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Abstract 

Title: It takes two to tango – An analysis of relationships effect on the cooperation between 
suppliers and retailers within the sporting goods industry. 
Authors: Jenny Odqvist & Emma Wesslau 

Completed (year): 2010 
Tutor: Madeleine Ekman Boldizar 

This essay is written in Swedish. 
 
The trends in trade have been changing in the last few years. To offer a good product with a 
good price is not enough today, it’s also required that businesses create a good relationship 
with their customers and then do their best in maintaining it. It is now even more brands 
competing in the market, which indicates how a good relationship between the parties can be 
an important competitive advantage and also a significant variable.  
 
The goal and purpose of the study is to investigate and analyze the factors that influence that 
the supplier, in the sporting goods industry, is seen as a good supplier on the basis of the 
retailer's point of view. Then we want, from different sized companies, analyze and study how 
they work with the key properties in creating a good customer relationship and hence 
customer satisfaction. Through it, we want to see how the various major suppliers work with 
their different retailers. We also want to explore and learn about the strength of the brand and 
it’s impact on the relationship. 
 
The study is a qualitative study with a deductive approach and is performed by semi-structural 
interviews. We made a strategic choice by the respondents along which we felt was of most 
importance, and was a good mix between large and small businesses to view from both their 
perspectives. The study has a cross-sectional approach and a multiple study where the 
interviews have been conducted in six retailers, as well as six suppliers. 
 
Based on our analysis, we have observed that there are many different factors involved in 
building relationship. These include the brand, product, personal chemistry and company size. 
We have detected that suppliers work similar to one another. However, it is a big difference 
how each supplier treat their own retailers depending on how strategically important the 
retailer is for the company. 
 
Keywords: Relationships, retailer, supplier, brand, networks, sportretail business. 
 



  iv 

Sammanfattning 

Titel: It takes two to tango – En studie om relationers påverkan på samarbetet mellan 
leverantör och detaljist inom sporthandelsbranschen. 
Författare: Jenny Odqvist & Emma Wesslau 

Utgivning (år): 2010 
Handledare: Madeleine Ekman Boldizar 

De senaste åren har man sett trender av förändring inom handeln. Idag räcker det inte att 
kunna erbjuda en bra produkt och pris, utan det krävs även att företagen kan skapa en bra 
relation till sina kunder och därefter underhålla den på bästa sätt. Det är även fler varumärken 
som konkurrerar på marknaden vilket gör att en bra relation mellan parterna är en 
betydelsefull konkurrensfördel och en viktig faktor. 

Målsättningen och syftet med studien är att undersöka och analysera vilka faktorer som 
påverkar att leverantören, i sporthandelsbranschen, uppfattas som en bra leverantör utifrån 
detaljistens synvinkel. Därefter vill vi utifrån olika stora företag analysera och studera hur de 
arbetar med de avgörande faktorerna för att skapa en god kundrelation och därmed 
kundnöjdhet. Genom det vill vi kunna se om olika stora leverantörers arbete sina detaljister 
skiljer. Vi vill också undersöka och ta reda på om styrkan i varumärket har inverkan på 
relationen. 
 
Studien är en kvalitativ undersökning med ett deduktivt arbetssätt och är utförd genom 
semistrukturella intervjuer. Vi har gjort ett strategiskt val av respondenter utefter vilka vi 
ansåg var av mest betydelse, samt var en bra blandning mellan stora och små företag för att 
kunna se utifrån bådas perspektiv. Undersökningen har en tvärsnittsansats samt är en 
multipelstudie då intervjuerna har utförts på sex stycken detaljistföretag, samt på sex stycken 
leverantörsföretag.  

Utifrån våra analyser har vi kunnat konstatera att det är många olika faktorer som spelar in i 
relationsbyggandet, däribland varumärket, produkten, personkemin och företagets storlek. Vi 
har dock upptäckt att leverantörernas arbete inte skiljer sig nämnvärt åt sinsemellan. Däremot 
är det stor skillnad på hur varje enskild leverantör bemöter sina respektive återförsäljare och 
det beroende på hur strategiskt viktig detaljisten är för företaget. 

Nyckelord: Sporthandelsbranschen, relation, leverantör, detaljist, varumärken, nätverk. 
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1. Inledning 
I kapitlet fördjupar vi oss i bakgrunden kring problemområdet. Vi diskuterar oss fram till en 
problemformulering samt redogör för syftet och de avgränsningar som kommer att göras. 

1.1 Problembakgrund 

Det var längesedan relationen mellan leverantör och detaljist enbart innehöll försäljning och 
inköp av varor. Idag kan inget företag konkurrera enbart genom produkt och pris vilket leder 
till att andra faktorer istället blir det som avgör. Grönroos (2002) ser en relation som två eller 
fler parter som har någon form av förhållande till varandra. Hedén och McAndrew (2005)  
menar att valet av samarbetspartner är avgörande för framgång hos båda parterna. Grönroos 
(2002) menar att idag köper inte kunderna varor eller tjänster, utan de köper de fördelar som 
en vara eller tjänst ger dem. Det medför att företag som endast erbjuder en produkt och inte en 
relation kommer att ha svårt att bibehålla sina befintliga kunder. Det blir också allt svårare att 
hitta nya kunder vilket även är mer kostsamt än att behålla redan befintliga kunder. Av den 
anledningen är det allt mer viktigt att arbeta för att behålla företagets befintliga kunder. Det 
räcker inte att endast sälja en produkt eller tjänst utan det krävs även att företagen kan skapa 
en bra relation till sina kunder och att därefter underhålla den på bästa sätt. Grönroos påpekar 
också att kunderna är mer krävande än tidigare vilket innebär att om kunden inte känner att 
kvalitet eller service är tillräcklig söker den sig till en konkurrent. Att kunden känner ett allt 
viktigare behov av en bra relation har att göra med att en bra produkt och service idag tas som 
en självklarhet.  
 
Det är många varumärken som idag slåss om att få sina produkter sålda vilket gör att en bra 
relation mellan parterna är en betydelsefull konkurrensfördel och en viktig faktor. Det är 
dessutom inte bara de redan starka varumärkena som konkurrerar mot varandra utan ständigt 
dyker nya varumärken upp på marknaden och är med i kampen om att vinna detaljisternas och 
kundernas förtroende. Swesportmässan i Kista, som äger rum i januari, är en av de stora 
höjdpunkterna för sportbranschen i Sverige där leverantörer inom sporthandeln visar upp sina 
kommande produkter. Exempel på företag som befinner sig på mässan är Haglöfs, Helly 
Hansen och Reebok (Reithner, 2010a). Tillställningen är ett ypperligt tillfälle för alla inom 
den svenska sportindustrin att knyta kontakter och skapa relationer.1   

Hela processen från orderläggning till försäljning av varor till detaljisten utgör grunden för 
utvärdering av en leverantör. Genom hela processen visar leverantören att han kan leva upp 
till de höga krav och förväntningar som detaljisten ställer (Hedén & McAndrew, 2005). Det är 
alltså många faktorer som spelar in när en detaljist ska bedöma om en leverantör anses ha 
uppnått de krav och förväntningar som ställs och de många faktorerna sätter en hård press på 
leverantörernas arbete.  

1.1.1 Årets leverantör i tidningen Sportfack 
Varje år sker en undersökning av årets leverantör som genomförs av tidningen Sportfack 
vilket är landets branschtidning för sportfackhandeln. Undersökningen visar hur detaljisterna 
upplever leverantörernas arbete under det gångna året utefter ett antal faktorer. Landets 
sportbutiker värderar leverantörens arbete inom olika kategorier som bedöms med skalan 1-5 
där 1 är mycket dåligt och 5 är mycket bra. De kategorier som ingår i undersökningen är 

                                                
1  www.idrottensaffarer.se 2009-12-16  
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service, leveranser, reklamationer, säljstöd, lönsamhet, produktkvalitet samt efterfrågan 
(Reithner, 2010b).  
 
Kategorin service definierar Reithner (2010b) som vilket bemötande leverantörens samlade 
personal ger butikerna. Leveranserna är också av stor betydelse för butikerna. Reithner 
skriver att det inte spelar någon roll hur bra de andra delarna i företaget fungerar, fungerar inte 
leveranserna så fallerar allt. Den tredje kategorin i undersökningen är hur reklamationer sköts 
av leverantören. En bra och tydlig reklamationspolicy, både ut mot konsument och i 
relationen mellan butik och leverantör, är en bidragande faktor till att antalet stamkunder ökar. 
Vidare är säljstöd något som uppskattas av butikerna, men som traditionellt sett är den 
kategorin där resultaten är lägst. Undersökningen visar att butikerna föredrar clinics och 
skyltmaterial framför leverantörernas annonsering i media samt sponsorarbeten. En clinic 
innebär att leverantören utbildar butikspersonalen om produkterna. När det kommer till vad 
som påverkar kategorin lönsamhet skriver Reithner att grundidén är att inköparna ska ha så 
höga marginaler som möjligt. Han påpekar också att kunna skryta med att ge sina kunder 
riktigt bra lönsamhet på produkterna är positivt inför kommande införsäljning.  
 
Reithner (2010b) skriver att kvalitet är en av de tyngsta kategorierna i undersökningen. Att 
kvalitet är den kategori med högst snittpoäng menar Reithner är ett styrkebesked för hela 
sportfackhandeln och visar på hur viktigt det är. En annan viktig faktor för undersökningen 
och för leverantören är den sista kategorin efterfrågan. Efterfrågan är kopplat till ett gott rykte 
och eftertraktat varumärke. Reithner skriver att det gäller för leverantören att skapa ett bra 
rykte och förvalta det ryktet väl för att nå en hög placering inom kategorin. I årets 
undersökning, för år 2009, var det 500 butiker som tillfrågades varav 100 svarade samt 124 
leverantörer.  

1.1.2 Varumärket – en viktig tillgång och konkurrensfördel 
Många hävdar att ett starkt varumärke idag är företagets främsta tillgång (Hedén & 
McAndrew, 2005). Varumärke har haft en viktig roll inom handel, men det var inte förrän på 
1990-talet som varumärkeskännedom blev ett centralt begrepp. För att skapa märkes-
kännedom används produktattribut, namnet, förpackningens utseende, distributionssätt och 
marknadsföring. Hela idén med att arbeta med varumärket är att röra sig förbi handel och 
köpbeslut med dess fokusering på pris och istället framhäva grunden av differentiering (Aaker 
1991). Under senare år har varumärket även fått en allt större betydelse hos professionella 
inköpare vid deras beslutstagande. Det gäller främst vid tekniskt komplicerade produkter 
och/eller då den ekonomiska risken är stor. I en sådan situation föredrar köparen ett välkänt 
märke med gott rykte (Melin, 1999).  
 
Vad ett varumärke innebär skriver bland annat Aaker (1991) om då han ger följande 
definition av ett varumärke: 

 
A brand is a distinguishing name and/or symbol (such as a logo, 
trademark, or package design) intended to identify the goods or services 
of either one seller or a group of sellers, and to differentiate those goods 
or services from those of competitors.  
(Aaker, 1991 s. 7) 

 
I 1 § i varumärkeslagen (VmL) ges också en liknande definition av begreppet varumärke 
vilken lyder: 
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Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt 
ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen 
eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning förutsatt att tecknen 
kan särskilja varor som tillhandhålls i en näringsverksamhet från sådana 
som tillhandahålls i en annan. 
(VmL, 1 § se Melin, 1999 s. 29) 

 
För att kunna betraktas som ett varumärke menar Melin (1999) att utifrån ovan nämnda 
definition måste ett objekt både kunna återges grafiskt och att en produkt bör kunna särskiljas 
från andra produkter. Varumärken och produkten är utan tvivel förknippade med varandra 
men skillnaden mellan varumärket och en produkt karaktäriseras genom följande citat hämtat 
ur Melins bok: ”A product is something that is made in a factory, a brand is something that is 
bought by a customer. A product can be copied by a competitor, a brand is unique. A product 
can be quickly outdated, a successful brand is timeless.” (Melin, 1999 s. 49) Citatet visar att 
varumärket har en stor betydelse för att bli ett framgångsrikt företag i det långa loppet.  
 
Hedén och McAndrew (2005) menar att på samma sätt som företagets affärsidé måste vara 
tydlig och välformulerad bör även företagets varumärkesfilosofi vara det. Ett varumärke 
symboliserar företagets kärnvärde och vad som gör det unikt. De Chernatony och McDonald 
(1992) menar att både leverantören och detaljisten är beroende av varandra för deras 
framgång vilket gör att ett lönsamt och långvarigt varumärke utvecklas genom ömsesidigt 
stöd mellan de båda parterna.   

1.1.3 Sportfackhandelns aktörer 
Sportfackhandeln består utav detaljister, leverantörer, producenter och konsumenter. 
Företagen som verkar inom branschen producerar och säljer kläder och utrustning för sport 
och fritid. Leverantörerna utvecklar produkter som produceras och säljs via egna butiker eller 
detaljister till konsumenten.2 De fem största aktörerna på den svenska marknaden är Adidas, 
Nike, Ecco, Puma och Peak Performance (Willners, 2010). De leverantörer som slåss på den 
svenska marknaden är av varierande slag. Det finns företag som är internationella varumärken 
med egna kontor i landet. Andra är svenska varumärken med huvudkontor i Sverige. Det finns 
ytterligare företag som agerar agent för varumärken från andra länder. Vanligast är att ett 
företag har hand om endast ett varumärke men det finns ett antal företag som representerar 
flertalet olika varumärken.3 
 
I detaljistledet är det sedan många år tillbaka de stora kedjorna, Stadium, Intersport och Team 
Sportia som dominerar den svenska marknaden. Tillsammans står de för mer än hälften av 
omsättningen. Andra kedjor på marknaden är Naturkompaniet, Sportex och Löplabbet 
(Flytström, 2010). Många enskilda butiker har valt att gå samman i olika inköpsgrupper för att 
få en starkare förhandlingsposition här kan vi se bland annat Just4Sport. Utöver finns det även 
ett antal olika specialbutiker runt om i landet. De enskilda specialbutikerna arbetar 
självständigt och gör egna inköp.4 
 
Det bildas inom sporthandelsbranschen ett nätverk av aktörer i beroende position till 
varandra. Leverantören är beroende av producenten, detaljisten och indirekt av konsumenten 
då det är de som faktiskt köper produkten i slutänden. Detaljisten är beroende av leverantören, 

                                                
2 Intervju 2010-05-18 Andreas 
3 Intervju 2010-05-18 Andreas 
4 Intervju 2010-05-18 Andreas 
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konsumenten och indirekt av producenten. Det krävs därför bra relationer för att kunna göra 
affärer och bibehålla dem och därmed vara framgångsrika som företag.5  

1.1.4 Sportfackhandelns utveckling och dess aktörers väg genom lågkonjunkturen. 
År 2009 var året då lågkonjunkturen skulle drabba Sverige. Lågkonjunkturen har slagit hårt 
för många branscher med uppsägningar och nedläggningar, men företag inom sportbranschen 
har ändå klarat sig lindrigt undan (Willners, 2010). Dock var krisen ett faktum under första 
kvartalet år 2009 för flera av leverantörerna. Adidas var en av de företag som kände av den 
ekonomiska krisen då deras vinst sjönk med hela 97,6 %. Likaså för företaget Puma mattades 
tempot ner avsevärt under första kvartalet 2009 och precis som för Adidas försvann nästan 
hela vinsten under perioden genom en minskning med 94 % från 965 miljoner kronor till 60 
miljoner kronor (Willners, 2009).  
 
I tidningen Sportfack har Willners (2010) gjort en undersökning av leverantörernas samt 
återförsäljarnas omsättning under 2009. Sammanställningen visar på att tillväxten totalt under 
hela året 2009 var negativ för leverantörerna och att många leverantörer hade ett tufft år. 
Summering av landets 100 största leverantörers omsättning i sportbranschen visar på en 
minskning med 0,07 % mot föregående år. Dock var det några leverantörer som visade 
positiva siffror. Bland annat Adidas, som trots svagt första kvartal ökade sin omsättning under 
2009 med 6,8 % från föregående år. Didriksons och 8848 Altitude gjorde även dem en ökning 
av omsättningen under 2009 med 13 % respektive 19,6 % från 2008.  
 
Att lågkonjunkturen hade stor påverkan på leverantörerna visades inte alls på samma sätt hos 
detaljisterna inom sportbranschen. Den totala omsättningen under 2009 blev rekordhöga med 
19,2 miljarder kronor vilket var en ökning från år 2008 med hela 9,6 %. De tre stora kedjorna 
Stadium, Intersport och Team Sportia ökade sin omsättning från föregående år där Intersport 
gjorde den största ökningen med 8,3 %. Av de mindre kedjorna visade även många av dem på 
bra resultat under 2009 där Naturkompaniet gjorde en ökning på hela 24,3 % och Sportringen 
strax därefter med 20,3 %. Naturkompaniets positiva resultat hör ihop med att 
outdoorintresset i Sverige fortsätter att växa och attrahera nya kunder (Flythström, 2010). 
 
Att butikerna inte kände av lågkonjunkturen i lika hög grad som leverantörerna skriver 
Flythstöm tros ha dels att göra med vädret. Den tidiga våren förra året hade inverkan, 
samtidigt som hösten var lång och varm innan vintern slog till ordentligt. Den kalla starten på 
vintern gjorde att efterfrågan på vinterkonfektion samt vintersportartiklar som skidor och 
skridskor exploderade (Flythström, 2010). Lågkonjunkturen kom även som en överraskning 
för leverantörerna. Under sen–sommaren 2008, då lågkonjunkturen började smyga sig på, var 
sportleverantörerna mitt inne i införsäljningen av vår/sommar 2009. De fick då problem med 
att bromsa produktionen eftersom material redan var beställt och produktionstid bokad. De 
fick istället rea ut varor för att inte sitta med en massa osålda varor på lager. Butikerna kunde 
istället sälja av gammalt lager till bra priser. De köpte på sig varor då de inte kände av någon 
avmattning och reapriserna lockade kunder. Att butikerna kunde köpa mer varor och sälja 
dem till låga priser berodde på att de hade bättre marginal än tidigare vilket gjorde butikerna 
till vinnare år 2009 (Willners, 2010).  
 
Trots de dystra siffrorna för många sportföretag från 2009, då framförallt för leverantörerna, 
har sportbranschen klarat av lågkonjunkturen relativt bra. Under lågkonjunkturen har 
konsumenterna sparat, men inte på allt. Hälsa och mat är två områden som inte har påverkats 
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särskilt mycket av lågkonjunkturen och inom de kategorierna kommer sportfackhandeln in 
(Flythström, 2010). Hälsotrenden med ett aktivt liv gör att sportbranschen fortsätter att växa 
starkt vilket visas av de senaste siffrorna från HUI (handels utredningsinstitut) för sport- och 
fritidshandeln där branschen visar på en ökning med 13,3 % under januari 2010, jämfört med 
samma månad förra året. 6  
 
Efterfrågan på sportprodukter ökar så pass mycket att sportleverantörernas och sportkedjornas 
branschförening i Sverige, Svenskt Sportforum måste utöka aktiviteterna för sportbranschen. 
Det kommer att ske genom två nya mässor; en stor sportmässa i Åre som kommer att hållas i 
mars och dels en outdoormässa i Stockholm i augusti. Satsningarna ska medföra förenklat 
arbete för aktörerna inom sportmodebranschen, såväl för leverantörer som för detaljister. Det 
ger även konsumenterna ett ökat urval och skapar bättre möjligheter för nya svenska 
entreprenörer att visa upp sig för butikerna och de stora kedjorna inom sportbranschen.7 Att 
idrott och motion har fått ett ökat intresse avspeglas också vid sportbranschens årliga 
höjdpunkt, Swesportmässan i Kista i januari, där det i år var över 120 utställande sportföretag 
vilket är nytt rekord för mässan. Även 30 stycken nya, svenska expanderande sportföretag 
fanns bland utställarna, vilket är tack vare det rådande högtryck inom sportbranschen. 
Swesportmässan i Stockholm är en fackmässa och är öppen för dem som jobbar inom 
sportbranschen och ansvariga för mässan är Svensk Sportforum.8 
 
Hur 2010 kommer att bli är svårt att säga i förväg. Varken vädret eller konjunktursvängningar 
är särskilt enkelt att förutspå. Ekonomer tror dock att den värsta krisen är över vilket gör att 
även sporthandelsbranschen borde kunna räkna med ett bra år även 2010. Hur vädret blir 
under hela året är ingen meteorolog som uttalar sig om (Flythström, 2010). 

1.1.5 Trender inom sportbranschen 
I motsats till dagligvaruhandel och andra branscher som kan planera sina varuinköp från dag 
till dag så menar Wiskum (2004) att detaljister inom sportbranschen har en betydligt mer 
komplex situation. De har i många år arbetat med trender, exponering och analyser 6 till 12 
månader framåt för att kunna ta beslut om produktsortiment och kampanjer. Sportbranschen 
har de senaste åren följt modebranschens utveckling när det gäller att korta ner ledtiden och 
leveranstiden genom avtal med leverantörerna. Wiskum ser också en fortsatt utveckling av 
sportbranschen i sin artikel nämner han ett antal stora trender som framtidsforskare tror 
kommer att påverka försäljning och utbud av sportprodukter. Det kommer även att påverka 
konsumenternas val av inköpsställe de närmsta tio till femton åren.  
 
De trender som Wiskum (2004) skriver om och som framtidsforskarna kan se är att det 
kommer att bli ännu större fokus på hälsa och miljö. Det leder till ny industri inom 
hälsolivsstil där värdet av motion ger nya möjligheter och produktområden för 
sportbranschen. Framtidsforskarna ser en ekonomisk tillväxt vilket bidrar till att vi får mer 
fritid och pengar att lägga på motion och idrottande vilket sannolikt kommer att prioriteras 
högt. Mer tid över innebär också mer resande och upplevelser vilket ger outdoorföretagen en 
fortsatt tillväxt. Globalisering menar framtidsforskarna kommer att märkas inom 
sportbranschen genom en ökning av inspiration från andra länders motionsformer och 
aktiviteter. Dock kommer en ökad globalisering att medföra ökad konkurrens från 
internationella sportföretag och även inom e-handel. Framtidsforskarna ser också att 
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individuella sporter och motionsformer kommer att öka. Det på grund av en allt mer stressig 
vardag där lagsporter kräver mer planering och tid vilket inte hinns med. Vidare ser 
framtidsforskarna att specialisering inom något område näst intill kommer att vara avgörande 
för butiker i framtiden. De menar också att befolkningsutvecklingen där en ökad grupp av 
aktiva äldre kommer att ge möjligheter till nya affärsmöjligheter. Framtidsforskarna kan även 
se en trend att där den ökade accelerationen inom branschen gör att allt går betydligt fortar 
vilket medför komplexitet för nya märken att etablera sig. Butiker kommer inte att kunna ha 
möjligheten att utvecklas i lugn takt.  

1.2 Problemdiskussion 

Sportbranschens aktörer med leverantörer och återförsäljare av sportprodukter som skor, 
kläder och utrustning har, enligt Wiskum (2004), upplevt en otrolig tillväxt de senaste 25 
åren. Efter att de kända produktmärkena etablerats och ett produktsortiment byggts upp, samt 
butiker för produkterna, började utvecklingen av teknologiska sportprodukter. Det var då 
framförallt utvecklingen av sportkläder och utrustning som kom som en inspiration från ett 
utökat intresse för motion och sundare livsstil i västvärlden. Under 90-talet började motions-, 
sport- och livsstilstrenden att ta riktig fart och sportindustrin växte, liksom parterna inom 
sportindustrin. Vid millenniumskiftet möttes sportbranschen dock av nedgång, men har 
successivt börjat uppleva framgång igen, men den här gången av en annan karaktär. Idag vill 
nya och fler aktörer vara med i kampen om konsumenterna samtidigt som kundernas behov 
och krav har blivit allt högre och svårare för aktörerna att uppfylla. Sättet att nå ut till 
konsumenterna har även det ändrats med åren. Internet har fört med sig nya möjligheter att 
skapa en säljkanal genom direktkontakt med kunderna. De ledande varumärkena fokuserar på 
expandering internationellt, konceptstores och monomärkesbutiker som säkrar deras 
profilering och exponering, medan detaljistkedjorna inom sportbranschen satsar på egna 
märken för att säkra bruttovinsten.  
 
Wiskum (2004) påpekar att utbudet av varor inom sportbranschen liksom många andra 
branscher idag är större än efterfrågan. Konsumenterna inom sportbranschen har blivit allt 
mer medvetna och pålästa på området vilket har medfört högre ställda krav på leverantörerna. 
De aktiva idrottsutövarna är idag även mer intresserade och driftiga i sökandet efter nya 
sportprodukter som uppfyller deras behov gentemot rätt pris eller kvalitet. Wiskum menar att 
en del konsumenter jagar priset, andra jagar upplevelsen. Det sätter press på leverantören att 
inte bara kunna leverera en bra produkt utan även en upplevelse med god service, vilket den 
medvetna konsumenten idag tar för givet. 
 
Som tidigare beskrivits i avsnittet bakgrund gör tidningen Sportfack en undersökning som 
mynnar ut i en artikel där man korar årets leverantör. Till artikeln finns även en tillhörande 
lista där man ser vilken placering respektive leverantör har fått samt vilka kriterier som ligger 
till grund för undersökningen. Det som fångade vårt intresse i artikeln och efter att även ha 
granskat listan för årets leverantör var det faktum att de större aktörerna på marknaden inte 
hade någon direkt topplacering. Stora företag så som Adidas och New Wave Sports hamnar 
relativt långt ner på listan, 10:e respektive 68:e plats, medan de mindre företagen som Asics, 
8848 Altitude och Didriksons hamnar högt upp på listan, 1:a, 3:e samt 5:e plats9. Frågor som 
då dök upp var bland annat vad det är som gör att de stora leverantörsföretagen, vilka vi anser 
borde ha bättre resurser att ta hand om sina återförsäljare, hamnar så pass mycket längre ner 
på listan än de mindre leverantörsföretagen? Vad är det som skiljer dem åt i deras arbete med 
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detaljisterna? Och har starka respektive svaga varumärken någon betydelse? Vi började även 
fundera kring relationens inverkan mellan leverantörer och detaljister och vad det finns för 
faktorer som påverkar på relationen. Kan det vara så att de större aktörerna har ett starkt 
varumärke som de kan vila på eller arbetar de mot så många detaljister att de inte har tid och 
resurser att lägga på relationen? Är det så att de mindre aktörerna är hungrigare och därför är 
bättre på att visa framfötterna? Eller är det för att de inte är lika etablerade och måste ge en 
fantastisk service för att få chansen komma in hos detaljisterna?  

1.2.1 Problemformulering 
Vi vill i vår studie undersöka de olika aktörernas förmåga att skapa en god relation till sina 
återförsäljare i detaljistledet samt vad det har för inverkan på slutkonsument. Vi undrar även 
vilka faktorer det är som spelar in i relationsbyggandet som makt och kontrollbalans, 
engagemang, förtroende, samarbete med mera. Vilka faktorer det är som påverkar relations-
grundandet och hur stor inverkan styrkan i det egna varumärket har men även storleken på de 
respektive företagen. Utifrån tidigare problemdiskussion har vi kommit fram till följande 
huvudproblem: 
 
Hur skiljer sig de olika leverantörernas arbete med att skapa en god relation till sina 
återförsäljare? 
 
För att underlätta arbetet med huvudproblemet har vi brutit ner det i fyra delproblem. 
Delproblemen bygger på tre olika områden som vi anser är av stor vikt för att bättre förstå 
huvudproblemet. De områden som vi kommer att titta närmare på i delproblemen är 
varumärken, nätverk och relationsbyggande. Vi har utifrån dem formulerat följande 
delproblem: 
 
Vad har varumärket för inverkan på relationen? 
Hur inverkar nätverket på relationen mellan leverantör och detaljist? 
Vad har leverantörens och detaljistens storlek för påverkan på relationen dem i mellan?  
Vilka faktorer spelar in i relationsbyggandet? 

1.3 Syfte 

Målsättningen och syftet med vår studie är att undersöka och analysera vilka faktorer som 
påverkar att leverantören uppfattas som ”en bra leverantör” utifrån detaljistens synvinkel. 
Därefter vill vi utifrån olika stora företag analysera och studera hur de arbetar med de 
avgörande faktorerna för att skapa en god kundrelation och därmed kundnöjdhet. Genom det 
vill vi kunna se om olika stora leverantörers arbete med sina detaljister skiljer. Vi vill också 
undersöka och ta reda på om styrkan i varumärket har en inverkan på relationen.   

1.4 Perspektiv och relevans 

Vi kommer i arbetet att titta på vårt forskningsproblem utifrån en teoretisk grund för att sedan 
bygga på med ett empiriskt perspektiv vilket ska ge oss en bredare förståelse. Arbete kommer 
alltså att grunda sig i ett teoretiskt perspektiv för att sedan kunna se problemet ur en annan 
vinkel, där empirin utgörs av det resultat som erhållits ifrån genomförda intervjuer.   
 
Då Sportfack årligen genomför undersökningen av årets leverantör samt att den 
kompletterande listan är något som flera av leverantörerna arbetar utefter, är ämnet relevant. 
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Vi ser att det, utifrån leverantörens synvinkel, är av intresse att ta reda på vilka faktorer som 
detaljisterna lägger vikt vid och uppskattar i deras relation. Det är också intressant att se vad 
det är som leverantören uppnår genom att ha en närmare relation till sina detaljister kontra 
dem som de inte har lika god relation till. 

1.5 Avgränsningar 

Vi har avgränsat oss till sporthandelsbranschen på den svenska marknaden då det är inom den 
branschen som undersökningen i Sportfack har utförts. Med sporthandelsbranschen avser vi 
sportfackhandeln i vilken det ingår produktion och försäljning av sport- och fritidskläder samt 
utrustning. Då vår studie har varit tidsbegränsad har det medfört vissa begränsningar i val av 
undersökningsmetod. Vi har på grund av det inte kunnat genomföra en mer djupgående 
undersökning med fler respondenter. Om mer tid varit tillgänglig skulle det även underlättat i 
att få tag på fler antal villiga respondenter. Flera av de företag vi kontaktat har varit upptagna 
med införsäljning under den här perioden.  
 
Då vi använder oss av ordet leverantör i uppsatsen avser vi den definition som Hedén och 
McAndrew (2005) benämner som produktutvecklande varumärkesleverantör. I gruppen ingår 
företag som har funktioner som formgivning, produktutveckling, inköp, produktion, 
försäljning, kundservice, marknadsföring och distribution. Vi har i uppsatsen likställt 
märkesinnehavaren med leverantören. Med detaljister avser vi företag som har försäljning av 
sport- och fritidskläder samt tillhörande utrustning genom en fysisk butik. Vi kommer i texten 
även att använda oss av benämningen återförsäljare vilket vi då syftar till detaljist. 
 
I uppsatsen väljer vi att använda oss av en egen definition av små och stora företag för att 
kategorisera leverantörerna. Vi har delat in leverantörsföretagen i små, medelstora samt stora 
företag utifrån deras omsättning. Med små företag avser vi företag som har en årsomsättning 
som understiger 100 miljoner. Medelstora företag skall ha en omsättning som inte är över 300 
miljoner, företag som omsätter över 300 miljoner kronor betraktar vi som stora. 
 
Vi menar att ett varumärke är ett kännetecken av en produkt så som namn, symbol eller 
tecken, men samtidigt berör det den identitet som leverantören vill skapa för varan och den 
image som kunden formar i sina tankar.  

1.6 Uppsatsens disposition 

Kapitel 1 Inledning, problemformulering och syfte 
Vi går här in på bakgrunden till problemområdet. Vi diskuterar oss fram till en 
problemformulering samt redogör för syftet och de avgränsningar som vi har 
gjort.  

 
Kapitel 2 Metoddiskussion 

I kapitlet diskuterar och redogör vi för våra vetenskapliga ställningstaganden 
samt de metodval vi har gjort. 

 
Kapitel 3 Teoretisk referensram 

Här redogör vi för litteratur och teorier som är relevant för vårt ämnesområde. 
Kapitlet är indelat i tre avsnitt varumärket, nätverk och relationer. 
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Kapitel 4 Empiri och Analys 
I kapitlet redogör vi för empirisk data som samlats in med hjälp av 
semistrukturerade intervjuer. I analysen bearbetar vi insamlad data och kopplar 
empirisk data till den litteratur och de teorier som vi i tidigare kapitel redogjort 
för. 

 
Kapitel 5 Slutsats samt slutdiskussion 

I kapitlet redogör vi för de slutsatser som vi har kommit fram till utifrån data 
som samlats in. Slutsatserna är kopplade till vår problemdiskussion och vårt 
syfte. I slutdiskussionen berör vi våra tankar kring forskningsproblemet och det 
resultat som vi kommit fram till. Vi diskuterar även kring förslag till framtida 
fortsatt forskning. 
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2. Metoddiskussion 
I följande kapitel diskuterar vi oss fram till val av vetenskapligt ställningstagande samt vilka 
metoder vi kommer att använda oss av vid genomförandet av vår studie.  

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

I uppsatsen vände vi oss mot ett hermeneutiskt förhållningssätt. Hermeneutiken är en 
forskningsmetod där tolkningar och förståelse görs utefter respondenternas handling och 
synpunkter (Grønmo, 2006). Hermeneutiker menar att människor har avsikter som yttrar sig 
genom språk och handlingar som går att tolka och förstå (Patel & Davidson, 2003).  Vi gjorde 
tolkningar och analyserade vårt valda problemområde efter insamlad kvalitativ data och valde 
därmed bort positivism då de ofta utformar hypoteser och teorier genom olika former av 
mätmetoder. Vi pendlade mellan förförståelse och förståelse för att kunna se 
forskningsproblemet utifrån ett helhetsperspektiv.  

2.2 Metodansats 

I vår studie studerade vi olika teorier för att så som Patel och Davidsson (2003) skriver få en 
baskunskap då teoriernas syfte är att ge en så riktig kunskap om verkligheten som möjligt. 
Kunskapen kom sedan att utgöra en grund vid våra ställningstaganden och analyser av det 
insamlade empiriska materialet. Patel och Davidson (2003) menar att empirisk baserad 
kunskap skapas genom observationer och erfarenheter av verkligheten. Vi samlade därför in 
empiriskt material hos flera företag som var relevanta för vår studie. Då vi gick från teorier 
och fakta inom vårt problemområde mot att möta erfarenheter från företag i verkligheten 
riktade vi in oss mot ett deduktivt arbetssätt. Genom ett deduktivt arbetssätt dras slutsatser om 
enskilda företeelser utifrån allmänna principer och befintliga teorier (Patel & Davidson, 
2003). 

2.3 Undersökningssyfte 

Syftet med vår studie var att få en förståelse för vilka faktorer som påverkar relationen mellan 
leverantörer och detaljister inom sporthandelsbranschen. Vi ville utifrån en djupare förståelse 
få en förklaring till varför relationen mellan leverantör och detaljist ser ut som den gör och 
hur den kan variera beroende på ett antal olika faktorer. Vi valde därför bort ett beskrivande 
syfte då man utifrån en sådan vinkel bara beskriver vad som har hänt, händer eller kommer att 
hända. Då syftet med vår studie syftar till att få en djupare kunskap inom ämnet såg vi det inte 
som aktuellt att utgå ifrån ett explorativt syfte då den endast är till för att sondera 
undersökningsområdet. I studien utgick vi ifrån ett förstående och ett förklarande syfte. 

2.4 Undersökningsansats 

Då vi hade för avsikt att utföra en empirisk studie av ett antal företag var det aktuellt att göra 
en form av fallstudie. Andersen (1998) skriver om en multifaktoriell design av studier, vilket 
innebär att man tittar på flertalet olika variabler. För att vi bättre skulle förstå relationen 
mellan leverantör och detaljist valde vi därför att göra en studie med multifaktoriell design. Vi 
valde att framförallt använda oss utav en kvalitativ ansats i studien då vi gjorde som 
Johannessen och Tufte (1998) skriver fokuserade på observationer och öppna intervjuer. 
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Johannessen och Tufte (1998) menar att man med hjälp av en tvärsnittsansats kan få 
information om variationer i exempelvis åsikter mellan äldre och yngre. Vi utförde en serie av 
intervjuer vid en tidpunkt för att samla in empirisk data vilket innebar att vi använde oss av en 
tvärsnittsundersökning. Anledningen till varför vi valde det var då vi i vårt fall ville kunna se 
variationer mellan de större och mindre företagens relationer till sina respektive detaljister.  

2.5 Undersökningsmetod 

Valet av vilken metod som bör användas beror på vilken som passar det tänkta 
problemområde och frågeställning som ska utforskas (Holme och Solvang, 1997). Utifrån 
våra problemformuleringar använde vi oss av en kvalitativ undersökningsmetod. Syftet med 
en kvalitativ undersökning är att skapa en djupare kunskap inom problemområdet. Med en 
djupgående studie av ett relativt begränsat område gör det lättare att hantera komplexa sociala 
situationer (Denscombe, 2009). Vi undersökte relationen mellan leverantör och detaljist vilket 
var svårt att mäta genom siffror och därför kom våra slutsatser och resultat att baseras på 
tolkningar efter gjorda intervjuer och undersökningar. En kvalitativ studie accepterar också att 
olika forskare kan komma fram till olika slutsatser då det inte finns en korrekt förklaring 
(Denscombe, 2009). 
 
Vi riktade oss mot ett subjektivt synsätt då vi redan hade erfarenheter kring vårt tänkta 
undersökningsområde. Vi gjorde egna tolkningar utifrån intervjuer om hur andra människor 
tänker och ser på problemområdet. Denscombe (2009) menar att vid ett subjektivt synsätt 
används då forskaren redan har en viss förförståelse och kännedom om de människor eller 
företeelser som ska undersökas. Vi eftersträvade inte att generalisera resultatet istället sökte vi 
efter en helhetsbild som möjliggjorde en ökad förståelse för vårt problemområde. 

2.6 Datainsamlingsmetod 

Primärdata är rådata som forskaren har samlat in och kan i sin tur delas in i stimulidata och 
icke-stimulidata. Sekundärdata är data som samlats in av andra forskare, författare eller 
institutioner (Andersen, 1998). I uppsatsprocessen använde vi oss av primärdata då vi själva 
samlade in data under utförda intervjuer. Framförallt är det stimulidata då vi samlade in 
information med hjälp av intervjuer. 

2.7 Datainsamlingsteknik 

När man bestämt sig för en kvalitativintervju finns det två ytterligheter i upplägg, strukturerad 
eller ostrukturerad (Johannessen & Tufte, 1998). Vi gjorde intervjuer som var semi-
strukturerade för att få en mer flexibel och informell intervju där vi inte ville styra för mycket 
men ändå kunde täcka in de områden vi var intresserade av att diskutera. Vi arbetade med en 
intervjuguide med generella frågor som mall för att det gav en viss struktur till intervjuerna. 
Intervjuguiden gav möjlighet för respondenterna att svara fritt utan alternativ vilket ökade 
trovärdigheten. För att vara väl förberedda inför intervjuerna läste vi på om de olika företagen 
vilket gav oss en situationsförståelse och viss insikt i företagets kultur och organisation och 
underlättade för oss under intervjutillfället. 
 
Empirisk data samlades in under öppna personliga intervjuer. Att använda personliga 
intervjuer gjorde det lättare att läsa av respondenterna. Vi var båda medverkande under 
intervjuerna som vi spelade in samtidigt som vi förde anteckningar vilket underlättade arbetet 
med att bearbeta data.  
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2.8 Urvalsmetod 

Vi gjorde ett icke-sannolikhetsurval och anammade ett strategisktval då vi gjorde ett medvetet 
val angående vilka som skulle delta i studien. Halvorsen (1992) skriver att om man har ett 
litet urval är ett strategiskt urval att föredra och att urvalet då bör baseras på vilka företag som 
verkar intressanta. I valet av respondenter valde vi själva ut företag som hade en variation i 
vissa centrala kännetecken. Vi var intresserade av att få en bild av hur olika typer av företag 
inom branschen arbetar och ville därför få en spridning i fråga om storlek, ålder, geografiskt 
läge och även styrka i varumärke. Eftersom att det finns två sidor av en relation valde vi att 
intervjua både leverantörer och detaljister för att se skillnader i hur parterna upplever 
situationen och på så sätt kunde vi svara på vårt problem. 
 
I valet av detaljister utgick vi ifrån vilka aktörer som fanns på marknaden. Vi delade in 
företagen efter storlek, styrka i varumärket, struktur och ålder. Utifrån det valde vi sedan ut 
fem företag två stora som tillhör kedjor, ett enskilt företag med stor omsättning, samt två 
mindre företag med viss specialisering. För att få en ytterligare dimension utifrån detaljisterna 
valde vi att på det ena av de två större företagen intervjua en person från butik samt en person 
från huvudkontoret. På så sätt kunde vi se skillnader i leverantörernas bemötande inom ett och 
samma företag beroende på den anställdas position.  
 
När vi valde leverantörer utgick vi ifrån omsättningen och antalet anställda på företagen. Vi 
hade även Sportfacks lista med årets leverantör i åtanke. Vi valde sedan ut två företag som 
inom branschen anses som stora, två företag som ses som medelstora samt två små företag. 
Företagen som vi valde ut hade en spridning i listan årets leverantör där två företag återfanns i 
övre delen av listan, två i mitten samt två i slutet på listan. 

2.9 Syn på reliabilitet och validitet 

För att skapa en hög reliabilitet i uppsatsen skapade vi oss först en kunskap i ämnet genom 
redan befintliga teorier och tidigare gjorda studier. Därefter samlade vi in empirisk data 
genom semistrukturerade intervjuer. Denscombe (2009) framhåller att konsekvent 
användning av forskarinstrument som frågeformulär ger en ökad tillförlitlighet. Som underlag 
för att genomföra intervjuerna utformade vi två intervjuguider; en för detaljister samt en för 
leverantörer. Intervjuguiden var till stor hjälp när vi skulle sammanställa intervjuerna och 
jämföra dem med varandra men samtidigt hindrade den oss inte i möjligheten att under 
intervjun fördjupa oss i vissa för intervjun intressanta frågor. 
 
I arbetet med att analysera empirin hade vi i åtanke att de personer som vi intervjuat inte hade 
liknande positioner på respektive företag. Vilket vi å ena sidan ansåg var negativt då 
informationen mellan de intervjuade leverantörerna inte helt kunde jämföras mot varandra. 
Samtidigt ansåg vi att det var en fördel att vi hade möjlighet att intervjua personer med olika 
positioner och det för att vi genom det fått en annan bredd i arbetet. Vi fick då även 
möjligheten att ta del utav flera olika synvinklar av vårt problem område. 
 
Att göra en kvalitativ studie, vilket vi valde att göra, innebär att forskarens tolkningar och 
analyser kan påverka vid insamlingen av data. För att skapa en hög validitet tog vi fram ett så 
bra och precist innehåll som möjligt från teorier till enskilda frågor till företagen och på så sätt 
täckte vi in vårt problemområde. Vi menar också att ju mer insatta vi var i problemområdet 
innan kvalitativ data samlades in desto mer specifik och rätt insamling kunde vi göra. Det i 
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sin tur ledde till att mer exakta resultat och slutsatser kunde uppnås och därmed en hög 
reliabilitet.   
 
Innan intervjuerna genomfördes ville vi skaffa oss förkunskaper om de tänkta ämnena som 
skulle beröras vilket vi gjorde genom litteraturstudier och befintliga teorier. Eftersom ämnet 
vi valde är så pass aktuellt använde vi oss av artiklar från 2009, samt 2010 vilket var 
nödvändigt för erhållandet av riktig information. Flertalet av artiklarna är publicerade i 
tidningen Sportfack, vilket är den branschen som vi avgränsade oss till. Genom att ha god 
kunskap inom ämnet samt användandet av teorier från flera författare som visar på samma 
ställningstaganden och aktuella artiklar anser vi höjde tillförlitligheten. Även användandet av 
ett utformat frågeformulär till samtliga respondenter anser vi höjde tillförlitligheten i arbetet.  
Vi gjorde också ett urval av företagen utefter storlek och omsättning, för att få en blandning 
samt för att kunna se utifrån bådas perspektiv.  
 
Vi är medvetna om att man inte rakt av kan överföra vårt resultat på den sammanlagda 
populationen. Vi ser dock att de tendenser som vi har fått fram under vår undersökning bör tas 
i beaktande av aktörerna i branschen. Bristerna i studien ligger i att vi har haft problem med 
att få tag på respondenter. Därför är vårt urval inte helt representativt utifrån populationen. Vi 
upplever dock att då vi har fått så samstämmiga svar från respondenterna bör det ligga en del 
sanning bakom de slutsatser som vi har kunnat dra. 
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3. Teoretisk referensram 
I följande avsnitt har vi efter genomgång av litteratur för att få en djupare förståelse inom 
vårt aktuella ämne, sammanfattat de teorier som är intressanta för vår studie.  
 

3.1 Varumärket och dess värdeskapande faktorer 

Idag ser man ett ökat intresse av varumärket hos företag då det har blivit ett allt större 
konkurrenstryck, och därmed har företagen insett värdet av att utveckla långsiktiga 
konkurrensfördelar (Melin 1999). Trots det menar Melin att det endast är ett fåtal företag som 
kan redogöra för vad deras varumärke i grunden står för och vad som gör det unikt, alltså vad 
som är deras varumärkesidentitet. 

3.1.1 Förhållandet mellan varumärkets identitet och image 
Melin (1999) menar att en viktig orsak till varför märkesidentitet har fått så stor 
genomslagskraft de senaste åren är det faktum att skillnaderna hos produkter i en viss kategori 
tenderar att bli allt mindre. Orsaken till den starka fokusen av varumärkesidentitet tror Melin 
har att göra med att produktattribut idag är relativt enkelt att imitera. Det gör att företagen 
idag måste hitta andra vägar och utveckla mer komplexa konkurrensfördelar, där ett exempel 
är varumärkesidentiteten. Melin menar att nyckeln till framgångsrik varumärkesuppbyggnad 
är att förstå hur ett varumärke kan bidra till att skapa värde. Syftet med att skapa en stark 
varumärkesidentitet menar Melin är att företagen försöker förmedla ett emotionellt mervärde 
till kunden.  
 
Kunden förväntas skapa sig en bild av varumärket som ska motsvara det avsedda varumärket. 
Grunden för ett varumärke finns redan i form av den fysiska produkten vilket är till hjälp vid 
utvecklingen av varumärket som sker genom planerad marknadskommunikation (Grönroos, 
2002). Ett varumärke är således den identitet som företaget vill skapa för en vara eller tjänst. 
En liknande förklaring ges av Kapferer (1992) då han förklarar identiteten som något som 
skapas på sändarens sida där sändarens uppgift är att specificera meningen och avsikten med 
varumärket. Melin (1999) förklarar ett varumärkes identitet som vad märkesinnehavaren vill 
att varumärket ska stå för. Imagen däremot är ett resultat av tolkning, utvinning av 
innebörden, en uppfattning av signalerna som utsänds av märkesinnehavaren. Det innebär, 
vilket Kapferer (1992) skriver, att det är mottagaren, alltså kunden, som skapar en image. 
Grönroos (2002) har samma uppfattning då han menar att mottagaren matas med intryck och 
budskap som gör att de formar en image för varumärket i sina tankar. Det gäller inte bara 
fysiska varor utan även tjänster.  

3.1.2 Identitetsprisman 
För att bli ett starkt varumärke och för att förbli det menar Kapferer (1992) att varumärket har 
en plikt att vara trogen sin identitet. Han har tagit fram en kommunikationsmodell, 
identitetsprisman, där han visar hur varumärkets identitet är uppbyggd av sex faktorer vilka 
illustreras i en sexsidig prisma som visas på nästkommande sida.  
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Figure 1: Brand identity prism  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapferer (1992 s. 43) 
 
De aspekter på den vänstra sidan av identitetsprisman; fysiska produktattribut (physique), 
relationsskapare (relationship) och reflektion (reflection) är de sociala, synliga aspekterna 
vilka ger varumärket sitt ansikte utåt. De aspekterna på högra sidan; personlighet (personlity), 
kultur (culture) och självbild (self-image) är förenade med varumärket själva och är 
varumärkets själ (Kapferer, 1992).  
  
Kapferer (1992) menar att ett varumärke först och främst består av fysiska produktattribut 
(physique) vilka är en kombination av självständiga karaktärer. De utgör basen av ett 
varumärke. Författaren menar att utan basen kan varumärket inte överleva. ”Without the stem, 
the flower dies” (Kapferer, 1992 s. 43) Basen utgör vad företaget kommunicerar och ska 
stämma överens med hur företaget vill att varumärket ska uppfattas och därmed också vilken 
positionering varumärket har. Det visas genom särskilda kännetecken från olika 
nyckelprodukter. Kapferer (1992) antyder att produktattributen är nödvändiga men inte 
tillräckligt då de endast formar de första stegen i varumärkeskonstruktionen.  
 
Ett varumärke består också enligt Kapferer (1992) av en personlighet (personality). Idag har 
många företag det som en grundförutsättning i alla kommunikationskampanjer, vilket tyder på 
hur viktigt det är att skapa en personlig karaktär av varumärket. Det enklaste sättet att tilldela 
varumärket en personlighet och skapa den en karaktär anser Kapferer är att förse det med en 
representant, en känd person, eller ett djur.  Förutom produktattribut och personlighet har 
varumärket även sin egen kultur (culture) varifrån varje produkt härstammar. Kultur 
avspeglar företagets värderingar och normer, vilket inte bara sker genom produkten och 
servicen utan det visas även genom marknadsföring och sättet att arbeta på. Kultur innebär 
således en länk mellan varumärket och produkten, men samtidigt är det även en länk mellan 
varumärket och företaget.  
 
Varumärket är enligt Kapferer (1992) även en relationsskapare (relationship). Det utgör en 
möjlighet till olika typer av utbyte mellan personer, vilket är speciellt viktigt inom 
servicesektorn och för detaljister. Prisman belyser även hur ett varumärke avspeglar 
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(reflection) kundens image, där det ofta uppstår en förvirring mellan reflektionen och 
varumärkets målgrupp. Målgruppen beskriver varumärkets potentiella köpare och användare, 
medan reflektionen är den image av den målgrupp som skapas genom vad varumärket framför 
till allmänheten. Reflektion är således en typ av identifikation. Kapferer menar att det därför 
är viktigt att identiteten är en spegling av hur konsumenten vill bli uppfattad samtidigt som 
den måste stämma överens med kundens självuppfattning (self-image). Genom vår attityd och 
inställning till ett varumärke utvecklar vi en viss inre relation med oss själva. Varumärket 
agerar därför som ett obligatoriskt motiv för självutveckling.  
 
De sex aspekter i identitetsprisman visar på hur de formar en strukturell helhet, samt vilka 
styrkor och svagheter varumärket har. Det belyser även att varumärket har en stor inverkan 
på. Ett varumärke som inte kommunicerar existerar inte. All form av kommunikation riktas 
mot mottagaren, vilken ofta är en viss typ av publik. Mottagaren omges av aspekterna 
reflektion och självbild vilka till viss del formar ett varumärkes identitet. De två sista 
aspekterna, relationsskapare och kultur, är den sammankopplande länken mellan sändaren och 
mottagaren (Kapferer, 1992).  

3.1.3 Varumärkeskapital – värdet av ett varumärke 
Varumärket påverkas av flera faktorer. Bland annat menar Rawet, Dahl och Flick (2002) att 
viktiga faktorer är hur företaget agerar, hur produkten eller tjänsten är, i vilka sammanhang 
varumärket syns samt vilka parter företaget väljer att samarbeta med. Allt som på något sätt 
kan kopplas till produkten eller företaget påverkar varumärket. Det vill säga att alla aktiviteter 
i företaget kommunicerar och avspeglas i varumärket, så kallat brand equity eller 
varumärkeskapital. I Melins (1999) bok skriver han att varumärkeskapitalet karaktäriseras 
som: ”the added value with wich a brand endows a product” (Melin, 1999 s. 45). Melin 
förklarar varumärkeskapitalet på så sätt att om varumärket skapar värde för kunden så bidrar 
det till att skapa värde hos märkesinnehavaren. Märkesinnehavaren erbjuder produkter av 
vissa egenskaper och kvalitet som på bästa sätt tillfredställer kundens behov. Lyckas företaget 
på ett bra sätt att uppfylla de behoven och skapa värde för kunden kan det resultera i 
köptrohet, vilket visar på märkeslojalitet. Treffner och Gajland (2001) menar att lojalitet 
skapas genom att ett varumärke förmedlar ett budskap som motsvarar kundens behov i ett 
visst avseende. Om de upplevda egenskaperna motsvarar förväntningarna som skapats genom 
varumärkets förmedlade budskap, kommer fler att göra inköp, vilket leder till lojalitet. 
Stämmer däremot inte upplevelsen överens med förväntningarna köper man inte produkten 
och styrkan i varumärket försvagas. Produkten eller tjänstens egenskaper måste kunna leva 
upp till de förmedlade förväntningarna för att skapa ett starkt varumärke som därmed generar 
värde i varumärket. 

3.1.4 Brand Equity  
Aaker (1991) förklarar varumärkeskapitalet (brand equity) som en uppsättning tillgångar och 
skyldigheter förknippat med varumärket, namnet och symbolen, som ökar eller minskar 
värdet som en produkt eller service genererar till företaget eller företagets kunder. De 
tillgångar och skyldigheter som ligger bakom värdet av varumärket måste vara väl 
sammankopplat med namnet eller symbolen av varumärket. Om företaget väljer att ändra 
namnet eller symbolen finns en risk att värdet av varumärket påverkas negativt.  Tillgångarna 
och skyldigheter som varumärkeskapitalet är baserat på skiljer mellan olika sammanhang. 
Aaker menar på att de kan delas in i fem olika kategorier; brand loyalty, brand awareness, 
perceived quality, brand association (in addition to percieved quality) och other proprietary 
brand assets (patents, trademarks, channel relationship, etc.) 
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I Aakers (1991) modell om varumärkeskapital (brand equity) illustreras hur de fem 
kategorierna är basen till varumärkeskapitalet, och på vilket sätt de genererar värde för både 
kunden och företaget.  
 
Figure 2: Brand Equity 
 

 
Aaker (1991 s. 271) 
 
De fem dimensionerna i varumärkeskapitalet skapar konkurrensfördelar och barriärer för 
konkurrenter. En position med stark upplevd kvalitet gör att konkurrenterna får svårt att ta 
marknadsandelar inom det området. Likaså skapar ett starkt igenkännande namn hinder för 
konkurrenterna (Aaker, 1991). I följande avsnitt förklaras hur de olika dimensionerna kan 
skapa värde i varumärket.  
 
Aaker (1991) anser att det är mer kostsamt för företag att knyta nya kunder än att behålla 
redan befintliga kunder vilka är nöjda med varumärket. Vidare sprider nöjda kunder gott rykte 
om varumärket till nya kunder vilket bidrar till ökat varumärkeskapital. Lyckas företaget 
skapa en kundbas vilka känner en stark varumärkeslojalitet (brand loyalty) till företaget bidrar 
det även till att minska sårbarheten vid agerande från konkurrenter. Enligt Aaker handlar 
människor gärna ett varumärke som de känner till (brand awareness) då de känner sig trygga 
och bekväma med bekantskapen och relationen. Mänga människor har också den 
uppfattningen att ett välkänt varumärke är tillförlitligt, har bra kvalitet och kommer att finnas 
kvar länge på marknaden. Av den anledningen väljer personer ofta ett välkänt varumärke före 
ett okänt. Det gör det komplext för varumärken, som inte bara måste ta sig till den 
övervägande mängden utan till den som blir utvald. Det gör även att ett mindre känt 
varumärke ofta har en liten chans att bli det varumärke som kunden väljer. 
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Uppfattningen om ett varumärkes kvalitet (perceived quality) anser Aaker (1991) skiljer sig 
mellan olika typer av industrier. Upplevd kvalitet betyder olika beroende på företag och 
bransch, men den kommer alltid, enligt Aaker, att vara ett viktigt kännetecken för varumärket. 
Upplevd kvalitet är en av dimensionerna som direkt påverkar inköpsbesluten och varumärkes-
lojaliteten, framförallt då inköparen inte har möjlighet eller tid att genomföra en djupare 
analys av varumärket. Vidare menar författaren att upplevd kvalitet kan vara grunden till 
varumärkesutbredning. Om varumärket har ett gott rykte i ett sammanhang eller inom en 
kategori har det stora förutsättningar att bli det även inom andra. Kunden har också 
associationer till varumärket (brand associations) där Aaker (1991) menar att den 
underliggande faktorn som skapar ett värde för varumärkets namn är vad man associerar till 
det. Associationer till varumärket kan även påverka kundens orsak till att köpa produkten 
samtidigt som det kan vara ett hinder för konkurrenter att ta sig in på samma marknad. Om ett 
varumärke är positionerat utefter ett antal nyckelattribut i den produktklassen så som 
exempelvis god service eller teknologiskt överlägsenhet, får konkurrerande företag istället 
positionera sig utefter andra attribut.  
  
Den sista kategorin som även påverkar varumärkeskapitalet enligt Aaker (1991) är tillgångar 
som patent, kännetecken och relationskanaler (other proprietary brand assets). Tillgångarna 
hos varumärket är mest värdefulla om de hindrar konkurrenter från att bryta ner varumärkets 
kundbas och kundlojalitet. Varumärkets kännetecken skyddar  varumärkeskapitalet från 
konkurrenter vilka ibland vill förvirra kunderna genom att använda en liknande logga, symbol 
eller förpackning. Att ha patent på varumärket kan ge skydd mot direkt konkurrens.  
 
Enligt Aaker (1991) erhåller kunden värde genom att tillgångarna i varumärkeskapitalet kan 
hjälpa dem att tolka, bearbeta och samla in stor mängd av information om produkter och 
varumärken. Det kan även hjälpa dem vid inköpsbesluten, antingen genom tidigare 
erfarenheter eller att de känner förtrogenhet till varumärket. De två faktorerna, upplevd 
kvalitet och varumärkes association, påverkar värdet av varumärket genom att det kan höja 
kundens tillfredställelse i takt med att de skaffar sig erfarenhet av produkten.  
 
Ett annat värde som Aaker (1991) anser att varumärkeskapitalet ofta medför är högre 
vinstmaginal då ett högre pris kan tas ut. Det kan också vara till hjälp vid vidare utbredning av 
varumärket inom andra produktkategorier och affärsområden. Lojaliteten och kännedom om 
varumärket gör i det fallet att en utbredning blir mindre kostsamt än att träda in på en ny 
marknad utan någon kännedom om varumärket. Varumärkeskapitalet kan också ha inflytande 
i distributionskanalen. Precis som kunden har marknaden en uppfattning och en inställning till 
ett igenkänt varumärke vilket är till fördel vid olika relationer och samarbeten, men det är 
också en stark konkurrensfördel. Aaker påpekar att det sker ett inbördes samband mellan de 
olika dimensionerna som påverkar varandra och varumärkeskapitalet. Han menar att i vissa 
fall kan det vara positivt att ta in andra dimensioner än dem som visas i modellen. 

3.1.5 Den strategiska varumärkesplattformen 
Frans Melin (1999) är en annan författare som likt Aaker (1991) förklarar hur varumärket kan 
bidra till att skapa varumärkeskapital och värde för både kunden och märkesinnehavaren. Det 
illustrerar han genom sin modell, den strategiska varumärkesplattformen. Melin menar att för 
att bygga upp ett starkt varumärke kan det liknas vid en värdeskapande process som sker 
parallellt både internt inom organisationen och externt utifrån kundens perspektiv. Vi har här 
valt att endast se utifrån ett externt perspektiv och vilka faktorer som påverkar relationen 
mellan leverantören och detaljisten som kund till leverantören.  
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Figure 3: Den strategiska varumärkesplattformen  
 

 
Melin (1999, s 208)  
 
För att förstå hur ett varumärke fungerar som en värdeskapare menar Melin att man måste se 
den varumärkesuppbyggande processen utifrån ett helhetsperspektiv. Märkesinnehavaren och 
kunden kompletterar varandra och bidrar var och en på sitt sätt till den teoretiska kunskapen 
om varumärket som värdeskapare.   
 
I den varumärkesuppbyggande processen utifrån kundens perspektiv ingår de sex centrala 
begreppen; engagemang, märkeskänslighet, märkeskännedom, märkesassociationer, 
mervärde och märkeslojalitet. Begreppen har inbördes relationer och bidrar till att skapa 
varumärkeskapital i form av förtroende hos kunden (Melin, 1999). Enligt Melin är en viktig 
uppgift för märkesinnehavaren att försöka väcka kundens engagemang för den egna 
märkesprodukten vilket bidrar till en stark och varaktig märkeslojalitet. Melin skriver att 
målsättningen med ökat engagemang är att det ska leda till minskad priskänslighet samtidigt 
som det leder till ökad märkeskänslighet, vilket han får styrkt av flertalet författare. 
 
En annan viktig uppgift för märkesinnehavaren är enligt Melin (1999) att göra kunden 
medveten om den egna märkesproduktens existens, det vill säga att skapa märkeskännedom. 
Melin menar att märkeskännedom är det första steget mot att en förbindelse mellan 
märkesprodukten och kunden sker. Enligt Melin är märkeskännedom en förutsättning för att 
kunden ska kunna skapa märkesassociationer. Han menar också att märkeskännedom skapar 
en samhörighet och förtrogenhet. Många konsumenter har föreställningen att om varumärket 
är välkänt representerar det en bra produkt samt att det garanterar att varumärket blir kvar 
länge på marknaden. Att märkeskännedom är en viktig faktor visas i resultat från en rad 
undersökningar som Melin skriver om i sin bok. Undersökningarna visar att det varumärke 
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som först väcker minne hos kunden, det vill säga det varumärke som är top of mind är det 
varumärke som kunden sedan köper.  
 
Genom att förknippa märkesprodukten med värden som skapar starka och positiva 
märkesassociationer kan priskonkurrens undvikas (Melin, 1999). Melin anser att en av de 
viktigaste associationerna till varumärket är upplevd kvalitet. Upplevd kvalitet når 
märkesinnehavaren genom produktutveckling och kvalitetskontroll, men också genom yttre 
attribut som namn, förpackning samt reklamens utformning. Märkesproduktens namn kan 
vara en bidragande faktor till att skapa kvalitetsassociationer, samtidigt som produktens pris 
kan påverka kvalitetsassociationer där ett högt pris implicerar hög kvalitet. 
Märkesinnehavarens målsättning är att kundens samlade intryck av produkten ska resultera i 
en image som är stark, positiv och därmed konkurrenskraftig.  
 
Melin (1999) menar att märkesprodukterna tillfredställer ett basbehov för kunden i en viss 
produktkategori. Det som är avgörande i kundens val av märkesprodukt är därför dess 
mervärde, vilket kunden är villig att betala ett högre pris för. Märkesinnehavarens målsättning 
är att produktens mervärde ska skapa märkespreferenser som på sikt leder till märkeslojalitet. 
Kunden som är märkeslojala identifierar sig starkt med märkesprodukten och känner stolthet, 
vilket leder till att de är beredda att stå upp för produkten och varumärket. De kunder som inte 
är lojala och som då saknar en koppling till ett specifikt varumärke gör att varumärket har en 
underordnad roll i beslutsprocessen. Märkesinnehavaren strävar efter att nå en hög 
märkeslojalitet hos kunden då den skapar förutsättningar för en stabil marknadsandel, 
konkurrensfördelar och god lönsamhet.  

3.2 Nätverksrelationer 

Ford (1998) använder sig utav begreppet multipersonal interaktion när han pratar om 
problematiken kring hur flera olika parter har kontakt med varandra inom två företag i en 
relation. Relationen mellan två företag är mer komplicerat än bara relationen mellan en säljare 
och en köpare. Det skall även vara ett samspel mellan personal på finansavdelning, 
produktion, design och distribution. Ett problem som författaren nämner är att från ledningens 
sida försöka få alla interaktioner mellan och inom företagen att baseras på samma tanke om 
det behov som finns och åt vilket håll företagen vill att relationen skall gå. 
 
Van Weele (2010) menar att kedjan som finns inom handelsbranschen består utav 
producenter, leverantörer, detaljister och konsumenter. Inom handelsbranschen adderas inte 
speciellt mycket värde i kedjan därför ligger stort fokus vid utbytet av värde. Hedén och 
McAndrew (2005) menar att branschen har utvecklats från att för några år sedan bestå utav 
fristående led till att aktörerna har integrerats framåt och bakåt i kedjan. Författarna menar att 
detaljisterna integrerar bakåt genom att skapa egna varumärken och på så sätt stärka sin profil. 
På grund av de egna varumärkena blir detaljisterna starkare i sin relation till leverantörerna 
som man väljer att fortsätta arbeta med. Ytterligare en anledning till att skapa egna 
varumärken är att detaljisterna då får en högre marginal.  
 
För att svara på detaljisternas integration bakåt väljer leverantörerna enligt Hedén och 
McAndrew (2005) att integrera framåt. Marknaden domineras utav de stora kedjorna med 
egna varumärken och de oberoende detaljisterna blir allt färre. Det leder till att leverantörerna 
letar efter andra kanaler att synas i. Exempelvis väljer leverantörerna att kommunicera direkt 
till konsumenten genom marknadsföring och egna butiker.  
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Fritt översatt, Van Weele (2010, s. 367) 
 
Utöver de två företagen finns det även andra externa parter som påverkar relationen. 
Exempelvis menar Håkansson och Snehota (1995) att en leverantörs relation till återförsäljare 
påverkas av förhållandet till företagets leverantörer. På samma sätt påverkas leverantören av 
detaljistens förhållande till sina kunder. Författarna menar då att ett förhållande mellan två 
företag påverkas av varandra samt av alla de parter som respektive företag har kontakt med. 
Det blir alltså en bred nätverksstruktur som påverkar möjligheten till att skapa en relation 
mellan två företag.  

3.2.1 Indirekt relation 
Ford (1998) nämner begreppet indirekt relation och förklarar att många företag inte har någon 
direktkontakt med sina slutkunder. Flertalet företag använder sig utav återförsäljare och 
distributörer vilket gör att det är ett annat företag som säljer produkten till konsumenten. 
Edgren och Skärvad (2010) ifrågasätter varandet av mellanhänder då det i dagens samhälle 
finns många möjligheter till direktkontakt mellan leverantör och kund. Företagen kan sälja 
sina varor direkt via Internet eller öppna egna butiker. Författarna nämner dock att 
återförsäljarna i många fall behövs för att skapa showrooms för produkterna, hantera 
distribution, tillhandahålla installationstjänster, service och underhåll, reservdelar och andra 
tjänster som kräver interaktion med slutkunden. Vidare menar Edgren och Skärvad (2010) att 
även om kundvärdet klassiskt återfinns i produkten har värdeskapandet runt omkring 
produkten och i det bakomliggande nätverket i tilltagande grad förstärkts. Vikten vid en bra 
relation mellan aktörerna ökar därför och det gäller att man bland annat upprätthåller en 
enighet och säkerställer ett plussummespel i samarbetet.  

3.3 Faktorer vid relationsbyggande  

Gummesson (2002) beskriver den grundläggande relationen som minst två parter i kontakt 
med varandra och menar att det inom marknadsföring oftast utspelas mellan en leverantör och 
kund. Den industriella marknaden beskrivs av van Weele (2010) som en marknad med 
långsiktiga relationer samt ömsesidigt beroende mellan köpare och säljare. Zineldin (2000) 
menar att relationer inte är ett mål i sig utan en metod för att nå resultat. Relationen är ett 

Producent 

Konsument 

Leverantör 

Detaljist 

Figure 4: Wholesale and trade in business chain 
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instrument för att få kunden att köpa om och om igen. Med hjälp av relationer kan 
kundrelationer utvecklas, upprätthållas och förbättras. 

3.3.1 Relationsbyggande mellan leverantör och detaljist 
Payne m.fl. (1995) skriver om att det finns fördelar att få genom att arbeta som partners med 
sina leverantörer. Långsiktiga relationer som baseras på en ömsesidig lönsamhet mellan 
parterna kan generera i en produkt- och processinnovation som drivs av leverantörer samt att 
man genom integration av supply chain kan få en lägre totalkostnad. Vidare skriver Payne 
m.fl. om företag som utvecklar nära relationer till sina leverantörer, vilka därmed kan 
reducerar sin leverantörsbas vilket resulterar i ökad konkurrens.  
 
Håkansson och Snehota (1995) tar upp några element som är utmärkande för relationer. 
Författarna nämner kontinuitet och menar att företagen ofta har långvariga relationer som 
pågår under många år. Det är inte bara transaktionerna som sträcker sig över en längre period 
med införsäljning, produktutbyte och uppföljande service det är även från år till år 
återkommande köp. Relationerna är ofta komplexa då det är många olika personer i varje 
företag som har kontakt med varandra. Personerna har olika nivåer, uppgifter och 
personligheter. Informella kontakter mellan företagen är viktiga för att skapa en bra relation 
mellan företagen. Det kan ibland rädda situationer som annars skulle kunna avsluta relationen. 
Det kan minska osäkerhet och konflikter mellan företagen som ett kontrakt inte har möjlighet 
till. Den sociala interaktionen är viktig för affärsförhållandet, då det bidrar till att skapa ett 
mer personligt band mellan parterna. Håkansson och Snehota menar att relationer byggs upp 
av socialt utbyte och anser att det inte finns några maskinlika förhållanden. 

3.3.2  Generella egenskaper hos relationer, nätverk och interaktion 
Gummesson (1995) anger ett antal egenskaper som kan hjälpa till vid klassificering och 
jämförelser av relationer. Författaren menar att egenskaperna kan ligga till grund för 
utvärderingar som kan leda till att man utvecklar eller avvecklar relationen. 
 
 
 

 
Egen tolkning utav Gummesson (1995, s.30-34) 
 
 

Samarbete 

Innehållet I 
relationen 

Beroende 

Förtroende, 
risktagande & 
osäkerhet 

Närhet & 
distans 

Frekvens, 
regularitet & 
intensitet Långsiktighet 

Makt 

Personliga & 
sociala 
egenskaper 

Relationer, 
nätverk & 
interaktioner 

Figure 5: Generella egenskaper hos relation, nätverk och interaktion 
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Gummesson (1995) ser samarbete som en grundläggande egenskap i affärsmässiga relationer 
både vid enstaka och kontinuerliga affärer. Det finns flera nivåer av beroende mellan 
företagen. Företagen är beroende av att leveranser kommer i tid, att priset är det rätta men 
även mer triviala kommunikationsberoenden. Förtroende, risktagande och osäkerhet är 
ytterligare egenskaper som Gummesson tar upp. Gummesson menar att förtroendet för ett 
varumärke eller ett företagsnamn är viktigt för att kunden skall välja att köpa produkten. 
Maktbalansen mellan företagen har betydelse för utvecklingen av relationen. Den starkare 
parten kan utnyttja den svagare som då upplever en orättvisa och väljer att avsluta samarbetet. 
Det kan även föreligga en balans mellan parterna vilket oftast leder till mer harmoniska 
långsiktiga relationer. Att arbeta långsiktigt med sina relationer är en grundpelare för ett 
effektivt samarbete. Det finns dock tillfällen då man skall välja att bryta ett samarbete som när 
det har spelat ut sin roll.  
 
Relationer kan kategoriseras efter frekvens, regularitet och intensitet. Gummesson (1995) 
menar att relationer mellan leverantör och detaljist inom dagligvaruhandeln kan vara 
frekventa men inte särskilt intensiva. Närhet kontra distans både fysiskt, mentalt och 
emotionellt har stor inverkan på relationer. Det underlättar om företagen finns på plats när 
man gör affärer. Om aktörerna träffas ofta och även umgås privat blir relationen mer 
personlig vilket kan skapa en trygghet. Själva innehållet i relationen kan enligt Gummesson 
vara det ekonomiska utbytet med produkt mot pengar men också överföring av information 
och kunskap. De personliga och sociala egenskaperna anser författaren har inverkan på 
relationen. Till kategorin räknas bland annat egenskaper som ålder, kön yrke, personlighetstyp 
och personlighetsdrag. 

3.4 Faktorer vid relationsbyggande: Interaktionsmodellen 

Håkansson (1982) har beskrivit en modell som redogör för de variabler som påverkar 
relationen mellan två parter den så kallade Interaktionsmodellen. Modellen är uppdelad i fyra 
olika huvudområden interaktionsprocessen, parterna, atmosfären och omgivningen. För att 
analysera relationen ur ett internt perspektiv bör man titta på interaktionsprocessen och 
parterna. Atmosfärens och omgivningens aspekter hör till det som påverkar relationen externt. 
 
 
 

 
Fritt översatt, Håkansson (1982, s. 15) 
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Figure 6: Interaktionsmodellen 
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Inom en industriell marknad är relationer oftast långsiktiga. Ett köp innehåller flertalet olika 
episoder. Håkansson (1982) har valt att dela in processen i följande avsnitt produktutbyte, 
informationsutbyte, finansiellt utbyte samt socialt utbyte. Kärnan av själva 
interaktionsprocessen är oftast utbytet av produkten mellan köparen och säljaren. Det leder till 
att produktens egenskaper får en signifikant effekt på relationen. Håkansson rekommenderar 
därför att man arbetar med tydliga specifikationer över produktens egenskaper och 
utformning för att på så sätt underlätta processen.  

3.4.1 Interaktionsmodellen: Internt 
Vid informationsutbytet är det innehållet i själva informationen som är viktig enligt 
Håkansson (1982). Informationen kan delas in i tre kategorier; teknisk, ekonomisk och 
organisationsinformation. För att kunna bedöma informationsutbytet tittar man på hur djup 
och bred kunskap som delas men även hur informationen överförs mellan parterna. Huruvida 
informationen skall överföras tekniskt eller personligt beror enligt Håkansson på karaktären 
av informationen. Är det mjuk data som skall delas är det fördelaktigt att överföra den 
personligen. Mjuk data kan innebära information gällande produktanvändning, villkor i 
överenskommelser, support eller generell information. Formaliteten kring informationsutbytet 
varierar mellan olika företag och beror på organisationen. 
 
Tredje elementet är det finansiella utbytet och handlar om pengar. Den ekonomiska betydelse 
som relationen har menar Håkansson (1982) indikeras av mängden pengar som överförs 
mellan parterna i relationen. Det sociala utbytet är av betydelse eftersom det kan minska 
osäkerhet mellan parterna. Utbytet är av större vikt om det existerar rumsliga eller kulturella 
skillnader mellan de båda parterna men även då det finns liten kännedom om varandra. 
Genom det sociala utbytet kan man undvika kortsiktiga svårigheter och bibehålla en relation 
mellan transaktionerna. Då det oftast handlar om långsiktiga relationer inom industriella 
marknader är det sociala utbytet av stor vikt för att socialt kunna skapa ett band mellan 
företagen som på så sätt knyter samman dem vid varandra. Håkansson menar att relationer 
inte är baserade på regler eller kontrakt utan istället är beroende av ömsesidigt förtroende 
mellan parterna. Det tar lång tid att bygga upp ett förtroende och det är en social process som 
baseras på personliga erfarenheter. Det är dock av stor vikt för det sociala utbytet att de tre 
andra utbytena fungerar på ett bra sätt. 
 
Genom den kommunikation och information som byts ut mellan företagen i de olika 
episoderna byggs det successivt upp ett inter-organisatoriskt kontaktmönster. Det formas även 
olika former av relationsroller mellan företagen. Kontaktmönstren kan existera mellan 
individer eller grupper av personer som fyller olika roller, opererar i olika funktionella 
avdelningar och sänder olika meddelanden som tekniska, kommersiella och reputation. En 
viktig aspekt i relationer är anpassningen som en eller båda parter behöver göra i elementen 
som utbyts eller processen som skall utbytas. Exempel är anpassning av produkt, finansiella 
arrangemang, informationsrutiner eller sociala relationer. Det är viktigt att tänka på att en 
relation med informationsutbyte och socialt utbyte kan finnas under en lång tid utan att man 
har ett utbyte av produkter och pengar. En part kan bestämma sig för att inte erbjuda 
specialprodukter till en kund på grund av en önskan att ha en mer distanserad relation till 
kunden istället för ett nära samarbete. Säljarens strategier är modifikation av produkt, 
leverans, pris informationsrutiner och organisationen som sådan. Köparens strategier som 
övervägs är anpassning av egna produktkrav, produktionsmetod, pris som kan accepteras, 
informations behov, modifikation av leverans och lager policy (Håkansson 1982).  
 



  25 

3.4.2 Interaktionsmodellen: Parterna i relationen 
Enligt Håkansson (1982) är interaktionsprocessen och relationen mellan organisationerna 
beroende av produktutbytet, informationsutbytet, finansiellt utbyte och det sociala utbytet 
men också av parternas karaktärer både organisationerna samt personerna som representerar. 
 
Håkansson (1982) anser att teknologi ofta är kritisk för interaktionen mellan köparen och 
säljaren. Målet med att ha en samverkan med teknologi kan tolkas som att man vill knyta 
säljarens produktionsteknologi till köparens applikations teknologi. Arbetet med teknologi 
påverkar anpassningen, det ömsesidiga förtroendet och kontaktmönstret. Storleken och 
makten hos parterna ger dem grundpositionerna för interaktionen. Ett stort företag med stora 
resurser har större möjlighet att dominera än ett mindre företag. Företagets 
organisationsstruktur som centralisering, specialisering, formalisering påverkar interaktionen 
då man genom detta kan se hur många och vilka kategorier av människor som är inblandade. 
Företagets val av strategi påverkar valet av partner.  
 
Minst två individer är involverade i relationen, oftast en säljare och en inköpare. Men 
vanligare är att det är många olika personer från olika avdelningar och på olika positioner i 
företagen som är involverade i relationen. De utbyter information, utvecklar relationer och 
bygger upp starka sociala band vilka påverkar de beslut som företagen tar i affärsrelationen. 
De varierande personligheterna, erfarenheterna och motivationen hos representanterna innebär 
att de kommer att deltaga i sociala events på olika sätt. Deras reaktioner vid specifika 
situationer kan påverka den övergripande relationen. Rollen, nivån och funktionen hos 
representanten påverkar den framtida relationen. Intrycket i en liten episod kan radikalt 
förändra attityden till den långsiktiga relationen (Håkansson, 1982).  

3.4.3 Interaktionsmodellen: Externt 
Enligt Håkansson (1982) kan interaktionen mellan ett köpande och säljande företag inte 
analyseras utan att ta hänsyn till en vidare kontext. En relation måste betraktas som en av 
många liknande relationer inom samma marknad. Strukturen på marknaden beror på 
koncentrationen av både köpare och säljare men även stabiliteten och benägenheten av 
förändringar på marknaden. Det anger och avgör hur många alternativ som är tillgängliga för 
parterna. Det har en klar påverkan på pressen av att ha en relation till en specifik part inom 
marknaden.  
 
Hur dynamisk relationen och en marknad är påverkar på två motsatta sätt. En nära relation 
ökar kännedomen om den andra partens förmodade agerande och därmed en möjlighet att 
kunna förutse hur de kommer att agera. I en dynamisk omgivning kan den möjliga kostnaden 
för tillit till en eller få relationer bli hög när man ser till utvecklandet av nya aktörer på 
marknaden. Position i tillverkningskedjan är något som påverkar relationer i en kedja som går 
från produktion till slutkonsument. Marknadsstrategin hos varje del i kedjan påverkas av de 
andra delarna i kedjan (Håkansson, 1982).  
 
Relationen mellan köpare och säljare påverkas av parterna, omgivningen men också av 
relationens atmosfär. Håkansson (1982) beskriver atmosfären som maktförhållandet som finns 
mellan parterna, samarbetet och närheten av parterna samt ömsesidiga förväntningarna. 
Atmosfären är en produkt av relationen men den förmedlar också inverkan av en grupp av 
variabler. Det finns anledning för både köpare och säljare att skapa en närhet men också att 
undvika den närheten. Det finns både för och nackdelar med olika atmosfärer. 
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I atmosfären ser Håkansson (1982) en ekonomisk dimension. Författaren menar att det finns 
kostnader att minska genom att ha en nära relation. Exempelvis på det är hantering av 
distribution, förhandlingar och administration. Man kan också öka intäkterna genom att på ett 
bättre sätt använda sig av varandras kompetenser, lokaler och andra resurser. Nya produkter 
kan utvecklas tillsammans och gamla produkter kan omdesignas. 
 
Håkansson (1982) nämner även en kontrolldimension. Författaren menar att genom ökad 
kontroll över den andra parten ökar det egna företagets möjligheter till att kunna göra 
prognoser. Möjligheten till ökad kontroll är knuten till maktbalansen mellan företagen. 
Relationen kommer också att påverkas av företagens vilja att belöna eller tvinga/undertrycka, 
deras relativa expertis, tillgång till information och makten (det värde som det innebär för ett 
företag att samarbeta med ett annat, på grund av möjligheter att lära sig eller för att man vill 
associeras). Makten A har över B är direkt relaterad med det beroendet B har av A. Beroendet 
ett företag har av ett annat är ett viktigt element i önskan att interagera. Investering i tid och 
resurser i en relation har en möjlig kostnad relaterad till värdet av investeringarna i en annan 
relation. Håkansson (1982) menar att relationer är grundade och används för att kunna få 
ekonomiska fördelar, lägre kostnader, högre vinster och/eller öka företagets kontroll över 
vissa delar av omgivningen. Man måste väga fördelarna av en nära relation som reducerade 
kostnader, smidighet och hastigheten mot de möjliga kostnader som blir när man arbetar själv 
och det beroende som kan involveras.  

3.5 Faktorer vid relationsbyggande: Samarbetskemi 

Hedén och McAndrew (2005) skriver om samarbetskemi och hur avgörande det är att välja 
rätt samarbetspart. Både för detaljister och leverantörer kan valet påverka företagens 
framgång och lönsamhet. Författarna skriver om hur man förr kunde ha relationer som endast 
innehöll försäljning och inköp av varor. I dagens samhälle är det inte möjligt att kunna 
konkurrera med enbart produkt och pris, utan det krävs andra konkurrensfaktorer. För att 
kunna få ett bra samarbete bör parterna ha överensstämmande mål med relationen och stå på 
likartade värdegrunder. Företagen måste även uppleva någon form av ”win-win”-situation. 
Att vara informerad om varandras affärsfilosofier är viktigt och underlättar för samarbetet. 
Innan en detaljist inleder ett samarbete bör de enligt författarna granska ett antal områden som 
stabilitet, kundpolitik, marknadsföring, kundservice, kommunikation samt kunskap. Som 
detaljist är det viktigt att de leverantörer de arbetar med är stabila på marknaden. Hedén och 
McAndrew (2005) menar att man tittar på företagets långsiktiga inriktning och uthållighet på 
marknaden. Som detaljist kan man då ställa sig ett antal frågor. 
 
 
 

Hedén och McAndrew (2005, s.222-223) 
 

 Hur väl stämmer leverantörens verksamhetsidé och varumärkesstrategi överens med 
detaljistens verksamhetsupplägg? 

 Uppvisar leverantören kontinuitet och homogenitet i sina kollektioner? 
 Är kollektionerna stabila från säsong till säsong i fråga om varugrupper, bredd och djup samt 

prisnivåer? 
 Uppvisar leverantören kontinuitet i sin marknadsföring? 
 Hur är hans leveransprestanda? Hur väl klarar han av att utföra de grundläggande traditionella 

grossistsysslorna, nämligen att leverera rätt vara i rätt tid, till rätt plats och till rätt pris? 
 Är leverantören en pålitlig samarbetspartner? 

Figure 7: Frågor för att bedöma en leverantör 
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Utifrån frågorna i figur 6 som Hedén och McAndrew (2005) har tagit fram måste detaljisten 
bedöma leverantörens möjligheter till att kunna leverera alla de varor som beställts i tid. Om 
leverantören har för omfångsrika kollektioner med för många olika artiklar uppstår det ofta 
problem med ofullständiga leveranser. Artiklarna kommer inte till produktion eftersom att de 
inte når producerbar nivå.  

3.5.1 Samarbetskemi: Kundpolitik  
Det är enligt Hedén och McAndrew (2005) av stor vikt att detaljisten är insatt i leverantörens 
kundpolitik. Med kundpolitik menas vilka kunder man väljer att rikta sig till och på vilket 
sätt. Har leverantören för avsikt att endast finnas representerade i vissa geografiska områden 
exempelvis enbart storstäder. Vill leverantören endast finnas i butiker som stämmer överens 
med den egna profilen? Eller vill företaget endast finnas representerat i ett begränsat antal 
butiker per ort? Kommer leverantören att vilja ha egna butiker eller använda sig av shop-in-
shops? Svaren på frågorna är en del av spelreglerna och måste vara kända av båda företagen 
för att samarbetet skall bli givande för båda parter.  

3.5.2 Samarbetskemi: Marknadsföring 
Leverantörens marknadsföring är en annan viktig faktor som tas upp av Hedén och 
McAndrew (2005). Vanligtvis vänder sig en varumärkesleverantör direkt till konsumenten 
med sin marknadsföring vilket innebär att det blir ett direkt säljstöd för butiken. Då det i 
många fall finns med en förteckning över återförsäljare i marknadsföringen är det av stor vikt 
att detaljisten har kännedom om leverantörens marknadsföring. Om man arbetar med ett nytt 
varumärke där varumärkeskännedomen är låg krävs det stora investeringar i marknadsföring 
för att skapa en efterfrågan. I många fall lämnar leverantören över det ansvaret på detaljisten 
då leverantören själv inte har tillräckligt med resurser då de är för små på marknaden.  

3.5.3 Samarbetskemi: Kundservice 
Hedén och McAndrew (2005) definierar kundservice som ett samlingsbegrepp för kvalitén i 
relationen mellan leverantör och detaljist. För detaljisten är det viktigt att servicen minst 
överensstämmer med deras förväntningar, om inte betraktas det som dålig service. Om 
leverantören överträffar detaljistens förväntningar innebär det ett mervärde i kundservicen. De 
förväntningar som vanligtvis finns hos detaljister är att man blir bemött av vänlighet, 
kunnande och förståelse, att administrationen är snabb med både papper och reklamationer. 
Mervärdet kan inbegripa att leverantören lyckas få fram varor som egentligen inte finns i 
lager eller att detaljisten får rabatt utan att fråga. Det är inte bara avdelningen för kundservice 
som är viktig i arbetet utan all personal på företaget kan bidra till en ökad kundservice. 

3.5.4 Samarbetskemi: Kommunikation  
Enligt Heden och McAndrew (2005) är kommunikationen mellan leverantörens säljare och 
detaljisten oftast den som är viktigast i relationen. Viktigt är också att man bibehåller 
kontakten under hela försäljningssäsongen i butik då leverantörens ansvar för produkten inte 
uppför förrän konsumenten är nöjd. Det är viktigt att det är en tvåvägs kommunikation där 
även detaljisten är delaktig. Detaljisten bör fortlöpande informera leverantören om saker som 
lagerstatus och försäljningsutveckling. Informationen är viktig för leverantörens 
produktutveckling av framtida kollektioner.  

3.5.5 Samarbetskemi: Kunskap 
Inom sportbranschen finns det idag mycket avancerade material i plaggen för att skapa 
specifika funktioner. Hedén och McAndrew (2005) menar att det därför ställs höga krav på 
kunskapen hos både leverantörer och detaljister. Det är av stor vikt att konsumenten kan ta del 
av informationen för att kunna välja rätt i den djungel av plagg som finns i butikerna. För att 
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konsumenten skall få rätt information måste detaljisterna vara kunniga och ha möjlighet att 
guida konsumenten rätt. Leverantören måste i sin tur informera detaljisterna om materialen 
och funktionen i plaggen vilket kan göras på flera olika sätt. Det kan vara 
informationsmaterial som har sammanställts och skickas ut till detaljisten men leverantören 
kan också använda sig av personliga utbildningar av personalen, så kallade clinics. Att 
konsumenten får rätt information gör att de blir nöjda och kan i vissa fall förhindra 
reklamationer.  

3.6 Applicering av teorier 

Teorierna om ett varumärkes identitet och image visar på hur viktiga de är för 
märkesföretagets framgång. Kapferers (1992) identitetsprisma visar på hur företaget bygger 
upp sin identitet som sedan avspeglas och tolkas av kunden. Modellen är intressant att 
applicera på våra valda leverantörer för att se hur de arbetar med identitet och image och hur 
detaljisterna sedan uppfattar och tolkar vad varumärket står för. Det är också intressant att se 
hur viktigt det är för deras beslutstagande i inköpsprocessen samt för relationen parterna 
emellan.   
 
Melins (1999) samt Aakers (1991) modeller om varumärkeskapitalet och hur ett varumärke 
bidrar till att skapa värde för både märkesinnehavaren samt kunden tyckte vi var intressanta 
och relevanta för vår studie då de tar upp aspekter som påverkar inköpsbeslut samt relationen. 
Vi har applicerat teorierna och tolkat dem utifrån leverantörernas samt detaljisternas 
synvinkel. Vi har sett utifrån vilka faktorer som påverkar leverantörerna för att skaffa kunder, 
skapa relationer och öka försäljningen, samt vilka faktorer som påverkar detaljisternas syn på 
leverantörens arbete och vad som skapar värde för dem.  
 
Gummessons (1995) teori berör affärsrelationer i allmänhet. Vi ser att det finns aspekter som 
kan appliceras på vårt problemområde men vi kan inte använda teorin rakt av. Interaktions-
modellen är konstruerad av Håkansson (1982) utifrån en industriell marknad. Vi anser att 
modellen är av intresse då den tar upp många faktorer som vi kommer att undersöka hur 
relevanta de är för sporthandelsbranschen. Vi anser att interaktionsmodellen är omfattande 
och har en bra struktur att utgå ifrån därför använde vi oss av en liknande struktur i empiri och 
analysen.  Hedén och McAndrews (2005) teori om samarbetskemi är av intresse då den är 
utformad utifrån detaljister och leverantörer inom konfektionsindustrin. De tre författarna har 
tagit upp faktorer som stämmer överens med varandra men vi kan också se olikheter i 
modellerna. De faktorer som vi belyser i empiri och analys utkristalliserades efter gjorda 
intervjuer.   
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4. Empiri och Analys 
I följande kapitel jämförs och analyseras den information som samlats in under gjorda 
intervjuer samt den information som redogjorts för i teorikapitlet. Vi börjar med att 
presentera respondenterna och deras respektive företag för att underlätta för läsaren i en 
vidare analys om hur de olika respondenterna upplever relationer. 

4.1 Inledning 

För att ge läsaren en djupare förståelse presenterar vi i bakgrunden information om våra 
respektive respondenter och de företag som de representerar. Företagen och respondenterna är 
anonyma för att underlätta läsningen har vi givit företagen och respondenterna fiktiva namn. 

4.2 Presentation av detaljister 

Sportkedjan är en frivillig fackhandelskedja där butikerna drivs av enskilda köpmän. Butiken 
vi har varit i kontakt med ingår i en koncern med 9 butiker med en sammanlagd omsättning 
på nästan 250 miljoner kronor. Koncernen tillhör en kedja med en omsättning på 3,6 miljarder 
kronor och består av 145 butiker Inköp görs till stor del centralt vilket medför att kontakten 
med leverantörer i butik framförallt är med säljare under säsong samt vid kompletteringar och 
reklamationshantering. Vi har varit i kontakt med Rudolf som är butikschef på företaget. 
Butiken har funnits i 11 år men kedjan är äldre. Butiken hade under 2008 en omsättning på 30 
miljoner kronor och har idag 6 stycken anställda. Man jobbar med ett 100-tal olika 
leverantörer.10 
 
Gunnarssons Idrottskedja grundades under slutet av 1900-talet och består av 112 butiker som 
är ägda av franchisetagare. Kedjan omsätter sammanlagt 2,2 miljarder kronor och totalt är det 
550 anställda. Centralt tar man fram ett grundsortiment för inköp och har därför oftast den 
första kontakten med leverantörerna. Själva inköpet görs utav varje enskild butik och här gör 
man även kompletteringar under säsong samt all reklamationshantering. Vi har haft kontakt 
med huvudkontoret där vi intervjuade Sune som är en av de ansvariga på området sport. På 
huvudkontoret har man kontakt med ca 100 leverantörer och arbetar med runt 300 
varumärken.11 Vi har även haft kontakt med Håkan en franchisetagare som är delägare i två 
butiker som tillsammans omsätter 50 miljoner kronor. Antal anställda uppgår till 15 stycken 
där delägaren har ansvar för inköp till de båda butikerna men han har även kontakt med 
leverantörerna under säsong.12 
 
Sportbutiken är helt fristående specialiserad butikshandel med sport- och fritidsartiklar och 
som grundades på 70-talet. Butiken är inköpsansluten till en av de större svenska 
sporthandelskedjorna. Vi har haft kontakt med Anna på företaget som är ansvarig för 
konfektionsinköp. År 2008 var butikens omsättning 35 miljoner kronor och antal anställda 
uppgick till 15 stycken. Butiken har kontakt med 50-60 leverantörer och arbetar med ett 100-
tal märken.13 
 

                                                
10 Intervju 2010-05-05 Rudolf 
11 Intervju 2010-05-06 Sune 
12 Intervju 2010-05-03 Håkan 
13 Intervju 2010-04-26 Anna 
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Vi har varit i kontakt med Sören som är ägaren av den fristående specialbutiken inom 
racketsport, Olssons Sport. Ägaren är den som sköter all kontakt med leverantörer både inför 
och under säsong. Nuvarande ägaren köpte butiken för ca 10 år sedan. De har i dagsläget en 
anställd och omsätter 1,1 miljoner kronor. Företaget har kontakt med ca 15 leverantörer.14 
 
Anderssons Shop är en ensamstående butik som ägs och drivs av tre tjejer. De sköter själva all 
kontakt med leverantörer då de gör inköp, kompletteringar och sköter reklamationshantering. 
Butiken startades år 2001 och de arbetar med ca 15 leverantörer. Omsättningen för 2008 var 
6,5 miljoner kronor. Vi har intervjuat Karin som är en av ägarna till butiken.15 
 
 Tabell 1 Detaljisternas omsättning och antal anställda 
 
Företagen Omsättning (Milj 

SEK) 
Antalet 
butiker 

Antalet 
anställda 

Sportkedjan 250 9 97 
Sportkedjan Centralt 3600 145 - 
Gunnarssons Idrottskedja 50 2 10 
Gunnarsson Idrottskedja Centralt 2200 112 550 
Sportbutiken 53 1 15 
Olssons Sport 1,1 1 1 
Anderssons Shop 6,5 1 3 

Fritt konstruerad 

4.3 Presentation av leverantörer 

Regn & Rusk AB är en medelstor leverantör inom sporthandeln med en omsättning på ca 120 
miljoner kronor och som jobbar med ca 800 detaljister. Företaget har funnits i sedan början av 
1900-talet och har idag ett 20-tal anställda. Vi har haft kontakt med Björn som arbetar som 
design- och inköpschef på företaget. Han är väl insatt i företagets alla avdelningar och 
verksamhet.16 
 
Sport & Lek AB är ett stort företag inom sporthandeln i Sverige och har en omsättning på ca 
700 miljoner. De arbetar idag med de flesta återförsäljare inom sporthandeln på den svenska 
marknaden. Företaget har ca 140 anställda i Sverige där vi har varit i kontakt med Stefan, som 
är ansvarig för Key Account Managers.17    
 
Flåset AB är leverantörer för ett flertal varumärken och verkar i flera kategorier inom 
sporthandelsbranschen. De har en omsättning på ca 390 miljoner kronor vilket gör dem till ett 
medelstort företag i vår studie. Företaget har ca 85 stycken anställda där vi har genomfört en 
intervju med Annika. Hon arbetar med administrativa uppgifter samt med kundservice.18  
 
Outdoor Specialisten AB är ett populärt varumärke inom outdoor med en omsättning på 
närmare 400 miljoner kronor.  De har idag ca 15 egen ägda butiker samt delar av sitt 

                                                
14 Intervju 2010-04-29 Sören 
15 Intervju 2010-05-05 Karin 
16 Intervju 2010-05-07 Björn 
17 Intervju 2010-05-18 Stefan 
18 Intervju 2010-04-29 Annika 
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sortiment hos ett flertal andra butiker. Företaget har ca 100 anställda där vi har varit i kontakt 
med en inköpsassistent samt Mats som arbetar på ekonomiavdelningen.19  
 
Walk & Run AB är leverantörer av flertalet välkända varumärken inom sporthandeln i Sverige. 
De arbetar med de flesta detaljister inom sporthandeln då de erbjuder ett brett register av 
sportartiklar inom flera kategorier. Företaget omsätter lite över 200 miljoner kronor och har 
ungefär 30 anställda. Vi har varit i kontakt Robin som arbetar som VD på företaget.20  
 
Several Brands AB är leverantörer av flertalet välkända varumärken och arbetar idag med ett 
hundratal återförsäljare. Företaget omsätter ca 125 miljoner och de är 17 stycken anställda på 
kontoret. Vi har varit i kontakt med Andreas som är en av delägarna samt arbetar som 
försäljningschef.21 
 
Tabell 2: Leverantörernas omsättning samt antal anställda 
 
Företagen Omsättning (Milj SEK) Antalet 

anställda 
Sport & Lek AB 700 140 
Outdoor Specialisten AB 400 125 
Flåset AB 390 84 
Walk & Run AB 250 30 
Regn & Rusk AB 120 20 
Several Brands AB 125 17 

Fritt konstruerad.  
 
All empiriskfakta som redogörs för i resterande delar av kapitlet är hämtade ur de intervjuer 
som vi har genomfört för uppsatsen. Vi kommer i fortsättningen att referera till detaljisterna 
som Rudolf, Sune, Håkan, Anna, Sören och Karin. Leverantörerna kommer att refereras till 
som Björn, Stefan Annika, Mats, Robin och Andreas.  

4.4 Varumärkets påverkan i relationen 

Att varumärken idag har en allt mer viktig roll på grund av den ökade konkurrensen är ett 
faktum. Melin (1999) nämner att varumärkets identitet på kort tid har fått en mer betydande 
roll när det kommer till att förklara en märkesprodukts framgång. Han menar att orsaken till 
identitetens allt viktigare betydelse är att produkter idag inte är en tillräcklig konkurrensfördel 
i och med att fler företag kan imitera en produkt relativt enkelt. Det medför att företagen får 
hitta andra, mer komplexa konkurrensfördelar och därmed blir varumärkets identitet 
betydelsefullt. Det Melin beskriver har vi fått bekräftat av samtliga leverantörer och detaljister 
som vi varit i kontakt med då de menar att en bra produkt idag inte är tillräckligt 
konkurrensmedel. Flera av leverantörerna menar på att många företag idag är duktiga på att ta 
fram bra produkter. Det gör att man på något sätt måste sticka ut ur mängden.   
 
För att bli och förbli ett starkt varumärke menar Kapferer (1992) att varumärket har en plikt 
att vara trogen sin identitet. Kapferer nämner också att det är viktigt att skapa en personlig 
karaktär av varumärket. En personlig karaktär av varumärket är något som flera av 
                                                
19 Intervju 2010-05-10 Mats 
20 Intervju 2010-05-11 Robin 
21 Intervju 2010-05-18 Andreas 
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leverantörerna nämner. Robin på Walk & Run påpekar att i och med att de har fler än ett 
varumärke inom samma kategori så är det viktigt att visa kunden respektive varumärkes 
attityd och kultur, dvs. vilken målgrupp det riktar sig mot. I likhet med det Robin säger är 
kultur något som Kapferer nämner då han påpekar att förutom varumärkets produkt och 
personlighet har varumärket sin egen kultur, vilket avspeglar företagets värderingar och 
normer. Även Mats på Outdoor Specialisten menar att de på företaget arbetar efter mottot live 
the brand vilket speglar företagets kultur. Varumärkets identitet och hur det avspeglas hos 
kunden menar Stefan på Sport & Lek AB är något som de har stort fokus på.  
 
Robin på Walk & Run förklarar att allt de gör i företaget ska avspegla vad varumärket står för. 
Han säger att det reflekteras bland annat genom att säljarna lever och andas varumärket. 
Robins förklaring stämmer överens med vad Rawet, Dahl och Flick (2002) tar upp då de 
menar att allt som på något sätt kan kopplas till produkten eller företaget påverkar 
varumärket. Det vill säga att alla aktiviteter i företaget kommunicerar och avspeglas i 
varumärket, så kallat brand equity eller varumärkeskapital. Det är även något som Annika på 
Flåset AB antyder då hon förklarar att de försöker att jobba med vi känslan på företaget. Alla 
ska ha förståelse och kunskap om vad den andra gör, vilket avspeglas ut mot kund.  
 
Treffner och Gajland (2001) menar att vid en transaktion som görs mellan företag, så kallad 
Business to Business transaktion, spelar själva varumärket mindre roll än vid en transaktion 
gentemot slutkonsumenten. Vid en B-2-B transaktion spelar istället företagets identitet en 
större roll, vilket kan ha en avgörande påverkan på köp- eller säljbesluten. Det Treffner och 
Gajland påpekar kan kopplas samman med det återförsäljaren Karin på Anderssons Shop 
förklarar då hon säger att varumärket påverkar konsumentens val av produkt vilket i sin tur 
påverkar henne då hon tar inköpsbeslut. Även Sune och Sören, på Gunnarssons Idrottskedja 
respektive Olssons Sport, anser att varumärket har stor betydelse vid inköpsbesluten till 
butiken. Sune säger vidare att det inte behövs läggas ner energi på att förklara vilka 
varumärket är om det är ett starkt igenkännande varumärke vilket gör att de istället kan 
fokusera på genomförsäljningen. Sune antyder därmed att ett starkt varumärke är lättare att 
sälja, vilket stämmer överens med Aakers (1991) påstående om att personer ofta väljer ett 
välkänt varumärke före ett okänt. Det på grund av att de känner sig trygga i relationen och 
bekantskapen med varumärket. Det visar också på, som Aaker nämner, att ett mindre känt 
varumärke ofta har en liten chans att bli det varumärke som kunden väljer.  
 
En av återförsäljarna, Rudolf på Sportkedjan har samma åsikt som Sune och Sören, att ett 
starkt varumärke har betydelse. Både Rudolf och Håkan påpekar att en av de stora 
leverantörerna på marknaden brister bland annat i service, men trots det anser båda att de 
måste ha dem kvar för att det är ett känt och efterfrågat varumärke. Trots det menar flera av 
detaljisterna att vid vissa tillfällen väljs ändå ett starkt varumärke bort, om det finns ett annat 
varumärke som kan ersätta den platsen. Håkan på Gunnarssons Idrottskedja säger även att ett 
starkt varumärke är det som lockar kunden till butiken. 
 
I frågan om vad leverantörerna ansåg om att ett starkt varumärke har betydande roll svarade 
Björn på Regn & Rusk att de har ett försprång gentemot många andra varumärken genom 
deras starka och efterfrågade varumärke. Annika på Flåset AB har den uppfattningen att om 
man har ett starkt varumärke i sin portfölj har det stor påverkan på detaljisterna. Hon menar 
att sedan företaget slogs ihop med andra varumärken blev de en betydligt starkare aktör på 
marknaden än varumärkena var för sig. Stefan på Sport & Lek AB säger ”som ett av de stora 
varumärkena är det viktigt för återförsäljaren att ha Sport & Lek AB i ryggen”.  
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Mats på Outdoor Specialisten och Robin på Walk & Run har även de samma åsikt. Mats 
menar att alla vet vilka de är vilket gör att återförsäljare gärna säljer deras varumärken och 
förhoppningsvis ger det också fler köpbeslut. Andreas på Several Brands förklarar att ett 
starkt varumärke byggs upp genom relationer. Robin på Walk & Run menar att enda 
anledningen till varför kedjorna tar in deras produkter i butikerna är för att de har ett starkt 
varumärke. Han menar på att det måste vara ett starkt varumärke för att de ska få 
konsumenten att efterfråga produkterna. Han säger vidare, ”det gäller att vi kan förmedla ut 
varumärket och budskapet till konsumenten så att det blir en efterfrågan och ett sug efter våra 
produkter. Samtidigt måste vi förmedla varumärket och utbilda om varumärket till personalen 
i butikerna. Det för att personalen måste gilla våra produkter och få dem att trycka på dem 
inför kunderna. Ca 90 % av kunderna har inte bestämt vad de skall köpa för märke när de går 
in i butiken, där har personalen en enormt stor inverkan.”  
 
Vikten av varumärkeskännedom, som diskuterats ovan, är en av de faktorer som påverkar 
varumärkeskapitalet utifrån både Aakers (1991) modell och Melins (1999) modell. Aaker 
(1991) påvisar betydelse av varumärkeskännedom genom att han påstår att människor har den 
uppfattningen om att ett välkänt varumärke är tillförlitligt, har bra kvalitet och kommer att 
finnas kvar länge på marknaden. Av den anledningen väljer många ett välkänt varumärke före 
ett mindre känt. Märkeskännedom, menar Melin (1999) är det första steget mot att skapa en 
sammankoppling mellan märkesprodukten och kunden samt skapar en samhörighet och 
förtrogenhet. Både Aakers förklaring samt Melins påstående stämmer överens med flera av 
leverantörernas samt detaljisternas uttalanden vilket beskrivits i föregående stycken.  
 
I Kapferers (1992) identitetsprisma visas hur ett varumärke avspeglar kundens image. 
Avspeglingen är därmed en typ av identifikation. Kapferer menar även att det är viktigt att 
varumärkets identitet är en spegling av hur konsumenten vill bli uppfattad samtidigt som den 
måste stämma överens med konsumentens självuppfattning. Alla leverantörerna arbetar med 
events och marknadsföring för att förmedla varumärkets identitet. På Regn & Rusk 
marknadsför man sitt varumärke i tidningar och på TV för att skapa en medvetenhet kring sitt 
varumärke. Även Outdoor Specialisten arbetar mycket med hur deras varumärke syns utåt. 
Bland annat har de Outdoor Friends vilket innebär att de sponsrar ett antal kända personer 
inom outdoorsport för att genom dem visa varumärkets identitet. Likt Kapferers (1992) 
identitetsprisma ska det avspegla kundens uppfattning om varumärket. Speglingen av hur 
konsumenten vill bli uppfattad anser vi kan kopplas samman med vad kunden associerar till 
varumärket. Associationer till varumärket kan skapa en positiv inställning och känsla för 
konsumenten vilket Aaker (1991) nämner. Sören, som är en av detaljisterna, ger ett exempel 
på det då han märker en stor efterfrågan på produkter som associeras med kända personer, 
exempelvis ett tennisproffs. Det gör att han bör ha de produkterna i sitt sortiment för att inte 
tappa försäljning. Han menar att många juniorer ser upp till kända idrottsprofiler och vill bli 
uppfattade som dem. Därför är det av betydelse att de bär samma varumärke och produkter 
som deras förebilder. Sörens förklaring visar på hur varumärkeskännedom och associationer 
hör ihop vilket Melin (1999) anser då han påpekar att märkeskännedom är en förutsättning för 
att kunden ska kunna skapa märkesassociationer. 
 
Både Melin (1999) och Aaker (1991) hävdar att en av de viktigaste associationerna till 
varumärket är upplevd kvalitet. Melin (1999) menar att märkesproduktens namn kan vara en 
bidragande faktor till att skapa kvalitetsassociationer. I likhet med Melins (1999) och Aakers 
(1991) påstående förklarade flera av leverantörerna vad de vill att deras varumärke ska 
associeras med. Mats på Outdoor Specialisten menar att företaget vill generera ett värde 
genom ett varumärke som symboliserar kvalitet och status. Likaså är Walk & Run och Regn & 
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Rusk målsättning att associeras med trovärdighet och kvalitet. Stefan på Sport & Lek AB 
menar på att kvalitet är oerhört viktigt och är en av grundpelarna i varumärket.  
 
Aaker (1991) skriver också att upplevd kvalitet är en av dimensionerna som direkt påverkar 
inköpsbesluten och varumärkeslojaliteten. Varumärkeslojalitet är en av de fem dimensionerna 
som Aaker tar upp i som modell. Han menar att lyckas företaget skapa en kundbas som är 
lojala mot varumärket bidrar det till att minska sårbarheten från konkurrenter, vilket även 
Melin (1999) håller med om och påvisar i sin modell. Melin menar att kunder som är 
märkeslojala identifierar sig starkt med märkesprodukten och känner stolthet, vilket leder till 
att de är beredda att stå upp för produkten och varumärket.  
 
I frågan om hur produktens kvalitet påverkar relationen till leverantören fick vi skilda svar 
från detaljisterna. Karin på Anderssons Shop anser att kvalitén är jätteviktig eftersom att hon 
från butikens håll vill kunna stå för de produkter som säljs, vilket är i likhet med Melins 
(1999) och Aakers (1991) tidigare nämnda påståenden i föregående stycke. Sune på 
Gunnarssons Idrottskedja menar att relationen till leverantören endast påverkas om kvalitén 
är bristande. Generellt väljer Gunnarssons Idrottskedja att arbeta med företag som har 
tillräckligt bra produkter, vilket gör att butiken inte kommer i kontakt med produkter av sämre 
kvalitet. Det Sune nämner om Gunnarssons Idrottskedja visar på att de är märkeslojala mot de 
leverantörer med bra kvalitet, vilket stämmer överens med Melins (1999) påstående då han 
hävdar att det mervärde som företaget lyckas skapa utöver själva basprodukten är det som 
leder till märkeslojalitet.  

4.5 Nätverk 

Ford (1998) nämner i sin bok begreppet multipersonal interaktion. Han menar att det kan 
uppstå problem när många olika personer skall samordnas för att relationen mellan två företag 
skall fungera och att det här är viktigt med intern- och externkommunikation. Rudolf och 
Håkan som arbetar på de stora kedjorna upplever ofta problematiken då information i många 
fall inte hamnar där den behövs. Vi upplever att de större leverantörerna med fler antal 
anställda är ett hinder i deras arbete med att mottaga information ifrån slutkunden via 
detaljisten. Informationen försvinner då lätt på vägen i och med att den måste passera fler 
antal anställda innan det når till rätt person på företaget. Håkan berättar om hur han ibland blir 
skickad som en boll mellan olika personer hos leverantören och ständigt måste förklara sitt 
ärende på nytt. Han menar att det hade kunnat undvikas om företaget kommunicerade bättre 
internt. Men det är inte bara ett problem för de större kedjorna. Även Karin på Anderssons 
Shop har upplevt hur hon flertalet gånger har fått skilda besked från olika personer på samma 
företag. Leverantörerna å andra sidan menar att de arbetar aktivt med att visa ett enat ansikte 
utåt och anser att de arbetar mycket med både den interna och externa kommunikationen. 
Under intervjun med Annika på Flåset AB uppfattade vi att kommunikationen mellan de 
anställda på företaget var bristande. Att vi fick den uppfattningen var på grund av att hon ofta 
hänvisade oss vidare till andra högre uppsatta personer då vi ställde frågor om företaget och 
deras produkter. Det visar på bristande intern kommunikation.  
 
Hedén och McAndrew (2005) menar att detaljisterna samt leverantörerna integrerar framåt 
och bakåt i kedjan. I intervjun med Robin på Walk & Run tar han upp det genom att förklara 
hur många av de stora kedjorna idag allt mer jobbar med sina egna varumärken, vilket han 
menar på försämrar relationen mellan dem. Han menar också på att detaljisternas egna 
varumärken ger en bättre lönsamhet för dem. Det gör att deras varumärken även tar mer plats 
i butiken som i sin tur leder till att leverantörerna får slåss om den platsen som är kvar. En av 
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detaljisterna, Håkan på Gunnarssons Idrottskedja menar att de har stort fokus på sina egna 
varumärken då det genererar högre lönsamhet.  

4.5.1 Indirekt relation 
Även Edgren och Skärvad (2010) berör ämnet om leverantörens kontakt med 
slutkonsumenten och ifrågasätter om mellanhänder verkligen behövs. Författarna tar upp 
fördelar och nackdelar med att använda sig av återförsäljare. Samtidigt tar de upp alternativ 
där leverantörerna kan öka sin möjlighet till interaktion med slutkonsumenten. Robin på Walk 
& Run beskriver dagens marknad som statisk och menar att det inte adderas speciellt många 
aktörer i detaljistledet som idag domineras av de stora kedjorna. På grund av att det i 
butikerna är stor konkurrens om den yta som varorna exponeras på och för att kunna visa upp 
sitt sortiment har företaget istället valt att öppna en egen butik. Outdoor Specialisten har 
också valt att komplettera exponeringen i vanliga sportbutiker med egen ägda butiker för att 
komma närmare kunden. 
 
Den indirekta relationen redogörs av Ford (1998) där han förklarar att många företag 
använder sig utav återförsäljare och därför inte får någon direkt kontakt med sin 
slutkonsument. Samtliga detaljister, som vi intervjuat, menar att produktkunskap underlättar 
försäljningen men de menar också att en bra relation till leverantören gör det lättare och 
roligare att sälja produkten. Håkan berättar att de för vidare kundernas åsikter till respektive 
leverantör men han menar att det arbetet blir lättare ju oftare säljaren är på besök i butiken.  
 
Håkansson och Snehota (1995) skriver om att man inte bara kan titta på en relation som en 
enskild företeelse. Man måste förstå att alla aktörerna i hela kedjan påverkar varandra, från 
tillverkare till distributör, leverantör, detaljist och även konsument. Under våra intervjuer med 
detaljisterna har vi fått många kommentarer om leveranserna. Rudolf säger att leveranserna 
sällan stämmer med det överenskomna datumet. Anna ansåg att leverantörerna generellt är 
dåliga på att leverera i tid enligt överenskommelse. Robin på Walk & Run erkänner att deras 
leveranser varit bristande det senaste året på grund omstrukturering. Men han tror att det nu 
ska fungera bättre än tidigare. Björn på Regn & Rusk menar att i och med problematiken med 
leveranstider från produktion kan det uppstå förseningar i leveransen ut till detaljisten. I en 
sådan situation anser han att det är viktigt att ha en god relation och kommunikation med sina 
återförsäljare.  

4.6 Faktorer som påverkar relationen 

För att kunna ta reda på vilka faktorer det är som spelar in i relationsbyggandet inom 
sporthandelsbranschen har vi framförallt utgått ifrån tre olika författares teorier om 
interaktion. Vi har delat in faktorerna i två kategorier interna och externa faktorer. De interna 
faktorerna har vi sedan delat in i interaktionen mellan parterna samt parterna individuellt. 

4.6.1 Internt 
Vi börjar med att titta på interaktionen mellan parterna. Gummesson (1995) nämner själva 
innehållet i relationen som viktig där han tar upp det ekonomiska utbytet med produkt mot 
pengar samt överföringen av information och kunskap. Håkansson (1982) har delat upp 
interaktionen i fyra delar produktutbyte, informationsutbyte, finansielltutbyte samt 
socialtutbyte. Författaren ser produktutbytet som kärnan av interaktionen. Samtliga utav de 
detaljister och leverantörer vi intervjuat håller med och menar att utan en produkt blir det 
ingen affär och då heller ingen grund för en relation. Enligt Björn är den stora utmaningen här 
att leverera rätt produkt, på rätt plats, i rätt tid. Björn påstående stämmer väl överens med en 
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av de frågor som Hedén och McAndrew (2005) anser att detaljisten bör ställa sig innan de 
påbörjar ett samarbete med leverantörerna; Hur är leverantörens leveransprestanda? 

4.6.2 Internt: Produkten 
Håkansson (1982) menar även att produktens egenskaper spelar stor roll. För att underlätta 
bör man ha tydliga specifikationer över egenskaperna för att underlätta processen. Vad gäller 
produktens egenskaper, som vi tidigare nämnt i avsnittet om varumärken, anser samtliga 
detaljister att produktens kvalitet är av stor betydelse. Rudolf, Sune och Håkan förklarar att de 
har så kallade SMU modeller (Special Make Up) som är speciellt framtagna för deras 
respektive kedjor. Sune påpekar även att de mindre leverantörerna är mer flexibla när det 
kommer till justeringar av befintliga produkter. Karin, Anna och Sören anser inte att de kan 
påverka produkten nämnvärt. De tre menar att de inte når upp till tillräckligt stora volymer för 
att det skall vara ekonomiskt lönsamt för leverantören. Anna säger dock att de i vissa fall har 
möjlighet att förhandla sig till ensamrätt på någon enstaka produkt exempelvis en 
kampanjvara som då beställs i stora volymer. Sport & Lek AB tar fram SMU-modeller endast 
för en till två av deras största återförsäljare. Även Regn & Rusk jobbar med SMU-produkter 
till deras största kunder. Andreas på Several Brands förklarar att i vissa fall kan de ta fram 
specialmodeller till återförsäljare, men endast om de når upp till minimum kvantiteter.     

4.6.3 Internt: Information 
Vad gäller informationsutbytet så är det ett element med många olika områden att tänka på. 
Vid informationsutbytet är det enligt Håkansson (1982) själva innehållet i informationen som 
är det viktiga. Hedén och McAndrew (2005) tar upp flera olika områden där det är viktigt att 
företagen är informerade exempelvis om marknadsföringen och produktkunskap. Håkan 
menar att leverantörerna över lag är duktiga på att informera om sina produkter. Dock anser 
han att det finns mycket att göra inom området vilket också generellt har varit svaret från de 
detaljisterna vi intervjuat. Av leverantörerna svarade Björn på Regn & Rusk att informera sina 
kunder är A och O i en relation. På Flåset AB berättar Annika om hur deras 
informationsutbyte är ett hela tiden pågående arbete som sker genom personliga möten, 
mässor, under säsong i butik men också via både mail och telefon.  
 
Hedén och McAndrew (2005) skriver om kommunikation som en viktig del i interaktionen 
mellan detaljister och leverantörer. Författarna menar att det är viktigt med en rak, fortlöpande 
tvåvägskommunikation för att få en långvarig relation. Leverantörerna upplever att det är 
viktigt med feedback från detaljisterna då det är de som har direktkontakten med 
konsumenterna. Björn berättar att informationen från detaljisterna får de ta del utav under 
uppstartsmöten, säljmöten men även under säsong av säljarna. På Flåset AB lägger Annika 
även till mässor på listan där de tillhandahåller information från sina detaljister. Andreas på 
Several Brands förklarar att de får feedback från deras återförsäljare om hur det går 
försäljningsmässigt för de olika varumärkena som ingår i företaget.  

4.6.4 Internt: Finansiellt 
Det tredje utbytet är enligt Håkansson (1982) det finansiella utbytet. Här handlar det enligt 
författaren om betydelsen av mängden pengar. På den här punkten är majoriteten av 
detaljisterna eniga, ju större volym man handlar utav en leverantör desto närmare relation får i 
regel företagen till varandra. Håkan på Gunnarssons Idrottskedja berättar att de i hans butik 
har valt att jobba efter mottot färre men värre. Det innebär att de i butiken fokuserar lite mer 
på framförallt fem leverantörer som de plockar in en större volym och ett bredare sortiment 
ifrån. Det har lett till att man har fått en närmare relation till de fem leverantörerna. 
Leverantörerna delar på olika sätt in sina kunder efter storleken på transaktionen. Till exempel 
använder sig Regn & Rusk utav ABC-kunder där A-kunderna är störst och högst prioriterade 
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därefter kommer B- följt av C-kunderna. På Walk & Run använder man sig av 80/20 regeln 
vilket innebär att 20 % av kunderna står för 80 % av omsättningen. Stefan på Sport & Lek AB 
menar att företaget delar in sina återförsäljare efter potential samt relation. Han förklarar att 
Sport & Lek AB idag använder avancerade verktyg för att se butiken potential genom att mäta 
exempelvis butikens yta, omsättning samt öppettider.  
 
Lönsamhet är ett av de kriterier som sportfack har rangordnat leverantörerna utifrån i sin lista 
årets leverantör.22 Vi ser att det är ett ömsesidigt intresse hos detaljisterna och leverantörerna 
att det är en bra lönsamhet på de produkter som säljs till konsumenten. En av detaljisterna, 
Karin på Anderssons Shop säger att man kan förhandla om priserna på produkterna. Hon har 
även i vissa fall slutit avtal om att få lämna tillbaka produkter som inte säljs inom en viss 
tidsperiod eller om finansiellt stöd på produkter som reas ut. Anna menar att de leverantörer 
butiken har en närmare relation till är mer intresserade av att det går bra för butiken. Håkan 
anser att man kan förhandla till sig bättre marginaler om man handlar med stora volymer. Han 
menar också på att de har avtal där man kan få ett visst bidrag på de produkter som måste reas 
ut. Sune tycker att det pratas mycket om marginaler men att processen får drivas från 
detaljistens sida.  
 
Angående frågan om marginaler anser Annika på Flåset ABs att man inte kan sälja produkter 
som detaljisten inte tjänar på, då kommer kunden inte komma tillbaka nästa säsong. Kraven 
på marginal skiljer mellan de olika kedjorna och mellan de olika varumärkena. På Regn & 
Rusk jobbar man mycket med att produkterna skall ha en bra marginal från start men också att 
återförsäljarna inte skall behöva rea ut produkterna, vilket även Stefan på Sport & Lek AB har 
samma åsikt om. Stefan menar att det viktigaste är att produkten säljer igenom. Arbetet med 
marginaler nämner Björn på Regn & Rusk att det skiljer sig mellan olika återförsäljare. 
Företaget arbetar fram mässpriser som gäller på mässan, sedan är det ett annat förorderpris 
och ytterligare ett annat efterorderpris. På Several Brands förklarar Andreas att de inte 
erbjuder deras kunder särskilt hög marginal. Istället menar han att de jobbar efter att de ska ha 
en bra genomförsäljning. Han säger; ”En hög marginal med dålig genomförsäljning är inte 
bra. Vi vill ha nöjda kunder under en lång tid23”. Robin på Walk & Run anser att marginaler är 
viktigt. Han menar att det är viktigt att alla i ledet har en bra lönsamhet. Produkten är inte såld 
förrän den lämnat butiken. Han säger vidare: ”om vi inte har tillräckligt stor marginal så har 
vi inte möjlighet till den produktutveckling som behövs för att ta fram nya innovativa 
produkter och på så sätt ta branschen vidare”.  

4.6.5 Internt: Socialt 
Det sociala utbytet är enligt Håkansson (1982) av betydelse då det kan minska osäkerhet 
mellan parterna. Man kan genom det sociala utbytet undvika kortsiktiga svårigheter och 
bibehålla en relation mellan transaktionerna. Precis som Gummesson (1995) skriver skapas en 
trygghet om parterna träffas ofta och även umgås privat. Håkansson och Snehota (1995) 
menar att relationer inte är maskinella utan byggs upp av socialt utbyte och personliga band 
mellan parterna. Sune anser att det sociala utbytet är viktigt men inte betyder något om 
leverantören inte har en bra kärnprodukt. Detaljisterna menar att det sociala utbytet kan 
variera mellan olika leverantörer. Anna och Håkan tycker att initiativet oftast kommer från 
deras sida men att leverantörerna då gärna hänger på. Rudolf upplever att leverantörerna ofta 
kommer till butiken och hjälper till att fylla på produkterna från lager och hänger i ordning 

                                                
22 Se bilaga 3 
23 Intervju 2010-05-18 Andreas 
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dem i butiken. De hjälper även till med förslag på komplettering. Ibland kan säljarna även 
hjälpa till att sälja i butik vid en speciell kampanj vilket skapar en nära kontakt. 
 
Leverantörerna arbetar alla med olika former av sociala aktiviteter men man väljer då ut 
några detaljister. På Walk & Run berättar Robin att de framförallt vänder sig till sina topp 20 
återförsäljare då det är de som står för den stora omsättningen. Outdoor Specialisten har ett 
Mountain House dit de bjuder viktiga partners för social samvaro. Regn & Rusk berättar hur 
de bland annat skall ha en modevisning och tillhörande middag dit de kommer att bjuda sina 
A- och vissa B-kunder. På Flåset AB berättar Annika att ett av deras varumärken ibland har 
produktvisningar på huvudkontoret i Manchester dit de bjuder med vissa kunder och 
inköpare. Sport & Lek AB menar på att de har stor närvaro vid flera events i Sverige, som 
exempelvis Göteborgsvarvet samt Lidingöloppet. Several Brands arbetar även dem med 
säljstöd och sociala aktiviteter. Andreas förklarar att clinics brukar vara väldigt uppskattat av 
kunderna. För deras del finns det mycket att berätta om deras varumärken vilket gör att det 
brukar bli lyckat och är även bra för personalen.    
 
Gummesson (1995) menar att det är viktigt att parterna har förtroende för varandra och deras 
varumärken. På Outdoor Specialisten säger Mats att man ser sina återförsäljare som vänner 
och förtroende är extremt viktigt för långa förhållanden. Stefan på Sport & Lek AB 
understryker vikten av att alla deras kunder upplever dem som professionella oavsett storlek 
på företag. Dock erkänner han att de stora detaljisterna får mer uppmärksamhet i förhållande 
till de mindre återförsäljarna. 

4.6.6 Parterna individuellt 
Om vi tittar närmare på parterna var för sig finns det flera faktorer som inverkar på 
relationen. Håkansson (1982) tar upp att organisationernas storlek och struktur har inverkan 
på parternas förhållande till varandra. Det avgör hos vem makten kommer att ligga. 
Författaren menar att större företag generellt har en maktfördel. Gummesson (1995) anser att 
maktbalansen inverkar på den fortsatta utvecklingen av relationen. En obalans kan leda till 
avslutat samarbete men om det råder balans kan relationen vara långsiktig. Detaljisterna 
menar att de, så som Sune på Gunnarssons Idrottskedja uttrycker det, tillåts ha den största 
makten. Robin på Walk & Run upplever att det förr var leverantörerna som satt på makten 
men att det de senaste åren har svängt och nu är det istället detaljisterna som är i 
maktposition.  
 
Håkansson (1982) anser att den enskilda individen har stor påverkan på relationen. Då det är 
personer som utbyter information och skapar sociala band, påverkar deras personlighet och 
deras erfarenheter relationens utgång. Precis som Håkansson och Snehota (1995) skriver är 
det många personer i de två företagen som har kontakt med varandra vilket gör relationerna 
komplexa. Vidare skriver författarna att personerna har olika nivåer, uppgifter och 
personligheter vilket spelar in i relationen. Karin på Anderssons Shop menar att personkemin 
är avgörande för om det över huvud taget skall bli en relation. Rudolf på Sportkedjan upplever 
att det är en stor skillnad i bemötandet som personalen i butiken får av säljarna. Han säger att 
bemötandet beror på vilken befattning personalen i butiken har. Det är mycket lättare att få ett 
snabbt svar om man är butikschef. En av leverantörerna, Walk & Run menar att de jobbar 
efter policyn ”affärer är människor” där relationer är en viktig del i det.  

4.6.7 Externt 
De externa faktorer som påverkar företagen i relationen hittar man enligt Håkansson (1982) i 
omgivningen och atmosfären. Han menar att man måste titta på sammanhanget där relationen 
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utspelar sig. Hur marknadsstrukturen ser ut har en stor påverkan och då menar författaren hur 
benägen marknaden är att förändras och hur många aktörer som finns tillgängliga. Robin på 
Walk & Run beskriver marknaden som statisk eftersom att det är få förändringar på 
marknaden. Samtliga leverantörer har utvecklat strategier för var och hur de vill synas på 
marknaden och vilka butiker som då blir strategiskt viktiga.  
 
Hedén och McAndrew (2005) menar att det är viktigt att detaljisten har kännedom om 
leverantörens kundpolitik, då detaljisten på så sätt kan få reda på vilka butiker som är 
strategiskt viktiga för leverantören. Samtliga leverantörer anser att relationen till de stora 
kedjorna är viktig då de står för ca 50 % utav marknadens omsättning. Kedjorna blir då 
strategiskt viktigt för leverantörerna att finnas hos. Enskilda butiker kan också vara strategiskt 
viktiga för leverantörerna men här skiljer det sig mellan de olika företagen vilka butiker som 
är av intresse. Exempelvis är Olssons Sport viktiga för leverantören Walk & Run då de är 
specialiserade på racketsporter. Karin berättar att Anderssons Shop som är ensamma om att 
som sportbutik enbart vända sig till kvinnor är för många märken strategiskt viktig. En av 
leverantörerna, Andreas på Several Brands, förklarar att försäljningsvolymen har stor 
betydelse i deras relation med återförsäljare. Dock menar han att om det är en butik med hög 
image och status är den lika viktig för dem som en av de butikerna med hög 
försäljningsvolym. Det visar på hur företaget delar in sina återförsäljare efter hur strategiskt 
viktiga de klassas som.  
 
Håkansson (1982) menar att graden av dynamik är en påverkande faktor. Om två företag har 
en nära relation ökar deras kännedom om varandra vilket är till en fördel. Annika på Flåset AB 
nämner att det är en fördel för företaget att ha en nära relation, framförallt till sina stora 
detaljister då det är större sannolikhet att de då får ta del av detaljisternas framtida strategiska 
ändringar. Det kan även ses utifrån vad Andreas på Several Brands menar då han förklarar att 
en bra relation är avgörande för ett bra samarbete under lång tid.   
 
Produkt kedjan består utav producenter, leverantörer, detaljister och konsumenter. Håkansson 
(1982) menar att positionen i kedjan spelar in och påverkar relationen mellan företagen. Som 
vi har skrivit i avsnittet om nätverk påverkas relationen av alla delar i kedjan. Även om vi i 
studien har valt att titta på relationen mellan leverantörer och detaljister går det inte att bortse 
från den påverkan som producenter och konsumenter har på relationen. Som vi tidigare nämnt 
så menar flera av detaljisterna att efterfrågan av ett varumärke ifrån konsument påverkar dem 
i inköpsbesluten. Samtidigt säger Sune att om de väljer att plocka bort ett varumärke, som 
brister i exempelvis service och relationsskapande, ur sortimentet måste det kunna ersättas av 
ett varumärke med motsvarande produkter. Därmed menar flera detaljister att om starka 
varumärken som brister i relationsbyggandet även skulle fokusera på den biten, utöver själva 
produkten, skulle det generera i mer samarbete och därmed ökad försäljning.  
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5.  Slutsats samt avslutande diskussion 
I kapitlet nedan redogörs de slutsatser som vi kommit fram till under studiens gång. Vi 
använder oss av våra tidigare problemformuleringar för att underlätta för läsaren. I kapitlet 
för vi även en avslutande diskussion där vi har givit förslag till vidare forskning.  
 

5.1 Slutsats 

Under analysen har vi kunnat se vissa skillnader i hur detaljisterna och leverantörerna 
upplever att arbetet med relationer fortlöper. Det finns dock många områden där parterna är 
överens. Vi upplever att leverantörerna sinsemellan är överens i majoriteten av frågorna som 
har tagits upp i arbetet. Hos detaljisterna har det varit lite mer skillnad i åsikter men även 
många likheter. Vi kommer nu att presentera de slutsatser som vi utifrån analysen har gjort. 
 
Vad har varumärkets styrka för inverkan på relationen? 
Att ett starkt varumärke har påverkan på relationen har framkommit tydligt genom vår 
undersökning. Utifrån detaljistens perspektiv har vi uppfattat att varumärket är av betydelse 
då det är ett starkt varumärke som efterfrågas av konsumenten vilket gör att det är det som 
lockar in kunden till butiken. Av den anledningen väljer detaljisten att arbeta med starka 
varumärken. 
 
Det vi också har uppmärksammat är att flera av detaljisterna menar att varumärkets styrka 
påverkar på, om inte annat konsumentens val av produkt, vilket i sin tur har inverkan på vilket 
inköpsbeslut de tar. Men samtidigt menar flera av detaljisterna att vid vissa tillfällen väljs 
ändå ett starkt varumärke bort, men endast om det finns ett annat varumärke som kan ersätta 
den platsen.  
 
Om vi istället ser utifrån leverantörens perspektiv har vi kommit fram till att de måste ha ett 
starkt varumärke för att det ska få konsumenten att efterfråga produkterna. Men samtidigt har 
vi förstått att om leverantören har ett starkt varumärke samt en god relation till sina 
återförsäljare medför det att butikerna väljer det varumärket före en annan leverantör med 
endast ett starkt varumärke. Utifrån det kan vi se hur relationen har betydelse för detaljistens 
val av varumärken. 
 
Hur inverkar nätverket på relationen mellan leverantör och detaljist? 
Vad har leverantörens och detaljistens storlek för påverkan på relationen dem i mellan?  
Vi har under arbetets gång upptäckt att det är ett generellt problem då många personer skall 
samordnas för att relationen skall fungera. Där ser vi en bristande kommunikation hos flera av 
respondenternas företag. Fokus ligger ofta på den enskilda relationen istället för att se 
helheten.  
 
Vi har också fått den uppfattningen om att alla parter i nätverket är viktiga för att produkten 
skall kunna gå från producent till slutkonsument. Det gör att relationen måste ses som en 
helhet i hela nätverket istället för att den avskiljs till endast en företeelse mellan detaljisten 
och leverantören då både producenten och konsumenten spelar in.  
 



  41 

Under intervjuerna med respondenterna har vi sett att storleken hos detaljisten inte alltid har 
betydelse utan det är snarare hur strategiskt viktig butiken är för leverantören. Men vi har 
dock sett tendenser på att storleken på respektive företag har inverkan på relationen i 
nätverket. Utifrån detaljisternas perspektiv kan vi se att de butiker som tillhör en större kedja 
upplever att det är fler personer som är involverade vilket kan komplicera relationen. Vidare 
har vi noterat att de större detaljisterna köper in större volymer vilket leder till att de får större 
makt att påverka leverantörerna men även att de får en närmare relation. Ur leverantörernas 
synvinkel har vi förstått att de anser att det underlättar att arbeta med kedjorna i själva 
införsäljningsarbetet. Det på grund utav att företaget bara behöver ha kontakt med några få 
personer på huvudkontoret för att sälja in till alla butiker i kedjan. Leverantören får då en nära 
kontakt med inköparen vilket leder till en lång relation.  
 
Vilka faktorer spelar in i relationsbyggandet? 
Vi har under arbetets gång insett att det är oerhört många olika faktorer som spelar in i 
relationsbyggandet. Utöver de faktorer som nämns i avsnitten om varumärken och nätverk har 
vi utifrån teori och vårt empiriska arbete funnit ett antal faktorer som vi upplever som 
viktigare i byggandet av relationer. Det mest grundläggande för att skapa en relation är 
innehållet i själva relationen. Om man ser relationen utifrån ett kortsiktigt perspektiv är det 
framförallt tre faktorer som spelar in vilka är produkt, information och finansiellt.  
 
Vi har funnit att produkten spelar stor roll. Om företaget inte har en ”bra” produkt finns det 
enligt både detaljister och leverantörer ingen mening med att överhuvudtaget påbörja en affär. 
För att detaljisten skall kunna sälja produkten till slutkonsumenten är produktinformation och 
kunskap av stor vikt. Samtliga leverantörer och detaljister menar att det är viktigt med en rak 
och tydlig kommunikation för att förebygga missförstånd. Den finansiella faktorn spelar in på 
två olika sätt. Dels är det viktigt för alla inblandade att det är bra marginaler på produkterna. 
Om lönsamheten är dålig på produkten blir det inget återköp från detaljisten. Det finansiella 
spelar även in i hur viktig en leverantör anser att detaljisten är. Ju större volymer en detaljist 
handlar med desto viktigare är det för leverantören att det finns en bra relation mellan 
företagen. 
 
För att få en långvarig relation har vi sett att det sociala samspelt är av stor vikt. Vi har förstått 
att affärerna i branschen förr var baserade enbart på relationer men i och med hårdare 
konkurrens har företagen flyttat fokus till lönsamheten. Både detaljister och leverantörer 
menar idag att det sociala utbytet är viktig men det betyder inget om innehållet i övrigt är 
dåligt. Vi kan dock konstatera att det är människor som gör affärer och att personerna 
påverkar affärens utgång. Därför spelar personkemin en stor roll i den långvariga relationen. 
 
När vi tittar på relationen ur ett vidare perspektiv kan vi se att marknadsstrukturen påverkar. 
Dels hur många aktörer det finns att välja mellan men också hur benägen marknaden är att 
förändras. Det i sin tur påverkar hur nära relation parterna bör ha till varandra. 
 
Det vi kan konstatera efter att ha analyserat de faktorerna är att det i slutändan kommer 
tillbaka till pengar. Alla företagen är intresserade av att tjäna pengar och få en bra lönsamhet 
inom företaget. För att kunna tjäna pengar krävs det att man säljer sina produkter och som 
Zineldin (2000) skriver är relationer ett av många redskap för att få återkommande kunder.  
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Hur skiljer sig de olika leverantörernas arbete med att skapa en god relation till sina 
återförsäljare? 
 
Vi har under vår undersökning och genomförda intervjuer upptäckt att leverantörernas arbete 
inte skiljer sig nämnvärt sinsemellan. Däremot ser vi att den enskilda leverantörens arbete ut 
mot sina återförsäljare skiljer beroende på vilken strategisk betydelse återförsäljaren har för 
leverantören. Återförsäljare som är strategiskt viktiga för leverantörerna är de stora kedjorna 
som har stor försäljningsvolym samt de mindre nischade butikerna som är specialiserade inom 
en viss kategori. Där ser vi en skillnad gentemot de resterande återförsäljarna där 
leverantörerna är mer måna om sina strategiskt viktiga detaljister.  
 
Vi anser att listan med årets leverantör är intressant och ett bra hjälpmedel för leverantörerna i 
sitt arbete med att skapa mervärde för detaljisterna. Dock anser vi att listan inte är helt 
tillförlitlig i sin undersökning. På grund av att det bara är 100 detaljister av 500 som har svarat 
på undersökningen är reliabiliteten låg. Då leverantörerna har olika kunder de anser är 
strategiskt viktiga för dem hade det varit mer intressant att se en undersökning där sportfack 
har graderat leverantörerna utifrån hur bra de är i sitt bemötande till sina strategiskt viktiga 
kunder. 
 
Under arbetets gång samt efter genomförda intervjuer med våra respondenter har vi kommit 
fram till att det inte bara krävs underhåll och arbete ifrån leverantörens håll. Även detaljistens 
vilja att samarbeta och vara engagerad är lika viktig. Med den uppfattningen skulle vi vilja 
knyta ihop säcken genom att säga….  

 
...It takes two to tango. 

5.2 Avlutande diskussion 

Vi visste tidigt att det var något ämne inom sportbranschen som vi ville rikta oss till i vår 
uppsats. Efter att ha läst tidningen Sportfack där årets leverantör listas samt efter att ämnet 
tagits upp under en föreläsning av Anders Hedén under hösten kom vi på vår idé. Idén om att 
försöka ta reda på vilka faktorer som påverkar att leverantörerna hamnar på topplacering i 
årets leverantör. Vi valde att fokusera på relationens betydelse samt varumärkets betydelse.  
 
Det finns mycket teorier om både relationer samt varumärken vilket har gjort att det ibland 
varit svårt att välja ut det som verkligen syftar till det vi tänkt undersöka. Men det har också 
underlättat genom arbetets gång då det inte varit ett problem att hitta fakta kring de ämnen vi 
berört.   
 
Trots att vi tidigt tog kontakt med leverantörer samt detaljister till studien var det svårt att få 
svar. Många av leverantörerna var inte villiga att ställa upp på intervju på grund av tidsbrist 
då de hade deadline av införsäljning under den perioden. Det har medfört att vi sent fick 
försöka hitta nya företag vilket försenade arbetsprocessen. Trots det har vi lyckats få tag på en 
av de två största leverantörerna, vilket var ett av våra mål för att kunna jämföra om arbetet 
skiljer mellan små och stora leverantörer. Att vara ännu tidigare ute är något att tänka på till 
framtida studier. 
 
Ämnet som vi studerat har varit väldigt intressant och lärorikt för vår kunskap samt 
utbildning. Det som har varit roligt med arbetet är att ämnet ligger i tiden och att vi tror oss se 
en vidare utveckling av relationsarbetet mellan detaljist och leverantör inom en snar framtid. 
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Hade vi inte haft tidsbegränsning samt gjort en djupare studie skulle det varit intressant att 
kontakta ännu fler leverantörer samt detaljister för att verkligen gå in på djupet. I det stora 
hela har vårt samarbete fungerat bra då vi tillsammans har kunnat diskutera oss fram till ett 
resultat. Ett resultat som vi bedömer kan vara intressant för både leverantörer samt detaljister 
inom sportbranschen att ta del av inför framtiden.   
 
Avslutningsvis har det varit mycket intressant att få ta del utav detaljisternas och 
leverantörernas tankar under de utförda intervjuerna. Under arbetets gång har vi fått flera nya 
uppslag till vidare forskning inom området som vi här vill dela med oss av. 

5.2.1 Förslag till vidare forskning 
Trenden av ett ökat intresse för hälsa och träning gör att sportbranschen därför spås en god 
framtid. Att sportbranschen får ökat fokus tror vi kommer att innebära att fler varumärken 
försöker ta sig in på marknaden vilket höjer konkurrensen ytterligare. Därmed kommer 
leverantörens arbete utöver själva kärnprodukten att vara ännu mer betydelsefull i framtiden. 
Att göra en vidare forskning inom samma område om några år och följa upp för att se om en 
förändring sker skulle vara intressant.    
 
Vi ser det även som intressant att göra en liknande undersökning som sportfack årligen 
genomför. Dock ser vi att det då hade varit intressant att, som vi tidigare nämnt, endast 
undersöka de återförsäljare som respektive företag anser som strategiskt viktiga för just deras 
företag. 
 
Sportbranschen är i stor förändring där man går från oberoende detaljister till mer och mer 
centralstyrda kedjor. Fokus håller på och har i viss mån redan flyttats från relationer till 
lönsamhet. Det hade varit intressant att titta på och jämföra sportbranschen med 
modebranschen för att se vilka skillnader man kan se hur de olika branscherna arbetar med 
relationer mellan detaljister och leverantörer. 
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Bilaga 1. Intervjuguide för detaljister 

 

Intervjuguide för fallstudie om relationens betydelse mellan 
leverantör & detaljist inom sporthandelsbranschen. 

 
Grunddata: 
Företagets namn:    Företagsstart i Sverige år: 
Omsättning:     Antal anställda: 
Ägare och ägarstruktur: 
Den intervjuades namn:    Position: 
Antal butiker:  
 
Hur lyder er affärsidé? 
 
Inledande frågor: 
 
Vilken position har ni på den svenska marknaden idag? 
 
Vilka är era största konkurrenter? 
 
Hur många varumärken/leverantörer har ni samarbete med idag? 
 
 
1. Relationsrelaterade frågor: 
 
1.1 Vilken betydelse har en bra relation mellan ert företag och era leverantörer för er? 
 
1.2 Upplever ni skillnad i olika leverantörers bemötande och intresse för er? 

• Olika för stora eller små leverantörsföretag? 
 
1.3 Jobbar ni aktivt med relationsbyggande till era leverantörer? Och hur anser ni att 
leverantörerna arbetar med att vårda relationen till ert företag? 

• Hur sker skapandet av en relation till en leverantör? 
• Hur arbetar ni med att underhålla den relationen?  
 
 

1.4 Har ni någon form av segmentering av era leverantörer? 
• Anledning till det? 

 
1.5 Skiljer sig ert arbete på något sätt mellan olika leverantörer/varumärken? 

• Hur skiljer arbetet? 
 

1.6 Hur uppfattar ni att maktfördelningen ser ut mellan ert företag och era leverantörer? 
• Skiljer sig maktbalansen till olika leverantörer och vad kan i så fall 

anledningen till det vara? 
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2. Produktrelaterade frågor: 
 
2.1 Hur har utvecklingen av produkter/sortiment sett ut i butikerna? 

• Breddning 
• Nya områden 

 
2.2 Påverkar produkternas kvalitet relationen mellan er och leverantören? 
 
2.3 Finns det någon möjlighet för er att kunna påverka produkten efter individuellt behov? 
(Ex färger, egen kollektion etc) 

• Upplever ni en skillnad hos olika leverantörer att kunna påverka detta? 
 
2.4 Har ni som återförsäljare möjlighet att kunna påverka leveranstid och villkor? 

• Skiljer det sig mellan olika leverantörer och i så fall på vilket sätt? 
• Påverkar leverantörernas förmåga att hålla leveranstider relationen? 

 
 
3. Informationsutbyte: 
 
3.1 Hur upplever ni leverantörernas förmåga att dela med sig av information? 
 
3.2 På vilket sätt sker informationsutbytet? Tekniskt eller personligt?  

• Hur påverkar det värdet i relationen? 
• Kan sättet att informera se olika ut mellan olika leverantörer? 
 

 
4. Frågor relaterade till varumärket:   
 
4.1 Har er uppfattning av leverantörens varumärkesimage någon påverkan på er relation till 
leverantören?   
 
4.2 På vilket sätt anser ni att ett varumärkes styrka har för betydelse och påverkan på 
relationen till den leverantören? (lojalitet, trygghet etc.) 

• På vilket sätt påverkar varumärkets styrka inköp av produkter? 
 
4.3 Upplever ni någon skillnad i relation mellan leverantörer med starkare respektive svagare 
varumärke? 

• Hur? 
 
 
5. Socialt: 
 
5.1 Hur uppfattar ni leverantörens arbete för att skapa en relation utöver kärnprodukten? 
(Evenemang, middagar etc) 
 
5.2 Är leverantörerna lättillgängliga? 

• På vilket sätt påverkar det relationen? 
 

5.2 Hur ser ni på leverantörens reklamationshantering? 
• Finns det något system för hanteringen? 
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• Skiljer det mellan olika leverantörer? (storlek på företaget, starkt/svagt 
varumärke etc)  
 

5.3 Hur upplever ni leverantörens arbete med säljstöd? (Clinics, Mässor, Affärsresor, 
Kampanjer, Displayer, annat) 

• Kan det skilja mellan olika leverantörer? 
• På vilket sätt påverkar det er uppfattning om leverantören? 

 
6. Finansiella frågor: 
 
6.1 Sker det en indelning av leverantörer och varumärken på något sätt? (ex A, B, C- 
leverantörer, utefter storlek eller starkt/svagt varumärke eller annat)  
 
6.2 Hur uppfattar ni att storleken på transaktionerna har betydelse i relationens betydelse? 
 
6.3 Hur uppfattar ni leverantörers intresse av er lönsamhet på produkterna? (marginaler, 
rekommenderat utpris) 

• Ser ni ett avvikande intresse hos olika leverantörer? (p.g.a. storlek på 
butik eller annan orsak) 
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Bilaga 2. Intervjuguide för leverantörer 

 

Intervjuguide för fallstudie om relationens betydelse mellan 
leverantör & detaljist inom sporthandelsbranschen. 

 
Grunddata: 
Företagets namn:    Företagsstart i Sverige år: 
Omsättning:     Antal anställda: 
Ägare och ägarstruktur: 
Den intervjuades namn:    Position: 
 
Hur lyder er affärsidé? 
 
Inledande frågor: 
 
Vilken position har ni på den svenska marknaden idag? 
 
Vilka är era största konkurrenter? 
 
Hur många återförsäljare har ni samarbete med idag och hur arbetar ni med dem? 
 
 
1. Relationsrelaterade frågor: 
 
1.1 Vilken betydelse har en bra relation mellan ert företag och era återförsäljare för er? 

• Vilken påverkan har det på företagets image, varumärket eller annat? 
 
1.2 Jobbar ni aktivt med relationsbyggande till era återförsäljare? 

• Hur sker skapandet av en relation? 
• Hur arbetar ni med att underhålla den relationen?  

 
1.3 Skiljer sig ert arbete på något sätt mellan olika återförsäljare? 

• Hur skiljer arbetet? 
• Ger ni mängdrabatt till återförsäljare och kan det i så fall skilja mellan 

återförsäljare? 
 

1.4 Hur uppfattar ni att maktfördelningen ser ut mellan ert företag och era återförsäljare? 
• På vilket sätt skiljer sig maktbalansen till olika återförsäljare? 

 
 
2. Produktrelaterade frågor: 
 
2.1 Hur har utvecklingen av produkter/sortiment sett ut inom företaget? 

• Breddning 
• Nya områden 
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2.2 Finns det någon möjlighet för återförsäljaren att kunna påverka produkten efter deras, 
individuella behov? (Ex färger, egen kollektion etc) 
 
2.3 Har återförsäljaren möjlighet att kunna påverka leveranstid och villkor? 

• Skiljer det sig mellan olika återförsäljare och i så fall på vilket sätt? 
 
 
3. Informationsutbyte: 
 
3.1 Hur delar ni med er av information till era återförsäljare? 

• Får alla återförsäljare ta del av likvärdig information eller sker det en 
segmentering? 

 
3.2 På vilket sätt sker informationsutbytet? Tekniskt eller personligt?  

• Kan det skilja mellan olika återförsäljare beroende på relation? 
 
 
 
4. Frågor relaterade till varumärket:   
 
4.1 Vad vill företaget förmedla med varumärket? 

• Varumärkets identitet 
• Image 
• Företagsidentitet 
• Kvalitet 

 
4.2 Vad anser ni att ert varumärkes styrka har för betydelse och påverkan på relationen till 
återförsäljare? (lojalitet, trygghet etc.) 

• På vilket sätt påverkar varumärkets styrka inköp av produkter? 
 
4.3 Hur genererar ert varumärke ett värde för er i kontakten med återförsäljare? 

• Höjer kundlojaliteten 
• Attrahera nya återförsäljare 
• Bättre förhandlingsposition 
• I köpsbeslutet 

 
 
5. Socialt: 
 
5.1 På vilket sätt arbetar ni för att skapa en relation utöver kärnprodukten? (Evenemang, 
middagar, annat) 
 
5.2 Hur ser er reklamationshantering ut? 

• Finns det något system för hanteringen? 
 

5.3 Är säljstöd en viktig del i ert arbete och på vilket sätt arbetar ni med det? 
• Clinics 
• Mässor 
• Affärsresor 
• Kampanjer 
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• Displayer 
 
 
 
6. Finansiella frågor: 
 
6.1 Sker det en indelning av återförsäljare på något sätt? (ex A, B, C- kunder, utefter storlek 
på butik eller annan)  
 
6.2 Har storleken på transaktionerna betydelse i relationen till återförsäljare? 

• Sker här en segmentering av återförsäljare? 
 
6.3 Hur viktigt är det för er att kunden (återförsäljaren) har en bra lönsamhet på produkten 
och kan det ske en segmentering mellan olika återförsäljare? 

• Marginaler 
• Prispålägg 
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Bilaga 3. Årets Leverantör 
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