för hur relationen 

fortlöper. Resonemanget pekar på att det finns ett förtroende parterna emellan. Det finns 

både ett kognitivt förtroende, som baseras på att de lägger vikt vid att parterna håller 

vad de lovar och uträttar den service som avtalats om, och ett affektivt förtroende som 

istället hänför sig från ett känslomässigt band och som utvecklats mellan parterna 

genom interaktion (Dowel m.fl. 2015). Förtroendet mellan parterna bidar till att öka 

flexibiliteten och parternas anpassningsförmåga, vilket är viktigt i distributionen av 

frukt och grönt (Andersen & Kumar 2006). Inköparen från Maxi Norrköping menar 

vidare att “[d]å vi inte har några skrivna avtal skulle jag kunna ta bort dem [de 

fristående leverantörerna] imorgon om jag skulle vilja men det gör jag inte.”. Uttalandet 

pekar på att förtroendet mellan parterna har minskat risken för opportunistiskt beteende 

(Jones m.fl. 2014). Författarna till rapporten anser att den personliga kontakten och 

förtroendet är en avgörande faktor till varför Maxi Norrköping inte skulle avsluta 

relationen. Med utgångspunkt i ovanstående diskussion kan relationen klassas vara av 

partnerskap (Mattsson 2002). Generellt sett har det visat sig att relationen mellan 

producent (i det här fallet producenter av närodlad frukt och grönt) och detaljist (Maxi-

butikerna i Östergötland) är den minst utbredda relationen av de tre olika relationer som 

tas i beaktning för denna studie. Detta beror till stor del på att ICAs huvudkontor 

tillgodoser butikerna med det mesta de behöver.  
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5.1.3 Relation 3: Grossist och detaljist 

Relation 3, mellan grossist och detaljist, kommer att fokusera på relationer som både 

innebär utbyte av närodlade och ekologiska produkter. Relationen mellan grossisten 

ICA (huvudkontor) och ICA-butikerna innebär utbyte av ekologiska produkter, medan 

relationen mellan grossisten ÖTH och ICA-butikerna främst innebär ett utbyte av 

närodlade produkter. I detta delavsnitt kommer det att göras en komparation mellan 

dessa två relationer.  

 
Figur 16: Relation 3 (egen). 

ICAs huvudkontor erbjuder butikerna ett brett utbud av ekologiska varor och även 

annan hjälp såsom sortimentsrådgivning i syfte att butikerna ska ha ett sortiment som 

passar butikens profil för att deras lönsamhet ska öka. Parment och Ottosson (2013) 

menar att det är viktigt att det produktsortiment som tas in är logiskt och genomtänkt då 

det gör det lättare för företaget att bygga sitt varumärke. I och med att ICA-butikerna 

inte är tvungna att köpa ifrån ICA blir butikernas andra leverantörer deras konkurrenter. 

För att butikerna ska välja ICA som leverantör försöker de alltid se till att ha “[...] det 

bästa erbjudandet och det bästa erbjudandet handlar inte bara om pris. Det handlar 

även om kvalitet, sortiment, service och att man som leverantör kan leverera frukt och 

grönt 365 dagar om året.” menar en inköpare på ICAs huvudkontor. Utöver detta får 

ICA-butikerna bonus på allt de handlar från ICAs huvudkontor. Butikernas lojalitet är 

mycket hög till ICAs huvudkontor och största andelen, mellan 60 till 90 procent, av 

butikernas totala inköp för frukt och grönt görs via ICAs beställningssystem. Relationen 

inom koncernen är av partnerskap och ICAs huvudkontor investerar mycket i att vara 

det självklara valet för butikerna (Mattsson 2002). Den personliga relationen mellan 

parterna är av professionell karaktär och den mesta av kommunikationen sker via det 

automatiska beställningssystemet, där butikerna gör sina beställningar. Aktörerna har 

alltså integrerade system och även om butikerna är fristående från huvudkontoret har de 
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delvis samma mål; att öka butikernas försäljning av frukt och grönt. Även om Andersen 

och Kumar (2006) beskriver vikten av en personlig relation mellan aktörerna för att en 

affärsrelation ska lyckas, är det tydligt att koncernens gemensamma mål och deras 

integrerade system ersätter värdet av denna typ av relation.  
 

Relationen mellan grossisten ÖTH och butikerna har förändrats på senare år sedan ICAs 

huvudkontor inledde ett samarbete med ÖTH år 2011. Samarbetet mellan ÖTH och 

ICAs huvudkontor innebär att ÖTHs sortiment finns tillgängligt i ICAs automatiska 

beställningssystem. Detta möjliggör att ICAs huvudkontor kan erbjuda butikerna enkel 

beställning av närodlade produkter. Det är dock ÖTH som sköter all transport av 

beställda produkter till butik. Efter samarbetet startade har samverkan mellan ÖTH och 

Maxi-butikerna i Östergötland generellt sett blivit mindre, och vissa butiker verkar ha 

dålig kunskap om att det är ÖTH som levererar den närodlade produkterna. En 

inköpsansvarig på Motala kommenterar följande angående kontakten med ÖTH:  

“Just nu har vi inte någon telefonkontakt [med ÖTH] eftersom de redan 

finns på ICA [i det automatiska beställningssystemet] och man får allt man 

beställer via ICA. Men innan de låg inne på ICA hade vi daglig kontakt med 

dem. de kan även ringa en till två gånger i veckan om de har något klipp 

[erbjudande] eller så. Men annars är det ingen kontakt.”  

Det som skiljer Maxi Linköping från de två andra butikerna som ingår i studien är att de 

har en nära kontakt med ÖTH. Maxi Linköping gör frekventa beställningar direkt av 

ÖTH, det vill säga att beställningar inte görs via ICAs beställningssystem. 

Inköpsansvarig på Maxi Linköping beskriver kontakten med ÖTH enligt följande: 

“ÖTH har vi kontakt med varje dag så vi får reda på direkt om det händer 

något eller om något nytt kommer. ÖTH vet att vi vill vara först med allting 

och att vi alltid ska vara det så det är oss de ringer. Det är exempelvis alltid 

vi som får dem första närodlade jordgubbarna tills vi inte kan ta emot mer 

och då går det vidare till de andra butikerna.” 

Maxi Linköping har en stark relation till ÖTH och köper in i princip hela sitt närodlade 

sortiment från aktören. Framgångsrika affärsrelationer mellan leverantörer och köpare 

har visat sig leda till konkurrensfördelar för båda parterna (Powers & Reagan 2007). 
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Den geografiska närheten och att både Maxi Linköping samt ÖTH finns inom 

Linköping menar Mattsson (2002) ytterligare underlättar den personliga kontakten och 

informationsutbytet. En bidragande faktor till den nära relationen kan vara att säljaren 

från ÖTH tidigare har arbetat på Maxi Linköping. Det finns därför starka band mellan 

ÖTHs säljare och Maxi Linköping och detta borde öka säljarens förståelse för Maxi 

Linköpings verksamhet. Gaur m.fl. (2012) menar att likheten mellan köpare och säljare 

gör att de enklare förstår varandra, kommunikationen blir bättre och därför känner sig 

parterna mer bekväma med varandra. Att parterna känner sig bekväma med varandra 

bidrar till ett ökat förtroende mellan parterna och gör att säljaren, ÖTH, kan erbjuda 

kunden, Maxi Linköping, skräddarsydda lösningar och flexibilitet bland annat gällande 

leveranser (Andersen & Kumar 2006; Gaur m.fl 2012). Ett högt förtroende inom en 

affärsrelation leder till många fördelar, då det bland annat reducerar risken för att någon 

av parterna söker upp nya affärspartners (Jones m.fl 2014). 
 

I och med att Maxi Norrköping och Motala oftast bara hör av sig när det är kris och 

butiken inte har tillräcklig med varor att sälja menar ÖTHs säljare att “[...] då blir det 

dyrt för dem [Maxi Motala och Norrköping]!”. Detta tyder på att Maxi Linköping får 

prisfördelar jämfört med de andra butikerna i studien, som har en mycket lägre 

samverkan med ÖTH. ÖTH är dock inte främmande för att öka samverkan med fler 

butiker och en respondent menar att “[...] hade vi fler butiker som Maxi Linköping, där 

man verkligen jobbar aktivt med det närodlade, så skulle det vara jättebra!”. 
 

Maxi Linköping anses ha fått en konkurrensfördel tack vare den nära relationen med 

ÖTH, då samarbetet dem emellan har gett Maxi Linköping många fördelar och 

skräddarsydda lösningar. ÖTH ser exempelvis till att Maxi Linköping får vissa 

närodlade produkter först av alla på marknaden, de planerar erbjudanden tillsammans 

och ÖTH prioriterar att leverera till Maxi Linköping före de andra butikerna i studien. 

Distributionskanalen kan även argumenteras för att ha blivit effektivare tack vare Maxi 

Linköping och ÖTHs nära relation, då de även har tvärorganisatorisk samverkan där 

ÖTH har tagit över ansvaret för delar i vissa processer (Mattsson 2002). Ett exempel på 

detta är när jordgubbssäsongen börjar, då ÖTH har hand om alla närodlade jordgubbar 

på Maxi Linköping. ÖTH ser då till att det finns tillräckligt med jordgubbar i butik samt 

att det ser snyggt ut. De tillhandahåller även personal som säljer jordgubbarna i butiken. 
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Utifrån ovan diskussion kan relationen mellan Maxi Linköping och ÖTH klassas vara 

av partnerskap. Trots att den geografiska närheten enligt Mattsson (2002) skulle 

underlätta kommunikationen och samverkan mellan ÖTH och Maxi Motala samt 

Norrköping, har dessa butiker en nästintill obefintlig relation med ÖTH och relationen 

är av traditionell typ.  

5.2 Steg 2: Maktbalans 

I detta delavsnitt kommer fokus ligga på maktbalansen mellan aktörerna vilket kommer 

att kartläggas genom de faktorer som studiens litteraturgenomgång om makt mynnade 

ut i (se Teori; Analysmodell). Produktkategorierna närodlat och ekologiskt kommer 

därför analyseras med hjälp av de framtagna faktorerna; marknadssituation, 

produktegenskaper, integration, kostnad för att avsluta relationen, inköps- och 

säljvolymer och informationsasymmetri. Detta steg i analysen avser att behandla 

studiens sista frågeställning; om det finns någon skillnad i maktposition för 

leverantörer som erbjuder ekologisk respektive närodlad frukt och grönt. 

 

 
Figur 17: Illustration av maktbalansen mellan aktörerna i analysens andra steg 

5.2.1 Marknadssituation 

Marknaden för ekologiska produkter är främst en internationell affär. ICAs huvudkontor 

måste försörja globalt på grund av att all frukt och grönt inte är möjlig att odla i Sverige 

och på grund av att det som är odlingsbart i Sverige inte täcker hela ICAs efterfrågan. 

Enligt Dutton (2008) finns det fler potentiella leverantörer att välja mellan vid global 

försörjning än lokal försörjning. Fler potentiella leverantörer förenklar för ICA att hitta 

passande leverantörer för verksamheten, vilket gör att företaget kan sprida risken mellan 
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fler leverantörer och minimerar risken att bli utan produkter (Dutton 2008). ICAs 

huvudkontor har idag flera hundra leverantörer och en inköpschef menar att “[...] om 

det finns [möjlighet] på marknaden är det bra att man jobbar med en viss 

riskspridning”. Mattsson (2002) menar att kunder bör försöka ha många leverantörer 

för att minska sitt beroende av leverantörerna. Fler leverantörer på marknaden kan 

också resultera i att ICAs huvudkontor kan ställa de ekologiska odlarna mot varandra 

för att pressa priser, men även för att öka kvaliteten och effektiviteten hos de ekologiska 

leverantörerna (Gadde & Håkansson 1999).   
 

De ekologiska leverantörerna i Sverige utsätts även för prispress från de internationella 

leverantörerna, eftersom de generellt driver sina odlingar under bättre villkor än svenska 

odlare. Regleringen av jordbruksmarknaden är hårdare i Sverige än på andra platser i 

Europa och väderförhållandena gör att det växer bättre i exempelvis södra Europa 

menar inköparna från huvudkontoret. Detta gör att de internationella leverantörerna kan 

odla frukt och grönt till lägre kostnader än vad en svensk odlare kan. Respondenten från 

den ekologiska leverantören Ånstänga menar att internationella aktörer är starka 

konkurrenter till verksamheten och säger att “[...] prismässigt går importen inte att 

konkurrera med, de har helt andra villkor och förutsättningar i jämförelse med svenska 

odlare.”. 
 

Inköparen på ICAs huvudkontor uppger dock att det är svårt att helt täcka behovet för 

ekologiska produkter då utbudet på den nationella och internationella marknaden inte 

har hunnit ställa om, efter att efterfrågan ökade kraftigt under hösten 2014. En av 

inköpscheferna på ICAs huvudkontor säger att det är få ekologiska produkter som det 

finns en överetablering för på marknaden idag. Emerson (1962) hävdar att en kunds 

beroende av en leverantör beror dels på brist i tillgänglighet av en produkt, dels av 

resursens nytta för kundens verksamhet. Att marknaden för ekologiska produkter inte är 

i balans vad gäller utbud och efterfrågan menar författarna till studien kan begränsa 

ICAs valmöjligheter av ekologiska leverantörer för vissa produktgrupper.  Eftersom 

ICA är beroende av att ha ett brett ekologiskt sortiment måste de anpassa sig efter de 

odlare som kan leverera produkten i de fall där utbudet är begränsat. Priset ökar för de 

ekologiska produkter som det finns ont om på marknaden och inköparna på ICAs 

huvudkontor menar att de väljer att inte köpa in ett ekologiskt alternativ om 
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prisskillnaden är för stor jämfört med konventionella produkter. När det kommer till 

den internationella marknaden för ekologiska produkter finns de många alternativa 

köpare på marknaden, just på grund av att marknaden är internationell.  Ekologiska 

leverantörer som finns inom Sverige har dock svårt att stå sig i konkurrensen på den 

internationella marknaden, menar respondenten från Ånstänga, och därför reduceras 

antalet potentiella köpare för svenska ekologiska producenter. 
 

När det kommer till butikernas närodlade sortiment är möjligheten till global 

försörjning obefintlig och ICA måste begränsa sig till att finna lämpliga leverantörer i 

butikernas närområden. En nackdel med lokal försörjning är enligt Crone (2002) bristen 

på tillgänglighet och kapacitet. Detta stämmer in i ICAs situation då det finns betydligt 

färre leverantörer för närodlat än ekologiskt. ICA har därför inte samma möjlighet att 

välja leverantör för de närodlade produkterna. Maxi Norrköping menar att “[...] det 

hade varit roligt om det hade funnits fler leverantörer och man hade haft mer 

lokalproducerade. Samtidigt så vet man ju om att det är svårt för odlarna.”. Att utbudet 

av närodlade produkter är mycket mindre än för de ekologiska produkterna beror på att 

de närodlade produkterna är platsspecifika vilket betyder att de bara kan odlas inom 

butikernas regioner. Detta begränsar ICAs alternativ för leverantörer i högre 

utsträckning än för ekologiska leverantörer. Övervägande delen av inköpen för 

närodlade produkter görs därför från producentkooperativ och butikerna har få 

leverantörer för denna produktkategori att välja mellan. Majoriteten av det närodlade 

sortimentet köps från ÖTH men butikerna har även ett fåtal fristående leverantörer.  
 

För vissa produkter i Sverige är utbudet bristfälligt, exempelvis för tomater. Askeby 

som erbjuder närodlade tomater är en av få odlare som ICA valt att avtala om ett fast 

pris med. Utbudet av svenskodlade tomater är begränsat och Askeby menar att “[...] ska 

det finnas lokalodlat så måste de betala det vi vill ha någorlunda [...] får man inte betalt 

ordentligt för produkterna då måste man lägga ner.”. Dock kan beslutet om att 

Askebys produkter köps in till fast pris signalera att ICA är beroende av deras produkter 

och att det inte finns så många alternativa leverantörer, vilket ger Askeby en värdefull 

position på marknaden. Både Lelles och Askeby anger att ICA är en av deras största 

kunder. Samtidigt uppger alla odlare att de har alternativa köpare på marknaden att sälja 
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sina produkter till, och att det finns fler köpare än leverantörer på marknaden för 

närodlade produkter i Östergötland.  
 

Sammanfattningsvis, finns det möjlighet att försörja globalt för ekologiska produkter 

och därmed finns det många fler leverantörer för ekologiska än för närodlade produkter. 

Det är dock viktigt att poängtera att jämfört mot konventionella odlare, så finns det ett 

fåtal ekologiska leverantörer för frukt och grönt. Möjligheten till global försörjning gör 

dock att de svenska leverantörerna som erbjuder ekologiska produkter i större 

utsträckning utsätts för internationell konkurrens och prispress än vad leverantörer för 

närodlade produkter gör. Att de närodlade produkterna är platsspecifika resulterar i att 

det inte finns lika många alternativa leverantörerna för närodlat som ekologiska 

leverantörer. Leverantörer för närodlade produkter måste vara lokaliserade inom ett 

begränsat område. Produkter från en odlare i Västergötland kan exempelvis inte klassas 

som närodlade i Östergötland och därför är leverantörer av närodlade produkter inte 

möjliga att byta ut i samma utsträckning som ekologiska leverantörer. Utifrån denna 

aspekt, att det finns färre alternativa leverantörer för närodlade produkter, borde det leda 

till att ICA måste värna mer om leverantörerna för de närodlade produkterna än de för 

ekologiska produkter. Med detta sagt finns det dock variationer i svårighetsgraden för 

att odla olika frukt och grönt (både gällande ekologiskt och närodlat), vilket gör att det 

finns fler leverantörer för vissa produkter och färre för andra. Därför går inte 

resonemanget att applicera på alla produktgrupper. För leverantörer av närodlade 

produkter har det framkommit att det finns fler alternativa köpare än vad det finns 

säljare på den specifika marknaden, medan det för den ekologiska marknaden är svårt 

att generellt säga om det finns fler köpare än leverantörer då det beror på vilken 

produktgrupp det gäller.   

5.2.2 Produktegenskaper  

Med utgångspunkt i begreppsdiskussionen och det som togs upp i bakgrunden om 

begreppet närodlat finns det ingen allmänt accepterad definition för vad närodlat 

faktiskt är. Detta leder till att det inte finns någon märkning för närodlade produkter, 

vilket försvårar för slutkunden att identifiera närodlade produkter i butik och att göra 

medvetna val (Feldmann & Hamm 2015). Ekologiska produkter har däremot specifika 

märkningar eftersom kraven för hur dessa produkter ska odlas kräver certifiering av 
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odlaren och därför konkurrerar inte ekologiska produkter med konventionella produkter 

på samma vis som närodlade produkter (KRAV 2016). Alla butiker och ICAs 

huvudkontor anser att det ekologiska sortimentet är viktigt och att det måste finnas för 

att konsumenten efterfrågar dess produktegenskaper. Därför kan en ekologisk produkt 

inte bytas ut mot en konventionell på samma sätt som närodlade produkter. En 

inköpschef på ICAs huvudkontor menar med att “[...] konventionellt konkurrerar inte 

riktigt med ekologiskt, de tilltalar två helt olika kundgrupper.”. Då närodlade produkter 

i grund och botten är konventionella, konkurrerar alltså dessa produkter mer med 

konventionella än vad ekologiska produkter gör. För alla volymmässigt större 

konventionella produkter försöker ICA att ha ett ekologiskt alternativ. Det finns flera 

faktorer, däribland prisskillnaden, som är avgörande i valet om att ta in ekologiska 

alternativ och en av inköpscheferna säger: 

“Är det en rimlig prisskillnad och vi har tillgång till att ha både ekologiskt 

och konventionellt så köper vi ofta in den ekologiska varianten. Är 

prisskillnaden rätt stor mellan en ekologisk variant och en konventionell så 

väljer vi sannolikt bort det ekologiska alternativet. Det finns även produkter 

som är oerhört svåra att odla ekologiskt men som finns i alla fall, och där 

kan prisskillnaden vara över 100 procent. I dessa fall har vi båda när det är 

en större produkt [volymmässigt] men kanske bara ett konventionellt 

alternativ om det är en mindre produkt. Är prisskillnaden bara 10-20 

procent så väljer vi eko i första hand.” (Inköpare på huvudkontoret) 

Med utgångspunkt i ovanstående diskussion är ekologiska produkter mindre utbytbara 

än närodlade produkter och som tidigare nämnt under Marknadssituation finns 

ekologisk frukt och grönt i begränsad utsträckning, då utbudet generellt sett är mindre 

efterfrågan. Författarna till studien anser därför att ekologiska produkter är mer 

differentierade än närodlade produkter (Kraljics 1983). I och med att ICA är ett företag 

som har fokus på mat och hälsa (ICA Gruppen 2016) menar inköpscheferna på 

huvudkontoret att ekologiska produkter är “[...] en väldigt, väldigt viktig 

produktgrupp.” och att det är centralt att vara duktig på ekologiskt. Därmed blir de 

ekologiska leverantörerna viktiga för ICA i syfte att uppnå sina mål med sin verksamhet 

och Cox (2002) menar att det ökar ICAs beroende av leverantören. Om det dessutom 
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finns en begränsad möjlighet att kunna uppnå sina mål utanför samarbetet ökar 

beroendet ytterligare (Cox 2002).  
 

Även om närodlade produkter anses vara mindre differentierade än ekologiska 

produkter, har det påträffats fall i empirin där närodlade produkter har lyckats med en 

högre grad av differentiering. Både Maxi Linköping och Norrköping uppger att det kan 

vara svårt att byta leverantörer för vissa närodlade produkter, och detta gäller speciellt 

när leverantörens varumärke är efterfrågat av kunderna. Både Lelles Odling och 

Askebys produkter är svåra att byta ut för butikerna då kunderna efterfrågar just dessa 

odlares varumärken. Det blir därför svårare för butikerna att substituera dessa produkter 

och butikernas beroende av dessa odlare ökar (Cox 2002).  
 

Maxi Norrköping menar dessutom att “[...] på Maxi Norrköping har vi profilerat oss 

som en butik där du ska hitta mycket lokalproducerat och då vill vi verkligen främja det 

i och med att vi anser att det är ett av våra stödjeben”. De använder därmed det 

närodlade sortimentet som ett konkurrensmedel för att särskilja sig från sina 

konkurrenter. För denna butik blir de närodlade produktegenskaperna viktiga och de 

leverantörer som erbjuder närodlade produkter blir viktiga i syfte att butiken ska kunna 

uppnå sitt mål att profilera sig med sitt närodlade sortiment (Cox 2002). Generellt byter 

alla butiker som ingår i studien ut stora delar av det konventionella sortimentet mot 

närodlade produkter när det väl är säsong, och menar att de oftast väljer det närodlade 

alternativet framför det konventionella. Anledningen till detta är för att kunden 

efterfrågar närodlat, men butikerna värdesätter även närheten till leverantörerna. Den 

geografiska närheten bidrar till att butikerna i större grad kan erbjuda kvalitativa 

produkter i butik, då transportsträckorna är kortare samtidigt som de kan ske mer 

frekvent samt i mindre kvantiteter (Mattsson 2002; Narashimhan & Tulluri 2009). Ännu 

en drivkraft för butikerna att arbeta med lokala leverantörer är den personliga kontakten, 

där butikspersonalen får ett ansikte på de som odlar produkterna. Försäljningschefen för 

Maxi Motala säger att butiken “[...] tycker att det är trevligt när sortimentet är närodlat 

och att kunna skylta upp information om vilken bonde som exempelvis har odlat 

isbergssalladen”. Trots dessa drivkrafter att köpa in närodlade produkter är det även en 

fråga om pris och volymer. Ibland måste butikerna komplettera med importerade 

produkter när utbudet för närodlade produkter inte är tillräckligt volymmässigt. 
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För att sammanfatta, har ekologisk frukt och grönt i ovanstående text argumenterats för 

att ha produktegenskaper som är mer differentierade än närodlade produkter, som i 

större utsträckning kan substitueras med konventionella produkter. Ändock har det 

påträffats specifika fall i empirin där producenterna som erbjuder närodlade produkter 

har lyckats differentiera sitt varumärke. Det finns även variationer mellan butikerna som 

ingår i studien för vilken betydelse de närodlade produktegenskaperna har för att uppnå 

respektive butiks mål. Även om de närodlade produkterna går att substituera med 

konventionella produkter medför de närodlade produkterna andra fördelar, som de 

ekologiska produkterna inte bidrar till. Den geografiska närheten underlättar bland annat 

transporter och bidrar till en personlig kontakt, vilket är drivkrafter för butikerna att 

köpa just närodlade framför konventionella produkter. 

5.2.3 Integration  

Odlarna som är föremål för studien har valt olika distributionskanalstrategier (se Figur 

17). Askeby har valt en indirekt distribution och levererar sina närodlade produkter till 

grossisten och producentkooperativet ÖTH. Ånstänga levererar sina ekologiska 

produkter direkt till ICAs huvudkontor medan Lelles Odling har en mer direkt 

distribution av sina närodlade produkter då de levererar direkt till Maxi Norrköping.  

 
Figur 18: Distributionskanalerna inom det studerade området (Baserad på Kotler, Armstrong & 

Parment 2011:335) 

Trolle (1958) menar att producentens val mellan olika distributionskanaler främst 

grundas på ekonomiska eller känslomässiga aspekter men det kan även bero på slentrian 

eller tradition. Lelles odling har gått från att distribuera via grossist till att leverera 

direkt till butikerna för att ha en personlig kontakt med butikerna och för att öka 
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kontrollen över sina produkter i kanalen, vilket också är en fördel med färre mellanled 

enligt Parment (2006). Informationsflödet har påvisats vara effektivt mellan Lelles 

odling och Maxi Norrköping tack vare att distributionen sker direkt (se Steg 1: Analys; 

Relation 1) (Paulsson m.fl. 2000). Att sköta hela distributionen själv ut till butik tar 

dock mycket tid, då exempelvis ansvaret för transport ligger hos odlaren (Coughlan 

2006; Trolle 1958). Detta fungerar dock om odlaren distribuerar mindre volymer som 

täcker behovet för ett fåtal närliggande butiker. Lelles Odling levererar till ett 20-tal 

butiker runt om i Östergötland, vilket borde bidra till en relativt komplex logistik för 

odlaren att själv ha hand om. Det finns därför en ekonomisk aspekt för hur odlarna 

väljer att distribuera sina produkter (Trolle 1958). Efter intervjuer med de olika 

aktörerna i distributionskanalen har författarna till studien förstått att den volym som en 

odlare kan erbjuda har stor inverkan på hur odlaren väljer att distribuera sina varor. 

Askeby som inledde sitt samarbete med ÖTH för ungefär 10 år sedan sa följande på 

ämnet:  

“När vi ökade våra volymer började vi samarbeta med ÖTH för att det var 

lättare med transporterna. [...] Så att man inte sitter och åker tio gånger till 

olika butiker, de [ÖTH] sköter alltihopa. [...] [D]et är lättare för en att åka 

istället för att vi ska åka flera stycken till butikerna.” 

ÖTH hjälper sina odlare, däribland Askeby, att få ut produkterna i butik där de bland 

annat transporterar produkterna från odlarna i närområdet till butik och hjälper odlarna 

att designa produktförpackningarna för att produkterna ska sälja bättre i butik. Enligt 

Bloomberg m.fl. (2002) är det positivt att involvera mellanhänder på grund av deras 

expertis och att det resulterar i lägre kostnader. Att vara medlem i ett 

producentkooperativ menar respondenterna från ÖTH är fördelaktigt då det kan vara 

svårt för odlaren att hinna med allt som ska göras. Som tidigare nämnt kan det vara 

svårt att hantera all transport och administration som det medför. Producentkooperativ 

tar alltså över ansvaret för delar associerat med flödet och försäljningen av produkterna 

(Bloomberg m.fl. 2002). Tidigare studier menar att mellanhänder kan ha en negativ 

inverkan på distributionskanalen då alla aktörer handlar utefter egenintressen vilket i 

detta fall skulle kunna strida mot odlarens intressen (Parment 2006). Detta bör dock inte 

vara fallet vid valet av producentkooperativ som mellanhand då de är ekonomiska 

föreningar som skapas för att gynna medlemmarnas intresse. 
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När odlaren går med i ett producentkooperativ integrerar denna framåt i 

distributionskanalen, samtidigt som de har integrerat horisontellt med andra odlare. 

Odlarna integrerar framåt när de går med i ett producentkooperativ eftersom de blir del 

av en grossistverksamhet som är ett led närmare konsumenten i distributionskanalen. 

Kontrollen över distributionskanalen ökar eftersom odlarna tar “kontroll” över 

grossistverksamheten (Parment 2006). Odlarna kommer närmare kunden än om de hade 

levererat till en vanlig grossist som inte ägs av odlarna själva. Att komma närmare 

kunden menar Lin m.fl. (2014) bidrar till att odlaren lättare kan påverka sina 

försäljningspriser och underlättar odlarens respons på förändringar i efterfrågan. Vidare, 

integrerar odlarna horisontellt i och med att flera odlare går tillsammans i ett 

producentkooperativ (Storhagen 2003). Fler odlare kan tillsammans utvinna 

stordriftsfördelar och synergier gällande exempelvis transport (Höhler & Köhl 2014). 

Dessutom får odlarna bättre förhandlingsposition gentemot livsmedelskedjorna, tack 

vare de större volymer som odlarna tillsammans kan erbjuda (läs med under Inköp- och 

säljvolym). Producentkooperativen påverkar helt enkelt den asymmetriska makten på 

marknaden till odlarnas fördel (Bijman & Hendriske 2003).  
 

ICAs huvudkontor har integrerat sig med ÖTH sedan några år tillbaka. Aktörerna har ett 

nära samarbete där ÖTHs produkter finns att beställa via ICAs centrala 

beställningssystem. Både ICAs huvudkontor och ÖTH är grossister och därför kan 

samarbetet mellan parterna delvis klassas som horisontell integration, men det går även 

att argumentera för att det handlar om vertikal integration. ÖTH kan klassas som ICAs 

underleverantör för närodlade produkter och därför befinner sig inte aktörerna på 

samma nivå i distributionskanalen, vilket gör att ICAs huvudkontor har integrerat bakåt. 

Integrationen är ett strategiskt val som ökar beroendet mellan parterna och bidrar till 

gemensamma intressen (Parment 2006; Porter 1989).  
 

ICA är som tidigare nämnt ÖTHs största kund inom dagligvaruhandeln och avtalet 

mellan parterna påverkar ÖTHs försäljning positivt. ICA i sin tur gynnas av samarbetet 

då de kan erbjuda butikerna inom Östergötland enkla inköp av närodlad frukt och grönt. 

Respondenterna på ICAs huvudkontor menar att det skulle vara ohållbart att ha kontakt 

med alla bönder som är knutna till de olika producentkooperativ som ICA samarbetar 

med. Bloomberg m.fl. (2002) menar att mellanhänder underlättar och reducerar 
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komplexiteten för övriga aktörer i distributionskanalen. Vidare, menar respondenterna 

att en producent som erbjuder närodlade produkter normalt sett kan täcka behovet hos 

tre till fem butiker. Producenternas små volymer skulle därmed bidra till logistisk 

komplexitet som hade varit svår att hantera för ICAs huvudkontor menar 

respondenterna.  
 

Även om samarbetet har positiva effekter för båda aktörerna får det konsekvenser i 

distributionskanalen. Integrationen mellan aktörerna har bidragit till att ICA har fått 

ökad kontroll över distributionskanalen (Lin m.fl. 2014) vad gäller närodlad frukt och 

grönt. En respondent från ÖTH säger följande om ICAs kontroll: 

“Vårt jobb är ju att främja och jobba för vårt sortiment som finns i “ICA 

närodlat”. Vi hade önskat att ICA [huvudkontoret] lite mer frekvent hade 

lyft fram våra produkter när det kommer nya för säsongen eftersom det har 

en sådan genomslagskraft när det läggs ut på deras intranät.” 

På intranätet kommunicerar ICAs huvudkontor med butikerna om nyheter och 

erbjudanden som finns inom frukt och grönt. Uttalandet påvisar att även om ÖTH får 

många fördelar med att samarbeta med ICA, så är det ICA som bestämmer vilka 

produkter som de vill göra reklam för på intranätet mot butikerna. Vid intervjuer med 

butikernas inköpsansvariga för frukt och grönt framkom även att inte alla butiker kände 

till att det var ÖTH som levererade produkterna till sortimentet “ICA närodlat”, som 

finns i det automatiska beställningssystemet. En respondent från ÖTH bekräftar detta 

och säger: 

“[...] då märkte vi att butikerna inte vet att det är vi [ÖTH] som levererar 

det närodlade. Det står ju bara odlingens namn och inte ÖTH på 

produkterna. [...] Att butikerna inte vet att det är vi tycker vi är dåligt från 

ICAs sida.” 

Dessutom har samarbetet med ICA och ÖTH, som tidigare nämnt, lett till att Maxi 

Motala och Maxi Norrköpings kontakt med ÖTH har blivit avsevärt mindre. Maxi 

Linköping är dock ett undantag i och med den goda relationen till ÖTH. Författarna till 

studien menar att ICAs huvudkontor i och med integrationen med ÖTH har “frikopplat” 

butikerna från ÖTH. ÖTH har därmed blivit en anonymare aktör i distributionskanalen 
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och detta illustreras i Figur 19. Även om båda parterna gynnas av samarbetet kan det 

argumenteras för att samarbetet motverkar producentkooperativets (ÖTHs), och där 

med odlarnas, försök att motverka marknadens asymmetriska makt och att få större 

kontroll över distributionskanalen. Detta beror på att odlarna kommer längre ifrån kund, 

då ännu ett led (ICAs huvudkontor) integreras i deras distributionskanal och därför 

borde det bli svårare för odlarna att påverka sina försäljningspriser i butik (Lin m.fl. 

2014).  Genom att öka den direkta försäljningen till butik skulle producentkooperativ 

och fristående odlare kunna bidra till ökad grad av decentraliseringen hos ICA och 

därmed minska huvudkontorets starka köparmakt. Detta har ICA motverkat genom den 

vertikala integrationen med ÖTH där avtalen säger att ÖTH i de flesta fall måste sälja 

produkterna via ICA centralt. I undantagsfall kan de dock sälja direkt till detaljisten.  

 

Figur 19: Illustrering av kontakten mellan ÖTH och butikerna före (t.v.) och efter 

 

Anledningen till varför ICA inte har närodlade produkter som egna märkesvaror beror 

på den komplexa logistik och tillhörande kostnader som skulle krävas. En annan 

anledning är att ICA dessutom vill framhäva gårdens namn för närodlade produkter och 

inköpschefen på huvudkontoret menar att en märkning med ”ICA” skulle ta bort 

essensen av vad närodlat är för konsumenten. För de ekologiska produkterna är det 

däremot lättare för ICAs huvudkontor att ta kontroll över distributionskanalen. Eftersom 

ekologiska produkter inte är platsspecifika på samma sätt som närodlade produkter finns 

det en möjlighet att integrera bakåt i kedjan och samarbeta med flera olika odlare som 

kan leverera under ICAs egna märkesvaror, och därmed minska risken för att inte kunna 
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leverera (Porter 1979). Av säkerhetsskäl har de valt att ta in produkter från mer än en 

producent samt med en viss geografisk spridning.  
 

En av de främsta anledningarna till varför ICA har satsat på att ha många egna 

märkesvaror inom frukt och grönt är för att de vill skapa en trygghet och en tydlighet 

mot sina konsumenter. “Det är ett bra sätt för oss att rama in att vi håller en viss 

standard och en viss nivå.” säger en inköpare på huvudkontoret. ICA I love eco är 

märkningen för ICAs egna ekologiska sortiment och har tagits fram för att tydliggöra 

för konsumenten att en vara är ekologisk. Hade de ekologiska varorna istället haft en 

leverantörsmärkning samt eventuell förpackning hade de kunnat se olika ut från dag till 

dag vilket hade gjort det svårare för konsumenten att känna igen produkten menar 

inköpscheferna på huvudkontoret. Leverantörerna för de egna märkesvarorna ägs inte 

av ICA, utan det är avtal som reglerar samarbetet.  
 

Odlaren Ånstänga är ett exempel på en ekologisk leverantör som levererar till ICAs 

egna märkesvaror ICA I love eco. Även om Ånstängas namn finns med på 

förpackningarna, argumenterar författarna till rapporten för att odlaren blir mer anonym 

när de levererar under ICAs egna märkesvaror. Vertikala integrationen leder dock till 

stabilare relationer mellan parterna menar Porter (1983) och relationen mellan parterna 

är som tidigare nämn god (se mer under 5.1.1 Relation 1). ICAs huvudkontor menar att 

de har en långsiktighet i relationen med leverantörer för de egna märkesvarorna. 

Dessutom bidrar det till stabilitet och säkerhet för Ånstänga i och med att det finns en 

minskad osäkerhet i efterfrågeprognoser (Lin m.fl. 2014). Följden av den ökade 

integration mellan ICA och leverantörerna för egna märkesvaror är minskad konkurrens 

för aktörerna som levererar till ICAs egna märkesvaror, då ICA inte aktivt söker efter 

bättre erbjudanden (Parmen 2006). Att ICA sätter egna märkningar på produkterna gör 

att de får kontroll över hela kedjan, från odlare ut till slutkonsument. Som tidigare 

nämnt konkurrerar ICAs egna märkesvaror med de andra ekologiska varorna i butik. 

Butikerna i studien köper i stort sätt hela sitt ekologiska sortiment från ICAs 

huvudkontor. Det kan därför argumenteras för att de egna märkesvarorna gör det 

svårare för andra ekologiska leverantörer att ta sig ut i ICA-butiker och konkurrensen i 

butik blir även tuffare.     
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För att sammanfatta, har odlare av närodlade produkter som levererar direkt till 

butikerna stor kontroll över sina produkter i distributionskanalen. Om producenter 

tillhandahar allt för stora volymer kommer det dock vara svårt att hantera bland annat 

transport ut till butik och då är producentkooperativ ett bra alternativ. 

Producentkooperativet ÖTH till för att odlarna, som erbjuder närodlade produkter, ska 

både öka kontrollen över distributionskanalen och finna synergier mellan odlare. ICA 

har dock motverkat producentkooperativets försök till att minska maktasymmetrin på 

marknaden genom att integrera sig med ÖTH. Även om båda parterna vinner på 

samarbetet, då odlarna får en säkrare inkomst och ICAs huvudkontor kan erbjuda 

butikerna ett enkelt sätt att beställa närodlade produkter, är det ändå ICA som har tagit 

kontrollen över de närodlade produkterna som säljs till butikerna. Det är dock lättare att 

ta kontroll över distributionen för ekologiska produkterna, då det finns möjlighet att 

integrera bakåt i kedjan och låta ekologiska leverantörer leverera till deras egna 

märkesvaror ICA I love eco. De egna märkesvarorna gör det svårare för andra 

ekologiska aktörer att ta sig ut i ICAs butiker och gör även konkurrensen i butik tuffare.  

5.2.4 Kostnad för att avsluta relationen  

Detta delavsnitt kommer att utgå ifrån de relationer som presenterades under analysens 

första steg (Steg 1: Relationer) och behandlar kostnaderna för att avsluta relationen 

mellan parterna. Denna del kommer dock inte ta relationen mellan ICA-butiker och 

ICAs huvudkontor i beaktning, då denna relation inte ses som möjlig att avsluta. Det 

som kan anses påverka kostnaderna enligt författarna till studien är beroendet mellan 

parterna, den tid och de investeringar som gjorts för att bygga relationen samt resurser 

som krävs för att bygga upp en relation med en ny aktör.  
 

Relation 1: Producent och grossist (ekologiska produkter) 

ICAs huvudkontor sköter som tidigare nämnt kontakten och relationerna med de 

ekologiska leverantörerna. Enligt respondenterna från ICAs huvudkontor är det en lång 

process att ta in nya leverantörer då det är väldigt många aspekter som ska tas i 

beaktning för att bli en godkänd leverantör. De säger exempelvis att “[...] vi reser 

frekvent och besöker våra odlare och leverantörer”. Detta för att se till att odlingen går 

rätt till och uppfyller de kvalitetsstandarder som de satt upp, och de gör även tester på 

produkterna. Genom dessa besök kan ICA lägga en grund för att bygga upp ett 
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förtroende för leverantörerna då de med egna ögon kan se att de sköter sin produktion. 

Enligt Geysken m.fl. (1996) är förtroende en viktig byggsten för att en långsiktig 

affärsrelation ska vara framgångsrik och det kan ta mellan sex och 18 månader att 

bygga upp (Jones m.fl. 2014). ICAs huvudkontor lyfter upp förtroendeproblematiken 

med just ekologiska varor “[...] vi anlitar så långt det är möjligt producenter i Sverige 

och i andra delar av världen som vi känner förtroende för så att vi inte riskerar att bli 

utsatta för någon form av food-fraud.”. ICA investerar därmed både tid och pengar i att 

initiera nya leverantörsrelationer samt behålla de befintliga för att säkerställa att 

leverantörerna är pålitliga. Då ICA har högra krav på sina leverantörer, framförallt de 

som levererar till ICA I love eco, måste även leverantörerna investera mycket resurser i 

relationen för att kunna leva upp till de krav som ställs på dem och för att ICA ska få ett 

förtroende för dem. ICAs huvudkontor uppger att det är sällan som leverantörsrelationer 

avslutas och de har många stabila leverantörer som de har långa samarbeten med. De 

säger att de tar in ett fåtal nya leverantörer per år och att: 

“[...] det är många leverantörer som söker upp oss men när vi ser att det 

finns ett behov och att vi ser att det här är en leverantör som tillför något 

mervärde som vi långsiktigt har nytta av tittar vi närmare på om de 

eventuellt kan bli en leverantör till ICA.” 

Om en leverantör skulle bryta mot kontraktet eller missköta sig grovt finns det däremot 

anledning för ICA att säger upp relationen med en leverantör. En av inköpscheferna på 

huvudkontoret säger att “[...] vi ser inget självändamål i att byta leverantör, är vi nöjda 

med en leverantör så blir det en lång relation.”. Detta visar som tidigare nämnt att ICA 

investerar mycket tid och resurser på att bygga upp sina leverantörsrelationer. Detta 

skulle enligt Mattsson (2002) kunna leda till att stärka ICAs beroende av sina 

leverantörer då det kostar mycket för dem att bygga upp nya relationer i de fall där de 

byter ut leverantörerna. Detsamma gäller dock även de ekologiska leverantörerna då de 

måste bemöta de investeringar som ICA gör för att relationen ska kunna utvecklas till 

att bli långsiktig. 
 

Relation 2: Producent och detaljist (närodlade produkter) 

Butikerna har relationer med några fristående odlare, ICA centralt och ÖTH. Butikerna 

behöver dock nödvändigtvis inte ha relationer med några leverantörer i och med att 
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ICAs huvudkontor kan leverera de ekologiska produkter de behöver samt att de kan 

beställa närodlade produkter från ÖTH genom ICAs beställningssystem. Kostnaden för 

butikerna att avsluta relationerna med de fristående odlarna är därmed låg, då de varken 

behöver investera tid eller resurser i att bygga nya relationer om de väljer att avsluta de 

befintliga. Porter (1979; 2008) menar därför att köparnas maktposition är stark 

gentemot leverantörerna. Dock har den leverantör som levererar direkt till butik, Lelles 

odling, lyckats bygga sig ett varumärke hos konsumenterna som gör det svårare för 

butiken att avsluta relationen med dem, se vidare analys under Produktegenskaper. För 

odlaren är kostnaden för att avsluta relationen med ICA relativt hög då odlaren oftast 

inte har många alternativa köpare, ser butiken som en samarbetspartner och har byggt 

upp en relation och ett förtroende som tar tid att återskapa med en annan aktör. 
 

Relation 3: Detaljist och grossist (närodlade produkter) 

ICAs huvudkontor och ÖTH har som sagt ett nära samarbete gällande de närodlade 

produkterna och båda parter har gjort investeringar i relationen. Främst ÖTH har lagt 

ned mycket resurser på samarbetet då de har ställt om sin verksamhet sedan relationen 

startade för att inrikta sig mer på butiksförsäljning. De ser butiksförsäljningen som en 

stor del av den framtida verksamheten och säger att “[...] butikssidan har ökat flera 

hundra procent då vi börjat jobba på ett helt annat sätt mot butik.”. Porter (1979; 2008) 

hävdar att leverantörers maktposition försvagas av att det uppstår höga kostnader vid 

byte av kund. För ÖTH hade det varit kostsamt att avsluta relationen med ICAs 

huvudkontor då delar av ÖTHs verksamhet bygger på denna affärsrelation och skulle 

vara svår att ersätta. De skulle dock kunna gå tillbaka till att leverera direkt till 

butikerna men måste då göra verksamhetsförändringar igen och bygga upp relationer 

med butikerna vilket kommer ta både tid och resurser. För ICA är ÖTH en viktig aktör 

då de reducerar komplexiteten som skulle uppstå om butikerna istället hade 

direktkontakt med alla odlare (Coughlan m.fl. 2006). Då det inte finns någon annan 

likvärdig aktör i Östergötland skulle relationen inte heller gå att ersätta på ett enkelt sätt. 

White (2000) beskriver att företag som är den beroende parten i en relation kan minska 

beroendet genom att göra sig mer värdefull för den andra parten. Även om ÖTH är en 

mindre aktör än ICA, vilket brukar leda till asymmetriska relationer (Coughlan m.fl. 

2006), har de gjort sig värdefulla för ICA genom att erbjuda ett koncept som förenklar 

deras inköp och logistik. 
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För odlarnas del är relationen med ÖTH svår att diskutera i termer av maktposition och 

därmed även kostnad för att avsluta relationen. Meningen med producentkooperativ är 

att de ska stödja medlemmarnas verksamhet och stärka deras ekonomiska position 

gentemot andra köpare (Bijman & Hendrikse 2003). Därför bör det inte finnas en 

konkurrens om makten mellan parterna. 
 

Sammanfattningsvis, är det svårt att få en bild av hur maktpositionen är fördelad 

gällande denna faktor då det finns många perspektiv som spelar in. De flesta aktörer har 

förhållandevis höga kostnader för att avsluta relationerna då mycket resurser krävs för 

att bygga och upprätthålla en god affärsrelation. Generellt kan slutsatser dock dras till 

att butikerna har den lägsta kostnaden till att avsluta sina relationer med fristående 

odlare då de enkelt kan ersättas av de produkter som ÖTH erbjuder. Vad gäller de 

ekologiska leverantörerna investerar båda parterna mycket resurser för att en god 

relation med ett högt förtroende ska kunna skapas, dock kan ICAs maktposition i 

allmänhet sägas vara något starkare då deras storlek och omsättning gör att de innehar 

mycket resurser till att investera i nya leverantörsrelationer. För de närodlade 

produkterna är beroendet mellan parterna högt då relationen mellan ICA och ÖTH är av 

stort värde för respektive aktör.  

5.2.5 Inköps- och säljvolymer  

Inköpsvolymerna för närodlad frukt och grönt varierar mycket under året. Butikerna 

byter dock ut stora delar av sitt konventionella sortiment till att enbart erbjuda närodlat i 

den mån det går när det är säsong i Sverige. För ekologiska produkter är sortimentet i 

butikerna mer konstant men under delar av året går inte vissa varor att köpa in. ICAs 

huvudkontor har flera hundra olika leverantörer för frukt och grönt. En del leverantörer 

är stora och vissa är mindre. En av anledningarna till att ICA har många leverantörer 

beror på att det behövs en viss riskspridning i branschen med alternativa leverantörer för 

att inte stå utan produkter. Mattsson (2002) menar att ICAs beroende av en leverantör 

minskar om leverantörens produkter står för en liten andel av det köpande företagets 

totala inköpskostnad. ICAs huvudkontor har som tidigare nämnt valt att sprida sina 

risker och därmed har ICA många leverantörer för olika produktgrupper. Därmed gör 

sig ICA högst oberoende av en enskild leverantörs volymer.  
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Majoriteten av ICA-butikernas ekologiska sortiment köps via huvudkontoret, där större 

delen av dessa produkter är ICAs egna märkesvaror och de är därför märkta med ICA I 

love eco. Det finns dock ett fåtal produkter i butikernas ekologiska sortiment som inte är 

märkta med ICA I love eco, och dessa produkter levereras i regel inte via ICAs 

huvudkontor. Utbudet av ekologiska produkter är dock lågt på den svenska marknaden 

och det finns därför få ekologiska leverantörer till antalet menar inköpscheferna på 

huvudkontoret. I och med att en stor del av ICAs inköp är centraliserade kan de samla 

alla butikers köpkraft. Därför kan ICA göra volymmässigt stora inköp (i förhållande till 

leverantörens omsättning) av de ekologiska leverantörerna i Sverige. Den samlade 

köpkraften, där ICA köper en stor del av de svenska ekologiska leverantörernas 

volymer, möjliggör ett bättre förhandlingsläge för ICAs huvudkontor gentemot 

ekologiska leverantörer än vad butikerna hade haft enskilt (Varley 2001). För ICAs 

ekologiska leverantörer utgör ofta försäljningen till ICA en stor andel av omsättningen, 

vilket resulterar i ett högt beroende av ICA för de ekologiska leverantörerna (Mattsson 

2002). Detta har även bekräftats i fallet med producenten Ånstänga, som levererar 

produkter till ICAs egna märkesvaror. ICA är Ånstängas största kund, då majoriteten av 

Ånstängas totala skörd levereras till huvudkontoret.  
 

ÖTH levererar det närodlade sortimentet till de ICA-butiker som ingår i studien och 

säljaren från ÖTH menar att försäljningen till butikerna har ökat mycket under senare 

år. ÖTHs beroende av ICAs köpvolymer har därmed ökat, men ÖTH har dock två andra 

branscher som de arbetar med utöver dagligvaruhandeln. ÖTH levererar även sina 

produkter till kommuner och restauranger och kommunerna utgör i dagsläget kärnan för 

ÖTHs verksamhet. Säljaren från ÖTH säger att“[...] våra kommuner är vårt hjärta i 

verksamheten, det är därifrån vi kan bygga upp vår restaurang och butiksdel.”. Vidare 

menar säljaren från ÖTH att “[...] tanken [är] att alla branscher ska kunna stå på egna 

ben så att vi kan sprida risken”. Anledningen till att det är viktigt för ÖTH att 

risksprida är för att avtalen med kommunerna snabbt kan ändras på grund av offentliga 

upphandlingar. Porter (1979; 2008) hävdar att leverantörer har en god maktposition om 

de inte är starkt beroende av köparens bransch på grund av att de kan sälja till andra 

branscher också. ÖTHs beroende av ICA har alltså ökat de senaste åren, men deras 
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försäljning till ICA är ändock inte avgörande för ÖTH verksamhet i stort eftersom ÖTH 

har andra branscher att sälja till.  
 

Utöver ÖTH, gör ICA-butikerna inköp av närodlade produkter från ett fåtal fristående 

leverantörer. Den fristående leverantören i studien, Lelles odling, säger att de främst har 

ett samarbete med ICA och att de framförallt levererar sina produkter till ICA-butiker. 

Maxi Norrköping säger dessutom att de under säsong köper in alla sina morötter från 

samma odlare, Lelles. Då Lelles levererar övervägande delen av sina produkter till ICA-

butiker kan butikernas inköpsvolymer sägas vara en stor del av odlarens omsättning. På 

grund av att de fristående odlarna levererar en stor andel av deras totala volym till ICA 

gör det att ICA står för en stor del av deras omsättning. Detta resulterar enligt Mattsson 

(2002) i ett högt beroende gentemot ICA-butikerna för fristående leverantör.  
 

Sammanfattningsvis, är ICAs huvudkontor samt butiker högst oberoende av enskilda 

leverantörers volymer. För de ekologiska produkterna visar diskussionen på att de 

svenska leverantörernas säljvolymer till ICA är relativt höga i förhållande till 

leverantörernas omsättning. Därför är de svenska ekologiska leverantörerna högst 

beroende av ICA. Det samma gäller för de fristående leverantörerna som levererar 

närodlade produkter direkt till butik. ÖTH, som levererar närodlade produkter till ICA-

butikerna har flera branscher som de säljer sina produkter till och är därför inte helt 

beroende av ICA som köpare. 

5.2.6 Informationsasymmetri 

Detta delavsnitt kommer att behandla faktorn informationsasymmetri som en faktor för 

att aktörerna fiktivt kan stärka sin makt (Cox 2001; Cox 2002). Denna del kommer att 

bortse ifrån relationen mellan ICAs huvudkontor och butikerna, då de verkar inom 

samma koncern och därför menar författarna till rapporten att det inte borde finnas 

någon informationsasymmetri mellan parterna. Det samma gäller för relationen mellan 

odlarna och producentkooperativet ÖTH, som finns till för att gynna odlarnas 

ekonomiska intressen. Denna relation kommer därför inte tas i beaktning för denna 

faktor. 
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Informationsasymmetrin mellan köpare och säljare har påvisats vara olika stor mellan 

olika aktörer i den studerade distributionskanalen. Där odlaren av närodlade produkter 

distribuerar direkt till butik, i detta fall Lelles odling som levererar till Maxi 

Norrköping, har informationsasymmetrin påvisats vara mycket liten. Detta tack vare det 

nära samarbetet och effektiva informationsflödet mellan parterna. Där odlare av 

närodlade produkter (Askeby) distribuerar sina varor via ÖTH fann författarna till 

studien skillnader vad gäller informationsasymmetrin i relationen mellan grossisten 

ÖTH och de olika ICA-butikerna. Som tidigare nämnt har ICA Linköping en relation 

med ÖTH som kan klassas vara av partnerskapstyp (se Steg 1; Relation 3). Dessa parter 

har sinsemellan ett mycket gott informationsutbyte och ICA Linköping har förtur på den 

första skörden av vissa eftertraktade närodlade produkter såsom rabarber. Anledningen 

till detta goda informationsutbyte menar Lee (2010) samt Klein och Rai (2009) är ett 

resultat av ett förtroende mellan parterna och att informationsutbytet leder till högre 

effektivitet i distributionen. Abatekassa och Peterson (2011) menar att förtroende och 

informationsutbyte är en viktig faktor när det köpande företaget väljer leverantör för 

närodlade produkter. ICA-butikerna i Östergötland behöver dock nödvändigtvis inte ha 

en relation med ÖTH, då deras produkter redan finns i ICAs automatiska 

beställningssystem. Maxi Motala och Norrköping har alltså valt och behöver heller inte 

ha någon relation med ÖTH. Att ICA Linköping trots detta har en relation med ÖTH 

kan anses vara ett sätt att ta kontroll över distributionskanalen (Lin m.fl. 2014) och ett 

sätt att skapa intressegemenskap med ÖTH för att underlätta samarbetet med bland 

annat leveranser (Porter 1983). När ICA Linköping samverkar vertikalt med ÖTH 

garanterar de att alltid ha färsk frukt och grönt i sina butikshyllor. Detta har i tidigare 

studier visat sig vara viktigt inte bara för försäljningen av frukt och grönt utan även för 

hela butikens försäljning, då en butiks frukt- och gröntavdelning har en stor påverkan på 

konsumentens val av butik och påverkar konsumenten intryck av butikens generella 

kvalitet (White 2000).  
 

De två andra butikerna i studien, Maxi Motala och Maxi Norrköping, har som tidigare 

nämnt ingen nära relation med ÖTH. Maxi Linköping har konstaterats få många 

fördelar av det nära samarbetet och även vad gäller inköpspris jämfört mot Maxi Motala 

och Norrköping. Anledningen till att ÖTH kan ta ut högre priser från Maxi Motala och 

Norrköping är för att det finns bristande kunskap om vilka priser som ges till Maxi 
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Linköping. Denna information anses av författarna till studien vara svår att få tag på om 

inte butikerna skulle samarbeta sinsemellan. I detta fall kan vi se hur en nära relation 

kan ge lägre informationsasymmetri och att butikerna (i detta fall Maxi Linköping) kan 

stärka sin maktposition gentemot ÖTH med en nära relation. ÖTH kan alltså stärka sin 

maktposition gentemot butiker som de inte har ett regelbundet informationsutbyte med 

och därmed inte har en nära relation med.  
 

Slutligen, vad gäller ekologiska leverantörer, i detta fall Ånstänga, som levererar direkt 

till ICAs huvudkontor fann författarna till studien att informationsasymmetrin var 

mycket liten. De flesta leverantörer som levererar ekologiska varor till ICAs 

huvudkontor levererar till ICAs eget märke ICA I love eco och huvudkontoret ser 

långsiktigt och strategiskt på dessa leverantörsrelationer. Som tidigare nämnt leder 

integrationen mellan parterna till en stabilare relation menar Porter (1983) och 

relationen präglas av ett kognitivt förtroende, som bygger på att parterna håller vad de 

lovar och sköter sina förpliktelser (Dower m.fl. 2015). Förtroendet leder till ökat 

informationsutbyte och ömsesidig nytta (Geyskens m.fl. 1996; Lee m.fl. 2010), vilket 

reducerar informationsasymmetrin.  
 

För att sammanfatta, finns det generellt en relativt låg informationsasymmetri mellan 

aktörerna i distributionskanalen. Detta kan förklaras med att informationsutbytet och 

förtroende är en avgörande faktor för val av leverantör, främst i distributionskanaler för 

närodlade produkter (Abatekassa & Peterson 2011). Mellan ÖTH och ICA-butikerna 

som ingår i studien finns det dock skillnader. En nära relation har visats ge lägre 

informationsasymmetri och att butikerna (i detta fall Maxi Linköping) kan stärka sin 

maktposition gentemot ÖTH med en nära relation. ÖTH kan alltså stärka sin 

maktposition gentemot butiker som de inte har ett regelbundet informationsutbyte med 

och därmed inte har en nära relation med.  

5.2.7 Sammanfattning 

Marknadssituation 

Generellt sätt ligger makten hos ICA vad gäller ekologiska produkter då de kan ställa 

många, både internationella och nationella, leverantörer mot varandra. Om de bara vill 

ha svenska ekologiska produkter så stärks däremot leverantörernas maktposition då 
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utbudet är lågt. De närodlade leverantörerna är platsspecifika vilket gör att det blir 

svårare att finna alternativa leverantörer på denna marknad. Det resulterar i att de 

närodlade producenternas makt är högre än de ekologiska producenterna, om man tittar 

på hela den ekologiska marknaden. 

Produktegenskaper 

Närodlade produkter har en lägre differentieringsgrad än ekologiska produkter vilket 

gör att ICA har starkare makt gentemot leverantörerna som erbjuder närodlade 

produkter. Producentens maktposition stärks dock om producenten som erbjuder 

närodlat differentierar sitt varumärke. Ekologiska produkter är differentierade och 

viktiga för att ICA ska kunna uppnå sitt mål för verksamheten. Därför har ekologiska 

producenter en starkare maktposition än närproducerade. 

Integration 

Generellt sett har producenterna knutit sig till kooperativ, därför är det den 

distributionskanal som utgås från vid bedömning av en generell maktposition för 

närodlade produkter. I och med integrationen mellan ICA och ÖTH har maktpositionen 

för ÖTH minskat då de kommer längre från konsumenten inom kanalen vilket gör att de 

inte kan påverka slutpris i samma utsträckning som tidigare. ICA kan dock integrera 

bakåt för ekologiska produkter och har därför en starkare maktposition för ekologiska 

produkter än närodlade produkter. 

Kostnad för att avsluta relation 

Alla aktörer har konstaterats ha relativt höga kostnader för att avsluta sina relationer på 

grund av att relationerna mellan aktörerna inom distributionskanalerna i de flesta fallen 

kräver mycket investeringar. För de ekologiska produkterna är beroendet mellan 

parterna relativt hög då båda parter investerar mycket resurser för att produktionen ska 

gå rätt till samt för att bygga upp ett förtroende. Dock kan ICA konstateras ha en något 

starkare maktposition då företagets storlek bidrar till att de har stora resurser för att 

investera i leverantörsrelationer om det finns behov. För de närodlade produkterna är 

beroendet mellan parterna högt då relationen mellan ICA och ÖTH är av stort värde för 

respektive aktör. Leverantörerna för närodlade produkter, producentkooperativ, kan 

därmed sägas ha en något starkare maktposition än ekologiska leverantörer. 
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Inköps- och säljvolymer 

Då ICAs verksamhet inte enbart består av ekologiskt och närodlad frukt och grönt utgör 

inköpen av dessa produktkategorier en liten del av ICAs totala omsättning. Det betyder 

att ICA som företag inte är beroende av enskilda leverantörer inom dessa kategorier för 

att kunna drivas. Vad gäller ÖTH har de konstaterats leverera odlarnas produkter till tre 

enskilda branscher vilket gör att beroendet för ICA som köpare är begränsat. Både 

svenska ekologiska leverantörer och leverantörer för närodlade produkter, som är 

fristående leverantörer och därför inte är medlemmar i ett producentkooperativ, kan 

anses ha ett högt beroende av ICA som kund då ICA generellt köper in en stor andel av 

deras totala volymer. 

Informationsasymmetri 

Generellt sett är informationsutbytet bra och det har inte påvisats några större skillnader 

för de olika produktkategorierna. Det har dock påvisats skillnader mellan butikerna som 

ingår i studien och utbytet av närodlade produkter med ÖTH. Informationsasymmetrin 

har påvisats vara lägre i de fall där butikerna har valt att ha en nära relation.  
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6. Slutsats 

I detta kapitel redogörs för studiens slutsatser med utgångspunkt i det syfte som har 

formulerats. Slutsatsen kommer att svara på de två sista frågeställningarna då den 

första frågeställningen har besvarats i avsnittet Empirisk bakgrund. Nedan finns 

studiens syfte bifogat med tillhörande frågeställningar. 
 

 

Syftet med studien är att analysera relationer och maktbalansen mellan aktörer i 

distributionskanaler för ekologisk respektive närodlad frukt och grönt, där fokus är att 

komparera dessa två produktkategorier. Syftet har lett fram till följande frågeställningar: 

• Hur ser relationerna ut mellan aktörerna? 

• Hur ser maktbalansen ut mellan aktörerna i distributionskanalen och finns det en 

skillnad i maktposition för leverantörer som erbjuder ekologisk respektive närodlad 

frukt och grönt?  

 

Studiens resultat visar på att det finns skillnader i hur relationerna ser ut mellan 

aktörerna, beroende på om det sker ett utbyte av närodlade produkter eller ett utbyte av 

ekologiska produkter i distributionskanalen för frukt och grönt. Relationer mellan 

aktörer där det sker ett utbyte av närodlade produkter präglas av en högre grad av 

interaktion och personlig kontakt än i relationer som har utbyte av ekologiska produkter. 

Detta har delvis förklarats av den geografiska närheten mellan aktörer som har ett utbyte 

av närodlade produkter. Relationer mellan aktörer i distributionskedjan för närodlad 

frukt och grönt baseras huvudsakligen på befintliga relationer. I relationer där det sker 

ett utbyte av ekologiska produkter är interaktionen och den personliga relationen mindre 

utbredd. I dessa relationer krävs dock ett högre förtroende mellan parterna då det är av 

stor vikt att producenten hanterar sin odling på ett korrekt sätt för att produkterna ska 

kunna klassas som ekologiska. Relationen mellan producent och detaljist är den minst 

utbredda relationen som tas i beaktning för denna studie. Detta beror på att detaljisten 

generellt sett har få fristående leverantörer då livsmedelskedjans centraliserade inköp 

tillgodoser med det mesta som butikerna behöver. De relationer som ändock finns 
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mellan fristående odlare och livsmedelsbutikerna har visat sig bygga på en nära och 

personlig relation. Vidare, har studien påvisat lokala skillnader i relationen mellan 

producentkooperativet och detaljisten. Hur denna relation ser ut beror till stor del på hur 

butiken har nischat sig och därmed dess intresse i att utveckla relationen för att få 

konkurrensfördelar.   
 

Maktbalansen mellan aktörerna på i den studerade distributionskanalen för frukt och 

grönt har analyserats genom sex faktorer som påverkar kund- och leverantörsrelationer. 

Detta för att kartlägga om det finns en skillnad i maktpositionerna för leverantörer som 

erbjuder ekologisk respektive närodlad frukt och grönt. De olika faktorerna har visat på 

att det finns skillnader mellan produktkategorierna, då resultatet för produktkategorierna 

har varierat beroende på vilken faktor som tas i beaktning. Det har i analysen 

identifierats maktförhållanden mellan många aktörer, men i huvudsak har det 

konstaterats att det handlar om en maktbalans mellan producentkooperativ/odlare och 

livsmedelskedjor. Därför har författarna till studien tagit fram en ny figur som ersätter 

figuren för analysmodellens steg 2, som behandlar maktbalansen mellan nämnda aktörer 

(se Figur 20). 

 
Figur 20: Maktbalansen på den studerade marknaden (egen) 

 

Generellt kan studien påvisa att ekologiska produkter är mer differentierade än 

närodlade produkter, vilket gör dem svårare att substituera. I detta avseende har 

ekologiska produkter en starkare maktposition gentemot livsmedelskedjor än närodlade 

produkter. Närodlade produkter är dock platsspecifika vilket gör det svårare för 

livsmedelskedjorna att hitta alternativa leverantörer för dem än för ekologiska 

produkter. Det faktum att produkterna är platsspecifika resulterar i att det blir svårt för 

Producentkoperativ/ 
odlare Livsmedelskedjor 
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livsmedelskedjorna att ha samma grad av integration i distributionskanalen för 

närodlade produkter som för ekologiska produkter. Vad gäller aktörernas kostnader för 

att avsluta relationer visar studien en tendens till att livsmedelskedjornas kostnader är 

högre för att avsluta en relation med leverantörer för närodlade produkter än för 

ekologiska. Livsmedelskedjornas köparmakt gör dem högst oberoende av enskilda 

leverantörers volymer då ingen leverantör utgör en stor del av livsmedelskedjornas 

totala verksamhet. Däremot kan producentkooperativ minska beroendet av 

livsmedelskedjorna genom att risksprida till andra branscher utöver dagligvaruhandeln. 

Generellt sett är informationsutbytet bra och det har inte påvisats några större skillnader 

för de olika produktkategorierna. 
 

Studien kan inte med säkerhet konstatera om en leverantör som erbjuder någon av dessa 

produktkategorier har en starkare position på marknaden än den andra. De faktorer som 

analysen har baserats på, visade generellt sett en fördel för leverantörer som erbjuder 

närodlade produkter. Därför kan slutsatsen dras att det finns en tendens till att 

leverantörer för närodlade produkter har en starkare maktposition på den studerade 

marknaden. Studien kan även fastställa att relationerna är viktiga i distributionskanalen 

för frukt och grönt, inte minst mellan aktörer som har ett utbyte av närodlade produkter. 

Nära relationer konstateras ha en inverkan på maktförhållandet mellan aktörer, då det 

har visats att den enskilda leverantören kan stärka sin maktposition gentemot 

livsmedelskedjan genom att investera i en nära relation. 
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7. Diskussion  

Som tidigare nämnt visar slutsatsen att det finns en tendens till att leverantörer som 

erbjuder närodlade produkter har en starkare maktposition än ekologiska leverantörer på 

den studerade marknaden. Dessa slutsatser har dock dragits utan att det har gjorts en 

viktning av de utvalda faktorerna och därför hade förmodligen en viktning statistiskt 

kunnat säkerställa om leverantörer för närodlade produkter faktiskt har en starkare 

maktposition än ekologiska leverantörer. Vidare, har studien visat att relationer främst 

är viktiga inom distributionskanaler för närodlade produkter och att de baseras mycket 

på befintliga relationer. Detta har även konstaterats av bland andra Abatekassa och 

Peterson (2011) vilket styrker studiens resultat. 
 

Studien ämnade ge odlare på den svenska marknaden ett kunskapsbidrag och främst de 

som vill börja sälja sina produkter i butik. Det har visat sig att producenter för närodlade 

produkter som odlar mindre volymer, och som därmed bara kan täcka behovet för ett 

fåtal butiker, har stor fördel av att knyta nära relationer till de fåtal butiker de levererar 

till. Dessutom har det visat sig fördelaktigt att investera resurser i att differentiera sitt 

varumärke genom att bland annat utforma förpackningar för att framhäva sitt varumärke 

som odlare för närodlade produkter. Detta anser författarna till studien motverkar de 

tvetydigheter som finns angående vad som ska klassas som närodlat och tillåter 

konsumenten att göra ett medvetet val. Odlaren kan alltså själv tydliggöra produktens 

ursprung via sina förpackningar och därmed göra det enklare för konsumenten att 

identifiera en produkt från närområdet. 
 

För ekologiska produkter har författarna till studien förstått att det är mer lönsamt att 

odla stora volymer då stordriftsfördelar är extra viktigt på grund av en ekologisk 

leverantörs höga investeringskostnader. För att ekologiska leverantörer ska nå ut till 

specifikt ICAs butiker har det visat sig fördelaktigt att leverera till ICAs egna 

märkesvaror då det ofta leder till ett långvarigt och stabilt samarbete. För att ICAs 

huvudkontor ska vilja inleda ett samarbete krävs det dock att den ekologiska 



  KAPITEL 7: DISKUSSION 

114  

leverantören ska kunna leverera så pass stora volymer att de kan täcka efterfrågan för ett 

stort antal ICA-butiker. 

7.1 Framtida forskning 

Under arbetets gång har det upptäcks flera intressanta vinklar på det studerade 

fenomenet som skulle kunna bidra till ytterligare kunskap inom området. För att 

specifikt utveckla denna studie skulle det vara intressant att använda en kombinerad 

metod för att kunna vikta de olika faktorernas inverkan på en leverantörs maktposition. 

Viktningen av faktorerna skulle förslagsvis kunna göras genom intervjuer med experter 

som får uttala sig om faktorerna och dess betydelse för en leverantörs maktposition. 

Detta skulle sedan kunna följas av en kvantitativ regression för att finna ekologiska 

leverantörers maktposition i förhållande till leverantörer som erbjuder närodlade 

produkter. Denna studie har även förbisett produkter som både är ekologiska och 

närodlade. Därför vore det intressant med en komparation mellan produkter som enbart 

är närodlade och produkter som är både närodlade samt ekologiska. Detta för att skapa 

underlag till odlare som erbjuder närodlade produkter och som överväger att ställa om 

till ekologisk odling.  
 

Det skulle även vara intressant att göra en komparativ studie mellan olika 

livsmedelskedjor för att påvisa om det finns en skillnad i producenters maktposition i 

förhållande till dessa kedjor. Coop har exempelvis en centraliserad inköpsstruktur och 

därför vore det intressant att jämföra det med ICAs inköp av ekologiska respektive 

närodlade produkter. Vidare, har författarna till studien haft kontakt med en producent 

som förädlar sin odling. Det vore även spännande att i framtida forskning komparera 

differentierade närodlade och ekologiska produkter för att se hur viktig 

differentieringsgraden är för respektive produktkategoris maktposition på marknaden. 

Slutligen, för att ytterligare stärka studiens analytiska generaliserbarhet vore det av stor 

vikt att inkludera fler odlare men även genomföra studien på flera geografiska platser.  
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9. Bilagor 

9.1  Bilaga 1: Intervjusammanställning 

 

Led i distributions-
kanalen 

Aktör Intervjuer 
Namn Befattning Kontaktsätt 

Detaljist  
 
ICA-
butiker 

ICA Maxi, 
Linköping 

Victor 
Andersson 

Ansvarig frukt 
& grönt 

Personligt 
möte 

ICA Maxi, 
Motala 

Helene 
Jonsson 

Ansvarig frukt 
& grönt 

Telefon 

Tina 
Johansson 

Medarbetare 
frukt & grönt 

Personligt 
möte 

ICA Maxi, 
Norrköping 

Markus Odin Ansvarig frukt 
& grönt 

Telefon/mail 

Grossist ICAs 
huvudkontor för 
frukt och grönt 

Mats 
Eriksson 

Inköpschef 
frukt & grönt 

Telefon/mail 

Markus 
Welin 

Inköpschef 
frukt 

Telefon/mail 

Östgöta 
Trädgårdshall, 
ÖTH 

Johan Ekdahl Sälj- & 
inköpsansvarig 
grönt 

Personligt 
möte 

Jenny 
Johansson 

Säljare 
grönsaker 
(främst till 
ICA) 

Personligt 
möte 

Producent Askeby Thomas 
Göransson 

VD/odlare Telefon 

Lelles Odling Fredrik 
Ekman 

Odlare Personligt 
möte 

Ånstänga 
Lantbruk & 
Handelsträdgård 
 

Magnus 
Webe 
 

Odlare Telefon/mail 
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9.2 Bilaga 2: Försättsblad till intervjuguide 

 
 

Information inför intervju  
 
 
Vi är tacksamma för att du vill ställa upp på en intervju som genomförs för vår 
magisteruppsats inom civilekonomprogrammet vid Linköpings universitet. Syftet med 
studien är att undersöka ICAs inköpsprocess främst vad gäller ekologisk samt närodlad 
frukt och grönt. Vi är även intresserade av att utforska hur ICA hanterar nya 
leverantörer.  
 
Medverkandet i studien är frivilligt och dina personuppgifter kommer att behandlas 
konfidentiellt. Ditt bidrag kommer endast användas inom ramen för studien och inte för 
kommersiellt syfte. Du kommer även ha möjlighet att läsa igenom dina svar innan 
uppsatsen publiceras. 
 
Tack återigen för att du vill delta! 
 
 
 
Kontaktinformation: 
Julia Rustan 
073-2017309 
julru397@student.liu.se 
 
Lina Jonsson 
073-6649189 
linjo136@student.liu.se 



  KAPITEL 9: BILAGOR 

 

9.3 Bilaga 3: Intervjuguider 

9.3.1 Intervjuguide: Huvudkontoret 

 
Allmänt 
• Vilken befattning och roll har du i organisationen?  
• Hur ser inköpsorganisationen ut, kortfattat?  
• Hur mycket påverkar ni centralt sortimentet för närodlad frukt och grönt?  
• Som vi har förstått finns det ingen klar definition för vad som är närodlat eller inte. 

Vad anser ni är närodlat, har ni några kriterier för att en produkt ska klassas som 
närodlad?   

• Vad har ekologisk respektive närodlad frukt och grönt för roll i ert sortiment?  
• Vad har ni för kort- och långsiktiga målsättningar med ert   

o Ekologiska sortiment?   
o Närodlade sortiment?  

• När ni väljer mellan att ta in en närodlad produkt eller en konventionell produkt, 
vad är avgörande?  

• När ni väljer mellan att ta in en ekologisk produkt eller en konventionell produkt, 
vad är avgörande? 

 
Nya leverantörer 
• Hur ser processen ut när ni tar in nya leverantörer för ekologisk och närodlad frukt 

och grönt? Berätta gärna steg för steg hur ni går tillväga!  
• Kommer ekologiska respektive närodlande leverantörer till er eller söker ni aktivt 

upp de som matchar ert behov? 
• Vad är viktigt för er när ni väljer ut leverantörer för ekologisk respektive närodlad 

frukt och grönt, vad tittar ni främst på? 
• Vilka krav ställer ni på ekologiska respektive närodlande leverantörer, och har ni 

några förutbestämda kriterier? 
 
Egna märkesvaror 
• Varför har ni egna varumärken? 
• Hur ser processen ut när ni tar in nya leverantörer under eget varumärke för 

ekologisk frukt och grönt? 
• Har ni funderat på att ha närproducerad frukt och grönt under eget varumärke? 
 
Leverantörsgrupp och avtal 
• Hur ser er leverantörsgrupp ut för ekologisk frukt och grönt, har ni ett fåtal 

leverantörer som levererar större delen av sortimentet eller är det spritt mellan flera 
leverantörer?  
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• Hur ser er försörjningsstrategi ut, använder ni en leverantör för en viss produkt eller 
flera alternativa leverantörer för en viss produkt? 

• Har ni många ekologiska leverantörer att välja mellan?  
o Hur ser det ut internationellt och nationellt?  
o Hur står sig svenska ekologiska leverantörer kontra internationella ekologiska 

leverantörer när det gäller pris, kvalitet, volym etc?  
• I vilken utsträckning använder ni er av grossister respektive fristående leverantörer? 

o Varför ser det ut så? 
• Förekommer det leverantörer som levererar både konventionella och ekologiska 

produkter? 
• Vilken typ av avtal förekommer med ekologiska leverantörer?  
• Över hur lång tid kan avtalen sträcka sig? 
• Om ni vill byta leverantör, behöver ni ta hänsyn till något och vad i så fall?  

o Generellt sett, brukar det uppstå kostnader när ni byter leverantör?  
 
Leverantörsrelationer & förhandling 
• Hur skulle du beskriva relationen till era ekologiska och närodlande leverantörer i 

termer av närhet och långsiktighet?  
• Hur ser samarbetet med era ekologiska och närodlande leverantörer ut? 
• Hur ser samarbetet ut med en ekologisk leverantör jämfört med en likvärdig 

konventionell leverantör? 
• Hur ser förhandlingsmöjligheterna ut för era ekologiska och närodlande 

leverantörer? 
• Vem har störst makt, leverantörerna eller ni? 
• Med utgångspunkt i att det finns färre ekologiska leverantörer än konventionella 

leverantörer, påverkar det ekologiska leverantörers förhandlingsmöjlighet? 
 
Avslutning 
• Vad säljer bäst i ert nuvarande sortiment för ekologisk respektive närodlad frukt 

och grönt? 
• Slutligen, hur ser ni på den framtida trenden för ekologisk respektive närodlad frukt 

och grönt?   
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9.3.2 Intervjuguide: Butik 

Allmänt 
• Vilken befattning och roll har du i organisationen? 

o Hur länge har du haft ansvar över inköp för frukt och grönt? 
• För att få en inblick i hur inköp av frukt och grönt ser ut i er butik, kan du berätta 

hur ni organiserar inköpen; era beställningar, leveranser och vem som gör vad? 
o För hur lång tid planerar ni era inköp? Vecka/månad/år 
o När ni tar in en ny produkt, hur ser den processen ut steg för steg? 

• Hur ser er försörjningsstrategi ut, använder ni en leverantör för en viss produkt eller 
flera alternativa leverantörer för en viss produkt? 
o Ser det lika ut för era ekologiska respektive närodlade produkter? 

• Vilka (leverantörer/företag/grossister) gör ni era frukt- och gröntinköp ifrån?  
o Gör ni inköp ifrån; ÖTH, Rudenstams 

§ Av vilka gör ni största andelen av era inköp? 
o Eller fristående leverantörer som inte samarbetar med odlarföreningar eller 

ICA?  
§ Är några av dessa ekologiska leverantörer, närodlande? 
§ Vad levererar dem och hur ser det ut? 

• Vilken/vilka av dessa leverantörer är viktigast för er när det gäller ekologiska 
respektive närodlade inköp? Varför? 

• Förekommer det att ni byter leverantörer? Hur ofta och varför? 
• Om ni vill byta leverantör, behöver ni ta hänsyn till något och vad i så fall? 

o Ekologisk leverantör 
o Närodlande leverantör 
o Generellt sett, brukar det uppstå kostnader när ni byter leverantör? 

• Vad har er butik för kort- och långsiktiga målsättningar med ert frukt och 
gröntsortiment? 
o Ekologiska sortiment? 
o Närodlade sortiment? 

 
Ekologiskt 
• Hur stor andel av era frukt- och gröntinköp är ekologiska? 
• Varför köper ni in ekologisk frukt och grönt?  
• Hur väljer ni ut ekologisk frukt och grönt till ert sortiment (strategi)? 

o Vad är viktigt när ni väljer ut ekologisk frukt och grönt, vad tittar ni främst på 
och har ni några krav? 

• Finns det några svårigheter för er i butiken vid inköp av ekologisk jämfört mot 
konventionell frukt och grönt?  

• Vilka krav ställer ni på era ekologiska leverantörer, och har ni några förutbestämda 
kriterier? 
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• Hur skulle du beskriva relationen till era ekologiska leverantörer i termer av närhet 
och långsiktighet? 

• Hur ser samarbetet med era ekologiska leverantörer ut? 
o Ofta, telefon/möten? 

• Hur ser förhandlingsmöjligheterna ut för era ekologiska leverantörer? 
 
Närodlat 
• Som vi har förstått finns det ingen klar definition för vad som är närodlat eller inte. 

Vad anser ni är närodlat, har ni några kriterier för att en produkt ska klassas som 
närodlad?  

• Varför köper ni in närodlad frukt och grönt?  
o Finns det några fler anledningar, utöver kundens efterfrågan? 

• Vilken betydelse har avståndet till era leverantörer? (produkten, kostnader, 
transport, reklamation, kundernas efterfrågan)  

• Kommer närodlande leverantörer till er eller söker ni aktivt upp de som matchar ert 
behov? 

• I hur stor utsträckning köper ni in närodlat under säsong? 
• När det är odlingssäsong i Sverige, finns det tillräckligt med utbud av närodlad frukt 

och grönt? Med detta menar vi de frukter och grönt som är möjliga att odla i 
Sverige. 

• Hur väljer ni ut närodlad frukt och grönt till ert sortiment (strategi)? 
o Vad är viktigt när ni väljer ut närodlad frukt och grönt, vad tittar ni främst på? 
o När ni väljer mellan att ta in en närodlad produkt eller en konventionell 

produkt, vad är avgörande? 
• Finns det några svårigheter vid inköp av närodlad frukt och grönt?  
• Vilka hinder finns det för att ni skulle kunna erbjuda enbart närodlade produkter, 

utöver att all frukt och grönt inte är möjlig att odla i Sverige? 
 
Relationer & avtal 
• Vilka krav ställer ni på närodlande leverantörer, och har ni några förutbestämda 

kriterier? 
• Hur skulle du beskriva relationen till era närodlande leverantörer i termer av närhet 

och långsiktighet? 
• Hur ser samarbetet med era närodlande leverantörer ut? 

o Vad kräver ni av dem samt vad kräver dem av er? 
o Ofta, telefon/möten? 

• Hur ser förhandlingsmöjligheterna ut för era närodlande leverantörer? 
• Förekommer det avtal med närodlande leverantörerna? 

o Hur ser avtalen ut? 
• Hur skulle du beskriva relationen till ÖTH i termer av närhet och långsiktighet? 
• Hur ser samarbetet med ÖTH ut? 

o Vad kräver ni av dem samt vad kräver dem av er? 
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o Hur ofta, telefon/möten? 
o Har ni gemensamma mål? 

• Hur ser förhandlingsmöjligheterna ut för ÖTH? 
• Vem har störst makt, ni eller ÖTH? 
• Förekommer det avtal med ÖTH? 

o Hur ser avtalen ut? 
 
Avslutning 
• Hur har sortimentet för ekologisk respektive närodlad frukt och grönt förändrats på 

senare tid?   
• Slutligen, vad säljer bäst i ert nuvarande sortiment för ekologisk respektive närodlad 

frukt och grönt? 
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9.3.3 Intervjuguide: Östgöta Trädgårdshall 

Allmänna frågor 
• Vilken befattning och roll har du i organisationen? 
• Kan du ge oss en allmän beskrivning av företaget? 
• Hur ser organisationen och affärsidén ut? 

o Vad erbjuder ni era kunder? Service, pris 
• Som vi har förstått finns det ingen klar definition för vad som är närodlat eller inte. 

Vad anser ni är närodlat, har ni några kriterier för att en produkt ska klassas som 
närodlad?  

• Vilken betydelse har avståndet till era leverantörer för er? (produkten, kostnader, 
transport, reklamation, kundernas efterfrågan)  

• Vad har ni för långsiktiga målsättningar med ert sortiment? 
• För att få en inblick i hur inköp av frukt och grönt ser ut, kan du berätta hur ni 

organiserar inköpen; era beställningar, leveranser och vem som gör vad? 
o För hur lång tid planerar ni era inköp? Vecka/månad/år 

 
Leverantörer/odlare 
• Hur ser utbudet av närodlade produkter ut i Östergötland? 

o Hur ser det ut med antalet leverantörer i Östergötland?  
o Hur stor andel av alla odlare i Östergötland samarbetar ni med? 

• Finns det ett stort antal odlare som odlar samma sak? (Hur många gör det?) 
o Hur ser konkurrensen ut mellan dem? 

• Hur många odlare samarbetar ni med? 
• Vilka regioner kommer era produkter och odlare ifrån? 

o Vilka regioner kommer era produkter och odlare ifrån? 
o Vilka är era viktigaste leverantörer och som ni gör störst andel av era köp 

ifrån? 
• Hur ser er försörjningsstrategi ut, använder ni en leverantör för en viss produkt eller 

flera alternativa leverantörer för en viss produkt? 
• Hur ser processen ut när ni tar in nya leverantörer? Berätta gärna steg för steg hur 

ni går tillväga? 
• Kommer leverantörer till er eller söker ni aktivt upp de som matchar ert behov? 
• Vad är viktigt när ni väljer ut leverantörer, vad tittar ni främst på? 
• Förekommer det att ni byter leverantörer? Hur ofta och varför? 
• Om ni vill byta leverantör, behöver ni ta hänsyn till något och vad i så fall? 

o Ekologisk leverantör 
o Närodlande leverantör 
o Generellt sett, brukar det uppstå kostnader när ni byter leverantör? 

• Hur sker distributionen från producent till kund? 
• Hur sker beställningen och faktureringen mellan företaget, odlarna och kunderna? 
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• Finns något datorbaserat system för informationsutbyte om t.ex. efterfrågan? 
 
 
Relationer och avtal 
• Hur ser samarbetet med odlarna ut i termer av närhet och långsiktighet? 

o Planerar ni tillsammans inför kommande säsong och hur ser den i så fall ut? 
o Har ni gemensamma mål med era odlare? 

• Vilka krav ställer ni på era odlare, vad är viktigast för er? 
o Ställer ni krav gällande leveransservice, förpackningar, streckkodsmärkning? 

Finns andra mera precisa krav? 
o Pris, kvalitet, hygien, hållbarhet, näringsinnehåll, leveranssäkerhet, beställning, 

transport och fakturering? 
• Har ni några kriterier vad gäller volym som en odlare måste leverera? Ge gärna 

några exempel utifrån produktkategori! 
• Hur ser avtalen ut med era leverantörer? 

o Över hur lång tid kan avtalen sträcka sig och normalt era samarbeten med 
leverantörerna? 

• Kan en producent vara medlem i flera odlarföreningar? 
• Hur ser förhandlingen med era odlare ut? 
• Vem har störst makt, leverantörerna eller ni? 

 
Ekologiskt 
• Vad har ni för ekologiska leverantörer? 
• Hur ser utbudet för ekologiska produkter ut i Östergötland? 

o Har det förändrats på senare år, och hur i så fall? 
• Hur ser ert ekologiska sortiment ut? 

o Hur stor andel av era frukt- och gröntinköp är ekologiska? 
• Använder ni, och i så fall i vilken utsträckning någon ekologisk, miljö- och 

kvalitetsstandard som t ex. IP, Global Gap, KRAV eller någon annan certifiering? 
  
Kund 
• Vilka typer av kunder har ni (vilka branscher)? 

o Vilka är era största/viktigaste kunder? Inom dagligvaruhandeln? 
o Vilka ICA-butiker levererar ni till i Östergötland? 

• Vi har förstått att ni finns i ICAs beställingssystem, hur kommer det sig/hur 
inleddes detta samarbete och hur ser det ut idag?  

• Hur har lanseringen av ICAs egna märkesvaror påverkat er? Har ni förändrat 
något? 

 
Relation och avtal 
• Hur ser samarbetet med era kunder ut? 

o Hur ser samarbetet ut med ICA i termer av närhet, tillit och långsiktighet? 
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o Planerar ni tillsammans och hur ser den i så fall ut, vad har ni för tidshorisont i 
planeringen? 

o Har ni gemensamma mål med ICA? 
o Säljer ni aktivt in produkter hos ICA och hur ser det i så fall ut? 

• Vad har ICA för förväntningar på er som leverantör och vice versa? 
• Vilken typ av avtal förekommer med ICA?  

  
Avslutning 
• Finns det några svårigheter vid inköp av närodlad respektive närodlad och 

ekologisk frukt och grönt?  
• Vilka är de största svårigheterna och möjligheterna för en mindre odlare att klara 

sig på marknaden? 
• Vilka strategier och försäljningskanaler bör en mindre producent arbeta med? 
• Finns det några odlingstrender som ni kan se bland era medlemmar? 
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9.3.4 Intervjuguide: Producenter 

 
Allmänt 
• Berätta lite om er historia, hur startade er verksamhet? 
• Hur kom det sig att just ni kom in i branschen? 
• Vad producerar ni? 
• Vilka områden/regioner levererar ni till? 
• Vilka är era kunder, vilka köper era produkter?  

o Vilka kunder är viktigast för er, varför?  
o Finns det många alternativa köpare? 

• Vad har ni för mål med er odling/produktion? 
• Förekommer det att ni byter odlarförening/grossist, är det möjligt att byta? 
• Är det möjligt för er att byta återförsäljare? Förekommer det att ni byter 

återförsäljare? 
• Om ni vill byta grossist/återförsäljare, behöver ni ta hänsyn till något och vad i så 

fall? 
o Generellt sett, brukar det uppstå kostnader när ni byter grossist/återförsäljare? 

 
Relation och avtal 
• Kan ni ställa några krav på era grossister/återförsäljare? Pris, leveranser etc. 
• Hur ser relationen och samarbetet med era kunder ut? 
• Vad förväntar ni er av era kunder och vad förväntar sig era kunder av er? 
• Hur ser förhandlingsmöjligheterna ut för er respektive era kunder? 
• Förekommer det avtal med kunder? 
• Hur ser avtalen ut i så fall? 
 
ÖTH/ICA 
• Hur inleddes samarbetet, hur länge har det pågått? 
• Hur skulle du beskriva relationen och samarbetet med ÖTH? 

o Hur ofta, telefon/möten? 
• Planerar ni tillsammans med ÖTH och hur ser den i så fall ut, vad har ni för 

tidshorisont i planeringen? 
• Har ni gemensamma mål med ÖTH? 
• Vad förväntar ni er av ÖTH och vad förväntar sig dem av er? 
• Förekommer det avtal med ÖTH? 
• Hur ser avtalen ut? 
• Säljer ni aktivt in produkter hos era kunder (ÖTH/ICA) och hur ser det i så fall ut? 
• Hur ser förhandlingsmöjligheterna ut för er gentemot era kunder? 
• Vem har störst makt, ni eller era kunder? 
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Marknad 
• Vilka är/har ni några direkta konkurrenter? Här i Östergötland?  
• Har ni en stabil position eller känner ni er utbytbara? 
• Hur står ni er i konkurrensen som finns, internationellt och nationellt? 

o Gör ni något som era konkurrenter inte gör och som utmärker er? 
• Hur ser ni på att butikerna har lanserat egna märkesvaror (ica, ica I love eco)? Hur 

påverkar det er, har ni förändrat något? 
• Finns det några svårigheter för er gällande: 

o Odling? 
o Försäljning? 

• Vilka är de största svårigheterna och möjligheterna för odlare i Östergötland att klara 
sig på marknaden skulle du säga, utifrån egna erfarenheter? 

• Finns det några odlingstrender som ni kan se? 
• Hur ser era framtidsutsikter ut? 

 


