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ABSTRACT 
 
Our essay assumes the fact that the Swedish retail business has been affected by 
extensive changes during the last couple of years. The discussion about the Swedish 
food-prices has been a powerful component to the development and progress that the 
consumers see today. Extreme low-price competition, increasing shares of private brands 
and a high concentration of retailers, constitutes some of the effects that partly can be 
explained by the public’s demand for lower food-prices. 
 
We have noted that leading brands like Kellogg’s and Gillette have been excluded from 
the retailer’s assortment as a result of unsuccessful price negotiations. This can also be 
seen as a sign of the fact that the once so strong and powerful supplier has reduced its 
strength in negotiations. Simultaneously, comparative literature within marketing and 
supply-chain management advocates the importance of cooperation and partnership. This 
development in price pressure and the possible shift in power implies changed conditions 
and new challenges. 
 
Our intention with this essay is to scrutinize the challenges that the suppliers of leading 
brands will face in their relation to their retailer. We have accomplished interviews with 
representatives from Kraft, Kellogg’s and Proctor & Gamble as well as representatives 
from the retailers; Axfood, Coop and ICA. The focus of our study has been to examine 
each representative’s view of Category Management, cooperation, power and 
dependence as well as trust. Components we consider relevant when investigating a 
relationship. 
 
We have discovered that the retail chains acts as a sale channel for both the suppliers and 
for themselves, when offering private brands. Private brands has improved the retailers 
ability to meet the consumers’ demand for lower prices but also that private brands offers 
an opportunity to increase the retailers strength in negotiations with suppliers of leading 
brands. We have also found a possible decrease in the importance of strong brands as the 
categories have different meanings depending on which chain store they will be used in. 
One of our most important conclusions is that Category Management as a relationship 
builder does not work according to literature as the values of the parties participating is 
not united. Therefore, it is a challenge for the leading suppliers to create a new meaning 
of Category Management that suits the retailers’ view of the categories’ several purposes. 
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SAMMANFATTNING 
 
Vår uppsats utgår ifrån det faktum att den svenska dagligvaruhandeln under de senaste 
åren har genomgått omfattande förändringar. Debatten om svenska matpriser har varit en 
stark motor för den utveckling av dagligvaruhandeln som konsumenterna möter idag. 
Extrem lågpriskonkurrens, en ökad andel av detaljisters egna varumärken i butik samt en 
hög koncentration av detaljistledet, är några av de effekter som delvis kan förklaras av 
allmänhetens krav på sänkta matpriser. 
 
Vi har noterat att ledande varumärken såsom Kellogg’s och Gillette, uteslutits från 
detaljisternas sortiment som ett resultat av misslyckade förhandlingar rörande inköpspris. 
Detta kan även ses som ett tecken på att den en gång så starke leverantören har fått 
reducerad förhandlingsstyrka. Samtidigt förespråkar litteratur inom 
relationsmarknadsföring och ”supply-chain” management vikten av att samarbete och 
inleda partnerskap. Denna utveckling gällande prispress och ett möjligt maktskifte 
innebär förändrade förutsättningar och nya utmaningar. 
 
I denna uppsats vill vi undersöka vilka utmaningar leverantörer av ledande varumärken 
står inför i sin relation till detaljisten. Vi har utfört intervjuer med respondenter från 
Kraft, Kellogg’s och Procter & Gamble samt med dagligvarukedjorna ICA, Coop och 
Axfood. I vår undersökning har vi fokuserat kring att undersöka respektive respondents 
syn på Category Management, samarbete, makt och beroendeförhållanden samt 
förtroende, vilka vi anser är väsentliga komponenter för att studera denna relation. 
 
Vi finner att dagligvarukedjorna både agerar försäljningskanal åt leverantörerna men 
även åt sig själva då de erbjuder egna märkesvaror. Egna märkesvaror har inneburit både 
att detaljisten kan tillmötesgå konsumentens krav på låga priser men att EMV även 
fungerar som ett verktyg för detaljisten att öka sin förhandlingsstyrka gentemot de 
ledande leverantörerna.  Vi finner också att betydelsen av starka varumärken möjligtvis 
har reducerats då detaljisten ser att olika kategorier har olika betydelse beroende på typ 
av kedja, där även de starka varumärkena spelar olika roller. En av våra viktigaste 
slutsatser är att Category Management som relationsbyggare inte fungerar enligt 
litteraturen då värdegrunden skiljer sig åt mellan medverkande leverantörer och 
detaljister. En utmaning för de ledande leverantörerna är därför att skapa sig en ny 
innebörd av Category Management som är anpassad till detaljistens syn på kategoriers 
mångfacceterade betydelse. 
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Inledning 
Den svenska dagligvaruhandeln har under de senaste åren genomgått omfattande 
förändringar. Debatten om svenska matpriser har varit en stark motor för den utveckling 
av dagligvaruhandeln som konsumenterna möter idag. Extrem lågpriskonkurrens, en 
ökad andel av detaljisters egna varumärken i butik samt en hög koncentration av 
detaljistledet, är några av de effekter som delvis kan förklaras av allmänhetens krav på 
sänkta matpriser. Detta är en grovt förenklad beskrivning men dock utmärkande för hur 
dagligvaruhandel i Sverige ser ut idag. Hur leverantörer agerat och påverkats av dessa 
förändringar har kanske aldrig uppmärksammats i så stor utsträckning som under året 
2005 och i början av år 2006. Leverantörers förhandlingsstyrka gentemot detaljisterna 
anses reducerad där ett möjligt tecken på det är att marknadsledande varumärken 
uteslutits eller valt att bryta med de dominerande kedjorna som ett resultat av bland annat 
misslyckade prisförhandlingar. Samtidigt råder det en tid enligt litteraturen där detaljister 
och leverantörer tillsammans kan skapa ett större värde i form av ökad effektivitet, ökad 
kundtillströmning, ett kundanpassat sortiment och därigenom ökad försäljning. Konkret 
har detta utmynnat i initiativ såsom Category Management.  
 
Således finns det tecken på att det råder en intressekonflikt mellan de båda parterna 
samtidigt som det finns tecken som tyder på en strävan att samarbeta. Under dessa 
marknadsförhållanden kan utrymmet för djupare samarbete inom ramen för Category 
Management ifrågasättas.  

1 Bakgrund 
Att som leverantör inom dagligvaruhandeln erbjuda ett starkt varumärke är en oerhört 
viktig del av relationen och utbytet med parti och detaljhandeln. Ett starkt varumärke 
anses vara en av de ledande leverantörernas viktigaste tillgång (Konkurrensverket, 2002). 
Produkter som är attraktiva hos konsumenterna är således lukrativa för detaljister och 
partihandlare. Men ett starkt varumärke är i sig inte en garanti för styrka och dominans 
inom en specifik produktkategori. Detta har visat sig de senaste åren då leverantörer av 
ledande varumärken såsom Gillette, GB BigPack och Kellogg’s utestängts helt eller 
under en viss period från detaljisternas sortiment, då parterna inte kommit överrens om 
olika villkor men i synnerhet inköpspriser (Svenska Dagbladets hemsida, 2005a). 
Leverantörers förhandlingsstyrka har enligt många författare reducerats beroende på en 
hög koncentration och vertikal integrering inom handeln, en stark prispress samt en 
ökade andel av handelns egna märkesvaror (Dapiran & Hogarth-Scott, 2003), 
(Konkurrensverket, 2005), (Nordic competition authorities, 2005). 

1.1 Koncentration och vertikal integrering – en reaktion på 
leverantörens styrka 

Inom dagligvaruhandeln finns det tre olika typer av handelsled som kan beskriva kedjan 
från producent till konsument. Dessa är producent/leverantör, partihandelsled och 
detaljistled. Med leverantör avser vi de företag som producerar samt säljer sina produkter 
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till detaljister/partihandlare. Ur ett historiskt perspektiv har leverantörer fram till 1990-
talet, ansetts var den starka parten gentemot detalj- och partihandeln. Anders Nyberg som 
är före detta Vice Vd på Axfood menar att leverantörerna har kunnat styra och ställa 
eftersom det var de som innehade kunskap om marknaden (Svenska Dagbladet, 2002). En 
överlägsen kunskap samt konsolidering inom leverantörsledet har enligt 
Konkurrensverket bidragit till att leverantörer inom vissa produktkategorier haft och även 
idag har en stark ställning inom dagligvaruhandeln (Konkurrensverket, 2005). År 2002 
stod fem leverantörer för hälften av matbutikernas inköp vilket är ett resultat av fusioner 
och uppköp inom leverantörsledet. Exempel på extremer inom vissa livsmedelskategorier 
är Coca-Cola som är märket på vart tredje läsk som säljs. Inom marknaden för matfett 
står Arla och Unilever tillsammans för 90 procent av försäljningen. I produktkategorin 
barnmat är Nestlé och Semper marknadsdominerande med en marknadsandel på 99 
procent. Leverantörerna blir således successivt färre och större, där trenden är att 
varumärken inom samma produktområde fusioneras eller köps upp av stora 
livsmedelsföretag som exempelvis Kraft och Unilever. (Konkurrensverket, 2002)  
 
Den svenska jordbruksregleringen är också en bidragande orsak till leverantörers starka 
ställning då konkurrensen begränsades genom att import av livsmedel försvårades. En 
tredje orsak är de prisregleringar som infördes under 1970- och 80-talet i form av 
prisstopp där leverantörerna anmälde sina prishöjningar som ofta stod i relation till den 
årliga jordbruksprisförhandlingen (Konkurrensverket, 2002).  
 
Koncentration och integration inom parti- och detaljistledet har samtidigt ökat vilket 
delvis kan ses som en reaktion på leverantörernas starka ställning (Konkurrensverket, 
2002). Distributionsnätets struktur har framförallt utmynnat i en vertikal integrering som 
inneburit att parti- och detaljistledets olika verksamheter i allt högre grad har knutits 
närmare. De vertikalt integrerade blocken, ICA, Kooperationen och Axfood, dominerar 
idag detaljistledet där en stor del av verksamheten även utgörs av partihandel. Vi kommer 
i fortsättningen att endast benämna dessa stora kedjor som detaljister, även om vi inte 
endast avser deras butiker utan även andra centrala delar såsom inköp och logistik. Detta 
är endast för att underlätta för läsaren. 
 
De fyra största aktörerna utgör idag 90 procent av marknaden (Konkurrensverket, 2005). 
De butiker som är knutna till ICA, är till stor del fristående handlare och med andra ord 
driver de butiker likt egna företagare. Partihandel och distribution hanteras av olika 
partihandelsföretag inom ICA. Kooperationen driver helägda och vertikalt integrerade 
företag som går under benämningen Coop. Det finns även ett antal butiker som ägs av 
kooperativa föreningar. Själva distributionen sker via Coop Norden. Axfood driver dels 
helägda butiker men även butiker som ägs av fristående handlare. Partihandel och 
distribution sker via dotterbolaget Dagab. Bergendahl som är den fjärde största aktören 
har även de helägda samt avtal med fristående handlare (Konkurrensverket, 2005). Med 
andra ord sker en stor del av och distribution och inköp av detaljisterna själva, det vill 
säga det råder en hög grad av vertikal integration. Det är därför rimligt att anta att 
detaljister i allt större utsträckning kan styra vad som ska finnas i butikerna med den 
rådande vertikala integration, tillgången och kontrollen över distributionssystem samt 
utnyttjandet av ett centralt inköp. 
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Det anses idag svårt för nya aktörer att komma in på den svenska dagligvarumarknaden 
där det existerar olika typer av inträdeshinder. Till stor del utgörs detta hinder av en stark 
vertikal integrering inom de tre dominerande blocken som försvårar etablering av 
konkurrerande kedjor. Nya kedjor är i stor utsträckning beroende av att ha en effektiv och 
väl fungerande central för inköp och distribution. Problemet med den starka integrationen 
mellan parti och detaljhandel innebär svårigheter för nya aktörer att få tillgång till en 
partihandlare. Detta innebär i praktiken att en kedja som funderar på att etablera sig, 
måste skapa en god relation med någon av de fyra stora aktörerna ICA, Coop, Axfood 
eller Bergendahlsgruppen. Det råder även motsvarande komplikationer för nya 
partihandlare eftersom banden mellan redan etablerade partihandlare och detaljister är 
väldigt starka. (Konkurrensverket, 2005) 
 
Leverantörens marknadsförutsättningar har förändrats som en effekt av den ökade 
centraliseringen av sortimentsbeslut som sker. Frukten av samarbetet inom partihandels– 
och detaljistledet börjar nu visa resultat. Den inneboende kraft som de båda aktörerna nu 
använder i syfte att förbättra sin förhandlingsposition innebär förändrade 
marknadsförutsättningar för leverantörer. Leverantörer, såväl stora som små företag, har 
pekat på för dem negativa effekter av den centralisering av beslutsfattande som sker inom 
handelsblocken. Det är i första hand centraliseringen av beslut om inköp och 
sortimentsstyrningen samt handelns ökade användning av egna varumärken som oroat 
leverantörerna. Att inte komma in i ett handelsblocks sortiment kan få stora konsekvenser 
för en leverantör eftersom blocken har höga marknadsandelar (Konkurrensverket, 2002). 
Leif Lindh, ordförande för Torsåsens Fågelprodukter, och fram till hösten 2005 ICA:s 
störste leverantör av djupfryst kyckling beskriver den förändrade marknadssituationen; 
 

Matkedjorna har blivit färre och större, i praktiken handlar det bara om Coop, 
ICA och Axfood. De tre jättarna blir alltmer centralstyrda och satsar på egna 
varumärken. Är man en normalstor leverantör, trea eller fyra på en marknad, och 
inte har några utpräglade produktfördelar så har man inte en chans. (Svenska 
Dagbladet, 2005b) 

 
Anders Nyberg, före detta vice vd på Axfood, bekräftar att det skett en viss 
maktförskjutning.  
 

Nu har handeln samlat ihop sig, vi genomför kraftfullare förhandlingar och har satt 
press på priserna. Antalet mycket starka varumärken blir färre. (Svenska Dagbladet, 
2002) 

1.2 Prispress – En drivande faktor inom dagligvaruhandeln 
Den svenska dagligvaruhandeln har under en lång tid karaktäriserats av en ökad prispress 
som delvis kan förklara marknadens struktur. Debatten om svenska matpriser har varit en 
het fråga bland konsumenter, aktörer inom dagligvaruhandeln och myndigheter. 
Konkurrensverket har tagit en klar ståndpunkt och uttrycker att dagligvaruhandeln idag är 
”överlönsam”. Konkurrensverket menar att priserna på livsmedel skulle kunna sänkas 
med 5 procent vid en eventuell ökad konkurrens (Konkurrensverket, 2005). Vad denna 
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önskan om ökad konkurrens innefattar framgår inte tydligt. Det förefaller dock så att det 
är de stora kedjorna som har fått svara för branschens aktioner och i vilken riktning 
branschen ska gå rörande denna fråga. Det som därför kan urskiljas idag är att det också 
är de stora kedjorna som försöker agera efter de krav som ställs på sänkta priser genom 
en rad olika strategier. 
 

Intressant i matprisdebatten är att alla pekar ut handeln, men ingen nämner 
leverantörerna. Koncentrationen i leverantörsledet är viktig, de blir bara färre och 
färre. Konsolideringen där har gått snabbare än i handelsledet. Ett par få aktörer 
dominerar, och det är ett problem, säger Axfoods före detta VD Mats Jansson. 
(Svenska Dagbladet, 2002) 

 
Etablering av lågpriskedjorna Netto, Willys och Lidl har varit lyckade i avseendet att 
tillgodose konsumenternas krav på sänkta priser samt ökat trycket mot resten av 
dagligvaruhandeln. Konsumenternas gensvar rörande dessa etableringar talar sitt tydliga 
språk. Exempelvis ökade Lidl och Netto sin omsättning markant under år 2004 ställt i 
relation till den totala omsättningen inom dagligvaruhandeln och deras respektive 
marknadsandelar ökade även under denna period (Konkurrensverket, 2005). Prisnivån på 
livsmedel och alkoholhaltiga drycker sjönk med 0,6 procent mellan januari 2005 och 
januari 2006 där etablering och acceptans från konsumenterna delvis kan förklara detta 
resultat (SCB hemsida, 2006). Ett annat tecken på denna prispress är att 
prisökningstakten minskar rörande livsmedel. Exempelvis var denna prisökning 2,8 
procentenheter mindre under perioden, 31 december 2001 - 31 december 2004 (SCB 
Hemsida, 2006). 

1.3 Egna varumärken intar marknaden 
Den ökade andelen av egna varumärken (EMV) har diskuterats både när det gäller priser, 
kvalité och sin roll i butikernas sortiment. Enligt en undersökning av 
undersökningsföretaget AC Nielsen utförd år 2005 utgör de egna varumärkena ett värde 
på 23 miljarder på årsbasis vilket motsvarar 14 procent av den totala svenska marknaden 
för dagligvaror. I Sverige har egna varumärken i huvudsak lyfts fram som en vara som 
konsumenter kan köpa till ett lägre pris men innebörden av EMV är olika beroende på 
vilket land som granskas. I en studie utförd av Handelns Utredningsinstitut (HUI) påvisas 
att egna varumärken generellt har ett lägre pris än andra leverantörers varumärken inom 
samma produktkategori. Studien visar även att priset på leverantörernas varumärken har 
sänkts inom de produktkategorier där egna varumärken existerar. Enligt 
Konkurrensverket råder det ett icke linjärt samband mellan andelen egna varumärken och 
priset inom ett visst sortiment. Effekten på genomsnittspriset var som starkast när andelen 
egna varumärken var 0-10 procent. Dessa resultat är dock omtvistade och dessutom går 
det inte att utröna vad effekten är på lång sikt. Även liknande studier visar att egna 
varumärken inte har någon effekt rörande sänkta priser av leverantörernas varumärken. 
(Svenska Dagbladets hemsida, 2005d) 
 
I Norden är andelen egna varumärken och appliceringssätt ganska likvärdigt. 
Förekomsten av egna varumärken har inte nått den nivå som råder i övriga Europa men 
det ökar. I de Nordiska länderna utgör sortiment EMV ca 10 % av det totala sortimentet 
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medan de flesta övriga Europeiska länderna har en EMV andel som är mellan 10-30%. 
(ACNielsen, 2003 & 2005) Länder som har högst andel EMV är Tyskland med ca 32 % 
och Storbritannien med ca 27 % (Nordic competition authorities, 2005). Intressant att 
beakta är hur markant dessa två länders skiljer sig åt när det kommer till hur man arbetar 
med egna varumärken. I Tyskland fyller EMV funktionen till att erbjuda konsumenterna 
låga priser för att därigenom pressa priserna medan i England erbjuds EMV som både ett 
lågprisalternativ men erbjuds också i vissa fall som produkter tillhörande premium 
sortimentet. (Nordic competition authorities, 2005) Prisskillnaden mellan EMV och 
leverantörers varumärken är även störst i Tyskland med 45 %, medan skillnaden i 
Storbritannien endast är ca 35 %.  
 
I rapporten från de nordiska ländernas konkurrensverk pekar de på att maktbalansen 
mellan leverantör och detaljist avgör om konsumenten kommer att gynnas av 
detaljisternas ökade köpkraft. En förstärkt detaljist i relation till en stark leverantör kan 
resultera i förbättrade villkor och därmed gynna konsumenten. Men å andra sidan kan en 
redan stark detaljist i förhållande till en svag leverantör innebära att konsumenten inte 
gynnas av lägre priser. (Nordic competition authorities, 2005) Välfärdseffekten av en 
ökad eller minskad köpkraft är därför svår att förutsäga och beror på den specifika 
situationen enligt (Clarke R., S. Davies, P. Dobson and M. Waterson, 2002).  

1.4 Slaget om hyllmetrarna 
En stark prispress, en hög koncentration och vertikal integrering inom detaljistledet och 
en ökad andel av egna varumärken är den verklighet som leverantörer tvingas hantera. 
Slaget mellan leverantörerna för att få tillgång till hyllutrymme i butik blir allt tuffare. 
Trots att den genomsnittliga storleken på kedjornas butiker expanderar, råder det en ökad 
konkurrens om hyllutrymmet i de olika produktkategorierna. Eftersom det anses råda en 
stark koncentration inom detaljistledet där få men stora kedjor dominerar marknaden, 
innebär detta att de har en ansenlig köpkraft gentemot leverantörerna. I och med att 
detaljisterna idag agerar som sina egna partihandlare, har detta medfört fördelar såsom 
reducerade kostnader då större volymer kan köpas in samt en ökad effektivitet gällande 
inköp, förvaring och lagerhållning. Ett sätt för detaljisterna att maximera vinsten är att 
beräkna marginalerna ställt i relation till hur mycket hyllutrymme varje produkt tar i 
anspråk. (Konkurrensverket, 2005) Marknadsföring och sortimentssammansättning 
kontrolleras idag centralt av detaljisterna där de skapar olika sortimentskategorier som 
består av olika sorters produkter och varumärken. En grund för dessa kategorier är 
baserad på insamlad data kring konsumenters uppfattning om vilka produkter som är 
relaterade till varandra eller är substituerbara (Dussart, 1998). Eftersom det hela tiden 
utvecklas nya matprodukter men även nya icke matprodukter, bidrar detta till att tränga ut 
etablerade leverantörer då alla produkter inte kan lagerhållas och ingå i sortimentet. 
Dessutom reducerar idag detaljisterna sitt sortiment för att på så sätt skapa köpkraft 
gentemot leverantörerna. Tanken med denna strategi är att öka priskonkurrensen inom 
produktkategorier för att på så sätt få ner priserna. Detta är den fundamentala idén som 
ligger till grund för lågpriskedjorna. (Nordic competition authorities, 2005)  
 
Förhandlingsprocessen mellan detaljist och leverantör innehåller en rad olika aspekter.  
Det har visat sig att leverantörer är villiga att betala för att säkerställa att varumärket 
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exponeras genom en attraktiv placering i hyllan. Detta kan ske genom att sänka 
inköpspriset per enhet. Andra former av betalningar från leverantör kan ske genom årlig 
bonus, marknadsföringsstödjande åtgärder och lojalitetsbonus. En speciell typ av 
betalning som varit omdiskuterad de senaste åren är en förutbestämd fast avgift som 
utbetalas av leverantören oberoende av inköpens storlek. Denna typ av metod har ökat 
dramatiskt de senaste åren för att konkurrera om detaljisternas strävan att marknadsföra 
leverantörernas varumärken. En attraktiv plats och utökad marknadsföring mot 
konsumenterna beror därför delvis på denna typ av betalning. Detta är speciellt vanligt i 
Norge där upp emot 20 % av detaljisternas rabatter kan utgöras av denna typ av avgift. 
(Nordic competition authorities, 2005)  
 
En ökad andel av de dominerande kedjornas egna varumärken är en viktig strategisk 
fråga inom den svenska dagligvaruhandeln, vilket fått stor uppmärksamhet. Inte minst har 
införandet av egna varumärken påverkat hyllutrymmet där detaljister väljer att placera 
sina produkter på en attraktiv plats. För de små leverantörer som finansiellt är svaga har 
detta inneburit att de fått svårt att få en plats i hyllan överhuvudtaget. Att tillhandahålla 
ett starkt varumärke gentemot konsumenten anses därför vara utav stor vikt för att som 
leverantör vara attraktiv i detaljistens ögon (Nordic competition authorities, 2005). För 
leverantörer gäller det därför att utveckla produkter med starka varumärken som kan 
skapa värde för detaljisten (Ossiansson, 2004)  
 
Införandet av egna varumärken har även väckt frågan om att reducering inom olika 
sortiment leder till ineffektivitet ur ett konsumentperspektiv. På bekostnad av ett mindre 
sortiment kan en effektiv konkurrens uppnås och leda till lägre konsumentpriser (Nordic 
competition authorities, 2005). För konsumenten innebär det att denne tvingas till att göra 
avkall på sortimentsbredden för att kunna handla billigare dagligvaror. Men det finns 
exempel där konkurrensen om hyllutrymmet speglar leverantörernas i förväg 
överenskomna avgifter och bonus till detaljisterna. Om så är fallet anses effekten kunna 
bli negativ för konsumenten då dessa åtgärder kan leda till en svagare konkurrens och 
möjlighet för starka leverantörer att höja priserna. 

1.5 Category Management och dess roll som relationsbyggare 
Leverantörer har gått från att se detaljisterna/partihandlarna som en ren 
distributionsfunktion, till ett mer integrerat förhållningssätt där parterna samarbetar för att 
maximera det bidrag som de båda kan skapa tillsammans. (Dapiran & Hogarth-Scott, 
1997) Detaljister ses som aktiva spelare som har återhämtat sig när det gäller kunskap om 
konsumenterna och marknaden. Inte minst är införandet och utvecklingen av egna 
varumärken ett tydligt tecken på ökad kunskap och en vilja att ta del av de vinster som 
traditionellt sett tidigare var inom räckhåll för leverantörerna. ”Retailers are changing 
from passive merchants of national brands to aggressive marketers trying to build 
consumer loyalty to their stores” (Dussart, 1998). Detta ställer samtidigt leverantörerna i 
en märklig situation då detaljisterna både är en samarbetspartner men samtidigt en 
konkurrent. Denna märkliga situation har frambringat vikten för förnyelse och utveckling 
av ledande varumärken. Innovationer är en av de strategiska aktiviteter som anses vara en 
allt viktigare del för att överleva och bibehålla en stark position som leverantör (Dussart, 
1998). En tilltro till starka varumärken i hyllan har sedan länge funnits inom 
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dagligvaruhandeln men dess betydelse har delvis förändrats. Brand Management som 
innebär fokus på enskilt bygga starka varumärken och dess lönsamhet har inom 
marknadsföring setts som ett misslyckande till att frambringa innovation och tillväxt. 
Under 1990-talet började dagligvaruhandeln tappa lönsamhet och konkurrensfördelar i 
jämförelse med övriga detaljhandeln. Samtidigt uppmärksammade leverantörer att deras 
kunder, detaljisterna, började bete sig som konkurrenter. Nödvändigheten för handeln att 
effektivisera distribution och sortiment, samt optimera sortimentet gentemot 
konsumenternas efterfrågan föranledde initiativet till ett närmare samarbete mellan 
detaljist och leverantör. (Apéria & Back, 2004) För leverantörer innebar detta att inte 
bara se detaljisten som en försäljningskanal utan som en partner till vilken de har en 
relation. Initiativet kom att kallas Category Management (CM) som idag är ett begrepp 
som kommit att få allt större betydelse då det anses skapa effektivitet, konkurrensfördelar 
och högre lönsamhet på en mogen marknad. (Apéria & Back, 2004) 
  
I litteraturen anses Category Management vila på tre antaganden. Det första antagandet är 
att konsumenter handlar utifrån kategorier och inte enskilda varumärken. Det andra 
antagandet är att Category Management bygger på en ömsesidig relation mellan detaljist 
och leverantör där det råder ett ”win-win” förhållande och en icke fientlig miljö. Det 
tredje antagandet är att denna typ av samarbete leder till en ökad effektivitet, reducerade 
kostnader och högre vinst. (Dussart, 1998), (Dapiran & Hogarth-Scott, 2003) 

1.6 Problematisering  
Den svenska dagligvaruhandelns utveckling har kommit att påverka leverantörers 
position och styrka. Det finns en stark prisfokus inom dagligvarumarknaden som präglar 
alla aktörer inom dagligvaruhandeln. Prisfrågan sätts på sin spets då dagligvarukedjorna 
själva börjar sälja egna varumärken. Synen på detaljistens roll har gradvis kommit att 
förändras från att endast ses som en distributionsfunktion till en aggressiv 
marknadsförare som själv vill skapa kundlojalitet och egna starka varumärken. En hög 
koncentration och vertikal integrering inom detaljistledet visar ytterligare att handeln har 
samlat sig. För leverantörer av ledande varumärken innebär detta ett hårdare klimat, där 
den en gång så starke leverantören tycks ha fått reducerad förhandlingsstyrka.  
 
I ljuset av relationsmarknadsföring har fokus inom dagligvaruhandeln flyttats från 
transaktion till vikten av en relation mellan detaljist och leverantör. Category 
Management är ett konkret initiativ som påvisar detta faktum. I takt med en ökad 
konkurrens blir det allt viktigare för både detaljister och leverantörer att utbyta 
information och kunskap för att kunna urskilja konsumenters behov samt hur 
konsumenter köper sina livsmedel. Samtidigt går det att ifrågasätta om Category 
Management till viss del verkligen bygger på en relation där det råder ett ömsesidigt 
utbyte, ett ”win-win” förhållande där parterna verkar i en icke fientlig miljö. Är det inte 
så att det fortfarande handlar om att skapa bästa möjliga förhandlingsposition gentemot 
motparten? Målet för en aktör är väl ändå att skapa sig en dominerande position inom sitt 
affärsområde. Varför vi ifrågasätter detta är för att vi ser krafter i form av prispress, en 
hög koncentration inom detaljistledet och införandet av egna varumärken som kan ge 
upphov till intressekonflikter som kan försvåra en nära relation mellan detaljist och 
leverantör.  
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Då vi ser att leverantörer står inför nya förutsättningar avser vi att utifrån begrepp så som 
makt, beroende, samarbete och förtroende, undersöka relationen mellan ledande 
leverantörer och detaljister. Målet med denna undersökning är att identifiera de 
utmaningar som ledande leverantörer står inför. Stor vikt kommer även att fästas kring 
Category Management då detta är ett etablerat begrepp i dagligvaruhandeln och som har 
betydelse för strukturering av sortiment, leverantörens relation till detaljisten och hur 
leverantörerna hanterar sin plats i hyllan. Med ovan givna resonemang är vår 
forskningsfråga:  
 

Vilka utmaningar står ledande leverantörer inför i sin relation till detaljisten? 
 
Denna uppsats syftar till att undersöka relationen mellan ledande leverantörer och 
detaljister för att öka ledande leverantörers förståelse för deras funktion i 
dagligvaruhandeln.  

1.7 Avgränsning 
Vi har valt att studera leverantörer inom den svenska dagligvaruhandeln. Skälet till detta 
är att det skulle vara alltför tidskrävande och omfattande att studera enskilda länder i 
Norden och övriga Europa. Däremot utgår vi ifrån den bild som 
konkurrensmyndigheterna i Norden återger där den nordiska marknaden rörande struktur 
och andra förhållanden framställs som relativt lika.  
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2 Metod  
Forskning kring Category Management och de relationer som skapas mellan leverantör 
och detaljist är, vad vi kan finna, är begränsad till sin omfattning och svår att applicera 
på dagens förhållanden. Möjligtvis beror detta på de dramatiska förändringar som skett 
inom dagligvaruhandeln under de senaste åren. Vi kommer i detta avsnitt presentera och 
argumentera för vald metod utifrån tidigare forskning och angreppssätt, varpå det följer 
en redogörelse för urval och tillvägagångssätt. Denna del avslutas med en modell som 
förklarar koppling mellan vald teoretisk referensram och metod. 

2.1 Val av metod 
Vi har noterat att forskare som studerat relationen mellan detaljister och leverantörer har 
närmat sig detta område med olika metoder beroende på vilket syfte de haft med 
undersökningen. Forskare så som Dapiran & Hogarth-Scott (2003), vilka har ett 
explorativt syfte, har använt sig av en kvalitativ metod då de önskar förklara denna 
komplexa relation. Andra forskare såsom exempelvis Dussart (1998) som önskat studera 
delar av denna relation och hur delarna korrelerar i förhållande till varandra har 
huvudsakligen använt sig av en kvantitativ metod. Vilka av dessa vägar har vi valt? 
 
År 2003 utförde Dapiran & Hogarth-Scott en studie av relationen mellan detaljister och 
leverantörer i Storbritannien och Australien, där tre stora detaljister respektive fyra 
ledande leverantörer från varje land deltog. De fäste stor vikt vid begrepp så som makt, 
beroende, förtroende och samarbete när de studerade denna relation vilket vi också finner 
som ytterst relevant begrepp i denna undersökning. Metoden som de tillämpade utgjordes 
av semistrukturerade intervjuer som inkluderade frågor om relationens natur och hur 
Category Management påverkar företaget och konsumenten. Vidare berörde de områden 
såsom komplikationer vid implementering av Category Management, rollen som 
maktutövare, exempel på konfliktsituationer och dess lösning samt Category 
Management som en del av företagets övergripande strategi. (Dapiran & Hogarth-Scott, 
2003) Denna studie är till sitt syfte och tillvägagångssätt, likartad med den undersökning 
som vi önskar att genomföra.  
 
En liknande studie som genomförts i Sverige är magisteruppsatsen CM-relationer mellan 
leverantör och handel med hänsyn till EMV författad av Barnekow, Jonsson och 
Knutsson (2004). I denna studie undersöker de CM-relationen och hur den har påverkats 
av EMV utifrån ett leverantörsperspektiv. Metoden de använt är semistrukturerade 
intervjuer. Vi finner att denna studie bidragit till detta område men samtidigt menar vi att 
det finns en del brister som vi finner viktiga att belysa. För det första har de valt att 
endast undersöka leverantörernas perspektiv genom att enbart intervjua respondenter i 
form av leverantörer. Detta ställer vi oss frågande till då vi anser att det är väsentligt att 
undersöka båda parterna inom CM-relationen för att kunna dra långtgående slutsatser 
gällande hur leverantörens roll i denna relation ter sig och påverkas. Varför vi efterlyser 
detaljistens syn på beror också på att vi liksom dem uppfattar att det är detaljisterna som 
fått en utökad makt och således kan tänkas styra denna relation. Likt Barnekow, Jonsson 
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och Knutsson har vi valt att använda oss av litteratur som behandlar interaktionen mellan 
två parter som belyser makt, beroende, samarbete och förtroende.   
 
I denna uppsats avser vi att studera de utmaningar som leverantörer av ledande 
varumärken står inför i sin relation detaljisten. Vi vill studera relationens olika komplexa 
delar som ständigt är i förändring (Gummesson, 1999). Hur en relation ter sig och ser ut 
kan skilja sig markant. Det kan vara svårt att fånga in sociala konstruktioner inom en 
relation såsom makt, beroende och förtroende med en kvantitativ metod. Det har även 
visat sig att Category Management och dess innebörd kan skilja sig mellan olika parter 
(Dapiran & Hogarth-Scott, 2003). I enlighet med Dapiran & Hogarth-Scott anser vi även 
att en kvantitativ metod kan vara olämplig eftersom sådana konstruktioner såsom 
utövande av makt kan anses som osmakligt varpå det skulle finnas en risk att 
respondenter inte skulle medge dess blotta existens i exempelvis en enkätundersökning 
(Dapiran & Hogarth-Scott, 2003). Utifrån detta resonemang har vi för avsikt att likt 
Dapiran & Hogarth-Scott och Barnekow, Jonsson & Knutsson, använda oss utav 
semistrukturerade intervjuer för att bättre kunna förstå och förklara dessa komplexa 
begrepp. Vi kommer således att använda oss av en kvalitativ metod. Syftet med en 
kvalitativ metod är i huvudsak att skapa en djupare förståelse för sådana fenomen eller 
objekt som inte kan undersökas genom att kvantifieras. Metoden bygger på en 
subjektivitet där tolkning av den information och de resultat som framkommer är centralt 
(Gustavsson, 2004). Vi finner det naturligt att utifrån vår forskningsfråga ta reda på och 
tolka de uppfattningar som utvalda parter inom relation har. Då vi avser att tolka de svar 
som framkommer i våra genomförda intervjuer kommer tolkning vara en central del av 
vårt slutliga resultat.  
 
Den hermeneutiska processen omfattar fyra huvudmoment: tolkning, förståelse, 
förförståelse och förklaring. Med tolkning menas egentligen att översätta men inte enbart 
som förmedling av någonting utan även som förmedling av innebörder och betydelser. 
Dock är detta något missvisande då vi just genom tolkning av någonting berövar det 
åtminstone en del av dess mening. Tolkning kan således alltid bli något missvisande men 
är dock det enda sättet på hur vi kan tolka företeelser. (Gustavsson, 2004) En grundtanke 
med hermeneutiken är att vi alltid förstår något mot bakgrund av vissa förutsättningar. 
Med ett annat ord kallar vi det för förförståelse vilket innebär att vi alltid möter vår 
omgivning och det vi försöker förstå med förutsättningar som vi tar för givna. I denna 
undersökning för vi således med oss de uppfattningar och givna förutsättningar som vi 
skapat under vår problematisering. Slutligen är målet med hermeneutiken att förstå något 
i det sammanhang, den kontext där fenomenet förekommer. De förklaringar som sedan 
framkommer avspeglar vår tolkning och viceversa. (Gustavsson, 2004) Det finns dock en 
del invändningar mot hermeneutiken. Vi kan inte utan vidare vara säkra på att vår 
tolkning av det som sägs är den rätta, då dessa resultat inte är intersubjektivt testbara 
(Thurén, 2002). Det föreligger således ett problem rörande reliabilitet och validitet. Det 
resultat och slutsatser som kommer att presenteras bör därför ses som sannolika och 
trovärdiga tolkningar utifrån vår ram av erfarenhet och område för undersökningen (Gilje 
& Grimen, 2004). 
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2.2 Forskningsansats  
I denna uppsats är vår forskningsansatts en kombination av deduktion och induktion. En 
deduktiv ansats utgår ifrån befintliga teorier där olika hypoteser skapas och som sedan 
prövas i verkligheten. En induktiv ansats innebär att forskaren först utgår ifrån insamlad 
empiri från vilken egna teorier bildas. Vi har en viss teoretisk förståelse kring dessa 
områden men antar inte en deduktiv ansats. Vi antar heller inte en induktiv ansats. Istället 
utgår vi från vår förförståelse och teoretiska kunskap vid studien av vår empiri, som vi 
sedan härleder tillbaka till teorin genom olika jämförelser vilket kallas för abduktion. 
(Magne-Holme & Krohn-Solvang, 1997). 

2.3 Urval 
Då vi avser att studera företag inom dagligvaruhandeln som utpräglat arbetar med 
Category Management, har vi valt tre aktörer inom handeln i form av tre stora detaljister 
samt tre av de största leverantörerna inom dagligvaruhandeln. Urvalet är visserligen 
subjektivt men genomfört utifrån två väsentliga kriterier, att parterna uttalat jobbar med 
Category Management och att deltagande leverantörer och detaljister har en anknytning 
till varandra, det vill säga att detaljisterna har leverantörernas varumärken i sortimentet. I 
vårt val av leverantörer har kriteriet varit att de har ledande varumärken inom vissa 
kategorier. Således innefattar inte denna undersökning mindre leverantörer 
överhuvudtaget.   
 
Detaljisterna utgörs av ICA, Coop och Axfood och deltagande leverantörer är Kellogg’s, 
Procter & Gamble och Kraft. Samtliga av dessa aktörer har arbetat aktivt med Category 
Management under flera år och får anses som några av de mest dominerande aktörerna. 
Inom varje företag har vi intervjuat personer som ansvarar för och arbetar med 
kategorifrågor och som har insikt i relationen mellan leverantör respektive handeln. Då 
vissa av respondenterna ville vara anonyma, har vi valt att inte redovisa personnamn eller 
position inom respektive företag. 

2.4 Tillvägagångssätt 
Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade intervjuer. En 
semistrukturerad intervju berör ett i förväg bestämt antal teman med specifika frågor, 
dock utan att frågorna är exakt likadana vid alla tillfällen (Christensen, 2001). Det är inte 
bara det sagda svaret som spelar roll för hur tolkningen skall göras. Även gester, miner 
och andra rörelser hos respondenten är av vikt för att förstå innebörden av svaret 
Vanligtvis sker denna intervju under ledning av en frågeställare. (Christensen, 2001) 
Denna beskrivning av semistrukturerade intervjuer stämmer väl överens med vårt 
förfarande. 
 
Samtliga intervjuer som vi utfört har ägt rum på respektive respondents arbetsplats. 
Intervjuerna har spelats in förutom under en intervju där endast anteckningar fördes. 
Dessa inspelningar är givetvis genomförda med godkännande från respondenterna och 
endast avsedda för att underlätta insamlingen av empiriskt material samt analys. Vi valde 
att skifta rollen som frågeställare då vi anser att det finns en styrka i att båda författarna 
uppmärksammar och fångar de nyanser och reaktioner som kan uppkomma. Detta 
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innefattar också att vi båda antecknade under intervjuerna vilket vi anser berikar vår 
empiri då vi kunnat fånga detaljer som inte vore möjligt på egen hand.  

2.5 Frågemallens struktur och anknytning till teoretisk referensram 
Under varje intervjutillfälle följde vi en frågemall som var applicerbara både utifrån 
detaljistens men också leverantörens perspektiv. Vi delade in frågemallen efter fem olika 
områden; Category Management, EMV:s påverkan på relationen, Samarbete, 
Leverantörens roll, Makt, Beroende och Förtroende. Det är viktigt att påpeka att 
frågemallens struktur, det vill säga i vilken grad det finns utrymme för respondentens 
egna tolkningar av frågorna, är relativt öppna. Gällande standardisering, det vill säga i 
vilken ordning frågorna är ställda, är även den öppen och löst förankrad. Denna öppenhet 
beror på att en allt för strikt standardisering och strukturering av frågorna kan leda till att 
de svar som respondenten ger kan te sig stela och framtvingade och det finns risk att 
viktig information förbises om till exempel följdfrågor ej används. Att använda 
följdfrågor syftar till att få respondenten att utveckla sitt resonemang kring själva 
huvudfrågan då ett ämne som diskuteras kan vara komplext. (Magne-Holme & Krohn-
Solvang, 1997) 
 
Modellen nedan beskriver vår frågemalls struktur och koppling till teoretisk referensram 
(se figur 1). Utifrån vår frågeställning där vi ska utforska hur rollen som ledande 
leverantör påverkas i CM-relationen, har vi valt fokusera på teori kring relationen mellan 
återförsäljare och leverantör. Relationsbegreppet kan ses utifrån ett 
relationsmarknadsföringsperspektiv där fokus flyttar från transaktion till att utveckla 
relationer i syfte att skapa mervärde (Gummesson, 1999). Detta begrepp har vi sedan 
konkretiserat i begreppet Category Management. Category Management anses vila på tre 
antaganden, att konsumenter handlar utifrån kategorier, att det råder ett ömsesidigt 
förhållande mellan detaljist och leverantör där båda parter skapar gemensam vinning, 
samt att Category Management slutligen kommer att leda till vinst genom 
synergieffekter, kostnadsbesparingar och ökad effektivitet. Vi har inte valt att studera 
huruvida konsumenten handlar inom olika kategorier. Vi har heller inte valt att fokusera 
denna undersökning kring effekterna av Category Management i form av ökad 
effektivitet. Utifrån vår frågeställning är det istället naturligt att fokusera på relationen 
mellan leverantör och detaljist och deras respektive syn på Category Management, 
relationens komponenter makt, beroende, samarbete och förtroende utifrån en teoretisk 
referensram. Denna referensram utgörs av Lammings interaktionsmodell mellan köpare 
och säljare (Lamming, 1993). 
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2.6 Metodkritik 
Vår metod kan kritiseras utifrån det faktum att vårt urval av deltagande företag, urval av 
respondenter, och tolkningar av vårt resultat till viss del genomsyras av vår subjektivitet. 
Detta innebär svagheter i form av att resultaten inte är generaliserbara utanför 
undersökningens ram, att resultatet möjligtvis skulle ha varit annorlunda vid ett annat 
urval av respondenter och att tolkningen av de resultat och de svar respondenterna givit 
oss, möjligtvis skulle ha tett sig annorlunda vid ytterligare en undersökning. Dock anser 
vi att metodens styrka överväger dess svagheter utifrån tre argument. För det första finner 
vi stöd för vår metod då den tillämpats i andra liknande studier av doktorander inom 
marknadsföring så som Dapiran & Hogarth-Scott. För det andra så möjliggör denna 
metod att fånga in komplexa företeelser som inte skulle vara fallet vid en kvantitativ 
metod. För det tredje finner vi stöd i vårt urval av leverantörer i den vetenskapliga 
artikeln ”Category Management: Strengths, limits, and developments” författad av 
Dussart (1998), där Kellogg’s, P & G och Kraft uttryckligen beskrivs som leverantörer 
vilka anpassar sin verksamhet till Category Management och vilka således kan anses som 
relevanta leverantörer i denna undersökning.

Från transaktion till relation - Relationsmarknadsföring 

Efficient Consumer Response 

Category Management 

Kunder köper 
utifrån kategori 

Partnerskap – 
”Win Win” 

Ökad vinst - 
effektivisering 

Lammings - interaktionsmodell 

Makt/beroende, samarbete, närhet, 
förväntningar 

Figur 1. Kopplingen mellan frågemall och teoretisk referensram 



3 Teoretisk referensram 
Vi kommer i detta avsnitt att presentera relevant teori för vår studie av leverantörers 
utmaningar i sin relation till detaljisten inom dagligvaruhandeln. Teoriavsnittet kommer 
till stora delar innehålla en redogörelse av begreppet Category Management samt en 
teoretisk modell av relationen mellan köpare och säljare och dess olika beståndsdelar. Vi 
avser även att fördjupa oss i grundläggande begrepp inom denna modell så som makt, 
beroende, samarbete och förtroende. 

3.1 Fokus från transaktion till relation 
I fotspåren av konceptet relationsmarknadsföring (RM) har uppmärksamheten och 
intresset för relationer snarare än transaktioner brett ut sig. ”Marketing is to establish, 
maintain and enhance… relationships with customers and other partners, at a profit, so 
that the objectives of the parties involved are met. This is achieved by a mutual exchange 
and fulfilment of promises” (Grönroos, 1990). Synen på affärsverksamheters utbyte med 
varandra har gått från att ses enbart som transaktioner till att ses som ett utbyte där 
grunden är en relation baserad på ömsesidighet och förtroende. Grönroos menar att 
motivet bakom en djupare relation utifrån ett RM-perspektiv, är baserad på 
föreställningen om att detta bidrar med mervärde till kunden utöver de produkter eller 
tjänster som utbyts mellan parterna. Han menar också att en relation kan bidra till 
kundens trygghet, känsla av förtroende och en upplevd minimerad risk gällande sina 
köpbeslut. (Grönroos, 2002)  
 
Gummesson (1999) använder begreppet allians när han beskriver en relation, en allians 
som bygger på organisation och överenskommelse två parter emellan. Gummesson 
(1999) menar att allianser är en del av företagens strategier och existerar på en högre nivå 
än det dagliga arbetet. Samarbete är inte på något sätt nytt utan har existerat i större eller 
mindre omfattning i alla köp och sälj sammanhang och syftet i detta sammanhang är att 
se det som en förklaring till hur samarbetet kan fördjupas. En associering till ordet 
strategi är att det handlar om en långsiktig plan, det hindrar dock inte att allianser med 
andra företag i sig är kortvariga. Det kan handla om enstaka företeelser eller aktiviteter 
som sker med en viss upprepning. I motsats till konkurrens där parterna motarbetar 
varandra, är betydelsen av en allians samarbete. I förhållandet mellan kund och leverantör 
menas det att det finns konkurrerande krafter som utvecklas till konstellationer såsom 
hot, förhandlingsstyrka och påverkan. Inom ramen för relationsmarknadsföring anser 
Gummesson att dessa konkurrerande krafter även kan uppfattas som krafter till att skapa 
en relation, vilket i sin tur kan föda allianser. (Gummesson, 1999) För att en allians 
överhuvudtaget ska kunna fungera krävs det att de parter som ska ingå i relationen har en 
gemensam värdegrund, och att den utgörs av ett ömsesidigt förtroende. En allians måste 
bygga på ett ”win-win” förhållande där parterna ser varandra som jämlika. Om så inte är 
fallet, hävdar Gummesson att parterna kommer att försöka överlista varandra och 
fortsätta med konkurrerande strategier. (Gummesson, 1999) Vi uppmärksammar att 
ömsesidighet vad gäller förtroende, makt och samarbete är begrepp som är centrala i 
Gummessons resonemang om vilka incitament som krävs för en fungerande allians.  
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Gummesson ser även information som en källa till att ena eller att dela parter, och 
urskiljer därmed att kunskap är grunden för att skapa allianser. Vi tolkar Gummessons 
resonemang att det handlar om tillgången till gemensam information för att kunna skapa 
en ömsesidig värdegrund. Information är en viktig faktor som formar en parts agerande 
eller handling. 

3.2 Ett närmare samarbete mellan leverantör och handel 

3.2.1 Efficient Consumer Response 
Efficient Consumer Response (ECR) är ett initiativ till att öka lönsamheten mellan 
leverantör och handel. Apéria & Back (2004) hänför dess ursprung till 1990-talet då 
amerikanska affärsverksamheter inom sektorn snabbrörliga konsumentprodukter, började 
förlora sina konkurrensfördelar i jämförelse med dem som verkade inom andra sektorer. 
Leverantörer upptäckte att deras återförsäljare började bete sig som konkurrenter, 
samtidigt minskade produktiviteten inom sektorn för varor sålda via återförsäljare i 
jämförelse med andra sektorer. Detta var startskottet för något som kom att kallas 
Efficient Consumer Response (ECR), ett initiativ från Efficient Consumer Group 
bestående av ledande amerikanska företag. Målet med ECR var att genom ett närmare 
samarbete i form av partnerskap mellan leverantör och detaljist, öka den operationella 
effektiviteten (Apéria & Back, 2004). Så här uttrycker Dapiran & Hogarth-Scott detta 
initiativ: ”ECR focuses on the supply chain, that is, the flows of product and information 
between suppliers and retailers, and efficiency gains in store assortment, promotions, 
new product introductions and product replenishment”(Dapiran & Hogarth-Scott, 2003).  
 
Apéria & Back presenterar fem bakomliggande principer som karaktäriserar ECR. 
 

1. Ett konstant fokus på att erbjuda konsumenten värde. Värde kan skapas genom 
förbättrade produkter, högre kvalité, bättre sortiment, och genom att förenkla och 
reducera kostnader i leverantörskedjan.  

 
2. Motivera personer på ledande positioner att anamma perspektivet ”win-win”. 

 
3. Trovärdig information som kan understödja och förbättra marknadsföring, 

produktion och logistik. 
 

4. Ett optimalt flöde av varor med maximalt värde ökar i processen mellan 
tillverkare och konsumentens kundvagn. 

 
5. Effektiv uppföljning av de resultat och beteenden som är åtråvärda. 

 
Enligt Apéria & Back finns det tre skäl till varför ECR har varit ett lyckat koncept i 
Europa. Den första anledningen hänförs till att detaljhandeln är mogen och fullt 
utvecklad varpå tillväxt inte är något alternativ för att öka lönsamheten. Den andra 
anledningen vilar på antagandet att konkurrensen inom mogna marknader tvingar 
organisationer till ökad kostnadseffektivitet. Det tredje är att konkurrens från 
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lågpriskedjor, tvingar andra återförsäljare att samarbeta med leverantörer (Apéria & 
Back, 2004). 
 
Intresset och nödvändigheten för företag att etablera en god relation till olika aktörer i sin 
ömvärld har också medfört ett ökat intresse för samarbete. Relationen mellan detaljist och 
leverantör har utmynnat i ett samarbete för att effektivisera leveranser och lagerhållning. 
Tillhandahållande och delgivande av försäljningsstatistik från detaljist vid själva 
säljtillfället har resulterat i ett finjusterat leveranssystem som säkerställer tidsenliga 
leveranser. Samarbete kan definieras som två liknande eller kompletterande aktiviteter 
som utförs av parter vilka har en affärsrelation för att uppnå gemensamma resultat eller 
enstaka resultat med en förväntad ömsesidighet över tiden. 
 
Category Management är nära relaterat till Efficient Consumer Response. Tanken med 
ECR är att lägga stor vikt vid produkt och informationsutbytet mellan leverantör och 
detaljist där fokus ligger på effektivitetsfördelar gällande sortiment, reklam, nya 
produktlanseringar och kompletterande produkter. Däremot saknas det en länk för att 
uppnå en total integration mellan detaljist och leverantörer. Denna saknade länk har 
kommit att utmynna i begreppet CPFR (Collaborative planning forecasting and 
replenishment), som beskriver detaljistens och leverantörernas gemensamma 
planeringsprocess i syfte att förbättra koordinering av efterfråge- och utbudssidan. 
(Dapiran & Hogarth-Scott, 2003) 
 
Inom dagligvaruhandeln har dessa kollaborativa processer varit föregångarna till 
Category Management. 

3.2.2 Category Management 
Category Management (CM) kan ses som ett skifte där fokus flyttats från enskilda 
produkters lönsamhet till lönsamheten i hela kategorier. När arbetet med ECR startade i 
Europa var det leverantörssidan som var den viktigaste delen men detta har dock ändrats 
till att fästa större vikt vid efterfrågesidan och CM. Category Management beskrivs som 
ett samlat begrepp rörande gemensamma strategier för att hantera produktkategorier som 
baseras på konsumentens preferenser och önskemål. Ett flertal men olika definitioner har 
myntats: 
 
Category Management (CM) is a widely practiced supplier–retailer process for 
managing entire product categories as strategic business units and for customizing them 
on a store-by-store basis to produce enhanced business results through a focus on 
delivering consumer value. (Desrochers, Gundlach, Foer, 2003 s.201) 
 
Category Management today is focused on total profitability of product categories based 
on an understanding of end-consumer needs. (Dapiran & Hogarth-Scott, 2003 s.557) 
 
In Category Management the focus is shifted from individual products’ profitability to the 
profitability of the whole category. Category Management is a process where the retail 
chain and the supplier manage a category as a strategic, business entity. (Apéria & 
Back, 2004 s.201) 
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Category Management is a management system which aims to reduce the distance from 
supplier to customer by defining and managing product categories, rather than 
individual brands i an environment of enhanced mutal trust and co-operation between 
manufacturer and retailer. (Hutchins, 1997, s.178) 
 
Fokus ligger på att skapa lönsamma kategorier och förstå slutkonsumenters olika behov. 
 
Apéria & Back (2004) hänvisar till 10 grundläggande principer som krävs för att 
Category Management ska utvecklas i avsedd riktning. Dessa är: 
 

1. Konsumentfokus. Båda parter utgår från konsumentens behov och önskan 
2. Gemensamma mål, strategier och tekniker. Den gemensamt utvecklade 

marknadsplanen ska vara ett dokument som båda parter eftersträvar att 
implementera och följa. 

3. Belöningssystem. Båda parter skall upprätta belöningssystem som uppmuntrar till 
implementering av marknadsplanen. 

4. Förtroende och öppenhet. Förtroende är något som förtjänas av parterna över 
tiden genom professionellt uppträdande, konsumentfokus och objektivitet. 

5. Informationsutbyte. Utbyte av information ska ske i en omgivning som 
karakteriseras av öppenhet och förtroende. Information som ska delas är 
konsumentbehov, köpbeteende, konkurrenters aktiviteter och effekten av 
marknadsaktiviteter. 

6. Komplimentera varandras skickligheter. Detaljistens kunskap om konsumentens 
köpbeteende kompletteras med leverantörens kunskap om konsumenten. 

7. Alla är vinnare. Butiken, leverantören och konsumenten. 
8. Tvärfunktionella team. 
9. Förändringsbenägenhet 
10. Stöd från företagsledningen. 

 
Category Management är ett komplext begrepp som innefattar flera olika faktorer och 
dess betydelse och innehåll har tolkats på åtskilliga sätt. Dussart (1998) menar att 
Category Management vilar på tre olika antaganden, där det andra är speciellt intressant 
för vår del.  
 
Det första antagandet är att konsumenter gör sina köp utifrån olika produkter som är 
tillgängliga inom en kategori (Dussart, 1998). Teoretiskt sett definieras en 
produktkategori som en grupp av produkter/tjänster som konsumenter uppfattar som 
relaterade till varandra eller substituerbara för att tillgodose konsumentens behov (Apéria 
& Back).  Dussart menar också att en seriös utövning av CM mellan två samarbetande 
parter, resulterar i att omvandla kategorier för ömsesidig vinning (Dussart, 1998).  
 
Det andra antagandet stödjer sig på skiftet i attityder mellan leverantörer och 
återförsäljare där dessa två aktörer anses vara partners snarare än motståndare samt att det 
råder ett ”win-win” förhållande (Dussart, 1998). Enligt Dussart förutsätter således denna 
teori ett utbrett partnerskap byggt på ömsesidigt förtroende, ett totalt informationsutbyte 
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mellan parterna och transparens under förhandlingar samt utvärdering av uppnådda mål 
för att kunna urskilja verklig framgång och effektivitet. Dapiran och Hogarth-Scott 
poängterar att det finns en generell uppfattning kring Category Management om att CM-
relationen två parter samarbetar på ett tillvägagångssätt som kan beskrivas som icke 
hotfullt, för att gemensamt uppnå mål genom att dela information. De menar också att det 
i en sådan miljö borde finnas begränsade inslag av tvångsåtgärder av en starkare part för 
att kunna vinna förhandlingar (Dapiran & Hogarth-Scott, 2003). Det tredje antagandet är 
att trovärdigheten rörande Category Management förlitar sig till olika måttenheter såsom 
högre vinst, ökade intäkter, minskat spill och ökad trafik av konsumenter i butik (Dussart, 
1998). 
 
Category Management presenteras även som den mekanism som ska medföra att 
relationen mellan leverantör och detaljist fördjupas. ”Category Management is also a 
process by which retailers and their suppliers jointly develop strategic category plans” 
(Dapiran & Hogarth-Scott, 2003). Detta samarbete innefattar en miljö som inte anses vara 
fientlig parterna emellan, utan bygger på ett ömsesidigt utbyte. ”The relationship 
between the retailer and the supplier must be based on mutual benefit” (Dapiran & 
Hogarth-Scott, 2003). Inom konceptet relationsmarknadsföring betonas nödvändigheten 
av en stark relation som grundas på förtroende, präglas av ömsesidighet och symmetri 
(Hingley, 2005). I en sådan miljö som starkt färgas av ett ömsesidigt samarbete förväntas 
det att tvingande förhandlingsprocesser inte förekommer i någon större utsträckning 
(Dapiran & Hogarth-Scott, 2003). Denna tanke har medfört ett intresse för att studera 
makt, beroende, samarbete och förtroende i relationen mellan leverantör och detaljist. 
 
Lamming presenterar i sin bok ”Beyond Partnership-Strategies for innovation and Lean 
Supply” en interaktionsmodell (Figur 2) för att förklara relationen mellan leverantör och 
kund som en övergång från transaktioner till mer djupgående relationer. Modellen 
innehåller olika faktorer som påverkar interaktionen mellan dessa parter. En viktig aspekt 
som forskarna inom Industrial Marketing and Purchasing (IMP) Group tidigt 
identifierade var att både köparen och säljaren är aktiv i transaktionen mellan företag, det 
vill säga inom segmentet ”Business to Business” (B2B). 
I denna modell utgår Lamming från den omgivning där interaktionen sker mellan 
leverantörer och kunder. Omgivningen består av variabler såsom marknadsstruktur, 
sociala strukturer och internationalisering som alla påverkar hur relationer ter sig och 
utvecklas. 
 
Vi har för avsikt att fördjupa oss i modellen men till dess inre. I det inre av omgivningen 
existerar det en atmosfär, en atmosfär som definieras av kombinationen av variablerna 
makt/ beroende, samarbete, närhet och förväntningar. Lamming förklarar att atmosfären 
består av de två parterna, det vill säga köpare och säljare, och att den påverkar och 
påverkas av interaktionen mellan dessa parter med hänsyn till variablerna makt, 
beroende, samarbete, närhet och förväntningar. Kund och leverantör kan i högre grad 
påverka vad om sker i atmosfären, till skillnad mot vad som sker i omgivningen. 
Modellen använder sig av två tidsperspektiv, kortsiktigt och långsiktigt, de kortsiktiga 
aktiviteterna eller utbytet kan bestå av leverans i rätt tid, betalning i tid et cetera. Det 
kortsiktiga utbytet är lika viktigt som det långsiktiga utbytet. I det långsiktiga utbytet 
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finns relationen vilken framställs som en vana, ett fenomen som skapar förväntningar och 
ett beteendemönster som tas för givet. Hur påverkar makt/ beroende, samarbete, närhet 
och förväntningar interaktions-processen, i vårt fall CM-relationen? 
 
 

 
Figur 2, IMP Interaktions modell för köpare-säljare relationer, fritt översatt, Lamming 
1993 

3.3 Makt och beroende 
Makt är ett begrepp som definierats på olika sätt men alla dessa definitioner innehåller 
idén om kontrollen, inflytandet och styrningen av en parts beteende mot en andra part 
(Cartwright, 1959). Många teoretiker har proklamerat för att graden av makt hos en part 
över en annan beror på den senares beroendeställning till den första (Dahl, 1957). Makt 
kan definieras som möjligheten att påverka utifrån på den påverkande partens kontroll av 
resurser som eftertraktas av den andra parten. Dahl presenterar i sin artikel ”The concept 
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of power” en teoretisk beskrivning av makt som en funktion av beroende mellan parter. 
Han menar att makt är en funktion till i vilken utsträckning part A önskar att uppnå 
utsatta mål och i vilken utsträckning dessa mål kan uppnås utan en relation till part B 
(Dahl, 1957). Dapiran & Hogarth-Scott menar att eftersom en relation bygger på 
ömsesidighet, existerar det också ett ömsesidigt beroende och på grund av detta faktum 
existerar det också ett maktförhållande mellan parterna (Dapiran & Hogarth-Scott, 2003). 
Detta förhållande leder fram till kännedom om någon av parterna har ett maktövertag 
eller om det råder maktbalans. Om en part upplevs ha ett maktövertag över en annan part, 
ägnar sig den svagare parten åt balanserande aktiviteter för att utjämna maktförhållandet 
genom att förändra beroendeförhållandets natur (Emerson, 1962). Makt anses existera 
även när den inte går att urskilja, då upplevd makt kan ha en långtgående effekt på en 
annan parts beteende utan konkret maktutövande (Dapiran & Hogarth-Scott, 2003). 
 
Dapiran & Hogarth Scott menar att makt ofta presenteras som en negativ faktor i en 
relation där makt står som motpol till samarbete.  De håller inte med om denna bild utan 
ser istället makt som en ”fundamental atom” i en relation. Vad de menar är att makt kan 
förklara parters beteenden i en relation. (Dapiran & Hogarth-Scott, 2003) De utgår från 
fem olika maktbaser som ursprungligen presenterades av French och Raven (1959): 
  
Belönande makt, baserad på en underordnads uppfattning om att bli belönad av en 
överordnad för ett önskvärt beteende. 
 
Tvingande makt, baserad på en underordnads föreställning om att en överordnad har 
möjligheten att straffa denne om denne inte rättar sig efter att försöka bli påverkad. 
 
Makt baserad på expertis, baserad på den underordnades övertygelse att den överordnad 
har överlägsen information som är avgörande för den underordnades tillvaro. 
 
Personlig makt, baserad på att den påverkandes respekt, attraktion och identifikation av 
den överordnade parten. 
 
Legitim makt, baserad på den underordnades erkännande av den andra partens auktoritet. 
 
I sin undersökning kring maktförhållande mellan leverantör och detaljist i 
dagligvaruhandeln presenterar Dapiran & Hogarth-Scott en modell (Figur 3) baserad på 
deras resultat där de försöker förklara detaljisters maktutövande utifrån deras 
beroendeförhållande till leverantör och marknadsstruktur. Modellen kan hjälpa oss att 
analysera och identifiera i vilket makt och beroende förhållande som råder mellan 
leverantör och detaljister på den svenska marknaden. 
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Figur 3 (Fri översättning av figur hämtad från Dapiran & Hogarth-Scott, 2003) 

 
Maktutövande i leverantörsledet kan operationellt definieras som en enhets förmåga inom 
kanalen att kontrollera beslut över en annan enhet i kedjan. Dapiran & Hogarth Scott 
argumenterar för att detta synsätt kan appliceras på Category Management. ”It can be 
argued that Category Management is a management practice to achieve precisely that; 
that is, conformance of supplier behaviour through the initiatives of the retailer who, 
with the supplier, has implemented Category Management”. De menar därför att 
Category Management går att förklaras utifrån begreppet makt. (Dapiran & Hogarth-
Scott)  
 
Enligt Dapiran & Hogarth Scott (1997) har det skett en maktförskjutning till detaljistens 
fördel. När en part upplevs ha ett maktövertag, vidtar den andra parten åtgärder för att 
utjämna denna maktbalans. De menar att Category Management är en mekanism som i 
huvudsak används av detaljisterna för att hindra leverantörer att återvinna makt. Andra 
författare menar att rådande utveckling inom dagligvaruhandeln karaktäriseras av ett ökat 
samarbete mellan detaljist och leverantör vilket står i motsatt förhållande till rådande 
maktkamp (Dussart, 1998), (Apéria & Back, 2004).  
 
Dapiran & Hogarth-Scott presenterar olika hypoteser baserade utifrån deras resultat, i 
form av olika antaganden. Det första antagandet är att detaljister i halt högre grad förlitar 
sig till tvingande makt om det råder hög koncentration i detaljistledet och ett lågt 
beroende till leverantörerna. Det andra antagandet är att detaljister förlitar sig på makt 
utifrån expertis genom implementering av Category Management där det finns ett högt 
beroende mellan detaljisten och leverantörer.   
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3.4 Förtroende 
Förtroende är ett stort ord som många har försökt att definiera och intresset för fenomenet 
har ökat i och med utvecklingen av paradigmet relationsmarknadsföring. Cravens, 
Grönroos och Egan med flera, har i arbetet med att utveckla relationsmarknadsföringen 
förstärkt rollen som förtroende har i affärsförhållanden (Egan, 2004). Egan (2004) väljer 
att använda Rousseau’s (1998) förklaring när denne förklarar hur 
relationsmarknadsföring och förtroende är sammankopplade. “Trust is not itself a 
behaviour (as for example Cooperation) nor a choice (as in taking a risk) but an 
underlying condition that can result from such activities” (Rousseau, 1998). 
 
Vi finner det relevant att använda förtroende litteratur i vårt arbete med att besvara vår 
forskningsfråga. I vår efterlysning av relevant litteratur i ämnet förtroende finner vi att 
det inte finns en gemensam uppfattning eller modell som kan nyttjas. Trots 
uppmärksamheten från forskare inom bland annat relationsmarknadsföring som tydligt 
påpekar att förtroende har en viktig roll saknas det litteratur. Därmed saknas det litteratur 
som utgör eller tillhandahåller en definitiv position av betydelsen eller rollen som 
förtroende har inom marknadsföring. Marknadsföringslitteraturen ger två ståndpunkter 
vart marknadsföringen står just nu vad gäller förtroende. Det första är att ingen, varken 
teori eller praktik har kommit överens om en enhetlig modell som kan appliceras till alla 
marknadsföringssituationer. För det andra finns det ingen överenskommelse att 
förtroende är ett viktigt begrepp i alla marknadssituationer. (Cowles, 1996) Vi har därför 
använt flera definitioner och perspektiv för att belysa och analysera hur förtroende kan 
påverka och användas. 
 
I litteraturen finner vi bland flera andra Cowles (1996) definition som hon använder när 
hon ska beskriva funktionen ”Trust” i relationen mellan kund och leverantör. ”Trust is a 
complex concept and can be seen either as an outcome of a relationship or as the 
explanation of a certain behavior in a relationship”. Cowles (1996) påpekar att det är ett 
komplext koncept, det vill säga en svåröverskådlig sammansatt helhet som är uttänkt om 
vi följer nationalencyklopedins förklaring av begreppen komplex och koncept. I 
definitionen framgår det att begreppet kan vara ett resultat av en relation eller en 
förklaring av ett visst beteende i en relation. En tolkning av detta är att om utbytet i ett 
affärsförhållande är ömsesidigt och resultatet är ett förtroende, så kan detta förtroende 
användas vid ett senare tillfälle. (Cowles, 1996) Detta stöds även av Rousseau’s (1998) 
förklaring till hur begreppet förtroende och relation är ömsesidigt beroende av varandra. 
En annan definition av förtroende som Moorman, Zaltman och Desphande använder är: 
“Trust has been defined as the willingness to rely on an exchange partner in whom one 
has confidence” (Moorman, Zaltman and Desphande, 1993). En viktig aspekt av den här 
definitionen är som Ganesan (1994) påvisar att det handlar om en föreställning om att 
förtroende är en övertygelse, en känsla eller en förväntan. Den övertygelsen, känslan eller 
förväntan är ett resultat av den personens eller partnerns kunskap, tillförlitlighet och 
avsikt. 
 
I diskussionen om förtroende och dess betydelse som förklaring till något, är det viktigt 
enligt Coleman (1990) att resonera kring när förtroendet används av en kund. Går det att 
urskilja ett handlingsmönster som påvisar när förtroende används och när det inte 
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används? Coleman (1990) använder sig av en tanke att det finns en tröskel som ska 
överträdas innan förtroendet aktiveras (se figur 4). Samtliga handlingar och beteenden 
kan inte förklaras av att det existerar ett förtroende, utan situationer där risken anses låg 
eller obefintlig förklaras av att kunden inte anser att det är värt mödan att nyttja 
förtroendet för att undanröja den eventuella risk som föreligger ett köp. 
 

 
 
Enligt Coleman (1990) är förtroende en underklass till situationer som innefattar risk med 
hänvisning till den ekonomiska litteraturen. ”They are situations in which the risk one 
takes depends on the performance of another actor” (Coleman, 1990). På samma sätt 
som förtroende kan utveckla samarbete, kan det även: reducera skadliga konflikter, 
minska transaktionskostnader det vill säga minska behovet av ständiga kontroller, främja 
nätverkande relationer, förenkla sammansättningen av arbetsgrupper och gynna ett 
effektivt besvarande av en kris (Rousseau, 1998). Grönroos argumenterar för att om det 
existerar någon sårbarhet eller osäkerhet är förtroende och lojalitet onödiga komponenter 
(Grönroos, 2000). Detta menar Grönroos pekar på att vi bygger nätverk tillsammans, i ett 
ömsesidigt beroende (Grönroos, 2000). Fastän Coleman’s definition (1990) fokuserar på 
när en handling baserad på förtroende inträffar innefattar det att en kund inte skulle 
engagera sig i ett förtroendeingivande beteende om den inte uppfattade någon risk och/ 
eller inte behövde ha tillit till marknadsfenomenet. Om fenomenet med tröskeln stämmer 
kan det mycket väl vara så att det varierar från kund till kund likväl mellan olika 
produktkategorier och situationer. 
 
Williamson (1993) begränsar konceptet förtroende till en liten kategori, en oberäknelig, 
och om det ens kan erhållas är det reserverat för speciella relationer mellan 
familjemedlemmar, vänner och älskade. Williamson sammanfattar det som “Commercial 
relations do not qualify under the rubric of trust” (Williamson, 1993). Begreppet skall 
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reserveras för icke beräknande personliga relationer, något som Craswell kritiserar 
(1993). Craswell kritiserar den trångsinta syn genom att just särskilja på förtroende som 
förtroendeingivande beteende, trovärdig handling eller och förtroende som en förklaring 
till ett beteende. 
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4 Empiri 
 
Följande kapitel syftar till att presentera det huvudsakliga resultatet från vår empiriska 
undersökning som består av intervjuer med personer från valda ledande leverantörer och 
detaljister. Presentationen består av citat samt sammanfattande kommentarer av 
respondenternas svar på våra frågor. Vi har valt att dela upp samtalen i fem olika 
områden som även speglar vårt val av teoretisk referensram, detta för att de väsentliga 
delarna lättare ska kunna överblickas. Vi har även valt att redovisa leverantörernas och 
detaljisternas svar separerade ifrån varandra för att läsaren lätt skall kunna följa 
materialet. Presentation är strukturerad så att läsaren enkelt och med intresse skall 
kunna följa resonemanget utifrån fokus på Category Management och de komponenter 
som vi identifierat: Samarbete, Makt, Beroende och Förtroende. 

4.1 Synen på Category Management 
 
Leverantör 
Vi kan urskilja att Category Management huvudsakligen beskrivs av leverantörerna som 
effektiv försäljning utifrån konsumenternas krav där utgångspunkten är rådande trender 
och konsumenternas preferenser. För en leverantör uppnås detta genom att utbyta 
kunskap med handeln. ”Allt detta, trender tillsammans med konsumentkunskap kan vi 
tillföra detaljisten, sedan sitter detaljisten med likadan kunskap fast med en annan bas 
från kundkort, konsumentmötet. Kan vi docka de här två delarna, det är det vi försöker 
att göra.” (Kraft) Så här uttrycker respondenten från Kellogg’s när de beskriver hur de 
arbetar för att kundanpassa ute i butik. ”Konkret så innebär det att vi utvecklar sortiment, 
promotion, prissättning samt planogram där vi segmenterar hyllan på ett sätt som är 
naturligt för konsumenten.” (Kellogg’s) Respondenten från P&G menar att Category 
Management är en naturlig och nödvändig strategi utifrån dagligvaruhandelns utveckling 
för att lättare kunna strukturera och utveckla ett effektivt sortiment. ”För mig är CM dels 
det jag pratar om, att lättare kunna kontrollera verksamheten. Desto större butikerna 
blev desto mer komplext blev det att kunna styra verksamheten, i och med detta var man 
tvungen att dela in butikerna i olika delkategorier för att kunna styra.”(P&G) Category 
Management ger också upphov till ett affärstänk som sträcker sig bortom de egna 
varumärkena. För en respondent på Kraft är detta ett sätt för att kunna driva upp 
försäljningen av Kraft’s egna varumärken. ”Viktigt är också att man tittar på hela 
kategorin, inte bara att man tittar på hur man kan utöka i vårt fall med Marabou utan att 
vi tar ansvar för hela kategorin. Sedan kan vi givetvis hoppas att kategorin växer och 
därmed även vårt varumärke.” (Kraft)  
 
Detaljist 
”För oss har det varit ett sätt, det har förändrats över tiden, vi har haft som 
utgångspunkt att följa det som är kategoristyrning inom ramen för ECR-begreppet där 
man behandlar en kategori som en resultatenhet från leverantör till kund.” (Coop) För 
detaljisterna innebär Category Management i huvudsak att underlätta strukturering av ett 



 31

effektivt sortiment. Respondenten från Coop har en klar syn på hur litteraturen beskriver 
category management utifrån styrning av varuflöde, ett effektivt sortiment och effektiva 
kampanjer. ”För om vi tar det som kallas för kategoristyrning såsom det står i 
litteraturen så har man en kategori som är en resultatenhet där man styr både varuflöde, 
man har effektiva kampanjer ett effektivt sortiment etc. etc.” Men han påpekar att teorin 
inte hanterar problematiken som uppstår när du som detaljist ska hantera flera olika 
kedjor, där en vara eller en vara i en kategori kan se olika ut och dess funktion skiljer sig 
beroende på vilken kedja det är som ska sälja varan. ”Men det är fortfarande så att det är 
kategori och kategoribegreppet som är ett nyckelord för oss för att vi ska kunna hantera 
olika kategorier i olika marknader. Olika kategorier betyder olika saker i de olika 
kedjorna. Så kategoribegreppet är centralt.” 
 
”Nyttan för oss med CM är att vi får en totalbild av den kategorin och strategiskt kan 
bestämma om den är viktig för marknaden.” (Axfood) Respondenten för Axfood målar 
upp en helhetsbild där han pekar både på hur de använder Category Management som ett 
strategiskt verktyg men även att de använder det vid förhandlingar och grupperingar. 
Även Axfood påpekar problematiken med att en kategori eller en vara i en kategori kan 
ha olika funktioner beroende på vilken kedja den ska säljas i. ”För oss kan det bli 
problematiskt då en kategori kan vara viktig för kedja a medan den inte är det för kedja 
b. Helst vill vi förhandla en kategori i sänder medan leverantörer ofta vill förhandla om 
hela deras sortiment.”  Respondenten hos ICA anser att Category Management är väldigt 
mycket av vad de gör, egentligen allt detta med ett effektivt och attraktivt sortiment är 
Category Management. ”Det är min tolkning av CM, det beror väldigt mycket på hur 
man definierar CM, sedan kanske det finns någon annan som skulle säga att det är det vi 
gör bara uteslutande i sortimentsbenet inom affärsområdet varuförsörjning där vi jobbar 
med kategoriplaner och sätter sortiment. Jag vill vidga det och säga att det är det vi 
gör.” 

4.1.1 Betydelsen av starka varumärken inom kategorier 
 
Leverantör 
Samtliga leverantörer uttrycker att kategorier är beroende av starka varumärken. 
”Absolut, så är det. Sen finns det nischprodukter som är starka i sin kategori men det 
måste vara starka varumärken. ”Starka varumärken är A och O, det måste du ha.” 
(Kraft) Enligt respondenten på Kellogg’s fyller starka varumärken en viktig funktion för 
att driva försäljningen i butik. ”En kategori är beroende av, som det är idag i alla fall, ett 
starkt eller flera starka varumärken som skapar intresse för den kategorin genom att 
marknadsföra den, genom att komma med innovationer, spännande nyheter, sådant som 
drar till kategorin.”  EMV anses få mer uppmärksamhet där det finns starka varumärken 
inom samma kategori. ”Ofta är det de starka varumärken som överhuvudtaget 
marknadsför sig till konsumenter, det är de starka som driver kategorin. Medan ”private 
label” eller EMV ofta får hänga med på den här biten.” (P&G) Dock menar en 
leverantör att starka varumärken inte alltid är positivt. ”Ofta är det väl en 
konfliktsituation, jag menar starka varumärken är väl inte alltid så bra enligt handeln. 
Ett starkt varumärke blir alltid utsatt för marknadsprissättning, vad jag menar med det är 
att det ofta hamnar i kundkorgsanalyser det innebär att handelns marknadspriser sätter 
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det, vilket innebär att man förstör marginalerna.”(P&G) Detta innebär en negativ spiral 
för leverantörer som tar fram nya produkter enligt respondenten på Kellogg’s. 
Respondenten på P&G uttrycker även att starka varumärken också fyller en funktion till 
att guida konsumenten ute i butiken som i allt högre grad förekommer utomlands. ”Det 
är både en konfliktsituation samtidigt så borde det inte vara så stor konfliktsituation som 
det är, därför att som ni vet så utanför Sverige, framförallt, så arbetar man mer med de 
starka varumärkena. Där de starka varumärkena egentligen är de som navigerar 
konsumenten i butiker, det vi kallar signposting. Vart har ni dryckesavdelningen? Ja, ser 
du Coca-cola flaskorna där borta.”(P&G)  
 
Detaljist 
Något klart svar ges inte av någon av de tre detaljisterna vad gäller eventuell korrelation 
mellan starka varumärken och starka kategorier. Axfood säger att det finns en del starka 
leverantörer som driver en kategori genom utveckling av nya artiklar, konsumentstudier, 
trender och försäljning genom marknadsföring. Coop menar att starka varumärken driver, 
utvecklar och ökar konsumtionen men tittar man till de kategorier som har kraftiga 
trender så är det inte alltid starka varumärken som är drivande utan det är helt andra skäl. 
”Under 90-talet då miljö var viktigt var det inte några starka varumärken som hängde på 
där utan det var EMV som drev det där därför att vi såg det inom handeln. En trend som 
finns nu är etniska varor såsom linser, bönor och koscher mat. Är det några starka 
varumärken som håller på med det? Nej.” (Coop) Både Coop och B anser att det inte 
finns en klar koppling mellan starka varumärken och starka kategorier, i vissa fall är det 
så medan det i andra sammanhang är andra faktorer som påverkar kategorin. ”Det är en 
kombination, i vissa fall finns det en stark koppling mellan starka varumärken och starka 
kategorier men ibland är det andra faktorer som spelar in.” (Coop) 
 
Definitionen av vad ett starkt varumärke är, är även intressant och det utmanas av Coop. 
”Alltid när man definierar starka varumärken så definierar man det utifrån vad som är 
mest känt, top of mind, och så tittar man över landet, över Europa och över hela världen 
och så står det Coca Cola högst upp. Men ifall man bor i Granfjärdet så är Nås potatis 
minst lika känt och betydelsefullt och de blir förbannade om man inte har Nås potatis 
men kan acceptera om man har Pepsi istället för Coca-Cola.” 
 
Respondenten hos ICA ger ett tydligt exempel på hur varumärkets betydelse har 
påverkats jämfört med 10 år sedan. ”Det finns några klassiska exempel såsom Coca-
Cola, det varumärket är trots allt inte lika starkt nu som det var för 10år sedan, då hade 
det inte funnits utrymme för private labels eller fighting brands.” (ICA) 

4.1.2 Pris eller sortimentsbredd till konsumenten 
 
Leverantör 
Leverantörerna utrycker att nya produkter, innovationer och att fånga nya trender är det 
som driver en kategori framåt. ”En mängd olika, exempel som vi varit inne på är trender 
i samhället. Hälsa, såna trender driver vissa produkter och delar av kategorier.” (Kraft) 
En annan leverantör fortsätter. ”Om vi till exempel tittar på bara ”beauty” sidan på en 
butik, de grejer som kom in i butiken för ett halvår sedan, efter 6 månader så svarar de 
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för 30 % av försäljningen Det är för att vi som konsumenter hela tiden söker efter nya 
grejer, något som vi även är beredda att betala för på ett helt annat sätt än till exempel 
”me-too”.”(P&G) Två leverantörer säger att även att priset har en inverkan på vad som 
driver kategorier men att den är begränsad. ”I längden så kan man inte upprätthålla 
intresset för en kategori bara för att den är billig. Man måste göra den intressant på 
andra sätt genom att göra den attraktiv, någon form av nyhetsvärde som gör att de blir 
intresserad av den. Priset på kort sikt, visst det kan driva men på lång sikt så är det bara 
produktutveckling och branding som kan driva en kategori.” (Kellogg’s) En annan 
leverantör har en liknande åsikt. ”Vilket som driver kategorier? Ja inte är det bara de två 
faktorerna. Det är klart att pris är väsentligt och har blivit mer väsentligt på senare tid. 
Samtidigt som jag pratade om tidigare, jag menar vad är det mer som kan driva? Det är 
väldigt mycket innovation.” (P&G). Vikten av att utveckla nya och efterfrågade 
produkter, bidrar till att inhämta mer kunskap om konsumenten, menar respondenten på 
Kraft. ”Det gäller för en producent idag att lägga ner sin tid på omvärldsbevakning och 
kritiskt granska det sortiment man har och ta reda på vad det finns för trender, och vad 
är det som efterfrågas. Annars kommer du att stå med en produktionskapacitet och 
sortiment som plötsligt inte efterfrågas.” (Kraft) 
 
Detaljist  
Samtliga tre detaljister svarar på frågan att det beror på vilken kategori det handlar om 
och vilken roll den kategorin spelar. Rollen påverkas av bland annat i vilken typ av kedja 
som den ska ingå i, ICA och C säger i sina svar att de olika kedjorna fyller olika 
funktioner och därmed kan även kategorins uppgift skilja sig. ”Så färdigmaten är helt 
klart en viktig kategori i en kvartersbutik men inte lika viktig på en Stormarknad.” 
(COOP) Vikten av att sortimentet uppfyller konsumentens förväntningar uttrycks av 
Axfood. ”Det är viktigt att du är tydlig gentemot konsument, det är därifrån allting 
utgår, vilka förväntningar ska byggas upp som du även ska kunna infria. Vilken 
kundnytta ska vi leverera?” 
 
I diskussionen om kundnyttan och sortiment går det att urskilja minst två olika sätt att se 
på sortiment, Coop uttrycker det enligt följande. ”Sortiment betyder det inte bara 
mängden artiklar utan har vi funktioner i sortimentet det vill säga har vi ett stort urval. 
Har vi fem olika sorters lingon eller har vi lingon, svartvinbär och hallon.” Det är olika 
sätt att bygga sortiment på och målsättningen enligt Coop är att minimera substitut där 
det till exempel finns fem olika varianter. Enligt respondenten hos Coop är det i ett sådant 
fall där starka varumärken och deras roll är intressant. De kan tvingas plocka in ett starkt 
varumärke med dålig lönsamhet, det vill säga de kan inte avstå, men då adderar de ett 
annat varumärke av lönsamhetsskäl och försöker styra försäljningen. Priset och 
sortimentsbredden är tydligt påverkade av återigen vilken butikstyp som det handlar om 
eftersom kategorin fyller olika funktioner för konsumenterna i olika lägen. ”Vissa 
kategorier förknippas med en viss butikstyp och det är klart att där är en sortimentsbredd 
delvis viktigare än priset även om det inte innebär att du kan ta hur mycket betalt som 
helst.” (ICA) Även hur pass konkurrensutsatt kategorin är påverkar valet av 
sortimentsbredd och pris. ”Medan andra kategorier som är mer konkurrensutsatta och 
där kanske bredden inte är lika viktig då är det kanske viktigt att ta ett prisalternativ.” 
(ICA) 
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Prisdiskussionen är trots allt tydlig och prisets roll har blivit viktigare jämfört med 
tidigare. ”Generellt sett har priset blivit viktigare idag jämfört med hur det var för 5-10 år 
sedan.” (ICA) Konsumenten har visat vägen och på frågan till ICA om vem det är som 
driver prisfrågan blir svaret följande. ”Nej, det är klart att det är konsumenten i 
slutändan. Det är självklart. Om inte konsumenten hade valt att handla i lågprisbutiker 
hade de dött ut och det hade funnit ett större utrymme att ta betalt. Det är hela tiden 
konsumentens agerande som styr.” 

4.1.3 Vem som tjänar på Category Management 
 
Leverantör  
Konsumenten ses av leverantörerna som den som ska och borde tjäna på Category 
Management men även leverantörer och handel. ”Alla naturligtvis, det är 
förutsättningen. Målsättningen är naturligtvis att få butiken eller kedjan och hela 
kategorin att tjäna pengar.” (Kraft) En annan leverantör utvecklar resonemanget. ”Alla. 
Konsumenten tjänar på det för de får roligare i butiken, lättare att hitta och de hittar rätt 
saker. Jag tror att varumärkesleverantör tjänar på det genom att vi är bäst på att ge 
konsumenten det dom vill ha, butikerna och kedjorna tjänar på det genom att de säljer 
mer eftersom konsumenten hittar sina varor på bättre sätt, det är inte slut i hyllan och vi 
ser till de intressanta produkterna finns helt enkelt på rätt ställen där man förväntar sig 
det.” (Kellogg’s) Category Management ses också mer som en nödvändighet för att klara 
rådande konkurrens i butik. ”Men vem tjänar på category management? Det beror på, 
idag så är det nödvändigt för att existera som leverantör. För handeln är det helt 
nödvändigt för framtida och nuvarande konkurrenssituation.”(P&G) Denne leverantör 
ser det också från ett annat perspektiv. ”Egentligen handlar det inte om vem som tjänar 
på det utan det handlar om ett existensberättigande, men vi har kommit i ett läge idag 
tillskillnad från ett antal år sedan då det var leverantörerna som hade all makten men 
idag sitter all makt på handelssidan därför att de är närmast konsumenten. Vilket innebär 
att de har bäst information om konsumenten och det är en otrolig maktsituation.”(P&G) 
 
Detaljist  
”Vem tjänar mest, är det de ni menar? Säg så här att arbetet blir lättare.” (Axfood) 
Att arbetet blir lättare är både Axfood och C överens om, det finns begrepp som man i 
branschen har lättare att samlas kring. För detaljistens del är det ett tankesätt som skiljer 
sig från den traditionella som Coop beskriver tydligast när denne beskriver skillnaden 
mellan hur kategoristyrning skiljer sig i inköp jämfört med traditionellt inköp. En 
traditionell inköpsorganisation har fokus på inköp och skapa väldigt bra avtal, utan att 
bekymra sig för om det går att sälja eller inte. ”När man har kategoristyrning så utgår 
man på något sätt från hur ser kundernas behov ut vad tror vi att vi kan sälja etc. etc., då 
vi köper in varor utifrån ett kundbehov.”(Coop) Det är enbart ICA som nämner 
konsumenten, de två övriga nämner det egna företaget och även att det finns en potential i 
samverkan med leverantörer. Hur det står till med jämvikten mellan detaljist och 
leverantör beskriver ICA när hon svarar på frågan om vem som tjänar mest på category 
management. ”Det är väl fortfarande leverantörerna men det är väl en förhoppning att vi 
ska kunna vrida den balansen rätt.” 
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4.1.4 EMV och dess funktion i dagligvaruhandeln 
 
Leverantör 
EMV fyller enligt leverantörerna olika funktioner. En leverantör framhåller funktionen 
till att ge konsumenten billigare priser. ”Den har en prispressande effekt och de försöker 
med den att hitta konsumenter som kanske inte är lika villiga att betala lika mycket för en 
produkt” (Kraft) EMV anses också ha funktionen till att driva försäljningen inom 
handeln. ”För dagligvaruhandeln betyder dom att de är unika och förmodligen har 
bättre lönsamhet.” (P&G) Samtidigt beskriver en leverantör hur EMV påverkar förändrat 
dennes förhandlingsläge. ”Samtidigt betyder det för handeln att i och med att de har 
blivit producenter så vet de vad det kostar att tillverka våra varor. Vilket i sig är smart. 
För oss innebär det att handeln är både är en konkurrent och samarbetspartner, som är 
en helt ny situation. Det innebär att om vi arbetar tillsammans i ett projekt eller vad vi nu 
gör så kanske det är en konstig situation. Du är både min konkurrent och min 
samarbetspartner och egentligen är det du som har all kunskap och information, inte 
längre jag. Det gör det tuffare i en förhandling.”(P&G) 
 
Detaljist 
Huvudsakligen går det att urskilja tre funktioner som detaljisterna anser att deras EMV 
fyller.  För det första ses det som ett sätt att erbjuda konsumenterna varumärken till 
samma kvalité men till ett billigare pris. ”EMV fyller flera funktioner, dels är det ett 
alternativ för konsumenten att kunna köpa samma kvalité som märkesledaren men till ett 
lägre pris.” (ICA) Visserligen uttrycker respondenten på COOP att det finns en skillnad 
mellan leverantörernas märkesvaror och EMV. ”På alla områden är det inte lika bra 
kvalité för märkesleverantörerna är skickliga producenter men i vissa fall är det inga 
problem att göra en produkt med samma kvalité men sedan får kunden köpa det till ett 
lägre pris.” Den andra funktionen går att härleda till detaljisternas egen lönsamhet där 
EMV anses driva försäljningen.  ”Det är även ett sätt för butikerna att kunna tjäna lite 
bättre på den här produkten jämfört med märkesvaran.” (ICA) EMV anses också 
förändra detaljisternas förhandlingsläge gentemot leverantörerna. ”Det innebär också ett 
ändrat förhandlingsläge gentemot leverantörer då vi har kunskap om vad saker och ting 
kostar.” (Axfood) ICA uttrycker också att EMV hjälper till att profilera en kedja. ”EMV 
även syftet att profilera en kedja eller detaljist, till exempel Gott Liv som är en nischad 
produktserie som kommunicerar hälsa och det kan addera den typen av värden i ett EMV 
också, så det är flera olika syften.” (ICA) 
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4.2 Samarbete 
 
Leverantör 
Valet mellan att vara Category Captain eller att fungera likt en rådgivare till handeln 
inom vissa kategorier anses som en viktig del av samarbetet. En leverantör beskriver sin 
roll som Category Captain. ”Vi försöker att i de kategorier där vi är marknadsledare att 
ta en aktiv roll, som Category Captain för att driva hela kategorin vidare. Det är 
naturligtvis så att samarbetet ser olika ut i olika delar av respektive, om man säger att 
snacks har kanske inte samma förutsättningar som kaffe eller choklad.” (Kraft) En annan 
leverantör beskriver detta på ett liknande sätt men med en annan infallsvinkel. ”Vi 
presenterar kategorierna, utvecklingen, trenderna. Det här är vår vision för kategorin, så 
här tycker vi att ni strategiskt ska arbeta med den här kategorin. In i minsta detalj 
diskuterar vi kategorin. De känner att vi är duktiga på det här och är en bra 
samarbetspartner på dessa bitar. Sedan är det beroende på vilket företag du är och 
Procter som är en stor leverantör har den ambitionen att vara ”Trusted adviser”, ej 
”Category Captain” i någon kategori.” (P&G) Samarbete ses också som något som 
genomsyrar det dagliga arbetet gällande olika delar av verksamheten så som innovation 
och logistiklösningar. ”Det är en stor fråga som inte går att beskriva i en mening men vi 
samarbetar kring det mesta. Till och med indirekt vad gäller produktutveckling i och med 
att även detaljisten har kunskap om konsumenten vad denne vill ha och inte ha. Det är 
sånt vi lyssnar på. Sen har vi kring logistiklösningar, hur vi ska transportera flingor eller 
vad det nu är, vilket sortiment vi ska ha och varför i vilken typ av butiker. Stora paket i de 
större butikerna, och ett visst sortiment för de mindre butikerna. Vi samarbetar kring 
marknadsföringen av produkterna, och prissättningen. Egentligen det mesta som rör 
försäljningen av produkterna från oss till konsument.” (Kelloggs) 
 
Detaljist 
Svaren blir väldigt skilda mellan de tre detaljisterna när vi frågar hur samarbetet ser ut 
mellan leverantör och detaljist. Det finns en likhet och det är att två av dem, B och C, 
båda påpekar att beror på vilken typ av leverantör det är. ICA förklarar att relationen 
givetvis skiljer sig om det är en EMV leverantör jämfört med en leverantör där man inte 
är överens om priset. ICA fortsätter med exemplet på hur relationen kan påverkas. ”Det 
är väldigt mångfacetterat och vi ställer givetvis högre krav på märkesleverantörer, vi kan 
inte acceptera prishöjningar hela tiden utan vi måste ifrågasätta saker och ting och är vi 
då inte överens så får man en annan typ av relation.”(ICA) Från Axfood är svaret kort 
och koncist. ”Det fungerar bra.” Den enda som nämner något om hur samarbetet ter sig i 
verkligheten är Coop. De har inte haft några större leverantörsprojekt på senare år, så för 
deras del har det handlat om enklare nivåer såsom informationsdelning. 
 
Gummesson (1999) uppmärksammar att det idag är utav stor vikt att skapa goda 
relationer och att fokus har flyttats från transaktionsbaserade relationer till mer 
djupgående samarbeten. Inom dagligvaruhandeln menar Apéria & Back att samarbeten i 
olika former är en nödvändighet då den karaktäriseras som en mogen marknad. Tillväxt 
ses inte längre som en sätt att skapa ökad vinst utan snarare att parterna kan bli mer 
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kostnadseffektiva. Även konkurrensen från lågpriskedjor så som exempelvis Lidl tvingar 
leverantörer och detaljister till att samarbeta med varandra (Apéria & Back, 2004)  
Ledande leverantörer ser att Category management ger upphov till ett närmare samarbete 
och att detta till stor del baserar sig på deras storlek och styrka. Hur nära samarbete ter sig 
beror enligt respondenten på Kraft, till potential varumärket har inom kategorin och 
leverantörens kunskap om konsumenten. Att vara stor innebär även att kunna leda en 
kategori och fungera som rådgivare till detaljisterna. 

4.2.1 Category management som relationsbyggare 
 
Leverantör 
Category Management anses påverka relationen mellan leverantör och detaljist i form av 
ett närmare samarbete som till stor del baserar sig på leverantörens storlek och styrka i 
hyllan. ”Om jag skulle komma in och sälja Pelles choklad skulle jag aldrig få göra ett 
kategorisamarbete med kunden utan naturligtvis har man sedan tidigare byggt upp en 
bas där det i vårt fall bland annat handlar om att Marabou står för trygghet, bra 
varumärke som driver försäljningen i butiken. Ju större du är i en kategori desto lättare 
är det att få ett kategorisamarbete med kunden.” (Kraft) Det finns också en viss önskan 
om att detta samarbete ska fördjupas ytterligare men att detta kan vara svårt att 
kombinera med den prispress som råder inom dagligvaruhandeln. ”Grundtanken är att 
man ska ha ett väldigt tätt samarbete, vi ska ha öppna böcker och se allas lagersaldon 
och marginaler och det är den tätaste formen av samarbete/.../Category Management går 
i vågor, det hade sin hype kring 1997-98 och det var framgångsrikt. Sedan har branschen 
utvecklats på ett sådant sätt så att man fokuserar på andra saker. Nu är det fokus på pris 
och då ingår inte CM i det.” (Kellogg’s) 
 
Detaljist 
”Det kan se olika ut beroende på vilken roll den har men det ena är inte mindre viktigt än 
den andra utan man måste förstå vilket upplägg man måsta göra och vad fokusen är i det 
här projektet med den här leverantören.” (Coop) 
 
Det finns skillnader och det beror givetvis på varans roll i kategorin, eller kategorins roll. 
Vad som skiljer graden av samarbete är på vilken nivå samarbetet ska genomföras, till 
exempel är det en rutinkategori med lågt engagemang så är det inte säljdrivande- utan 
rationaliserande aktiviteter såsom förbättrad logistik som är intressant enligt COOP. Det 
finns en konfliktsituation i detta och det är att alla leverantörer tycker att sina produkter 
är intressanta och givetvis vill öka försäljningen medan detaljisten som i Coop’s fall har 
andra kategorier som har en bättre lönsamhet och därmed är mer intressanta att öka 
försäljningen av. 
 
Graden av samarbete påverkas även av vilken kunskapsnivå som leverantörer besitter om 
till exempel konsumenten eller kategorin. Det är enligt ICA en skillnad i kompetensgrad 
leverantörer emellan och ibland kan det innebära att man kommer längre ifrån varandra 
än tvärtom. ICA anser även att det har skett en negativ förändringen från slutet av 90-talet 
och framåt och ger sin syn på utvecklingen. ”Sedan har det skett en svängning i början 
på 2000-talet där relationen har blivit lite mer polariserad men det har varit ett mycket 
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tuffare förhandlingsklimat och en helt annan press i marknaden och det gör väl också att 
den här typen av tighta samarbeten inte är lika lätta att upprätthålla. Det ligger väl i 
sakens natur och jag tror att pendeln svänger och det tror jag också att det ligger många 
fördelar i att arbeta tillsammans och kapa kostnader. Tillsammans kanske vi har bättre 
idéer om hur vi ska sänka kostnader och även kapa vissa produktionsled eftersom det här 
är en bransch som bygger på volym.”  
 
Sammanfattningsvis anser ICA och Coop att det är viktiga är att båda parter utgår från 
samma eller likadan information inför ett eventuellt samarbete. 

4.2.2 EMV’s inverkan på relationen 
 
Leverantör  
Enligt leverantörerna påverkar inte EMV deras relation till detaljisten utan förlitar sig på 
sitt varumärke. ”Nej, förhoppningsvis ser de, om de tittar till Alladin och Paradis, att de 
ser vår styrka i marknaden med det varumärket och vi får de platser som vi kanske är 
berättigade till ändå. Hade vi gjort Signums egna praliner hade det nog varit en svår 
avvägning, ska vi sälja egna eller Signums? Det låter som att det påverkar relationen 
men det kanske inte ens är samma personer som träffas så då löser det sig på det viset.” 
(Kraft) En leverantör nämner ändå att EMV påverkar på det sättet att handeln idag också 
är sina egna producenter. ”Det får den effekten att leverantören kanske blir något mer 
restriktiv. Det är trots allt så att de vet vad våra varor kostar att tillverka men de vet 
också att vi lägger ner X-antal för att marknadsföra produkterna som gynnar EMV. Men 
det är egentligen inga ”hard-feelings”, för vår del handlar det om att hela tiden försöka 
få bästa samarbete någonsin, för det är det som hela verksamheten går ut på.”(P&G) 
 
Detaljist  
Ett sammanfattande svar kan inte ges för vad detaljisterna anser att ledande varumärkens 
ska axla för roll. Det finns hos ICA ett förändrat synsätt där de tidigare använt 
leverantörer som rådgivande funktion till att arbeta parallellt med flera leverantörer som 
är duktiga på konsumentkunskap och som ICA anser kan tillföra något. Vad som inte har 
förändrats och som består är att det fortfarande är ytterst viktigt att samtliga leverantörer i 
en kategori ska vara överens om förslaget till exempelvis ett förändringsarbete. 
Samstämmigheten gäller även butiksledet. ”Vi försöker att ha den approachen att det 
faktiskt är vi som bestämmer om våra hyllor men vi vill gärna ta in så mycket kunskap 
och delge Er som finns i den kategorin om vad vi vill med den här kategorin.” (ICA) 
Coop anser att marknadsledare i en kategori spelar flera roller däribland den att sätta 
standarden. ”Marknadsledare sätter standarden i kategorin, så relaterar man till den när 
man sätter pris, bygger sortiment eller jobbar med aktiviteter.” De blir navet i en kategori 
men respondenten påtalar att det egentligen inte är så många som orkar driva tillväxt för 
en hel kategori. 
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4.2.3 Utbyte av information 
 
Leverantör 
Leverantörerna har olika syn på utbytet av information och graden av öppenhet med 
handeln men dock står det klart att storlek har betydelse för att få tillgång till information. 
”Nu kan vi följa hur mycket man köper in till en kampanj och hur mycket går ut via 
kassorna den veckan respektive hur mycket som står kvar i hyllorna. Det kan även vara 
så att vi har en ny produkt på den här marknaden och vi har ett avtal med Coop att de 
ska ha den här produkten, då kan vi se att butik 1 och 2 inte har tagit in den för att sedan 
påvisa det för dem. Så det är en enorm möjlighet som jag tycker det är ganska öppna 
med, det har inte alla företag utan där spelar storleken roll.” (Kraft) Att få tillgång till 
information ses av en leverantör som en följd till att vara en stor leverantör med mycket 
kunskap om sina konsumenter men att det tar tid att komma till denna fas. ”Den är 
relativt god om du är trusted adviser då måste du ha kommit till det steget först. Det kan 
ta X-antal tid och då talar jag inte veckor, månader eller år, där vi litar på Er för att ni 
är duktiga på det här och vill diskutera.”(P&G). Samtliga leverantörer upplever att det 
finns en öppenhet men en leverantör uppmärksammar det fortfarande finns en del kvar att 
göra i jämförelse med hur informationsutbytet ter sig utomlands. ”Allting är ju graderna 
på en skala. Om vi jämför med Wallmart så är vi ju väldigt slutna i Sverige. Vi har ju 30 
personer som sitter i Wallmart’s kontor men som får lön av Kellogg’s och som bara 
jobbar med flingor och numera även pasta. Då har de tillgång till all information, bland 
annat konkurrenter. Men berättar de denna information till kollegorna på Kellogg’s, då 
åker Kellogg’s ut. Så det bygger på ett förtroende där de jobbar så och där de får 
utmaningar hela tiden. Detta kan vara att nu måste vi öka försäljningen med 10 % eller 
vad händer med försäljningen om det är molnigt.” (Kellogg’s) 
 
Detaljister 
Öppenheten och utbytet av information skiljer sig men har även likheter vid en 
jämförelse av detaljisterna. AC Nielsen data är tillgänglig för samtliga leverantörer men 
försäljningsdata eller så kallad pos-data (point of sales) tillhandahålls från Axfood och 
Coop. Detta är något som leverantörer får köpa, och där kan de följa försäljningen av sina 
produkter veckovis på butiksnivå. ”Vi tecknar avtal med leverantörerna gällande att de 
har tillgång till vårt datalager. Det innebär att det får skannerdata på sina egna 
produkter, de får inte information om konkurrenten.” (Coop) ICA kommunicerar enbart 
AC Nielsen data på kedje-nivå. För Axfood och Coop har de båda upptäckt att deras 
försäljningsdata, om än i censurerat skick, kan fungera som ett förhandlingsverktyg 
gentemot leverantörerna. 

4.3 Makt 
 
Leverantör 
Leverantörerna anser överlag att det är detaljisten som har makten då de äger 
distributionskanalen samt är närmast konsumenten. ”Ja, de har makten idag i den 
meningen att de är närmast konsumenten och har mest information på sin sida. De har 
också lättast att kunna styra konsumenten ute i butik, för trots allt är det så att oavsett 
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hur mycket marknadsföring vi riggar upp om du har sett den och inte ser den i hyllan när 
du kommer ut så är det helt värdelöst.” (P&G) En annan leverantör för ett liknande 
resonemang. ”Utifrån den horisonten som jag sitter på så är det givetvis kedjorna som 
har största makten, tycker jag. All form av förhandling är någon form av maktspel. Är det 
en kedja som står för 30 % av marknaden och den kunden vill ha en viss typ av spelregler 
så är det ngn form av maktkamp.” (Kraft) Samtidigt går det att urskilja att makt inte är 
något entydigt begrepp som endast innehas av en part. ”Det är en väldigt klurig fråga, 
jag tror inte makten kommer att sitta hos den eller den andra. Det måste vara ett 
samspel, helt självklart.”(P&G) Slutligen kan makt för leverantören likställas med att 
vara i besittning av unik kunskap. ”Makt är kunskap, kunskap om konsumenten. Det är 
ett sätt att se på makt, den som har det har en fördel vad gäller produktutveckling och att 
komma med innovationer som man kan tjäna pengar på.” (Kellogg’s) 
 
Detaljist 
Existensen av makt är tydlig i svaren från våra respondenter. ”Makten är väl hur man 
fördelar kakan, vem som tjänar vad.” (ICA) Kontakten med konsument, ägandeskapet av 
hyllor och inventarier används som skäl till att det är detaljisten som måste få avgöra 
vilken kundnytta det är som ska levereras. Det baseras inte längre på vilka produkter som 
finns utan fokus ligger i att finna vilken kundnytta som efterfrågas och som är möjlig att 
sälja. ”Det är en fråga om vad vi ska leverera mot kund. Idag finns det hur mycket 
produkter som helst med det finns inte kunder för det. Försäljning är idag en trång 
sektor, inte produktion.” (Axfood) Det är även Axfood som talar om att maktbalansen 
börjar ebba ut. ”Samtliga inser att vi måste hjälpas åt att driva den här marknaden 
framåt.” 

4.3.1 Ledande leverantörer utesluts i butik 
 
Leverantör 
Att ledande leverantörer varumärken inte finns i butik under en period är till synes en 
effekt av misslyckade förhandlingar rörande priser. ”Spontant skulle jag vilja säga att 
kedjorna tycker att leverantören har tagit ut ett oskäligt pris för produkterna, de jämför 
med andra leverantörer inom samma kategori och kan få köpa motsvarande produkter 
till ett lägre pris och får då svårt att se varför leverantör A måste ta ut så mycket mer än 
leverantör B. Om man dessutom tar fram ett eget varumärke som är leverantör C som är 
jättemycket billigare så blir det svårt att se varför lev A ska ta ut så mycket pengar. Om 
inte Lev A vill eller kan sänka priserna som både B och C gör så är det nog enklare att 
plocka bort dem för att markera.” (Kraft) Men det går även att hänföra detta till hur 
marknaden har utvecklats de senaste åren. ”Egentligen gick startskottet när det ryktades 
om att Lidl skulle komma in i Sverige. Vilket gjorde att handeln kände att man var 
tvungen att sänka priserna och det är därför vi nästan har haft en deflation i Sverige, just 
pga av att livsmedelpriserna har gått ner. Varför har livsmedelspriserna gått ner? Är det 
så generellt att alla råvarupriser runtom i världen har gått ner? Svar nej. Utan det är 
som så att handeln kände att vi måste pressa kostnaderna, vad man gjorde var att man 
rationaliserade internt, bestämde att vi måste utmana våra leverantörer på förhandlingar 
minst en gång per år. De här förhandlingarna är så viktiga för oss i och med att det är så 
få aktörer på marknaden, det innebär att handeln nästan kan diktera villkoren annars 
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åker man ut.” (Kraft) Procter & Gamble som befunnit sig i denna situation påvisar ändå 
styrkan i ett varumärke. ”Det är accepterat att de inte vill acceptera en prishöjning 
samtidigt var det så att, trots att vi inte har haft ICA att sälja på under det här året så har 
det varit Gillette’s bästa år i Sverige. Ett så pass starkt varumärke med en 
marknadsandel på 98 % och du vill ha en rakhyvel eller rakblad så går du till Coop 
istället.”(P&G) 
 
Detaljist  
Vid intervjuerna med två av detaljisterna som också är de två som varit mest aktuella i 
frågan framkommer det att det helt enkelt berodde på att man inte var överens 
förhandlingsmässigt. En tydlig ståndpunkt markeras av ICA och det är att det inte är en 
självklarhet för en leverantör att få finnas i deras sortiment, utan det är de som äger 
hyllorna. Fokusen på lönsamheten är viktig och en produkt som inte bidrar har heller 
ingen plats i sortimentet, en vara med låg lönsamhet jämfört med andra varor skall ha 
väldigt goda skäl till att inte plockas bort ur sortimentet. ”Det är ett individuellt beslut 
och kopplat till varje artikel eller leverantör hur man väljer att göra.” (ICA) Beslutet tas 
med hänsyn till hur risk man anser det är att kunderna väljer att byta butik vid en 
eventuell avlistning. Det handlar även om fördelningen av lönsamheten som Coop 
uttrycker det. ”I diskussionen vi tog med Kellogg’s sa vi att vi kan inte ha produkter i 
vårt sortiment som vi får betala för att sälja samtidigt som ni sitter och gör goda resultat 
i leverantörsledet, det accepterar vi inte.” 

4.3.2 Effekten av ledande varumärkens frånvaro i butik 
 
Leverantör 
Vad som hände i kategorierna under denna tid går inte entydigt att svara på då detta fått 
olika effekt gällande Procter & Gamble och Kellogg’s och även sett mellan olika 
kategorier. ”Vi vet på enskilda butiker att de har förlorat ungefär 25 % i lönsamhet på 
rakvård. Vi vet att första delen som de tog bort Ajax så förlorade de en stor del i 
kategorin tvättmedel. Samtidigt är tvättmedel en helt annan kategori än rakvård. För 
konsumenten är tvättmedel tvättmedel oftast, en ganska tråkig kategori. Medan i rakvård 
så är Gillette lika med rakblad, det är lika generiskt som O’boy och där påverkar det 
mycket mer jmf med tvättmedel. Ser man inte Gillette i hyllan så hittar man inte till 
rakvård.”(P&G) Även hos Kellogg’s var effekten den att detaljisten förlorade men detta 
hade även till effekt att påverka Kellogg’s försäljning. ”Vi fick inte det som vi kallar 
”pick-up” effekt, dvs. att Coop’s konsumenter gick till andra butiker och köpte All-Bran 
utan de handlade det som de behövde på Coop och hoppade över flingor, de köpte 
ingenting.”(Kellogg’s) 
 
Detaljist  
Förlorad försäljning, förlorade marknadsandelar och kritik från konsumenterna var 
resultatet enligt COOP. ”Vi förlorade försäljning och det är inget bra alternativ att göra 
det på det här sättet men det är en konflikt och då får man göra den värderingen för vad 
vi förlorar, likväl vad leverantör A förlorade, men i emellanåt är man tvungen.” (COOP) 
Det visar sig att effekten i en kategori även är ett bevis på hur starkt ett varumärke 
verkligen är. Antingen är det tillräckligt starkt så att konsumenten väljer att byta butik 
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eller inte. Om denne byter butik uppstår nästa fråga och det är om konsumenten tar med 
sig hela sin varukorg eller enbart delar av den? Är det en mindre varumärke är 
sannolikheten att denne prövar ett annat varumärke eller ett EMV. Förhoppningsvis 
upptäcker konsumenten att produkten lever upp till samma kvalité men till ett lägre pris 
avslutar ICA.  

4.3.3 Har ledande varumärken fått en förändrad ställning på marknaden? 
 
Leverantör 
Det är uppenbarligen så att vikten av att vara ledande inom sin kategori är väldigt stor för 
att klara sig som leverantör. ”Jag tror att det är viktigare att vara ledande än jämfört 
med tidigare. Marknaden och positionerna inom butikerna blir tuffare och tuffare så det 
går inte att vara 4:a eller 5:a idag då det är en förutsättning att vara marknadsledare 
eller topp 2 för att få en plats i butiken. Att vara marknadsledare för 10år sedan kanske 
var mer en stolthet att vara marknadsledare man fick ändå finnas i butiken. Idag är det 
nyckeln till fortsatt försäljning.” (Kraft) En leverantör pekar även på att EMV har haft en 
stor effekt på dem som ledande leverantör. ”Det har att göra med EMV isåfall, de starka 
varumärken har kanske fått mer betydelse för det är dom som finns kvar i kategorierna 
och ska driva kategorierna. Sedan finns EMV som också ska fylla luckor, där vi inte 
lyckas göra tillräckligt billiga eller nischprodukter.” (Kellogg’s) 
 
Detaljist  
Både Axfood och ICA menar att leverantörer av ledande varumärken har fått en 
förändrad ställning på marknaden. Anledningen som anges är bland annat att EMV som 
har inneburit en förskjutning av makt enligt ICA. Medan Coop inte anser att det är någon 
större skillnad mot vad det var för tio år sedan, de har alltid mer eller mindre varit 
viktiga. Respondenten på Coop’s åsikt om EMVs påverkan framgår av dennes svar. 
”idag står EMV för 20 % av volymen och alla pratar om att EMV har blivit för stort då 
förstår jag inte, vi hade 80 % för 10år sedan och det var ingen som sa något då.” 

4.4 Beroende 
 
Leverantör 
Det råder inget tvivel om att leverantörerna upplever att de och handeln är ömsesidigt 
beroende av varandra. ”Vi är beroende av dem för det är dom som har butikerna 
egentligen. Samtidigt skulle våra varor vara ganska tråkiga om vi hade en egen 
butik.”(P&G) Detta påpekas också av en annan leverantör. ”Vi kan inte leva utan 
varandra. Där är vi riktigt beroende av varandra, det är ömsesidigt.” (Kellogg’s) 
Samtidigt finns det en ödmjukhet till hur beroende handeln är till starka varumärken där 
en leverantör påpekar vikten av innovation. ”Det gäller att alltid sköta sig och ta fram 
nyheter som skapar spänning, det händer något nytt inom Marabou och man är den här 
partnern och leverantören som ser till att driva kategorin vidare genom att ta fram 
nyheter och variation. Att verkligen skapa efterfrågan i butik. Sköter vi inte våra kort rätt 
kanske vi inte finns i framtiden.” (Kraft) 
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Detaljister  
Ett beroende existerar i högsta grad mellan detaljist och leverantör men detta uttrycker 
sig på olika vis. Styrkan på beroendet påverkas av vilken del som diskuteras, är det 
beroendet av kunskap finns det ett beroende men inte till vilket pris som helst enligt ICA. 
Tillgången till kunskap är inte givet att det är det starkaste varumärket som besitter utan 
det kan enligt ICA finnas hos den leverantör som är duktigast inom en kategori, det 
behöver inte vara den som är starkast. Ur ett logistiskt perspektiv finns det ett starkt 
beroende till varandra som Coop ger exempel på. ”Det är prognoser och planerade 
beställningar, retursystem och olika standards för kommunikation och logistik.” För 
vissa processer är beroendet tydligare än andra, till exempel med beställning och leverans 
av färskvaror. Vårt beroende i vardagen varje dag varje minut är färskvaruleverantörer.” 
(Coop) Respondenten hos detaljist påpekar något intressant som anknyter till just 
färskvaror. ”Korta datum korrelerar med avståndet till leverantör.” Denne tror även att 
beroendet styrs av storleken på leverantören, de små leverantörerna kommer att te sig 
som EMV-leverantörer enligt Axfood. Leverantör och detaljist är ofta sammankopplade 
med varandra på flera nivåer för att det dagliga arbetet med att få värdekedjan att fungera. 
I detta fall har Lidl det enklare eftersom deras sortiment till största del består av EMV å 
logistikkedjan är till större del intern, inte som i fallet med våra tre detaljister. 
”Leverantör till Lidl dividerat med ett lager och sedan behöver inte de bekymra sig så 
mycket mer, sedan tar vi vid.”(Coop) 

4.5 Förtroende 
 
Leverantör  
Förtroende anses som grunden till alla relationer där det dels kan te sig i ett förtroende till 
leverantörernas starka varumärken men också genom att lita på att känslig information 
stannar innanför väggarna. ”Det måste vi ha. Förtroende i alla sammanhang därför att 
våra partners träffar våra konkurrenter och där måste det vara ett förtroende att det vi 
säger till dem måste stanna hos dom tills det blir verklighet i butik.”(P&G) Samtidigt är 
en för nära relation inte önskvärd. ”Jag känner väl att våra samarbetspartners har ett 
förtroende för oss och vad vi står för och vi för dom samtidigt så är det ”business” så 
måste vi också ha det förtroendet det är därför vi kanske inte vill vara alltför ”close”, det 
är en affärsmässig relation där båda parter vill göra vinst”(P&G) En leverantör pekar 
också på att personen som ska förhandla kan inge ett förtroende hos den andra parten som 
kan ha en avgörande betydelse för förhandlingens resultat. ”Det kan vara som så att det 
är två leverantörer som har samma kunskap och samma marknadsposition, vad är det 
som avgör då? Då är det representanten som företaget skickat ut till kunden.” (Kraft) 
Förtroendet baseras även på en gemensam utgångspunkt att kunna uppnå ett mål 
tillsammans. ”För det första gäller det att ta reda på om det finns en plattform att bygga 
på, finns det ett behov och kan ni sätta till resurser för det här och kan vi sätta till 
resurser. Ser vi verkligen att vi vågar öppna våra böcker och vågar ni (kunderna) öppna 
era böcker och visa oss era lite hemliga planer?” (Kraft) Förtroende enligt 
leverantörerna är också förknippat med prestation. ”Förtroende är något man förtjänar, 
som vanligt och kan man leverera det man lovar till en kedja såsom att vi lovar att driva 
en kategori åt dem så bygger vi upp ett förtroende, då är det ömsesidigt.” (Kellogg’s) 
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Detaljist 
Svaren varierar i omfång från våra respondenter och uttrycken för förtroende är olika. 
Detaljist menar att det absolut går att tala om förtroende vilket COOP förstärker när 
denne utgår från relationen mellan en köpare och säljare där förtroendet avgörs om det 
finns en god relation i botten, och då är man nere på personnivå. Enligt ICA bygger 
förtroendet mycket på kunskap och utbyte av siffror samt fakta. ”Det måste finnas en 
öppenhet och ärlighet. Det är egentligen det som relationer bygger på.” (Axfood) Livet 
blir enklare som den senare uttrycker det. ”Absolut! För att kunna göra bra affärer måste 
man dela information och veta att man inte delar den informationen med konkurrenter.” 
(Coop) 
Vikten av att ett samarbete med en leverantör bygger på förtroende är väldigt viktigt 
enligt Coop, samarbeten gör detaljisten av flera skäl däribland att det ska gagna dem i en 
konkurrensutsatt marknad antingen genom bättre försäljning och eller lönsamhet. I ett 
sådant läge är det klart att det kommer att vara på bekostnad av någon annan eftersom 
marknaden bara är 100 %, avslutar Coop. 

4.5.1 När förtroendet sätts på spel 
 
Leverantör 
Förtroende anser leverantörerna är lätt att rasera där det fästs stor vikt till att lyssna på 
handeln. ”Den stora skillnaden var att man tyckte vi var väldigt stöddiga, vi lyssnade inte 
utan producerade varor som vi sedan sålde. Idag är vi ett helt annat företag, nu har vi 
ständig dialog. Vad vill ni, vad vill ni ha, hur vill ni att det ska paketeras, säljas osv. osv.” 
(P&G) En risk finns också att förtroendet tappas och inte den ledande leverantören kan 
leverera korrekta analyserar, tar ansvar för sina respektive kategorier och ser bortom sina 
produkters lönsamhet. ”Då är det viktigt att jag föreslår rätt sortiment, inte bara mitt 
sortiment utan verkligen det som konsumenten efterfrågar, inte det som jag företräder. 
Det är det stora testet.”(Kellogg’s) 
 
Detaljister  
”När man känner sig lurad” (Axfood) Det är viktigt att förutsättningarna finns och att 
man är tydlig med vad det är man vill åstadkomma och inom vilka gränser, annars är 
risken betydande att det uppstår problem som resulterar i att förtroendet sätts på spel 
enligt respondenten på Coop. 
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5 Analys 
5.1 Synen på Category Management 
För både leverantörerna och detaljisterna är Category Management ett centralt begrepp 
för att strukturera och styra sortimentet i butik. Utgångspunkten är konsumenten och 
dennes preferenser. Desrochers, Gundlach & Foers (2003) definierar Category 
Management som en process där leverantör och detaljist tillsammans styr och hanterar 
produktkategorier som strategiska affärsenheter vilka anpassas från butik till butik. I vår 
undersökning uttrycker detaljisten att detta är något som brister under förhandlingar då 
leverantörerna vill förhandla om hela sitt sortiment. Det upplevs som ett problem från 
detaljisten då de snarare vill förhandla om en kategori i taget eftersom olika kategorier 
kan ha olika innebörd i olika typer av butiker. Enligt Apéria & Back (2004) innebär 
Category Management att fokus flyttas från enskilda produkters lönsamhet till att 
innefatta hela kategoriers lönsamhet. Detta visar sig tydligt då en respondent från Kraft 
uttrycker att deras varumärkens lönsamhet förhoppningsvis ökar då de tar ansvar och 
försöker skapa uppmärksamhet kring hela kategorier.  
 
Starka varumärken ses av ledande leverantörer som en nödvändighet för att driva 
kategorier, öka intresset för kategorin och därigenom öka försäljningen. Detaljisten 
hävdar visserligen att starka varumärken är nödvändiga för att driva försäljning men att 
detta är olika från kategori till kategori. Vad som är ett känt varumärke utmanas även av 
både respondenten från Axfood och Coop då de framhäver vikten av lokala varumärken. 
Respondenten hos Coop menar att konsumenten kan köpa Pepsi istället för Coca-Cola 
men blir förbannade om de inte har det lokala potatismärket. Ibland är det även trender 
som handeln fångar upp först. ”Under 90-talet då miljö var viktigt var det inte några 
starka varumärken som hängde på där utan det var EMV som drev det där därför att vi 
såg det inom handeln. En trend som finns nu är etniska varor såsom linser, bönor och 
koscher mat. Är det några starka varumärken som håller på med det? Nej.” (COOP) 
Enligt Dapiran & Hogarth-Scott kan Brand Management ses som ett misslyckande för att 
kunna generera innovation och tillväxt (Dapiran & Hogarth-Scott, 2003). Möjligtvis har 
detaljistens syn på starka varumärken förändrats då bland annat EMV ger ökad lönsamhet 
åt detaljisten. Respondenten på ICA uttrycker det så här: ”Det finns några klassiska 
exempel såsom Coca-Cola, det varumärket är trots allt inte lika starkt nu som det var för 
10år sedan, då hade det inte funnits utrymme för private labels eller fighting brands.” En 
bidragande orsak kan vara just fokusering kring hela kategoriers lönsamhet kontra 
enskilda varumärkens lönsamhet.         
 
Vi kan dock identifiera en djupare klyfta mellan leverantör och detaljist där den stora 
frågan är om priset eller utveckling av starka varumärken anses tillföra mest värde för 
kunden.  En av de bakomliggande principer som Apéria & Back (2004) lyfter fram som 
en central del av ECR är att erbjuda konsumenten ökat värde i form av förbättrade 
produkter, högre kvalité och reducerade kostnader i distributionskedjan. Både 
respondenten från P&G och Kellogg’s menar dock att starka varumärken och 
utvecklingen av nya produkter inte alltid är bra i vissa sammanhang då dessa tenderar att 
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hamna i kundkorgsanalyser. Detaljistens strävan att erbjuda konsumenterna låga priser, 
har enligt leverantörerna lett till en negativ effekt rörande deras produkters lönsamhet. Då 
detaljisterna inte vill godta leverantörernas prisrekommendationer utan istället erbjuder 
konsumenten ett lägre pris, ger det upphov till en negativ spiral där marginalerna äts upp. 
Respondenten på Kellogg’s menar att detta slutligen leder till att både leverantören och 
detaljisten har en produkt som ingen tjänar pengar på. Detta förfarande innebär att det är 
svårt att utforma gemensamma mål och strategier som enligt Dussart (1998) är en 
grundläggande princip bakom Category Management. 
 
En av de grundläggande principer som Dussart (1998) för fram är att Category 
Management bygger på ett ”win-win” förhållande där det finns ett ömsesidigt utbyte 
mellan leverantör och detaljist i en miljö där tvingande maktutövande från en part är 
begränsad. Både leverantörerna och detaljisterna i vår undersökning ser att det finns ett 
”win-win” förhållande vilket även innefattar konsumenten men att det också är en 
nödvändighet för att kunna existera som ledande leverantör och detaljist. Dock ser vi att 
Category Management för leverantörerna inte enbart är grundad på frivillig basis utan att 
det även är en nödvändighet för att kunna existera. Respondenten från P & G förklarar 
detta utifrån ett maktskifte. ”Egentligen handlar det inte om vem som tjänar på det utan 
det handlar om ett existensberättigande, men vi har kommit i ett läge idag tillskillnad 
från ett antal år sedan då det var leverantörerna som hade all makten men idag sitter all 
makt på handelssidan därför att de är närmast konsumenten. Vilket innebär att de har 
bäst information om konsumenten och det är en otrolig maktsituation.”  
 
Inom kategorin ses EMV av båda parterna som ett alternativ för konsumenterna att köpa 
billigare varor samt att EMV förmodligen genererar ökad lönsamhet för detaljisterna. 
Intressant är att respondenten från P&G, likt detaljisterna uppfattar att utvecklingen av 
handelns EMV ger upphov till förändrade förutsättningar i förhandlingar inköp av deras 
sortiment. Dapiran & Hogarth-Scott (2003) presenterar i sin undersökning fem olika 
maktbaser där en maktbas utgår ifrån en parts expertis. Att detaljisten idag till viss del 
agerar i form av en konkurrent innebär också att de har information om vad det kostar att 
producera leverantörernas varor. Respondenten ser detta som en ny situation där makten 
har flyttats från leverantören till detaljisten. Enligt Gummesson kan information ses som 
en källa till att ena eller att dela parter samt för att skapa ett gemensamt perspektiv. I detta 
fall har bildandet av ett sådant gemensamt perspektiv bidragit till att ge detaljisten ökad 
makt vid förhandlingar. 

5.2 Samarbete 
Ledande leverantörer ser att Category management ger upphov till ett närmare samarbete 
mellan leverantör och detaljist och att detta till stor del baserar sig på deras storlek och 
styrka. Hur nära samarbetet ter sig till detaljisten beror på den potential ett varumärke har 
inom kategorin och leverantörens kunskap om konsumenten enligt en respondent på 
Kraft. Att vara stor innebär även att kunna leda en kategori och fungera som rådgivare till 
detaljisterna. 
 
Graden av öppenhet och utbyte av information är enligt författare så som Dussart (1998) 
och Gummesson (1999), av yttersta vikt för att förena parter och utveckla ett djupare 
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samarbete (Dussart, 1998), (Gummesson, 1999). Leverantörerna i vår undersökning 
menar att de får tillgång till information genom olika butiksdata som de kan köpa. 
Således har information rörande försäljning i butik kommit att utvecklas till en tjänst som 
detaljisterna säljer till leverantörer. Respondenten på Kellogg’s menar att öppenheten kan 
graderas i en skala och att leverantörer och detaljister egentligen är ganska slutna i 
jämförelse med andra länder. Detta kan delvis förklaras genom Lammings 
interaktionsmodell. 
 
Enligt Lammings interaktionsmodell påverkas interaktionen mellan leverantör och kund 
av sin omgivning och där de ingående variablerna är marknadens struktur, sociala 
strukturer och internationalisering (Lamming, 1993). Vi kan urskilja att variablerna 
marknadsstruktur och internationalisering som Lamming presenterar, indirekt har haft en 
negativ effekt på graden av samarbete och utbyte av information mellan ledande 
leverantörer och detaljister. Respondenten på Kellogg’s uttrycker det som att 
samarbetande initiativ som gynnar Category Management har försummats på bekostnad 
av dagligvaruhandelns utveckling de senaste åren. ”Grundtanken är att man ska ha ett 
väldigt tätt samarbete, vi ska ha öppna böcker och se allas lagersaldon och marginaler 
och det är den tätaste formen av samarbete/.../Category Management går i vågor, det 
hade sin hype kring 1997-98 och det var framgångsrikt. Sedan har branschen utvecklats 
på ett sådant sätt så att man fokuserar på andra saker. Nu är det fokus på pris och då 
ingår inte CM i det.” (Kellogg’s) Det vi vill peka på är att internationalisering av den 
svenska dagligvaruhandeln i form av etablering av den tyska aktören Lidl, var startskottet 
för det stora prisfokus som råder idag. Samtidigt har marknadsstrukturen gällande 
detaljisterna kommit att understödja denna prisfokus där de stora kedjorna tycks följa 
varandra.  
 
Gummesson (1999) uppmärksammar att det idag är utav stor vikt att skapa goda 
relationer och att fokus har flyttats från transaktionsbaserade relationer till mer 
djupgående samarbeten. Inom dagligvaruhandeln menar Apéria & Back att samarbeten i 
olika former är en nödvändighet då den karaktäriseras som en mogen marknad. Tillväxt 
ses inte längre som en sätt att skapa ökad vinst utan snarare att parterna kan bli mer 
kostnadseffektiva. Även konkurrensen från lågpriskedjor så som exempelvis Lidl tvingar 
leverantörer och detaljister till att samarbeta med varandra (Apéria & Back, 2004)  
Ledande leverantörer ser att Category management ger upphov till ett närmare samarbete 
och att detta till stor del baserar sig på deras storlek och styrka. Hur nära samarbete ter sig 
beror enligt respondenten på Kraft, till potential varumärket har inom kategorin och 
leverantörens kunskap om konsumenten. Att vara stor innebär även att kunna leda en 
kategori och fungera som rådgivare till detaljisterna. 

5.3 Makt & Beroende 
Enligt Dapiran & Hogarth-Scott finns det fem olika maktbaser då en part utövar makt 
över en annan part. Dessa är belönande makt, tvingande makt, personlig makt, legitim 
makt och makt baserad på expertis (Dapiran & Hogarth-Scott, 2003). Enligt 
leverantörerna är det idag detaljisten som anses besitta makten. Leverantören är i en stark 
beroendeställning till detaljisterna då dessa är koncentrerade och således viktiga kanaler 
för att kunna nå ut med sina produkter. Det vill säga att detaljisten besitter en tvingande 
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makt då det är fullt möjligt att neka en leverantör tillträde till distributionskanalen. I och 
med ett nekande förhindrar detaljisten leverantören tillträdde till en stor del av marknaden 
och en potentiell vinst. ”Spontant skulle jag vilja säga att kedjorna tycker att 
leverantören har tagit ut ett oskäligt pris för produkterna, de jämför med andra 
leverantörer inom samma kategori och kan få köpa motsvarande produkter till ett lägre 
pris och får då svårt att se varför leverantör A måste ta ut så mycket mer än leverantör B. 
Om man dessutom tar fram ett eget varumärke som är leverantör C som är jättemycket 
billigare så blir det svårt att se varför lev A ska ta ut så mycket pengar. Om inte Lev A 
vill eller kan sänka priserna som både B och C gör så är det nog enklare att plocka bort 
dem för att markera.” (Kraft) 
Respondenten hos Kraft pekar även på hur storleken av en detaljist påverkar spelreglerna 
på marknaden, en aktör med 30 % av marknaden har givetvis en stor makt vid en 
förhandling. Det innebär att detaljisten har större frihet att sätta spelreglerna gentemot 
leverantörerna och försätta de i en underordnad ställning. De som tydligast kommer att 
känna av detta och tvingas till en underordnad ställning är de mindre leverantörerna på 
marknaden. För att överleva krävs det att ledande leverantörer arbetar aktivt med att 
bibehålla sin ledande position. ”Jag tror att det är viktigare att vara ledande än jämfört 
med tidigare. Marknaden och positionerna inom butikerna blir tuffare och tuffare så det 
går inte att vara 4:a eller 5:a idag då det är en förutsättning att vara marknadsledare 
eller topp 2 för att få en plats i butiken. Att vara marknadsledare för 10 år sedan kanske 
var mer en stolthet att vara marknadsledare man fick ändå finnas i butiken. Idag är det 
nyckeln till fortsatt försäljning.” (Kraft) Att vara marknadsledare innebär att ständigt 
förnya och driva utvecklingen genom innovation både gentemot detaljisten men även 
gentemot konsument. Ett utövande av legitim makt kan urskiljas då de ledande 
leverantörerna innehar makten att driva och rådgöra med detaljisten hur kategorin ska se 
ut. Leverantörer kan genom att aktivt bearbeta konsumenten med nya produkter skapa ett 
beroende hos detaljisten som drivs till att även erbjuda leverantörens varor.    
 
Detaljisten anser att det är de och ingen annan som ska bestämma hur deras sortiment och 
hyllor ska se ut för att leverera den kundnytta som efterfrågas. ”Det är en fråga om vad vi 
ska leverera mot kund. Idag finns det hur mycket produkter som helst men det finns inte 
kunder för det. Försäljning är idag en trång sektor, inte produktion.” (Axfood) 
Detaljisten har kontakten med konsumenten, äger butikerna och hyllorna och därmed 
anser de själva att det är de som ska ha rätten att beslutande vem och vad som ska 
levereras. Det är tydligt att detaljisten i och med introduceringen av EMV beslutat att 
skaffa sig kunskap om kostnaden för tillverkning av vissa produkter, en kunskap som de 
använder vid förhandlingar för att skaffa sig ett bättre förhandlingsläge gentemot 
leverantörer. Enligt Gummesson och Dapiran & Hogarth-Scott innebär kunskap makt så 
till vida att den andra parten inte har denna kunskap. Denna maktbas kallas även makt 
baserad på expertis. Att detaljisten har större kunskap om konsumenten, är närmare 
konsumenten i butik men också vet vad det kostar att producera leverantörernas varor, 
innebär att detaljisten reducerat den makt som leverantören tidigare hade i form av makt 
baserad på expertis om sina köpare.  
Dock inser både detaljister och ledande leverantörer att de står i ett beroendeförhållande 
till varandra vilket de båda parterna utgår ifrån i sina försöka att skapa sig en 
dominerande position över varandra. Exempel som vi har sett under hösten år 2005 och 
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år 2006 är Kellogg’s vars sortiment inte fanns i Coop’s butiker under en viss period samt 
ICA’s avlistning av P&G’s varumärke Gillette. Situationen tyder på att det är en 
maktkamp där stora aktörer ställs mot varandra i allt tuffare förhandlingar.  
 
Makt anses föreligga då en part kan styra, kontrollera och inverka på en parts beteende. 
(Dapiran & Hogarth-Scott) Hur stor eller hur stark makten är beror på 
beroendeställningen hos den utsatta parten. Eller som Dahl (1957) uttrycker det, graden 
av makt hos en part över en annan part beror på den senares beroendeställning till den 
första. Vid uppkomna konflikter med leverantörer har det visat sig att detaljisten är i en 
sådan position att de kan utöva en form av tvingande makt genom att avlista produkter. 
Med hjälp av Dapiran & Hogarth-Scott’s modell samt Dahl’s definition av graden av 
makt kan vi analysera ICA’s agerande gällande avlistningen av Gillette och Coops 
hantering av konflikten med Kellogg’s. Effekten av ICA’s åtgärd att plocka bort Gillette 
ur sortimentet på grund av misslyckad förhandlingar innebar förlorade intäkter för ICA 
men detta innebar en helt motsatt effekt för P & G. ”Det är accepterat att de inte vill 
acceptera en prishöjning samtidigt var det så att, trots att vi inte har haft ICA att sälja på 
under det här året så har det varit Gillette’s bästa år i Sverige. Ett så pass starkt 
varumärke med en marknadsandel på 98 % och du vill ha en rakhyvel eller rakblad så 
går du till COOP istället.” (P&G) I modellen av Dapiran & Hogarth-Scott skulle 
effekten av denna situation peka på att det finns tydliga incitament för samarbete och att 
detaljisterna är beroende av denna leverantör. I Dapiran & Hogarth-Scotts 
undersökningen skvallrar situationen om att det är tvingande makt som utövats, tvingande 
makt som enligt Dapiran & Hogarth-Scott används i en situation som karakteriseras av ett 
lågt beroende till leverantör och en hög koncentration i detaljistledet. Analysen av 
händelsen utifrån de fem maktbaserna leder oss till att P&G i detta fall har en produkt 
inom en kategori som uppvisar resultatet expertis kunskaper inom sitt område. Effekten 
för detaljisten av en avlistning är förknippat till vilken produkt det är samt inom vilken 
kategori produkten hör hemma. En produkt såsom Ajax, vilken avlistades från ICA, som 
hör hemma i kategorin tvättmedel och anses som en ganska tråkig produkt ger inte 
samma effekt i förlorade försäljning som i fallet med Gilette. En tydlig skillnad mellan 
Gillette och Ajax är att substituten är få i Gillette ärendet medan desto fler för Ajax. En 
intressant aspekt som vi uppmärksammar är effekten av Coop’s avlistning av Kellogg’s. 
Effekten var en tydligt minskad försäljning både hos COOP och Kellogg’s. ”Vi förlorade 
försäljning och det är inget bra alternativ att göra det på det här sättet men det är en 
konflikt och då får man göra den värderingen för vad vi förlorar, likväl vad Kellogg’s 
förlorade, men i emellanåt är man tvungen.” (COOP) Till skillnad från fallet med 
Gillette, verkar det som om konsumenten inte tog sig till en annan kedja för att handla 
Kellogg’s produkter. 

5.4 Förtroende 
Cravens, Grönroos och Egan har i sitt arbete med att utveckla relationsmarknadsföringen 
förstärkt förtroendets position i affärsförhållanden och vikten av att ett existerande 
förtroende bekräftas av samtliga respondenter. ”Absolut! För att kunna göra bra affärer 
måste man dela information och veta att man inte delar den informationen med 
konkurrenter.” (Coop) Deras svar vittnar om olika perspektiv och funktioner som 
förtroende besitter. Respondenten från ICA berättar att förtroende krävs för en god 
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relation, medan respondenten från Coop anser att det krävs en relation för att förtroende 
ska uppnås. Det stöds av Rousseau’s förklaring hur relation och förtroende är ömsesidigt 
beroende av varandra. Förtroende är ett komplext fenomen och Cowles definition som 
innefattar både att förtroende kan vara ett resultat av en relation eller som en förklaring 
till ett beteende i en relation, ligger nära till hands som förklaring på Coop’s och Axfood 
agerande vad gäller informationsdelning. Gummessons resonemang beträffande 
gemensam värdegrund och ömsesidighet för att en allians överhuvudtaget ska kunna 
bildas, kan användas när vi analyserar Coop och Axfood i deras arbete med att 
tillhandahålla försäljningsdata till leverantörer. Den typen av information kan vara 
incitament för etableringen av en gemensam värdegrund och i förlängningen ett 
samarbete mellan detaljist och leverantör. Användningen av förtroende innebär att 
relationen blir enklare, förtroendet används som en försäkring för att slippa ifrån 
rutinbaserat arbete med att ständigt kontrollera att leverantörer sköter sitt arbete gentemot 
detaljisten. Förtroende kan även ha en dämpande effekt på situationer som annars skulle 
anses som riskfyllda. Det är därför viktigt att parterna emellan varandra lär sig att tolka 
situationer och förebygga att en situation som kan sätta förtroendet på spel. I jakten på 
rationalisering blir effekten av förtroende en tillgång. Eller som respondenten på Axfood 
uttrycker det. ”Livet blir enklare”. 
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6 Diskussion 
Syftet med den här uppsatsen var att undersöka de utmaningar som ledande leverantörer 
står inför i sin relation till detaljisten då det råder nya förutsättningar inom 
dagligvaruhandeln. Inledningsvis beskrev vi dagligvaruhandelns utveckling i form av en 
stark prispress, en hög koncentration av detaljistledet och en ökad andel av kedjornas 
egna varumärken, där samtliga komponenter påverkar både detaljisten och leverantören 
likväl som konsumenten. Vi kunde urskilja att till skillnad från litteraturen inom 
områdena relationsmarknadsföring och supply-chain management som framhävde 
partnerskap och samarbete, fanns det tendenser till intressekonflikter mellan leverantörer 
och detaljister. Detta ledde fram till att vi ifrågasatte kollaborativa processer såsom 
Category Management. Konkret har detta kunnat urskiljas då ledande varumärken såsom 
Kellogg’s avlistats från Coop’s sortiment under en viss period, och Gillette avlistats från 
ICA sortiment. Vi utmanade det antaganden som Category Management vilar på, att det 
inte är givet att det råder ett ”win-win” förhållande mellan parterna och ett ömsesidigt 
utbyte. Där vi i det senare antagandet förmodade att det rådde någon form av 
konkurrerande maktutövande. Vi vill med denna undersökning bidra med en ökad 
förståelse för vilka utmaningar leverantörer av ledande varumärken står inför i sin 
relation till detaljisten. 
 
Vi valde att intervjua ett flertal personer både från leverantörsledet och från detaljistledet 
för att ta reda på hur de uppfattade situationen. Intervjuerna har sakta men säkert målat 
upp en bild som innehåller olika definitioner av Category Management, en pågående 
maktkamp, prispress, ömsesidig förståelse för beroendet av varandra och vikten av ett 
förtroende i en affärsrelation. 
 
I vår undersökning kan vi urskilja att detaljisternas fokus på att erbjuda konsumenterna 
billiga priser har en negativ inverkan på Category Management då det uppstår 
intressekonflikter mellan ledande leverantörer och detaljister. Som en respondent på 
Kraft påpekade gick startskottet när Lidl etablerade sig som en lågprisaktör inom den 
svenska dagligvaruhandeln. För ledande leverantörer har detta fått en negativ effekt. Nya 
produkter utsätts för handelns marknadsprissättning och kundkorgsanalyser där det 
slutliga priset i butik äter upp detaljistens marginaler, vilket får en negativ effekt på de 
ledande leverantörernas lönsamhet. Enligt respondenten på Kellogg’s är resultatet att 
båda har en produkt som ingen tjänar pengar på. Under dessa förhållanden är det svårt att 
utföra gemensamma samarbeten i form av olika kategoriprojekt. 
 
Även fast det uppenbarligen finns intressekonflikter mellan parterna, råder det också ett 
beroendeförhållande mellan de ledande leverantörerna och detaljisterna vilket leder till att 
de måste utbyta information och samla sig kring gemensamma begrepp för att skapa 
konkurrensfördelar. Medverkande ledande leverantörer anser att det är detaljisten som 
idag har makten då denne är närmast konsumenten, äger distributionskanalen och har fått 
ökad kunskap om konsumenten i samband med utvecklingen av EMV. Samtidigt 
erkänner detaljisten att leverantörer av ledande varumärken fyller en viktig funktion då de 
ofta driver kategorier med sina starka varumärken men framförallt med sin kunskap om 
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konsumenterna inom respektive kategori. Vi kan därför dra slutsatsen att den makt som 
de ledande leverantörerna hade i form av makt utifrån expertis, har reducerats då även 
detaljisten numera är en konkurrent i hyllan. Däremot är fortfarande de ledande 
leverantörerna just ledande då de identifieras av detaljisterna som informationsbärare och 
i det avseendet, oerhört värdefulla för handeln. Att det uppstår situationer där ledande 
leverantörers varumärken avlistas är ingen önskvärd situation för någon av parterna. 
Varför vi kan finna denna typ av tvingande makt är därför dock svårt att svara på men en 
möjlig orsak kan vara att detaljisten inte är lika beroende av ledande leverantörer inom 
vissa kategorier då en del av försäljningen kan drivas av att utveckla EMV. I fallet med 
Gillette, som tillhör en kategori där varumärket praktiskt taget inte har några 
konkurrenter, är vår tolkning att den negativa marknadsprissättningen av leverantörers 
varor har en så stor inverkan att detaljisten väljer att inte sälja varumärket om priset inte 
kan fastslås. Prispressen i sig leder således till situationer där detaljisten utövar en form 
av tvingande makt. Ur ett makt och beroendeperspektiv kan vi således dra slutsatsen att 
det ömsesidiga beroendet mellan parterna som baseras på makt utifrån kunskap 
motverkas av den prispress som råder vilket ger upphov till former av tvingande makt.  
 
Den gemensamma strävan att samarbete istället för att motarbeta varandra, som vi har 
identifierat, resulterar i en konflikt på grund av att det saknas en gemensam strategisk 
definition av vad Category Management ska innebära för de två parterna under dessa 
förutsättningar. I detta ligger ett stort arbete för en ledande leverantör att övertyga sina 
kunder om värdet av ett närmare samarbete och upprättandet av en gemensam definition. 
På en mogen marknad där det inte längre sker tillväxt genom expansion kan lönsamheten 
förbättras genom att öka konkurrensförmågan, attraktiviteten och/ eller att öka 
innovationen i sortimentet. Leverantörer kan med hjälp av sina varumärken och 
kunskaper tillföra detaljisterna en ökad konkurrensförmåga eller genom innovation i 
sortimentet höja lönsamheten. Det kan uppnås men hjälp av ett högre informationsutbyte 
mellan de två. 
 
Vi ser att graden av utbyte avgörs till vilket förtroende som finns. Förtroendet kan stärkas 
och därmed informationsutbytet om det finns en tydlig överenskommelse om inom vilka 
ramar som utbytet ska ske och vad detta ska resultera i. Den maktkamp som har pågått 
där detaljisten har återtagit en del av den makt som denne ansett sig ha rättigheten till, har 
utmynnat i en tydligare beroendesituation för leverantörer. Ett sätt att jämna ut 
maktbalansen är att istället öka just detaljistens beroende till leverantören. 
 
Resultatet är att Category Management är ett oklart begrepp där dess innebörd tolkas på 
olika sätt. Appliceringen skiljer sig mellan detaljist och leverantör som får effekten att 
incitamenten för ett fördjupat samarbete i form av partnerskap, raseras.  Den 
gemensamma värdegrund som enligt Gummesson måste existera finns inte mellan 
leverantör och detaljist. Detaljisten anser att deras värdegrund består av sänkt pris som 
även inkluderar starka varumärken medan leverantören menar att deras värdegrund består 
av attraktiv kategori som drivs fram av innovation och utveckling, där ledande 
varumärken har en viktig roll för att öka lönsamheten i hela kategorin. En utmaning för 
de ledande leverantörerna är att ta ställning till om de ska vara en del av utvecklingen 
gällande billiga livsmedel och i så fall i vilken form, möjligtvis som leverantör av EMV. 
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Det finns tecken som pekar på att leverantören misslyckats med anpassningen till sin 
omvärld, och dess aktörer detaljisterna. Det faktum att detaljisten upplever att 
leverantören vill förhandla hela sitt sortiment istället för kategorier, som är detaljistens 
önskemål, är ett misslyckande inte bara i anpassning utan även lyhördhet. Utmaningen 
ligger i att driva kategori arbetet vidare till en lokal nivå, inte enbart till en central nivå 
hos ICA, Axfood eller Coop. Olika kategorier kan ha olika innebörder för olika kedjor 
och butiker. Detta skulle kunna tillvaratas och användas på ett effektivare sätt med hjälp 
av en kategoriapplicering på en lägre nivå för att uppnå större precision i uppfyllandet av 
konsumentens preferenser och därmed högre lönsamhet för både detaljist och leverantör. 
Att anpassa sig till detaljisternas värdegrund tror vi därför är väsentligt för att kunna 
förstärka sin position inom handeln, det är den stora utmaningen. 

6.1 Utmaningar 
 

• Hantera detaljistens fokusering kring lönsamma kategorier och inse att dessa 
kategorier nödvändigtvis inte behöver innehålla starka varumärken enligt 
detaljisten. 

 
• Skapa sig en ny innebörd av Category Management som kan förmedlas till 

detaljisten. 
 

• Kategorin har olika roller i olika butiker vilket inte leverantören verkar ha 
uppmärksammat. 

 
• Styrkan hos leverantörer av ledande varumärken identifierar vi till deras innehav 

av oumbärlig kunskap om konsumenten. Vi finner att det idag råder asymmetri 
rörande informationsutbytet där vi ser att den ledande leverantören är tvingad till 
att ge bort information om konsumenten för att stärka sin position i hyllan då de 
ska driva hela kategorier. Att vara expert är ett krav för att kunna existera men 
innebär även makt för ledande leverantörer. 

 
• Konfliktsituationer där utkomsten är att ett ledande varumärke utesluts är ingen 

önskvärd situation för varken den ledande leverantören eller detaljisten. Dock ser 
detta olika ut beroende på hur kategorierna ser ut vilket innebär att ledande 
leverantörer har olika förutsättningar i sina förhandlingar med detaljisten. 

 
• Vi kan bekräfta att detaljisten idag har rollen som både försäljningskanal och som 

konkurrent vilket komplicerar definitionen av Category Management då en part, 
detaljisten, står på båda sidor och naturligt ser till sina egna intressen. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor 
 
Category Management 
 
Vad är Category Management för er? Hur länge har ni arbetat med CM som strategi? 
 
Hur definierar ni en kategori? 
 
Hur ser ni på starka varumärken i förhållande till starka kategorier? Finns det något 
samband mellan dessa? 
 
Vilka faktorer driver kategorier. Är det en fråga om pris eller en variation av sortimentet 
gentemot konsumenten? 
 
Hur utmynnar CM-arbetet i Er organisation? 
 
Vem tjänar på Category Managemenet? 
 
EMV:s påverkan på relationen 
 
Vilken funktion fyller EMV i dagligvaruhandeln idag? Vilken funktion i framtiden? 
 
Hur påverkas CM-relationen mellan leverantör och detaljist med hänsyn till EMV? 
 
Samarbete 
 
Hur ser samarbetet ut mellan leverantör och detaljist? 
 
Hur påverkar Category Management relationen mellan detaljisten och leverantörer? På 
vilket sätt? 
 
Skiljer sig graden av samarbete mellan olika typer av leverantörer? På vilket sätt? Från 
transaktion till partnerskap? 
 
Hur ser utbytet ut med information mellan detaljist och leverantör? 
Hur ter sig graden av öppenhet gällande utbyte av information mellan detaljist och 
leverantör? Hur ter sig detta konkret? Har detta påverkats av EMV? 
 
Leverantörens roll 
 
Ledande leverantörsvarumärken som uteslutits från detaljisternas sortiment har 
uppmärksammats den senaste tiden (Gillette, GB Bigpack, Kellogg’s). Varför uteslöts 
dessa varumärken? 
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Vad hände i kategorierna under denna tid? 
 
Hur reagerade konsumenten? Kan detta få långtgående effekter? Vilka då? 
 
Har ledande varumärken fått en förändrad ställning på marknaden? 
 
Vilken roll spelar de ledande varumärkena inom dagligvaruhandeln i form av 
marknadsledare inom ramen för CM? Vilken roll spelar de i framtiden? 
Hur har ni förändrats och hur kommer ni att förändras? 
 
Makt och beroende 
 
Går det att tala om makt i relationen mellan detaljist och leverantör? Vad är detta för typ 
av makt? Ge konkreta exempel? 
 
Går det att tala om beroende i relationen mellan detaljist och leverantör? Hur ser 
beroendeförhållandet ut? 
 
Skiljer sig maktbalansen och beroendeförhållandet till olika leverantörer? 
 
Går det att tala om förtroende i relationen mellan leverantör och detaljist? Hur ter sig 
detta i realiteten? Är förtroende viktigt mellan leverantör och detaljist? På vilket sätt? 
 
När sätts förtroendet på spel? 


