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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som bidragit till och engagerat sig i denna uppsats. Framförallt 

vill vi rikta ett stort tack till de medverkande företagen och respondenterna för att de tagit sig tid 

att ställa upp på en intervju, delat sina tankar och reflektioner och på så vis bidragit med 

underlag till uppsatsen. Vi vill även tacka vår handledare Ann-Sofie Köping Olsson, som genom 

värdefulla råd och givande feedback har guidat oss genom uppsatsskrivandet. Slutligen vill vi 

tacka nära och kära samt opponenterna som har lyssnat och uppmuntrat under arbetets gång. 

  



 

 

Abstract 

Two of the strongest mechanisms behind the extensive structural change in trade are the rapid 

growth of digitalization and e-commerce. New opportunities have changed the purchasing 

behavior as well as the trading structures. In order to remain competitive on the market, 

companies need to change their traditional structures, become more agile and start collaboration 

with external actors in so-called network organizations. Many e-tailers therefore choose to 

outsource activities such as warehousing and deliveries in order to be able to focus on their core 

competence. Dropshipping as a logistic business model enables direct delivery from the 

supplier without any physical involvement from the e-tailers. Consequently, the parties are to a 

large extent depending on each other's knowledge, resources and good intentions. This study has 

been designed to investigate how e-tailers how they relate to their supplier relationships when 

dropshipping is used as a supply strategy. The aim of the study is also to create a 

deeper understanding of how dropshipping affects the intensity and dependency of supplier 

relationships and how e-tailers handle any conflicts that arise. 

 

The study shows that technical integration might replace personal interaction and the cooperation 

will mainly be focused on technical solutions. Technical integration will thus become the main 

source of a deeper cooperation and likewise be important for the financial outcome. The majority 

of the respondents express that the dropshiping process does not require personal interaction, but 

might be necessary when it comes to solve problems that may arise. The participating companies 

primarily try to solve any problems and conflicts through dialogue. If a conflict arises and the 

problem cannot be solved, the e-tailer will most likely end the business relationship anyhow. For 

a e-tailer who has access to an internal warehouse, repeated conflicts with the supplier might 

lead to the products being taken into its own warehouse instead. The study shows that the 

supplier's commitment and willingness to adapt to the e-tailer's needs, is closely associated to the 

e-tailer 's purchasing power. The relative negoatiating power will thus have a direct impact on 

the business development. 

 

 

  



 

 

Sammanfattning 

Digitaliseringen och e-handelns starka tillväxt är två av de mest centrala drivkrafterna bakom 

den omfattande strukturomvandlingen som pågår inom handeln. Nya förutsättningar har 

förändrat såväl köpbeteende som handelsstrukturer. För att fortsätta vara konkurrenskraftiga 

behöver företag bli mer agila och istället samarbeta med externa aktörer i så kallade 

nätverksorganisationer. Många e-handlare väljer därför att outsourca aktiviteter såsom 

lagerhållning och leverans för att istället kunna fokusera på sin kärnkompetens. En allt vanligare 

varuförsörjningsstrategi inom e-handeln är dropshipping. Denna strategi innebär att varorna 

skickas direkt från leverantören till slutkunden utan att behöva passera e-handlaren. Detta får till 

följd att parterna i hög grad blir beroende av varandras kunskaper, resurser och intentioner. 

Denna studie har haft som syfte att undersöka hur e-handlare bygger upp sina 

leverantörsrelationer när dropshipping används som försörjningsstrategi men också att skapa en 

djupare förståelse för hur dropshipping påverkar intensiteten och beroendeförhållandet i 

leverantörsrelationerna. 

 

Studien utgår ifrån en kvalitativ forskningsstrategi där e-handlare som använder sig av 

dropshipping som varuförsörjningsstrategi har intervjuats. Studien visar att teknisk integration 

kan ersätta personlig interaktion och att samarbetet främst kommer att kretsa kring tekniska 

lösningar. Dessa lösningar stärker inte bara e-handlarens känsla av kontroll utan är också en 

förutsättning vid en ökad orderingång. Teknisk integration blir därmed den främsta källan till ett 

fördjupat samarbete och kommer ha betydelse för det ekonomiska utfallet. Majoriteten av 

respondenterna upplever att personlig kontakt är mindre viktigt i ett dropshippingsammanhang 

men att det kan vara nödvändigt för att lösa problem som uppstår. De medverkande företagen 

uppger att de i första hand försöker lösa eventuella problem och konflikter genom dialog. De 

bakomliggande orsakerna till att en konflikt uppstår kan anses vara mindre viktiga och om 

problemet inte kan lösas kommer e-handlarna med största sannolikhet att avsluta 

affärsrelationen. För ett företag som har tillgång till ett internt lager kan upprepade konflikter 

leda till att produkterna istället tas in i eget lager. Studien visar att e-handlarens köpkraft har stor 

betydelse för leverantörens engagemang och vilja att anpassa sig till e-handlarens behov. 

Förhandlingspositionen kommer därmed att få en direkt inverkan på relationens utveckling.  

 

Nyckelord: Dropshipping, interorganisatoriska relationer, interaktion, integration, konflikt, 

förhandlingsstyrka.   
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1 Inledning 

I denna uppsats undersöks relationen mellan e-handlare och leverantörer i en dropshippingkontext 

och vad den specifika varuförsörjningsstrategin får för konsekvenser för parternas relationer till 

varandra. Det inledande kapitlet syftar till att ge en förståelse för hur digitaliseringen har bidragit 

till framväxten av nätverksföretag, där företag i allt större utsträckning förlitar sig på extern 

kompetens. Därefter presenteras outsourcing och dropshipping, med dess möjligheter och 

utmaningar. I anslutning till detta kapitel kommer vikten av interorganisatoriska samarbeten 

behandlas för att sedan mynna ut i en problemdiskussion. Därefter läggs studiens syfte fram, följt 

av de frågeställningar studien ämnar besvara. 

 Bakgrund 

I takt med att samhället och förutsättningarna förändras utvecklas handeln och antar nya former där 

gamla affärsmodeller utmanas och slås ut av nya. Digitaliseringen och e-handelns starka tillväxt 

anses vara två av de mest centrala drivkrafterna bakom den omfattande strukturomvandlingen som 

pågår inom handeln (Svensk Handel, 2016). Bara i fjol öppnade 2 173 nya webbshoppar vilket 

motsvarar en ökning med 800 % under en tioårsperiod (Yttergren, 2018). Detta kan ställas mot den 

konventionella handeln där ökningen var 89 %. Handeln är, har alltid varit och kommer troligtvis 

alltid att vara där kunderna är, och när kunderna flyttar ut på nätet följer handeln med (Svensk 

Handel, 2016). Till följd av digitaliseringen har handeln fått anpassa sig till ett alltmer gränslöst 

förhållningssätt (Hofbauer, 2018).  Konsumenterna har fått helt nya vanor och möjligheter att enkelt 

kunna jämföra priser och kvalitet innan de genomför köpet (Svensk Handel, 2016). Kunder kan idag 

välja mellan miljontals produkter och det geografiska avståndet ses inte längre som en begränsning 

(Rabinovich, Rungtusanatham & Laseter, 2008; Teece, 2010). Transparensen har inneburit en högre 

konkurrens där kunderna har nått en position där de kan agera som prispressare på marknaden 

(Svensk Handel, 2016). Detta har i sin tur öppnat upp för nätjättar som Amazon, Wish och Fyndiq 

som med sina låga priser och sitt breda produktutbud sätter press på handeln (Blixt, 2018). För att 

kunna hålla sig kvar på marknadens spelplan tvingas många företag att se sig om efter nya effektiva 

och innovativa lösningar (Hagberg, Sundström, & Egels-Zandén, 2016).  

 

E-handelns prestationer avseende orderfulfillment, det vill säga alla åtgärder som krävs för att ta 

emot, bearbeta och leverera en order till slutkunden, är i högsta grad avgörande för e-handelns 

existens och möjlighet att konkurrera med fysiska butiker (Rabinovich & Bailey, 2004). 

Orderfulfillmentprocessen betraktas dock som en av de svagaste länkarna inom e-handeln (Ayanso, 
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Diaby & Nair, 2006; Rabinovich & Bailey, 2005). Stora geografiska avstånd i kombination med 

kundernas krav på snabba leveranser och ett brett produktsortiment gör att e-handeln brottas med 

frågor som berör hur orderfulfillmentprocessen bäst ska utformas för att tillgodose kundernas krav 

med en bibehållen lönsamhet (Ayanso et al., 2006). För att fortsätta vara konkurrenskraftiga i det 

nya affärslandskapet behöver företagen förändra de traditionella strukturerna, bli mer agila och 

istället samarbeta med externa aktörer i så kallade nätverksorganisationer (Iansti & Levien, 2004; 

Paramartha, Iacob & Hillegersberg, 2016). Selander et al. (2013) menar att företag har gått från att 

vara centrerade till att bli mer ekosystembaserade, där länkarna mellan de enskilda delarna 

producerar mer än summan av de enskilda delarna. Såväl Iansti och Levien (2004) som Selander et 

al. (2013) hävdar att dessa ekosystem har blivit centrala delar i moderna verksamheter, men Iansti 

och Levien (2004) lyfter även fram att dessa ekosystem skapar många utmaningar för företagen. 

Till dessa hör att identifiera det bästa sättet att generera värde i nätverket, utveckla lämpliga 

skyddsmetoder mot opportunistiskt beteende samt välja lämpliga aktörer att samarbeta med (Iansti 

& Levien, 2004). Dessa nätverk av distributörer, leverantörer, outsourcingföretag tillsammans med 

en mängd andra företag påverkar utformandet och leveransen av det egna företagets erbjudande, 

varför samtliga parters individuella insats blir viktig. En enskild svaghet i något av leden kan 

därmed undergräva det slutgiltiga resultatet (Iansti & Levien, 2004).  

 

Nätverksföretag kan beskrivas som en organisationsform som befinner sig mellan det vertikalt 

integrerade företaget, där samordningen sker genom ett hierarkiskt ledningssystem, och den rena 

marknaden, där samordningen sker av prismekanismen (Edgren & Skärvad, 2010). Framväxten av 

nätverksföretag kan kopplas till den nya informations- och kommunikationsteknologin, 

globaliseringen men också den ökade konkurrensen (Edgren & Skärvad, 2010). Företag har länge 

bidragit till och tvingats hantera ett flertal suboptimeringar1 inom försörjningskedjorna, skriver 

Storhagen (2014). Men den ökade konkurrensen gör att detta inte längre är ekonomiskt hållbart och 

för att uppnå effektivitet måste gemensamma satsningar ske där samtliga aktörer agerar för det 

gemensamma bästa (Storhagen, 2014). I det nya affärslandskapet behöver de enskilda aktörerna 

definiera vad deras kärnkompetens är vilket leder till en specialisering (Storhagen, 2014). Det som 

inte definieras som en kärnkompetens kan med fördel läggas ut på en extern aktör som är bättre 

lämpad att utföra denna aktivitet. Jonsson och Mattsson (2016) menar att om alla aktörer inkluderas, 

från råvara till slutkonsument, skapas en komplett försörjningskedja. Konkurrensen står här inte 

                                                
1 När en enskild åtgärd är icke-optimal ur ett helhetsperspektiv.  
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längre mellan enskilda företag utan mellan försörjningskedjor och därmed måste enskilda beslut 

fattas utifrån ett helhetstänk.  

 Outsourcing och dess betydelse för det nya affärslandskapet 

Ett sätt att skapa en nätverksorganisation är att outsourca delar av verksamheten (Edgren & 

Skärvad, 2010). När en aktivitet överlåts till en extern part kommer en länk att skapas mellan 

parterna och därmed kan det också betraktas som en strategisk allians (Langfield-Smith & Smith, 

2003). Outsourcing, där aktiviteter som tidigare skötts internt läggs ut på extern part, blev populärt 

under tidigt 1990-tal och är fortfarande en utbredd strategi som kan erbjuda flera strategiska 

fördelar (Bals & Turkulainen, 2017; Langfield-Smith & Smith, 2003). Outsourcingstrategier har 

resulterat i att alltmer av företagens värdeskapande processer läggs utanför företagets gränser 

(Edgren & Skärvad, 2010).  

 

Ett ofta framfört argument är att outsourcing gör det möjligt för företag att fokusera på 

kärnverksamheten, vilket är en avgörande faktor för företagets långsiktiga konkurrensförmåga 

(Ellram & Billington, 2001). Detta är särskilt avgörande i verksamheter som präglas av en snabb 

kunskapsutveckling och en hög takt på teknologisk utveckling där omständigheterna gör det svårt 

för företag att vara ledande inom ett brett spektrum av verksamhetsområden (Edgren & Skärvad, 

2010). Att utnyttja externa aktörers kapacitet kan också medföra en snabbare omställning av 

verksamheten, jämfört med vad som är möjligt inom det egna företagets gränser, vilket skapar 

organisatoriskt flexibilitet (Bals & Turkulainen, 2017). Ytterligare en positiv effekt som kommer av 

outsourcing och som framförs av Edgren och Skärvad (2010), är reducerade kostnader. Då 

leverantörer har många kunder knutna till sig kan de uppnå större volymer och på så vis vinna 

stordriftsfördelar2 som sänker styckkostnaden per producerad eller inköpt enhet. 

 Dropshipping 

Definitionen av begreppet outsourcing säger att aktiviteten först ska ha hanterats internt innan den 

överlåts till en extern part (Bals & Turkulainen, 2017) men idéerna bakom outsourcingstrategin är 

idag etablerade och många väljer att, redan vid uppstartstillfället, utkontraktera delar av 

verksamheten. Yao (2017) argumenterar för att fler e-handlare borde lämna traditionella offline-

idéer i varuförsörjningen och istället tillämpa vad han kallar one-stop delivery, även kallat 

dropshipping (se figur 1). Denna strategi innebär att varorna kan skickas direkt från leverantören till 

                                                
2 Stordriftsfördelar uppkommer till följd av storskalig produktion. När produktionsvolymen ökar fördelas de fasta 
kostnaderna på fler enheter, vilket leder till att styckkostnaden per producerad enhet minskar. 
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slutkunden, utan att behöva passera ett lager hos en e-handlare. Till följd av detta kommer e-

handlaren endast överföra information och kassaflöden samt kontrollera materialflödet genom 

redovisning och handelsdokument. I och med att dessa lagringspunkter försvinner kan e-handlaren 

undvika de lagerhållningskostnader såsom hanteringskostnader, kapitalbindning och inkurans3 

(Yao, 2017). 

 

 

Figur 1. Traditionell varuförsörjning vs dropshipping. 

 

Dropshippingstrategin innebär i praktiken en separering mellan försäljning och det fysiska flödet 

där e-handlaren intar en förmedlingsposition samtidigt som lagerfunktionen förflyttas uppströms i 

försörjningskedjan (Rabinovich et al., 2008; Rabinovich & Bailey, 2005). I och med att 

orderfullfilmentprocessen läggs över på leverantören kan e-handlaren istället fokusera på 

kundrelationer och marknadsföring (Yu, Cheong & Sun, 2017). E-handlaren kommer att kunna 

undvika att binda kapital i eget lager men måste samtidigt ersätta leverantören för det merjobb som 

dropshippingen innebär (Khouja, 2001). Leverantören tar följaktligen över delar av materialflödet 

                                                
3 Inkurans avser varor som blivit förstörda och inte kan säljas på grund av att de skadats vid hantering eller transport. 
Det kan även röra sig om produkter som inte kan säljas då de blivit inaktuella. 
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som e-handlare traditionellt har ombesörjt på egen hand i form av material- och lagerhantering samt 

bokning av transportaktiviteter (Rabinovich et al., 2008). Då leveransen kommer att utföras av ett 

oberoende transportbolag är kundens köpupplevelse beroende av nätverkets samlade ansträngning 

och prestation.  

  

Bland de fördelar som lyfts fram med dropshipping nämns ofta besparingar i form av direkta och 

indirekta kostnader, vilka vanligtvis är förenade med den traditionella lagerhanteringen. 

Återkommande argument som talar för dropshipping är minskad kapitalbindning, minskade 

hanteringskostnader samt minskad risk för inkurans, det vill säga att varor går förlorade genom 

skador eller svinn (Khouja, 2001). Netessine och Rudi (2006) lyfter även fram att 

försörjningskedjan som helhet kan gynnas av en dropshippingstrategi i de fall leverantörerna har 

flera återförsäljare knutna till sin verksamhet. Försörjningskedjan kan då dra nytta av 

stordriftsfördelar i såväl transport som lagerhanteringen, med kostnadseffektivisering till följd. 

Följaktligen finns det därför en vinning i att begränsa antalet mellanhänder. Ett flertal studier om 

dropshipping behandlar försörjningsstrategins lämplighet i förhållande till produkternas karaktär. 

Varor med kort livslängd, såsom säsongsrelaterade produkter, anses lämpa sig väl för dropshipping 

då efterfrågan är osäker och tidsbegränsad samtidigt som ledtiden för påfyllnad av lager ofta är lång 

(Ma, Jemai, Sahin & Dallery, 2017). Lagerföring av denna produkttyp är således förenad med stora 

risker eftersom produkterna snabbt kan bli inaktuella och därmed också svårsålda (Khouja & 

Stylianou, 2009). 

 

Med dropshipping som varuförsörjningsstrategi får också mindre e-handlare möjlighet att kunna 

tillhandahålla ett brett produktsortiment, vilket annars inte hade varit ekonomiskt möjligt (Randall, 

Netessine & Rudi, 2006; Gan, Sethi & Zhou, 2010). Större, marknadsledande e-handlare som har 

möjlighet att beställa stora varupartier och lagerhålla dessa kan genom intern hantering uppnå 

stordriftsfördelar och det är därmed inte givet att dropshipping är den mest ekonomiskt gynnsamma 

lösningen för dessa företag (Randall et al., 2006; Yu et al., 2017). Huruvida det är möjligt att 

använda sig av en dropshippingstrategi påverkas också av tillgången till leverantörer på marknaden 

(Randall et al., 2006). Ju fler leverantörer - ju mer talar för dropshipping som distributionsstrategi.  

 

Trots att dropshipping kan ge en rad fördelar är det inte helt oproblematiskt att överlåta 

varuförsörjningen och lagerhållningen till en extern part. Cheong, Goh och Song (2015) liksom 

Rabinovich et al. (2008) lyfter upp bristande informationsöverföring som en reell risk vid 
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dropshipping eftersom e-handlare till fullo inte kan förlita sig på att leverantörens lagerstatus är 

uppdaterad. Trots att kundordern har tagits emot och godkänts av e-handlaren finns det inte några 

garantier för att varan kommer att levereras. Khouja (2001) menar att bristen på 

konsolideringsmöjligheter är ett stort problem med dropshipping. I de fall kunden beställer flera 

varor finns det inga garantier för att varorna kommer att levereras som en samlad order då de kan 

lagerföras av olika leverantörer. Splittrade ordrar leder inte bara till högre transportkostnader utan 

kan även upplevas som störande för slutkunden (Khouja, 2001). Eftersom slutkunden sällan är 

medveten om att e-handlaren använder sig av en dropshippingstrategi kommer kunden att lägga 

skulden på e-handlaren vid eventuella leveransproblem och olägenheter (Yao, Kurata & 

Makhopadhyay, 2008). Kundupplevelsen, såväl som e-handlarens varumärke, riskerar därför att 

skadas om leverantören inte uppfyller sina åtaganden eller presterar väl (Cheong et al., 2015). 

 

 
 

 

 
 

Figur 2. Dropshipping, hybrid strategi samt dual strategi. I den hybrida lösningen fördelas 
olika produkter mellan dropshippingleverantören och e-handlaren. Leverantören lagerför i 
det här fallet fåtöljer och e-handlaren lampor. I en dual strategi sker en parallell 
lagerhållning av samma produkter hos e-handlaren och leverantören. I detta fall  
lagerför e-handlaren och leverantören likadana fåtöljer. 

 

L-lager = Leverantörslager 

E-lager = E-handelslager 

                         Informations och betalningsflöde  

                         Varuflöde 
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Hur ett företag väljer att utforma materialförsörjningen skiljer sig vida åt och beror till stor del på 

vilken miljö företaget verkar i samt e-handlarens bestämda egenskaper och förutsättningar (Khouja, 

2001; Netessine & Rudi, 2006). För att tillgodogöra sig de fördelar samt undvika de nackdelar som 

dropshipping innebär har många e-handlare, precis som Amazon, valt att tillämpa en hybrid 

försörjningsstrategi (se figur 2), där dropshipping används i kombination med internt lager (Khouja, 

2001; Netessine & Rudi, 2006). Lagerhållningen av produkterna fördelas då mellan 

dropshippingleverantören och e-handlaren. Det är mest lönsamt att överlåta lagerverksamheten till 

en extern part när efterfrågan är låg eftersom risken att varor ska förbli osålda ökar och vice versa 

(Chen, Hum, & Sim, 2005). Dropshipping kan även användas parallellt med traditionell 

lagerhållning vilket benämns som en dual strategi (se figur 2) (Ayanso et al., 2006; Netessine & 

Rudi, 2006). Dropshipping blir då ett komplement som kan användas när varan är slutsåld eller när 

det är mest fördelaktigt att skicka varan direkt från leverantören. 

 Interorganisatoriska relationer 

Ford, Gadde, Håkansson och Snehota (2011) menar att affärsverksamheter är beroende av andras 

kunskaper, resurser och intentioner och företag kan därför inte agera på egen hand utan måste 

interagera med varandra. Marknaden är inte bara en ekonomisk mekanism, förklarar Håkansson och 

Snehota (1995) utan grundar sig i hög grad på relationer mellan organisationer eller olika individer 

inom dessa. Företagens resultat är avhängigt hur dessa relationer hanteras, vad som har hänt tidigare 

men också vad parterna har för planer och förhoppningar om framtiden. Affärsrelationer rymmer 

därmed en ekonomisk, kalkylerad del men är också känslostyrd (Ganesan, Brown, Mariadoss & Ho, 

2010). Genom att betrakta affärsnätverken som sociala företeelser, där det sociala kapitalet ligger 

till grund för hur långt samarbetet mellan två parter kan tänkas sträcka sig, har 

organisationsforskningen fått nya perspektiv på hur organisationer fungerar (Batt, 2008). Socialt 

kapital har under 2000-talet varit ett flitigt och vida använt begrepp som tillskrivs värdeladdade och 

subjektiva betydelser som förtroende och förståelse och som ofta är förknippat med idén om att 

gemensamma normer kan föra människor eller organisationer samman (Kwon & Adler, 2014; Batt, 

2008). Inkpen och Tsang (2005) beskriver det sociala kapitalet som de samlade resurserna som 

uppstår och finns tillgängligt inom ett nätverk och som härstammar från de relationer som byggs 

upp mellan individer eller organisationer.  

 

Relationer kan ses som en isolerad företeelse mellan två parter men kan också utgöra ett komplext 

nätverk av relationer, där den enskilda relationen är en del av en större helhet (Håkansson & 

Snehota, 1995). Företag som ingår i ett samarbete med ett annat företag genom ett 
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leverantörskontrakt etablerar vad Inkpen och Tsang (2005) kallar för network tie, det vill säga ett 

band som gör dem till parter i ett nätverk. Detta band blir per automatik en resurs för företagen i 

form av socialt kapital som med tiden kan utvecklas till förtroende. Förtroendet i sig kommer då, 

vid sidan av det formella band som kontraktet utgör, att utgöra ett socialt kapital och därmed kan 

processen ses som självförstärkande. Valet av en specifik samarbetspart kan antingen grunda sig i 

att vi tror att den andre parten vill oss väl, det vill säga på välvilja eller att vi tror att någon är 

kompetent nog att göra jobbet (Dekker, Sakaguchi & Kwai, 2013; Das & Teng, 2001). Dessa två 

aspekter av förtroende kan minska den upplevda känslan av risktagandet men också vara till hjälp 

när företaget ska söka och välja ut en lämplig affärspart. I outsourcingsituationer kommer 

kompetensförtroendet att yttra sig som ett kontraktuellt förtroende där parterna förlitar sig på att det 

som avtalats också kommer att fullföljas, skriver Langfield-Smith och Smith (2003). Välviljan 

kommer i detta sammanhang yttra sig i affärspartens intentioner att utföra detta arbete.  

 

Men med relationer följer också problem (Ford et al., 2011). Ford et al. (2011) pekar ut fem olika 

problematiska aspekter som följer med affärsrelationer. För det första menar författarna att 

relationerna är oregerliga i den bemärkelsen att ingen av parterna kan kontrollera den fullt ut. 

Relationen innebär samtidigt en anpassning där parterna måste försaka en del av sin frihet. Ju mer 

relationen fördjupas - desto mer beroende blir parterna av varandra. Vidare betonar författarna att 

relationer är ovissa. Alla relationer har en tidsdimension med en tolkningsbar historia och en osäker 

framtid. Det går därmed inte att vara säker på hur relationen ska utvecklas. Relationer är också 

krävande och fordrar tid och ansträngning. Desto större investeringar som har gjorts i relationen - 

desto mer kostsam blir den att bryta upp. Den fjärde aspekten av relationernas negativa påverkan 

kopplas till relationens exklusivitet. När en relation etableras kommer en annan, möjlig relation, att 

ställas åt sidan. Relationen kan därmed verka begränsande och leda till konflikter i andra relationer. 

Slutligen konstaterar Ford et al. (2011) att relationer är sticky, syftandes på att övriga parter, 

indirekt, också blir indragna och fastnar i ett nätverk med aktörer som de själva inte har valt. 

Forskare talar om affärsrelationernas mörka sida och pekar på att även stabila relationer kan vara 

känsliga för underliggande krafter som ligger utanför det egna företagets kontroll och som därmed 

kan orsaka skada (Abosag, Yen & Barnes, 2016). Långtgående konflikter är inte bara irriterande, de 

är även kostsamma och skapar en oro för opportunism.  

 

När kommunikationen inte fungerar eller när företagen får koordinationsproblem kommer företagen 

att behöva spendera tid och resurser på förhandling, övervakning och felkorrigering (Yang & Zhao, 
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2016). Om kostnaderna för att styra samarbetet i rätt riktning överskrider vad företaget kan tjäna 

finns det risk för att parterna går skilda vägar. Det är omdiskuterat huruvida denna typ av 

kontrollmekanismer är förenligt med förtroende eller om de i själva verket skadar parternas relation 

(Langfield-Smith & Smith, 2003). Ett ömsesidigt beroende av en specifik resurs tycks binda 

samman parter på ett sätt som går bortanför kontraktets juridiska tillämpning men bara så länge som 

ingen av parterna hittar ett lika, eller kanske ännu mer effektivt sätt att tillgodose sina behov 

(Nyaga, Whipple & Lynch, 2010).  

 

Håkansson och Snehota (1995) har i sina studier av interorganisatoriska relationer konstaterat att 

formella kontrakt är ineffektiva när det kommer till att hantera osäkerhet, konflikter och kriser som 

uppstår vilket, enligt författarna, är en förklaring till att affärsrelationer ofta är informella till sin 

karaktär. Abosag et al. (2016) menar att allt som oftast är affärsrelationer varken bra eller dåliga, 

utan ligger någonstans däremellan, och att organisationer aldrig kan komma ifrån de risker som 

etablerandet av en relation innebär. Forskning pekar på att ett visst mått av så kallade funktionella 

konflikter snarare är eftersträvansvärt, förutsatt att företagen känner förtroende för varandra (Webb, 

2002). I dessa fall kan konflikterna vara utvecklande. Förtroende är särskilt viktigt i situationer som 

är förknippade med stora risker (Langfield-Smith & Smith, 2003). Insikten av att relationer är 

centrala för att nå framgång har utmynnat i strategiska managementansatser som Supplier 

Relationship Management (SRM) (O’Brien, 2014). Enligt SRM-ansatsen är det inte möjligt att ha 

nära relationer med samtliga leverantörer varför vissa relationer bör hållas på en armlängds avstånd 

medan andra fördjupas. SRM har därmed ett selektivt förhållningssätt till affärsrelationer och 

grundar sig i tanken att företag ska sträva efter att bygga upp rätts sorts relation med rätt leverantör 

(O’Brien, 2014; Moeller, Fassnacht & Klose, 2006).  

 Problemdiskussion 

Det digitala affärslandskapet har bidragit till ett gränslöst förhållningssätt och har därmed också 

skapat ett större beroende till nätverkets övriga aktörer (Hofbauer, 2018; Iansti & Levien, 2004).  

I och med de möjligheter som informationstekniken erbjuder har nyetablerade företag alltmer 

kommit att lämna det traditionella affärsupplägget. Det är idag inte självklart vilken typ av 

verksamhet som ska bedrivas internt och många företag tillhandahåller inte ens den produkt eller 

tjänst som saluförs (Schwartz, 2016). Dropshipping kan sägas ha mycket gemensamt med en 

outsourcingsituation då båda lösningarna bygger på att företaget låter en extern part ansvara för 

delar av verksamheten. I praktiken kommer dropshippingstrategin innebära att leverantören tar 

över funktioner som många e-handlare fortfarande betraktar som sin kärnkompetens. Ett företag 
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som överlåter dessa strategiska delar av verksamheten på en extern part riskerar därför att förlora 

kontrollen över verksamheten men också att gå miste om potentiella möjligheter. När 

lagerhållningen minskar kommer kraven på snabbhet, förutsägbarhet och noggrannhet öka och 

därmed blir fungerande logistikprocesser ett måste (Gadde & Hultén, 2009).  

 

Forskning pekar på att arrangemang som innefattar outsourcing eller strategiska allianser ofta 

präglas av misslyckanden vilket kan kopplas till risken att endera parten utnyttjar 

beroendeförhållandet och agerar opportunistiskt (Langfield-Smith & Smith, 2003). I jämförelse 

med affärsrelationer som hålls på en armlängds avstånd präglas outsourcing ofta av risk och 

osäkerhet för bägge parter, konstaterar Langfield-Smith och Smith (2003). Ett återkommande tema 

i diskussionen kring outsourcing handlar därför om hur det interorganisatoriska samarbetet bäst 

bör läggas upp och hur företag kan minska så kallade transaktionskostnader som uppstår på grund 

av informationsasymmetri, opportunistiskt beteende eller institutionella begränsningar (Yang & 

Zhao, 2016). I hopp om att öka effektiviteten och minska informationsasymmetrin väljer många 

företag att etablera nära relationer och integrera sina verksamheter, vilket Huo, Wang, Zhao och 

Schuh (2016) menar är ett svar på den ökade konkurrensen. Huo et al. (2016) menar samtidigt att 

även om integration och informationsdelning kan bidra till att skapa kostnadsbesparingar, förbättra 

företagets prestanda och hjälpa företag att samordna centrala processer, innebär det också ett ökat 

beroende av den andre parten, såväl som en ökad sårbarhet. Integrationen mellan företagen kan 

kräva transaktionsspecifika investeringar vilket låser parterna till varandra och ökar även risken 

för att känslig och hemlig information kommer ut till nätverkets övriga aktörer. Detta kan bli 

särskilt problematiskt när en av parterna har mer makt och därmed kan missbruka den (Huo et al., 

2016). 

 

Andrew Cox (2001a) har i sina studier om maktstrukturer noterat att många författare som studerat 

Supply Chain Management förespråkar ett integrerat tillvägagångssätt mellan köpare och 

leverantörer. Målsättningen är att kunna koncentrera insatserna på ett fåtal utvalda leverantörer i 

förhoppning om att kunna utveckla långsiktiga och nära relationer med dessa. Cox (2001a) 

ifrågasätter denna ansats och menar att för många köpare är detta ett omöjligt mål eftersom det 

integrerade tillvägagångssättet bortser från att köparen inte alltid är i position att fördjupa 

relationerna inom försörjningskedjan. Katsuyoshi och Changju (2015) pekar på att leverantörens 

beroende gentemot återförsäljaren avgörs av hur stor procentuell andel av den totala försäljningen 

som säljs till en viss återförsäljare. Leverantörens existens kan vara beroende av att återförsäljaren 
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fortsätter att handla, men återförsäljaren behöver inte vara i behov av leverantören då det kan 

finnas andra alternativ på marknaden. En stor aktör på marknaden kommer förmodligen sprida 

riskerna mellan ett flertal leverantörer och kan genom sin maktposition diktera villkoren, påverka 

leverantören och pressa priserna (Katsuyoshi & Changju, 2015). På samma vis definieras en 

återförsäljares beroende gentemot leverantören som den procentandel av återförsäljarens totala 

inköp som köps in från en viss leverantör (Katsuyoshi & Changju, 2015). Om transaktionerna med 

den andra parten är betydande utifrån den totala volymen eller värdet, är det kostsamt att ersätta 

den andra parten varför företag helst inte gör det. Den part som inte är i position att ersätta 

motparten är således tvungen att tolerera den andra partens förhandlingsmakt av rädsla att 

relationen ska gå förlorad (Katsuyoshi & Changju, 2015). Denna bild antyder att parternas 

förhållande till varandra representeras av parternas utbytbarhet i transaktionen. Enligt Cox (2001a) 

kommer relationen mellan parterna bero på det relativa maktförhållandet inom den kontext 

parterna befinner sig i.  

 

Huo et al. (2016) menar att tjugohundratalets ekonomi har präglats av en maktförskjutning, där 

återförsäljare och konsumenter inte längre bara är en efterfrågekälla, utan i stor utsträckning kan 

påverka hur värde kan skapas. Enligt författarna kan detta bero på informationsasymmetri mellan 

leverantören och återförsäljaren, då makten tycks öka i takt med att avståndet till slutmarknaden 

minskar. Detta kan kopplas till att leverantörerna i hög grad är beroende av återförsäljarna för att 

kunna definiera slutkundens behov, krav och villkor. Gadde och Hultén (2009) såväl som Liu, 

Hou, Liu och Zhao (2015) pekar på att en förutsättning för att en långsiktig relation mellan köpare 

och leverantörer ska kunna utvecklas är att parterna utbyter aktuell information. Genom att dela 

aktuell information kan parterna inte bara förbättra effektiviteten i försörjningskedjan utan även ge 

bättre service till sina kunder då leverantören kan arbeta proaktivt med förändrade 

marknadsförutsättningar (Gadde & Hultén, 2009; Luo, Sha & Huang, 2013).  

 

När dropshipping används som varuförsörjningsstrategi anses informationsasymmetri vara ett av 

de största hoten mot en fungerande försörjningskedja (Gan et al., 2010; Cheoung et al., 2015). E-

handlaren är ofta bättre insatt i kundernas efterfrågan då de har möjlighet att samla in information 

om vilka varor som kunderna intresserar sig för men kan samtidigt inte styra över leverantörens 

lager eftersom de oftast har flera återförsäljare knutna till sig (Gan et al., 2010). E-handlaren har 

därför incitament att överdriva sin efterfrågan i syfte att få leverantören att bygga upp sitt lager 
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och därmed minimera risken för bristkostnader4. Eftersom leverantören äger lagret och får stå för 

såväl risk som för kapitalbindning är det inte givet att de är villiga att ta e-handlarens åsikter i 

beaktan, konstaterar Gan et al. (2010). E-handlare som använder sig av en dropshippingstrategi är 

i högsta grad beroende av en väl fungerande informationsöverföring för att kunna säkerställa att de 

varor som de tillhandahåller faktiskt är tillgängliga i leverantörens lager (Rabinovich et al., 2008; 

Cheoung et al., 2015). Fungerar inte informationsdelningen riskerar e-handlaren att sälja varor 

som inte levereras, vilket kan medföra kundmissnöje och i värsta fall kundbortfall (Yao et al., 

2008). Dropshipping kommer därmed medföra att e-handlaren hamnar i en beroendesituation (Yao 

et al., 2008).  

 Syfte 

Studien syftar till att undersöka hur e-handlare förhåller sig till sina leverantörsrelationer när 

dropshipping används som strategi för att leverera varor ut till slutkund. Vidare syftar studien till 

att skapa en djupare förståelse för hur dropshipping påverkar intensiteten och 

beroendeförhållandet i leverantörsrelationerna samt hur e-handlare hanterar konflikter i dessa 

relationer. 

 Frågeställning 

• Är ett fördjupat samarbete och personlig interaktion med leverantörerna en förutsättning 

när dropshipping används som försörjningsstrategi? 

• Hur hanterar e-handlare eventuella konflikter som uppstår till följd av att 

dropshippingsamarbetet inte fungerar? 

• Vad har relationen till dropshippingleverantören för betydelse för e-handlarens 

förhandlingsposition? 

 Avgränsning 

För att begränsa studiens omfattning kommer relationen mellan e-handlare och leverantörer endast 

utgå från e-handlarens perspektiv. Vidare har studien inte beaktat att en tredje aktör ofta är 

inblandad, i form av en transportör, och som potentiellt har möjlighet att påverka relationen 

mellan e-handlaren och leverantören. 

  

                                                
4 Bristkostnader uppstår till följd av att en efterfrågad vara inte kan levereras till slutkunden. De orsakas av att varan 
inte finns på lager eller försenade leveranser från produktionen eller leverantörer. 
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2 Teoretisk referensram 

Kapitlet inleds med en beskrivning av transaktionskostnadsteorin, dess styrstrukturer samt 

transaktioners tre kritiska dimensioner. Efter detta följer en redogörelse av ARA-modellen, även 

kallad nätverksmodellen, vars ingående variabler är aktiviteter, resurser och aktörer. Kapitlet 

avslutas med en beskrivning av hur maktförhållandet mellan två parter som ingår en transaktion 

kan förstås. Efter varje avsnitt ges en beskrivning av teoriernas inbördes relation till varandra, 

dess relevans till studien samt hur de kommer att tillämpas. 

 Transaktionskostnadsteorin 

Transaktionskostnadsteorin sträcker sig i sin ursprungliga form tillbaka till 1930-talet då John R. 

Commons lade grunderna för ett nytt sätt att analysera ekonomiska organisationer utifrån de 

kostnader som uppstår i samband med en transaktion, där två parter ska ingå ett avtal (Williamson, 

1985). Marknaden sågs vid denna tidpunkt som det självklara navet för enkla marknadsutbyten 

mellan anonyma köpare och säljare som köpte och sålde standardiserade varor till jämviktspriser, 

det vill säga som regleras av tillgång och efterfrågan (Williamson, 2010). Företagen beskrevs inte i 

termer av hierarkier utan som produktionsfunktioner där produktion, teknik, effektivitetsändamål 

och ekonomiska utfall var centralt för förståelsen av organisationen (Williamson, 1985; 2010). Icke-

standardiserade affärsmetoder, som inte byggde på marknadsmekanismen, möttes med 

misstänksamhet och fientlighet. Commons ifrågasatte, med transaktioner som utgångspunkt, 

marknadsmekanismens suveränitet och lyfte fram specialiserade styrningsstrukturer som ett 

alternativ för att främja kontinuitet (Williamson, 1985; 1991). En annan viktig förgrundsgestalt för 

transaktionskostnadsteorin är Ronald Coase. I artikeln The nature of the firm argumenterar Coase 

för att organisationer kan ta över marknadens funktion och att det inte finns några bestämda 

organisationsgränser (Williamson, 1985).  

 

Transaktionskostnadsteorin fick inte något större genomslag och låg i träda ända fram till 1970-talet 

(Williamson, 1985; 2010). Transaktionskostnadsteorin återuppväcktes då i en ny tappning och fick 

sitt stora genombrott genom Oliver Williams bok Markets and Hierachies från 1975 (Eriksson-

Zetterquist, Kalling & Styhre, 2015). Commons hade tidigare pekat på betydelsen av kontinuiteten i 

utbytesrelationer och menade att transaktioner vilade på tre ben - konflikt, ömsesidighet och 

ordning, något som Williamson tog fasta på (Williamson, 2005). Vidare utgick Williamson från 

Herbert Simons teori om att människan är begränsat rationell och lade till antagandet att människan 

sannolikt är opportunistisk, det vill säga agerar utifrån sitt eget självintresse (Eriksson-Zetterquist et 
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al., 2015; Williamson, 1975). Detta skapar osäkerhet som parterna måste förhålla sig till genom att 

vidta skyddsåtgärder (Williamson, 1975; 1985). Om kontrollmekanismerna för att motverka 

opportunism blir alltför omfattande, säger transaktionskostnadsteorin att det är bättre att utföra 

arbetet internt, inom den egna organisationen (Strange, 2011). Organisationens existens grundar sig 

därmed i att den kan förmedla transaktioner på ett mer effektivt sätt, än vad marknaden förmår att 

göra (Ouchi, 1980; Scott, 2004). Den interna, centraliserade styrningsstrukturen benämns av 

Williamson (1991) som en hierarki och står i direkt motpol till marknadsfunktionen. Hybriden 

befinner sig mellan dessa poler och kan exempelvis utgöras av en strategisk allians eller franchising 

och kännetecknas av långsiktig upphandling och reglering genom kontrakt (Langfield-Smith & 

Smith, 2003; Williamson, 1991). Williamson (1991) menar att hybridformen är känsligast för 

störningar då anpassningar kräver samförstånd. 

 

2.1.1 Styrstrukturer 

Transaktionskostnadsteorin används för att beskriva och analysera styrstrukturer i 

interorganisatoriska relationer och ligger ofta till grund för studier av organisationsfenomen som 

outsourcing (Se Arnold, 2000; Ellram & Billington, 2001; Langfield-Smith & Smith, 2003; 

Rabinovich, Knemeyer & Mayer, 2007 & Nyaga et al., 2009). Williamson utarbetar i sin teori en 

effektivitetslogik för transaktioner och diskuterar alternativa styrmetoder för transaktioner 

(Williamson, 2005). Vilken styrstruktur som är lämplig beror på kontexten. Aktörerna på 

marknaden är att betrakta som autonoma parter vilka har möjligheten att ompositionera sig och 

därmed anpassa sig till den mest kostnadseffektiva lösningen (Williamson, 1991). När en köpar-

säljar-relation inleds sker det oftast i en konkurrenssituation som gör det svårt för aktören att agera 

strategiskt, och förutsatt att det inte finns några hinder för att skriva eller driva igenom ett detaljerat 

kontrakt, kommer marknaden att vara en väl fungerande mekanism (Dahlstrom & Nygaard, 2010). 

Om utbytet däremot kräver relationsspecifika investeringar i form av materiella eller immateriella 

resurser kommer affärsparterna att bli ömsesidigt beroende då marknaden för möjliga utbyten 

begränsas (Dahlstrom & Nygaard, 2010). Williamson menar att transaktionskostnaderna blir större i 

situationer när det är svårt att byta affärspart (Dahlstrom & Nygaard, 2010). Detta beror dels på att 

företaget kommer att köpslå för att öka sin förhandlingsstyrka men också på att delar av vinsten går 

förlorad när förhandlingarna misslyckas. 

 

Affärsrelationer präglas ofta av att det finns en informationsasymmetri mellan parterna 

(Williamson, 1975). Opportunism och begränsad rationalitet medför att det inte med säkerhet går att 
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veta om motparten talar sanning. Risken för informationsasymmetri minskar, enligt Williamson 

(1975) när det finns flera konkurrerande aktörer på marknaden men ökar när utbytesmöjligheterna 

är få. Detta tillstånd, som Williamson (1975) benämner small-numbers exchange, får till följd att 

den ena parten kan bete sig opportunistiskt utan att det får några konsekvenser. Williamson skiljer 

på två typer av transaktionskostnader i form av ex ante-kostnader och ex post-kostnader 

(Williamson, 1985). Ex ante-kostnader uppstår i samband med att ett samarbete ska inledas och kan 

bestå av kostnader kopplat till förundersökningar och framtagandet av ett kontrakt. Ex post-

kostnader uppstår när relationen har inletts och kan kopplas till förhandling och övervakning och 

kan vara en källa till ekonomiska förluster (Williamson, 1985; Dahlstrom & Nygaard, 2010). Enligt 

Williamson kommer kontrakt, med hänsyn till begränsad rationalitet och opportunistiskt beteende, 

alltid vara ofullständiga, men genom att anpassa styrningen till den specifika transaktionen kan 

osäkerheten och därmed också transaktionskostnaderna minska (Strange, 2011).  

 

2.1.2 Transaktionens tre dimensioner 

Transaktionen karaktäriseras utifrån tre kritiska dimensioner i form av tillgångens specificitet, 

osäkerhet och frekvens. Tillgångens specificitet avgör i vilken mån en resurs kan användas i 

alternativa sammanhang utan att den förlorar sitt produktiva värde, det vill säga i vilken omfattning 

den är relationsspecifik (Williamson, 1985; 1991). Williamson lyfter fram tillgångsspecificitet som 

transaktionskostnadens mest centrala funktion och menar att graden av specificitet, det vill säga i 

vilken mån den utgör en strategisk resurs, är avgörande för om uppgiften ska handhas internt eller 

om den kan överlåtas till en extern part (Williamson, 1991). Williamson (1991) menar att 

marknaden alltid kommer att vara överlägsen vid standardiserade transaktioner. Sex typer av 

specificitet pekas ut: 

 

1. Platsspecificitet: Syftar på anläggningarnas geografiska placering och förhållandet till andra 

anläggningar samt i vilken mån tillgången skulle kunna vara placerad på annan ort.  

2. Fysisk specificitet: Grad av teknisk anpassning till den specifika transaktionen.  

3. Human tillgångsspecificitet: Hur pass viktig en enskild medarbetare och dess 

specialistkompetens är för att transaktionen ska kunna äga rum. 

4. Varumärkets specificitet: Varumärkeskapital, hur viktigt varumärket är. 

5. Dedikerad specificitet: Kan handla om att en tjänst har tillsatts för just denna transaktion. 

6. Temporär specificitet: I vilken mån tillgången kan anföras till en viss tidpunkt eller ett 

specifikt tillfälle.  
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Ju mer specifik eller unik en tillgång är, desto smalare användningsområde har resursen (Eriksson-

Zetterquist et al., 2015). För att säkra upp den långsiktiga nyttan med en sådan resurs måste parterna 

ingå i långtgående kontrakt och därmed kommer transaktionskostnaderna att öka. För att motivera 

de transaktionskostnader som avancerade styrstrukturer medför krävs därför volym, det vill säga att 

transaktionerna sker frekvent och under en lång tid framöver (Williamson, 1985). Eftersom 

tillgångens natur och betydelse för den specifika transaktionen skapar varierande grad av osäkerhet 

kommer tillgångens specificitet att ha en direkt koppling till teorin om begränsad rationalitet samt 

att människan är opportunistiskt lagd (Williamson, 1985). Denna osäkerhet kommer att kräva 

styrstrukturer där kontraktet står som den viktigaste mekanismen för att reglera oönskat beteende. 

Ett kontrakt kan emellertid aldrig täcka in alla aspekter varför det finns en risk för att den ena parten 

kommer att agera opportunistiskt och utnyttja kontraktets svaghet (Ellram & Billington, 2001). 

Tillgångar med hög specificitet kan ur denna synpunkt fungera som en ersättning för ett kontrakt då 

de höga transaktionskostnaderna för att byta samarbetspart motiverar de inblandade parterna till att 

upprätthålla samarbetet (Williamson, 1985; Nyaga et al., 2010).  

 

2.1.3 Vidare tillämpning 

Transaktionskostnadsteorin och dess syn på mänskliga relationer har kritiserats av en rad författare 

som menar att teorin är alltför snäv i sina antaganden men också för dess normativa inslag där den 

framställs som en lösning som beslutsfattare kan tillämpa på ett praktiskt problem (Ghoshal & 

Moran, 1996). I artikeln Bad for Practice: A Critiquie of the Transaction Cost Theory kritiserar 

Ghoshal och Moran (1996) antagandet att organisationer skulle vara en ersättning för en icke-

fungerande marknad där organisationers funktion är att motverka opportunism. Ghoshal och Moran 

(1996) menar att idén om att människan drivs av opportunism kan bli en självuppfyllande profetia 

och där risken för opportunism snarare ökar genom att företag använder sig av sanktioner och 

incitament. Företagen riskerar därmed att fastna i en ond cirkel där organisationen med tiden blir 

självförstörande. Forskare som studerat socialt kapital framhåller att det sociala kapitalet har 

förmågan att minska transaktionskostnader då parterna utvecklar en gemensam förståelse och 

informella uppföranderegler (Batt, 2008). Socialt kapital anses därför kunna möjliggöra mer 

effektiva affärstransaktioner.  

 

Även Zajac och Olsen (1993) kritiserar transaktionskostnadsperspektivet för att försumma 

betydelsen av ömsesidigt beroende mellan utbytesparterna såväl som betydelsen av processer och 

menar att företag bör fokusera på värdemaximering, snarare än kostnadsminimering. Då 
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interorganisatoriska strategier måste ta hänsyn till flera organisationers intressen blir 

transaktionskostnadsteorin problematisk när det kommer till hybrida organisationsformer, menar 

Zajac och Olsen (1993). Parterna behöver inte bara se till företagens interna bekymmer och 

intressen utan också till samarbetsparternas förutsättningar. Vidare behöver parterna ta itu med de 

processer där det tänkta värdet ska skapas. Teece (2010) menar att det är uppenbart att ledningen 

inte kan utforma sin verksamhet utifrån rädsla för opportunism utan också, utifrån ett 

kapacitetsperspektiv, måste se till potentiella möjligheter som kan skapas i samarbetet och bygga 

upp system som möjliggör detta. Enligt Williamsons teori om tillgångarnas specificitet skulle en 

hög specificitet omöjliggöra outsourcing då det ökar risken för opportunistiskt beteende. Att 

företag, trots att det i teorin är olämpligt, väljer att outsourca under dylika omständigheter beror 

enligt Langfield-Smith och Smith (2003) på att förtroende kan minska risken för opportunistiskt 

beteende. Slutligen har transaktionskostnadsteorin även kritiserats för att bortse från maktstrukturer 

som uppstår ur resursernas relativa knapphet (Strange, 2011). Strange (2011) konstaterar att den 

som sitter på en värdefull resurs också har möjlighet att utöva makt över den andra parten. Endast 

om båda parterna har tillgång till likvärdiga resurser kan de anses vara oberoende av varandra. 

 

Kritiken till trots - de tre transaktionskritiska dimensionerna tillgångsspecificitet, osäkerhet och 

frekvens har varit betydelsefulla för såväl förståelsen för outsourcing som för strategiska 

partnerskap. Dahlstrom och Nygaard (2010) konstaterar att den omstrukturering som har skett på de 

globala marknaderna och som drivs på av stora aktörer, kräver avtal i form av kontrakt och därmed 

kan Williamsons transaktionskostnadsteori alltjämt anses vara aktuell. Teece (2010) menar att 

transaktionskostnadsteorin har bidragit till en bättre förståelse för vertikal integration och belyst de 

svårigheter som kan uppstå i samband med att komplexa avtal ska ingås. I denna studie har 

transaktionskostnadsteorin använts för att analysera de problem som företag kan stöta på när de vill 

ingå i ett samarbete men också för att skapa en förståelse för varför företag väljer att avsluta en 

affärsrelation och istället utföra arbetet internt. Den ekonomiska aspekten av affärsrelationen har 

emellertid varit sekundär och, liksom kritiken antyder, förmår transaktionskostnadsteorin inte att 

förklara hur aktörer fördjupar relationerna med varandra. Dessa frågor kommer istället att 

analyseras utifrån den så kallade ARA-modellen. 
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 ARA-modellen 

ARA står för Activity links, Resource ties och Actor bounds vilket, enligt de teoretiska antagandena 

som modellen utgår ifrån, är grunden som alla affärsrelationer bygger på (Håkansson & Snehota, 

1995). ARA-modellen kallades ursprungligen nätverksmodellen och uppkom under 1980-talet som 

ett samarbete mellan Hammarkvist, Håkansson och Mattson (Håkansson, 1987) och har därefter 

vidareutvecklats i samarbete mellan bland annat Ford, Gadde, Håkansson och Snehota (2011). 

Studierna har bedrivits inom ramarna för IMP-gruppen (Industrial Marketing and Purchasing) som 

bildades 1976 som ett europeiskt forskningssamarbete kring inköp och interorganisatoriska nätverk 

(Håkansson, Ford, Gadde, Snehota & Waluszewski, 2009). Tillsammans med sina forskarkollegor 

identifierade Håkansson de variabler (se figur 3), som ligger till grund för interaktionsprocesser och 

utfallet av dessa i form av aktiviteter, resurser och aktörer (Håkansson & Ford, 2002; Håkansson et 

al., 2009). ARA-modellen fungerar som ett verktyg för att förstå hur relationer byggs upp i 

interorganisatoriska nätverk och togs ursprungligen fram för att beskriva och analysera relationerna 

i tillverkande företag (Andersson, 1998). Den har på senare år kommit att tillämpas för att studera 

exempelvis outsourcing (Gadde & Hulthén, 2009), kompensationshandel (Fletcher, 1996) och 

leveranser av kunskapsbaserade resurser (Mouzas & Ford, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 3. ARA-modellen. Efter Håkansson, 1987, s. 17. 
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2.2.1 Nätverket i tid och rum 

Komplexa affärsmarknader är enligt Håkansson och Ford (2002) uppbyggda som nätverk där 

företagen står som noder vilka hålls samman av relationer och som därmed fungerar som länkar. 

Håkansson (1987) konstaterar att relationer kan beskrivas ur ett flertal dimensioner som innefattar 

såväl sociala, symboliska handlingar som tekniska utbyten i form av kunskap, information och 

aktiviteter. Håkansson (1987) menar att relationer är bland de mest värdefulla resurser ett företag 

kan ha. Relationer byggs upp stegvis över tid och grundar sig ofta i omfattande investeringar. 

Relationerna fyller enligt Håkansson (1987) tre huvudfunktioner: 

 

1. Att öka effektiviteten/produktiviteten och därmed också minska de totala kostnaderna. 

2. Att fungera som en informationskanal mellan de olika aktörerna. Detta förutsätter att 

aktörerna besitter relevant information och att de är beredda att dela med sig av den.  

3. Att öka kontrollen och skapa stabilitet. När företag svetsas samman genom interaktion kan 

de också få ett övertag, därmed har relationen också en maktfunktion.  

 

Organisationen kan inte fritt välja sina motparter utan är nära sammanlänkade med andra aktörer i 

nätverket (Håkansson, 1987; Håkansson & Ford, 2002). Interaktionens omfattning är enligt ARA-

modellen beroende av tiden men också av de interorganisatoriska gränserna inom vilka interaktion 

kan äga rum (se figur 4), vilket Håkansson et al. (2009) benämner som space.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Modell för affärsinteraktion. Efter Håkansson et al. 2009, s. 41. 

 

Relationen mellan två affärsparter är inte bara beroende av interaktionen som sker i den konkreta 

affärssituationen utan också av parallella relationer till andra aktörer, vad som har hänt tidigare i 

dessa relationer och hur de kan tänkas utvecklas i framtiden. Företagets verksamhet är därför nära 

                                      TID                INTERAKTION      SPACE 
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sammanlänkat med det specifika affärslandskapet eller sammanhanget som företaget verkar inom 

och de omgivningar som företaget måste förhålla sig till. En enskild interaktion kan därför inte 

betraktas som en isolerad händelse (Håkansson et al., 2009). Genom interaktionen kommer 

aktörer, resurser och aktiviteter att positionera sig i förhållande till varandra. Detta kan se olika ut 

beroende på relationens karaktär, vilka intentioner parterna har men också hur den specifika 

episoden ser ut (Håkansson et al., 2009; Ford et al., 2011). Samarbete behöver inte leda till att 

aktörerna blir mer lika varandra, utan kan snarare leda till ytterligare differentiering, förklarar 

Håkansson et al. (2009). Interaktion anses ha en kumulativ effekt över tid vilket innebär att en 

relation kan ses som en investering (Håkansson et al., 2009). De initiala satsningar som är 

nödvändiga i samband med att ett samarbete inleds görs därför med förhoppning om att det ska 

löna sig på sikt. Även komplexa affärsrelationer tenderar att bli institutionaliserade över tid varför 

samarbetet blir alltmer rutinartat skriver Håkansson och Snehota (1995). Rutiner fungerar i 

sammanhanget som en mekanism som verkar underlättande när eventuella problem uppstår.  

 

En viktig aspekt av ARA-modellen är att variablerna aktiviteter, resurser och aktörer är ömsesidigt 

beroende av varandra och att det kan finnas inslag av såväl samarbete som konflikt i relationen 

(Håkansson & Ford, 2002; Håkansson et al., 2009). Genom att acceptera beroendet av andra 

aktörer uppstår också möjligheten att utnyttja andras aktiviteter för att på så vis uppnå effektivitet. 

Håkansson et al. (2009) menar att företag, i ett försök att skapa stabilitet, också kommer att 

försöka öka andras beroende av dem själva – därmed kan de också uppnå stabilitet över tid.  

Håkansson och Ford (2002) menar att affärsnätverken på många sätt är paradoxala. För det första 

erbjuder nätverket såväl möjligheter som begränsningar. En affärsrelation kan till exempel 

möjliggöra en ny produkt eller ett nytt arbetssätt men kan samtidigt begränsa parterna då de blir 

låsta i ett specifikt arbetssätt eller ett sätt att tänka. Detta kommer, enligt Håkansson och Ford 

(2002), begränsa företagets förmåga att reagera på eller ta efter nya aktörers sätt att arbeta. Vidare 

förklarar författarna att en aktör i ett nätverk kommer att influera och forma andra samtidigt som 

de också tar intryck av sina affärspartners. Den tredje och sista paradoxen handlar om kontroll. De 

olika aktörerna kommer att försöka kontrollera nätverket men kommer samtidigt, då parterna är 

ömsesidigt beroende av varandra, att stå under andras kontroll. Ju mer ett företag försöker 

kontrollera de andra aktörerna - desto mindre effektivt och innovativt blir nätverket, konstaterar 

Håkansson och Ford (2002).  
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2.2.2 Aktivitetslänkar 

ARA-modellens syn på aktiviteter går bortom den klassiska synen, som främst fokuserade på 

produktion och interna aktiviteter, och riktar istället uppmärksamhet på de interorganisatoriska 

aktiviteterna och relationerna som är kopplade till dessa (Håkansson & Snehota, 1995). Medan 

aktiviteter som är kopplade till struktur och resurser betonar ekonomiska faktorer, handlar 

interaktionen om att skapa möjligheter. Aktiviteter som logistik, administration, leverans och 

informationshantering kan ses som en sekvens av handlingar som har ett bestämt syfte och som 

skapar aktivitetslänkar mellan olika aktörer (Håkansson et al., 2009). Trots att aktivitetslänkarna är 

immateriella till sin karaktär kan de få stor betydelse för affärsrelationerna och dess utfall och 

därmed kan de också få direkta ekonomiska konsekvenser för aktörerna (Håkansson & Snehota, 

1995; Håkansson et al., 2009). Varje enskilt företag måste hantera en, ofta komplex, 

aktivitetsstruktur där olika aktiviteter ska hanteras och koordineras (Håkansson & Snehota, 1995). 

Allteftersom två företag stärker sitt samarbete kommer de att behöva sammanlänka aktiviteter 

kopplat till administration, teknologi och kommersiella kampanjer. Ett kritiskt inslag i företagens 

strävan efter att skapa mervärden handlar om anpassning. Anpassning förutsätter att det finns 

företag som har liknande aktiviteter, men också att de differentierar sig och därmed kan kombineras 

(Håkansson et al., 2009). Behovet, men också vilken ambition företaget har med relationen till den 

specifika affärspartnern, kommer avgöra styrkan i aktivitetslänkarna. Ju mer specialiserat företagets 

verksamhet är, desto större ansträngningar krävs för att koordinera aktörernas olika aktiviteter 

(Gadde & Hulthén, 2009).  

 

2.2.3 Resursband 

Håkansson et al. (2009) menar att insikten att det enskilda företaget inte kan verka i isolation är 

IMP-projektets viktigaste bidrag. Relationerna till andra aktörer är, enligt det ramverk som ARA-

modellen grundar sig i, inte först och främst ett resultat av företagets egna resurser och aktiviteter 

utan är att betrakta som ett resultat av interaktion och gemensamma satsningar mellan olika aktörer. 

Resurser består inte bara av materiella tillgångar utan också humana sådana och innefattar därför 

också immateriella resurser (Håkansson, 1987). De immateriella resurserna kan bestå av exempelvis 

kunskap och färdigheter, ett starkt varumärke eller en tillgång i form av en kund- eller 

leverantörsbas (Håkansson & Snehota, 1995).  

 

Genom interaktion kommer aktörerna att kunna nyttja och vidareutveckla heterogena resurser och 

därigenom kommer resursband att uppstå (Håkansson & Snehota, 1995). Aktörerna kommer inte 



22 

 

bara att utnyttja sina resurser på olika sätt - resurserna kommer också att värderas olika beroende på 

i vilken kontext som interaktionen sker och vilken position aktören har inom nätverket. Håkansson 

et al. (2009) menar att resursernas värde påverkas av hur de kombineras med andra resurser. Enligt 

ARA-modellen kombineras enskilda resurser med andra på tre nivåer: de kombineras internt med 

andra resurser, de kombineras med en motpart i en affärsrelation och slutligen också i den bredare 

resurskonstellationen som affärsnätverket utgör (Håkansson et al., 2009). Över tiden kommer 

interaktionen att skapa nya kombinationer av resurser som uppstått vid olika tidpunkter och i olika 

sammanhang. I denna process kommer resurserna förändras, kombineras på nya sätt, utvecklas, 

användas och återanvändas, förklarar författarna. Värdet på en resurs avgörs av i vilken 

utsträckning andra företag kan ha nytta av den och/eller kombinera den med sina egna. Håkansson 

et al. (2009) menar att när investeringar görs i resurser som kan kopplas till en specifik 

affärsrelation kan det vara svårt, för att inte säga omöjligt, att backa bandet.  

 

2.2.4 Aktörsförbindelser 

Då såväl företag som privatpersoner har begränsade kunskaper och förmågor och kan skilja sig åt i 

hur de uppfattar saker och ting kommer de också att skilja sig åt, menar Håkansson och Snehota 

(1995). Om deras uppfattning eller förmåga förändras kommer också beteendet att göra det. 

Håkansson och Snehota (1995) menar att varken företag eller enskilda aktörer kan verka i 

isolation utan kommer att påverkas av andras kunskaper, intentioner och förmågor.  

När individer interagerar genom interorganisatoriska kontakter kan de komma närmare och skapa 

förbindelser till varandra - detta benämner ARA-modellen som aktörsförbindelser (Håkansson et 

al., 2009). Beroende på hur starka dessa band är kan individerna skapa förtroende för varandra, 

influera varandra och ingå i gemensamma samarbeten. Individen är därmed en förutsättning för att 

organisatoriska samarbeten ska kunna uppstå. Håkansson och Snehota (1995) menar att 

aktörsdimensionen har en särskild betydelse vilket blir tydligt när samarbetet inte fungerar. Trots att 

ett företags leverantörer kan ha likvärdiga resurser och likvärdig teknologi kommer vissa relationer 

att präglas av samarbetssvårigheter.  

 

Utmärkande för ARA-modellens syn på aktörer är att aktören inte behöver vara en enskild individ. 

Företag har liksom individer en identitet och agerar också med avsikt och därmed kan även 

företaget sägas vara en aktör, förklarar Håkansson och Snehota (1995). Identiteten är central för 

att ett företag ska kunna skapa förbindelser till andra aktörer och utan en tydlig identitet kommer 

andra företag inte att lägga märke till företaget, betonar Håkansson och Snehota (1995). Företagets 
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identitet handlar inte bara om dess resurser utan också om de värden som företaget tillskrivs av 

andra aktörer. Aktörerna kontrollerar inte bara interaktionen med andra aktörer - de är också en 

produkt av denna interaktion, förklarar Håkansson et al. (2009). Hur banden ser ut mellan två 

aktörer och hur respektive parts identitet ser ut i den specifika relationen kommer också att ha 

betydelse i andra relationer (Håkansson & Snehota, 1995). Att vara nära allierad med en 

betydelsefull aktör kan därmed ge fördelar och påverka aktörens möjlighet att agera. ARA-

modellen innebär därmed en förflyttning av fokus från den enskilda aktören till de aktörer som ger 

upphov till interaktionen (Håkansson et al., 2009). Håkansson och Snehota (1995) konstaterar att 

organisationens identitet är något som utformats relativt motparten och att värdet av de enskilda 

företagens resurser ligger i hur de skiljer sig åt. Resurser och aktivitetslänkar har därför stor 

betydelse då de, genom interaktion, sammanför olika identiteter eller låter dem överlappa varandra 

(Håkansson & Snehota, 1995). Varje enskild aktör är i princip fri att agera efter eget tycke men 

resultatet kommer att vara beroende av hur väl de interagerar med andra aktörers beteenden, 

förklarar Håkansson et al. (2009). Då ett företag inte kan verka isolerat utan måste förhålla sig till 

den specifika kontext som ligger till grund för verksamheten kommer resurs- och 

aktivitetsdimensionerna även att begränsa aktörsdimensionen (Håkansson & Snehota, 1995; 

Håkansson et al., 2009). Denna beroendesituation får till följd att de organisatoriska gränserna blir 

vaga.  

 

2.2.5 Vidare tillämpning 

Johanson och Mattsson (1987) har i en redogörelse över skillnaderna mellan 

transaktionskostnadsteorin och nätverksmodellen, som i denna studie går under beteckningen ARA-

modellen, konstaterat att nätverksmodellen betraktar företag som sociala enheter och att den därmed 

ligger närmre den sociala utbytesteorin (eng. social exchange). Nätverksmodellen sätter relationerna 

och interaktionen mellan de olika företagen som ingår i nätverket i centrum. Frågan om begränsad 

rationalitet byts ut mot frågan om hur företag kan ta vara på ny kunskap som uppstår när företag 

interagerar med varandra. Där transaktionskostnadsteorin fokuserar på opportunism talar 

nätverksmodellen om förtroende (Johanson & Mattsson, 1987). Transaktionskostnadsteorin är, 

enligt Johanson och Mattsson (1987), begränsad i sitt synsätt då transaktionen utgår ifrån ett 

dyadiskt förhållande, det vill säga mellan två parter, medan nätverk består av flera dyadiska 

relationer som är mer eller mindre beroende av varandra. När någon av relationerna förändras säger 

nätverksmodellen att även övriga dyader kommer att påverkas. Johanson och Mattsson (1987) 

konstaterar, utifrån IMP-gruppens perspektiv, att transaktionskostnadsteorin lämpar sig väl för att 
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förklara förekomsten av olika styrningsstrukturer men anser att nätverksmodellen lämpar sig bättre 

för strategiska analyser. De rent ekonomiska faktorerna var inte av intresse för denna studie men det 

blev likväl tydligt att företagens relativa förhandlingsstyrka, kopplat till företagens ekonomiska 

maktposition, kunde ha betydelse för hur företagen skulle behandlas av sina affärspartners. Den 

teoretiska referensramen avslutas därför med en fördjupning inom ämnesområdet maktstrukturer.  

 Maktstrukturer 

Litteraturen som behandlar relationsaspekten av affärstransaktioner har framförallt fokuserat på 

behovet av förtroende, dyadisk symmetri och ömsesidighet för långsiktiga relationer, medan 

asymmetriska relationer har förknippats med konflikt och instabilitet, där makt har en försvagande 

inverkan (Hingley, 2005). Ett av resonemangen som ligger bakom denna uppfattning är att en 

svagare part, som hotas av en maktobalans, kommer att vara mer benägen att söka alternativa 

allianser. Ett alternativt perspektiv utgår från att inte alla relationer kommer leda till ömsesidig 

nytta, och att förtroende varken är eller behöver vara närvarande. Lika lite som perfekt konkurrens 

är ett typiskt tillstånd på en fri marknad är ett perfekt samarbete med dyadisk symmetri det, menar 

Hingley (2005) och om den inneboende obalansen i relationer var ett problem, skulle små och 

medelstora företag inte ingå samarbete med varandra. Små företag, som går in i asymmetriska 

relationer, tolererar maktobalansen medan stora företag ser fördelar som kan kopplas till det 

mindre företagets begränsade storlek. Förhållandena behöver därför inte vara rättvisa vad gäller 

makt och belöning, men kan fortfarande vara lämpliga eller varaktiga (Hingley, 2005). Då en 

starkare part inte alltid väljer att utnyttja maktasymmetrin kan en affärsrelation uppfattas som 

jämlik, trots att det råder en maktobalans (Hingley, 2005). Det naturliga tillståndet för företag är 

dock, enligt Hingley (2005) att aktivt försöka skapa en obalans i symmetrin i syfte att tillgodogöra 

sig en större andel av fördelarna. En åtgärd som leder till en maktobalans kommer mötas av en 

motåtgärd där makten återigen försöker balanseras för att återställa jämvikten. 

 

2.3.1 Makt i sociala utbyten 

Det finns ett flertal definitioner av makt, men en ofta citerad är den som föreslagits av sociologen 

Richard Marc Emerson (Befu, 1977). Han definierar makt som en aktörs förmåga att påverka en 

annan aktör att agera på ett sätt som den annars inte skulle ha gjort. Emerson är mest känd för sina 

teorier om social makt och sociala utbyten (eng. social exchange), i vilka han betonar relationer 

snarare än individers enskilda handlingar. Bytesobjekten inom utbytesteorin begränsas inte bara till 

ekonomiska ting utan innefattar även sociala utbyten som kommunikation, förtroende och 

värderingar (Nationalencyklopedin, u.å.). Emerson (1962) menar dock att utbytesteorin inte ska ses 



25 

 

som en teori utan snarare som en referensram för att kunna göra ekonomiska analyser av icke-

ekonomiska sociala situationer. Enligt Blau (1986) är sociala utbyten begränsade till åtgärder som 

ger belönande reaktioner från andra, det vill säga ett villkorat och ömsesidigt givande mellan två 

parter. Om integrationen skapas i det sociala utbytet kan organisationen utvecklas, men om 

principen om ömsesidighet och rättvisa inte bejakas kan denna process leda till konflikter. Såväl 

Emerson (1962) som Blau (1986) framhåller förtroende som den viktigaste variabeln för sociala 

utbyten. Förutom förtroende kommer makt att ha en inverkan på den sociala utbytesrelationen och 

kombinationen av de båda variablerna kan användas för att förutse det sociala beteendet i olika 

situationer och kontexter (Nunkoo & Ramkissoon, 2012). Emersons perspektiv liknar på många sätt 

Blaus då båda fokuserade på vilken inverkan makt har på utbytesprocessen (Emerson, 1962).  

Emersons (1962) två publikationer Power Dependence Relations och Power Dependence Relations: 

Two Experiments, kom att förändra hur forskare inom området betraktade social makt (Cook, 2007). 

I sina publikationer gör Emerson (1962; 1964) gällande att tidigare forskning om social makt haft 

fel utgångspunkt, där makt setts som en egenskap en grupp eller en person kan besitta. Han menar 

emellertid att makt inte kan uppfattas som ett ensidigt förhållande, där en person har makt över den 

andra utan bör ses som en dyad där varje part potentiellt kan ha makt över den andre. 

Maktrelationerna är komplexa och flytande och i typfallet dominerar exempelvis X över Y, 

samtidigt som X är underordnad i förhållande till Z. Att bara säga att X har makten, utan att 

specificera över vem, blir intetsägande, men genom att göra nödvändiga kvalifikationer blir det 

tydligt att makt är en egenskap av den sociala relationen och inte en egenskap som en aktör besitter 

(Emerson, 1962). När graden av beroende tydligt skiljer sig mellan parterna rubricerar Emerson 

övertaget som en maktfördel (Befu, 1977). Förutsättningen för makt, menar Emerson (1962), ligger 

i parters beroende av varandra, där graden av makt i relationen avgörs av hur stort beroendet är. 

Han formulerar tre fall där det avgörs vem som har makten:  

 

1. X har makt över Y i den mån som X äger en resurs som Y vill ha. 

2. Desto mer Y vill anskaffa sig den resurs som X äger, desto mer makt får X över Y. 

3. Desto svårare det är för Y att tillägna sig den resurs som X äger från andra källor, desto mer 

makt får X över Y. 

 

Emerson (1962) menar att graden av makt är proportionell mot graden av beroende eftersom 

makten uppkommer till följd av det. Följaktligen kommer det relativa maktförhållandet mellan 

parterna i en transaktion definieras av skillnaden mellan köp- och säljbehovet. Ett företag som 
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väljer att köpa en vara bör vara medveten om att det i utbytet kommer skapas en relation och att 

företaget därmed behöver förhålla sig till den relativa maktbalansen som uppstår mellan de inbördes 

parterna (Cox, 2001a). 

 

2.3.2 The Power Matrix 

Professor Andrew Cox (2001a) har under 25 års tid bedrivit forskning inom purchasing och supply 

och har främst kommit att intressera sig för extern resurshantering där makt och anpassning har 

varit centralt. Med hjälp av The Power Matrix (se figur 5) har Cox (2001a) försökt att teoretisera 

och inordna maktförhållandet mellan köpare och leverantörer. Matrisen härrör från Emersons 

(1962) arbete om makt och resursberoende och vidare från Pfeffer och Salancik studie från 1978 

som, inom ramen för interorganisatoriska maktrelationer, tillämpat Emersons tankar (Cox, 

Sanderson, Watson & Lonsdale, 2001). Matrisen är konstruerad utifrån idén att alla relationer 

mellan köpare och leverantörer bygger på nyttjandet av, men också bristen på resurser som utbyts 

mellan de två parterna. Vidare utgår den från köparens perspektiv där köparen kan vara lokaliserad i 

någon av de fyra maktpositionerna (Cox, 2001a). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. The Power Matrix. Efter Cox, 2001a, s. 14 
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I Buyer dominance har köparen den relativa makten i förhållande till leverantören vilket gör att 

köparen kan utnyttja leverantörens prestanda på kvalitet och/eller kostnadsförbättring och 

därigenom se till att leverantören endast får normal avkastning. I nästa tänkbara situation, 

Interdependence, har både köparen och leverantören resurser och eftersom ingen av parterna kan 

tvinga den andra att göra något denne inte vill krävs det att de två parterna arbetar nära varandra. 

Under dessa omständigheter kan leverantören erhålla en avkastning över det normala, men måste 

samtidigt ge något av värde till köparen. Detta värde kan komma i form av ett avkall på en del av 

avkastningen eller en viss grad av innovation. Independence innebär i praktiken att varken köparen 

eller leverantören har betydande möjligheter att öka sin vinst gentemot den andra parten och 

köparen och leverantören måste därför acceptera rådande pris- och kvalitetsnivåer. Cox (2001a) 

menar dock att denna pris- och kvalitetsnivå många gånger inte är fördelaktig för leverantören 

eftersom leverantören har få möjligheter att förbättra sin ställning, så kallade hävstångsmöjligheter, 

och därför tvingas godta en normal avkastning. Vidare innebär Supplier dominance att leverantören 

har alla maktövertag. När så är fallet kan leverantören, genom isolerande mekanismer som 

stordriftsfördelar eller kartellverksamhet, utnyttja sin dominerande ställning och stänga ute 

konkurrenter från marknaderna vilket gör det möjligt för leverantören att upprätthålla en avkastning 

över det normala. Leverantören kan även uppnå en dominerande ställning om marknaden är opak 

(eng. opaque supply markets), det vill säga ogenomskinlig, då köparen därmed saknar information 

eller resurser för att framgångsrikt kunna nyttja de leverantörer som står till buds (Cox, 2001a). I en 

sådan miljö är köparen sannolikt både pris- och kvalitetsmottagare. 

 

Den ideala situationen för köpare är att tvinga alla sina leverantörer till Buyer dominance. Cox 

(2001b) menar att köpare ska sträva efter att försöka eliminera isoleringsmekanismerna som 

förstärker leverantörens makt gentemot köparen och det ses som eftersträvansvärt att försöka se till 

att leverantörerna endas opererar på marknader som är utsatta för hög konkurrens och därmed bara 

erhåller en normal avkastning. I teorin kan detta uppnås genom att köparen antingen ökar sin 

marknadsandel, ökar antalet leverantörer eller ökar utvalda leverantörers beroende av köparen. 

Köparen kan även standardisera sitt utbud eller se till att priser och kvalitet är transparenta (Cox, 

2001b). Strukturella hävstångseffekter medför dock att det inte alltid möjligt att uppnå detta 

önskvärda scenario, konstaterar Cox (2001b). Även Katsuyoshi och Changju (2015) menar att 

företag kan försöka reglera sitt beroende och föreslår utifrån tidigare forskning fyra metoder för att 

stärka köparens relativa makt eller minska motpartens makt: 1) öka antalet nya leverantörer, 2) 

minska befintlig leverantörs betydelse, 3) minska antalet leverantörer som tillhandahåller 
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substituerbara produkter och slutligen 4) öka företagets betydelse för leverantören. Ur 

återförsäljaren perspektiv syftar de första två metoderna på att minska inköpsberoendet hos 

leverantören medan de senare två är metoder för att öka leverantörens behov av att sälja till 

återförsäljaren. Katsuyoshi och Changju (2015) anser att den första metoden, det vill säga att öka 

antalet leverantörer, noga bör övervägas då en diversifierad försörjningsbas och ett ökat antal 

leverantörer också ökar återförsäljarens transaktionskostnader. Först när återförsäljaren har 

tillräckligt stor köpkraft kan nyttan av en större total volym kompensera kostnaderna för det ökade 

antalet transaktioner. Men även om parter försöker att jämna ut maktförhållandet verkar 

asymmetriska relationer vara mer realistiska och vida förekommande än symmetriska relationer 

(Katsuyoshi & Changju, 2015).  

 

2.3.3 Vidare tillämpning 

De tre teorier som har presenterats har genom sina skilda utgångspunkter olika sätt att betrakta 

aktörerna på marknaden. Ur ett historiskt perspektiv visar utvecklingen inom organisationsteorin på 

en förskjutning av fokus - från den enskilda organisationens perspektiv mot en organisatorisk 

kontext bestående av ett centralt företag och dess utbytespart (Scott, 2004). Detta mönster 

tydliggörs också i den teoretiska referensramen som rör sig från 1930-talet fram till idag. Teorierna 

bygger på varandra men har också haft fortsatt individuell relevans inom olika skolor och 

ämnesinriktningar. Transaktionskostnadsteorin pekar på en omgivning präglad av opportunism och 

osäkerhet. Då den fria marknaden sannolikt kommer att misslyckas under dylika omständigheter 

talar transaktionskostnadsteorin för en hierarkisk, alternativ hybrid styrningsstruktur präglad av 

auktoritär eller kontraktuell styrning. ARA-modellens förgrundsgestalter riktar istället blicken utåt, 

bortanför den organisatoriska gränsen och pekar, under devisen “No business is an island”, på den 

interna organisationens begränsning (Håkansson & Snehota, 2006a,b). Även Cox maktmatris pekar 

på ett ömsesidigt beroende som yttrar sig som en växelverkan där köparen eller säljaren kan 

underlätta eller hindra att den andres behov av resurser tillfredsställs (Meehan & Wright, 2012).  

 

IMP-gruppen medger att makt är en relevant faktor och att makten är närvarande även i väl 

fungerande relationer. Innehavandet av makt måste dock skiljas från utövandet av makt. Den 

tvångsmässiga maktutövning som förekommer vid ytliga samarbeten fyller enligt Ford et al. (2011) 

ingen funktion i fördjupade nätverksrelationer. I dessa fall bör makten användas för att sätta tonen i 

samarbetet genom att skapa gemensamma förväntningar och normer i syfte att uppnå effektivitet. 

Cox et al. (2001) instämmer i ARA-modellens grundläggande antagande att företag verkar i 
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komplexa öppna system, men menar samtidigt att det inom denna kontext fortfarande kan finnas 

relationer där företag kan utöva en medveten kontroll över andra parter. Därmed ifrågasätter de en 

av ARA-modellens grundläggande slutsatser - att en enskild aktör, på egen hand, inte har möjlighet 

att designa och styra ett nätverk. Williamson (1995) har en betydligt mer skeptisk syn på makt som 

fenomen men medger att makt, i varierande grad och beroende på hur situation ser ut, kan vara av 

betydelse. Makten har dock betydligt mindre inflytande än vad som allmänt framförs, hävdar 

Williamson. Om omständigheterna medger att relativt utförliga kontrakt kan utformas, anser 

Williamson (1995) att makt är av föga relevans. Meehan och Wright (2012) konstaterar att Cox 

maktmatris endast tar upp materiella, hårda kalkylerbara data och ekonomiskt orienterade faktorer 

och att den därmed inte tar hänsyn till sociala, individuella eller relationella influenser. Då 

individens makt inte tas i beaktan anser Meehan och Wright (2012) att modellen bortser från 

möjligheten att det, ur ett maktperspektiv, kan finnas en svag köpare eller säljare i en annars 

betydelsefull organisation, alternativt att det finns en stark och framgångsrik köpare eller säljare i en 

svag organisation. Meehan och Wright (2012) förespråkar därför ett mer integrerat perspektiv på 

affärsrelationerna, i enlighet med IMP-gruppens synsätt.  

 

I denna studie har teoriernas, ibland väsentligt skilda resonemang, använts för att möjliggöra 

alternativa förklaringar till varför affärsrelationerna ser ut som de gör och varför vissa relationer 

fördjupas medan andra inte gör det. Vår förhoppning är att, med hjälp av 

transaktionskostnadsteorin, ARA-modellen och maktstrukturer, kunna få en djupare förståelse för 

hur dropshipping påverkar intensiteten och beroendeförhållandet i leverantörsrelationerna. ARA-

modellen kommer att fungera som hjälp för att beskriva och kategorisera relationerna utifrån 

aktiviteter, resurser och aktörer. Dessa tre variabler är nära sammanlänkade och till viss del 

överlappande, vilket även avspeglas på empiri- och analysavsnittet. Vidare kommer 

transaktionskostnadsteorin att användas för att analysera varför ett företag håller fast vid en 

affärspartner men också varför relationen avslutas, vilket blir särskilt relevant när det kommer till 

konflikter. Slutligen kommer makt, utifrån variablerna inflytande och beroende, att användas som 

utgångspunkt för att analysera företagens förhandlingsposition och vilken betydelse detta har för 

relationerna.  
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3 Metod 

I metodkapitlet presenteras och motiveras valet av en kvalitativ forskningsstrategi. Därefter följer 

en redogörelse för varför en flerfallstudie ansågs vara mest lämplig för att uppnå syftet med 

studien samt varför semistrukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod. Kapitlet 

avser att skapa en transparens genom att ge en tydlig bild av hur processen har gått till och 

följaktligen åstadkomma ett ökat förtroende för uppsatsens trovärdighet och äkthet. 

 Forskningsstrategi 

Det stod tidigt klart att det inte skulle vara möjligt att dra generella slutsatser kring hur 

leverantörsrelationer utformas då de organisatoriska förutsättningarna skiljer sig vida åt.  

Relationens intensitet skulle, om detta var önskvärt, kunna kvantifieras avseende hur ofta företagen 

hade kontakt med varandra men detta skulle inte säga något om i vilken utsträckning de faktiskt 

samarbetade och utvecklade gemensamma lösningar. Denna studie utgår därför från en kvalitativ 

forskningsstrategi där tonvikten ligger på beskrivning, förståelse och tolkning snarare än siffror och 

statistik och studien antar därmed ett interpretativistiskt perspektiv (Holme & Solvang, 1997; 

Bryman & Bell, 2017).  

 

Fallstudien är vanligt förekommande inom den kvalitativa forskningen och syftar till att lyfta fram 

och beskriva ett fenomen eller en praktik inom en specifik kontext (Backman, 2016; Alvehus, 

2013). I denna studie kommer försörjningsstrategin dropshipping studeras inom den kontext som e-

handeln utgör. Samtliga företag som ingått i studien verkar inom e-handeln, samt tillämpar 

dropshipping som försörjningsstrategi. Företagen skiljer sig dock åt huruvida de tillämpar 

dropshipping som enda strategi eller om de använder det som ett komplement till den traditionella 

varuförsörjningen. Tre av företagen använder dropshipping som ensam försörjningsstrategi medan 

två av företagen använder olika hybrida strategier. Vidare kan det även nämnas att ett av företagen 

endast säljer till företagskunder, B2B5, medan de resterande fyra främst säljer till privatkunder, 

B2C6. I analys och diskussion kommer tonvikten emellertid fästas vid den betydelse som de olika 

försörjningsstrategierna har för relationerna och inte vilka kunderna är. Då företagen verkar inom 

skilda kontexter kan de också betraktas som skilda fall och därför föll valet på en flerfallstudie. Att 

genomföra en flerfallstudie kommer enligt Alvehus (2013) inte att förbättra studiens 

generaliseringsgrad men möjliggör intressanta jämförelser och breddar perspektivet genom att 

                                                
5 Business to Business 
6 Business to Consumer 
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tillgängliggöra ett större material för tolkning. Studien kommer dock att förlora i djup då intresset 

riktas mot flera fall. Syftet med denna studie har emellertid inte varit att dra generella slutsatser 

utifrån resultatet utan att problematisera och analysera. Då organisationer kan antas ha väsentligt 

skilda relationer till sina leverantörer beroende på hur frekventa köpen är, hur stort varuvärde det 

rör sig om och hur strategiskt viktiga produkterna är för verksamheten, har det varit önskvärt att 

beakta flera aktörers perspektiv och ställa dem mot varandra.    

 Urval 

Denscombe (2016) menar att syftet bakom studien styr typen av urval. Då syftet med denna studie 

var att utforska och skapa förståelse kan urvalet beskrivas som explorativt. Det explorativa urvalet 

passar när målet är att göra en mer djupgående, kvalitativ studie där valet av studieobjekt grundar 

sig i hur informativt det anses vara (Denscombe, 2016). Vidare kännetecknas det explorativa urvalet 

av att det är ett icke-sannolikhetsurval där den som utför studien aktivt väljer ut respondenterna 

utifrån att de anses ha en viss expertis och erfarenhet, alternativt för att de skiljer sig från mängden 

(Denscombe, 2016). De e-handlare som har blivit tillfrågade om att medverka i studien skiljer sig åt 

gällande omsättning, antal år på marknaden, geografisk placering men också avseende vilka 

varumärken och artiklar som tillhandahålls. Företagen skiljer sig även åt avseende 

tillämpningsgraden av dropshipping då Room 99 och Möbler AB använder sig av hybrida strategier 

medan Barahandtag, Leksaker AB och Telekom AB uteslutande använder sig av dropshipping. De 

har som gemensamt att de via sin hemsida erbjuder en större mängd artiklar som skiljer sig åt i 

såväl volym som prisklass och därmed kan de behöva ta hänsyn till en mängd aspekter sett till 

hantering, transport och kapitalbindning. Studiens fokus har därmed legat på bredd, snarare än 

likriktning. När ett studieobjekt handplockas utifrån det ämne som är tänkt att undersökas talar man 

om subjektiva urval (Denscombe, 2016). Respondenterna väljs då utifrån den relevans de har för det 

ämne som undersöks och för att de anses ha kunskap och erfarenhet inom detta område. Valet av 

tänkbara respondenter var subjektivt då de ansågs besitta unika erfarenheter gällande dropshipping 

vilket kunde ge en djupare förståelse för det ämne som undersöktes. Att hitta dessa respondenter var 

emellertid inte helt enkelt då e-handlarna sällan informerar om att de använder en 

dropshippingstrategi. Uppgifter kring leveranstid och leveranssätt gav dock värdefulla ledtrådar 

som ledde till att kontakt togs med ett antal utvalda företag. Ett flertal av de tillfrågade företagen 

visade sig använda sig av andra försörjningsstrategier varför de av naturliga skäl inte kunde delta i 

denna studie.  
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 Insamling av primärdata 

Primärdatan i denna studie, som ligger till grund för studiens analys, utgörs av information som har 

delgetts författarna i samband med intervjuer vilka har genomförts hos fem företag under våren 

2018. Den kvalitativa intervjun är att betrakta som ett samtal och bygger därmed på social 

interaktion där den som blir intervjuad fritt kan uttrycka sig inom det ämnesområde som är relaterat 

till den studie som pågår (Yin, 2013). Då denna studie bygger på intervjuer hos ett flertal olika 

företag gjordes bedömningen att en viss struktur skulle underlätta den kommande analysen och 

valet föll därför på en så kallad semistrukturerad intervju. Den semistrukturerade intervjun utgår 

ifrån en intervjuguide som är uppbyggd kring ett mindre antal övergripande frågor som kan ställas i 

valfri ordning och kompletteras med lämpliga följdfrågor och ger därmed en hög grad av flexibilitet 

som möjliggör alternativa svar (Bryman & Bell, 2017). Det bestämdes i ett tidigt skede att 

materialet skulle analyseras utifrån ARA-modellens tre delar som består av aktiviteter, resurser och 

aktörer och därför utformades intervjuguiden utifrån dessa teman. Då det även var önskvärt att 

analysera maktstrukturer inom relationernas gränser ställdes även frågor kring respondenternas 

upplevda beroendeförhållanden gentemot leverantörerna. Ett annat tema för intervjuguiden rörde 

eventuella konflikter som uppstått i interaktionen med leverantörerna.  

 

Tack vare intervjuguiden ger den semistrukturerade intervjun ett visst mått av jämförbarhet vilket är 

nödvändigt vid flerfallsstudier (Bryman & Bell, 2017). Eftersom den semistrukturerade intervjun är 

fri i sin form tilläts de intervjuade att utveckla sina idéer och tankar inom ramen för de ämnen som 

togs upp. Det fanns även möjlighet att följa upp sådant som informanten sade i förbifarten, men som 

kunde anses vara intressant för studiens utveckling. En fördel med den semistrukturerade intervjun 

är att frågorna kan utvecklas och ändras under projektets gång allteftersom ny information kommer 

fram och som forskaren önskar att gå vidare med (Denscombe, 2017). Efter att den första intervjun 

genomförts på plats hos inredningsföretaget Room 99 (28/3) kom intervjuguiden att kompletteras 

utifrån den information som framkommit (se bilaga). De efterföljande intervjuerna med 

Barahandtag (5/4), Leksaker AB (6/4), Telekom AB (9/4) och Möbler AB (10/4) genomfördes över 

telefon. Detta med anledning av att företagen hade en stor geografisk spridning och resan dit skulle 

därmed ta för mycket tid i anspråk. Samtliga intervjuer varade mellan 30–50 minuter.  

 Insamling av sekundärdata 

För att bygga upp den teoretiska referensramen och för att skapa en förförståelse för de 

frågeställningar som uppsatsen bygger på har en litteraturstudie genomförts inom valda 

ämnesområden. Efterforskningarna har utgått ifrån tre övergripande teman: interorganisatoriska 
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relationer och samarbetsformer, informationsteknologiska lösningar, logistiska 

försörjningsstrategier och slutligen teorier och modeller där valet föll på transaktionskostnadsteorin, 

ARA-modellen samt teorier kring maktförhållande mellan köpare och säljare. Sekundärdatan som 

samlats in utgörs främst av vetenskapliga artiklar, vilka har granskats av forskare inom 

ämnesområdet, men även tidningsartiklar, facklitteratur och rapporter. De vetenskapliga artiklarnas 

relevans har bedömts utifrån när och i vilken tidskrift de publicerats i, hur många citeringar de har 

fått, samt vilken bransch undersökningen gjorts i. Då e-handelns leveranser ut till konsument anses 

vara mycket tidskritiska har delar av forskningen kring producerande företag ansetts vara relevant. 

Detta val motiveras av att såväl dropshippande företag som producerande företag kan antas stå i en 

beroendeställning till sina leverantörer. Det konstaterades även att tidigare forskning inte har 

undersökt leverantörsrelationer i en dropshippingkontext i någon större utsträckning, varför studien 

har vänt sig till det omfattande forskningsunderlaget som berör relationer i samband med 

outsourcing. Eftersom såväl dropshipping som outsourcing bygger på att delar av verksamheten 

läggs ut på en extern part bedömdes situation vara likvärdig. I de fall det funnits en viktig 

förgrundsgestalt som varit tongivande och vidareutvecklat en teori har dennes publiceringar 

granskats för att få en bättre förståelse för den efterföljande diskussionen och kritiken. För att kunna 

särskilja de artiklar som berör leverantörsrelationer inom e-handeln användes kombinationer av 

sökord. Exempel på dessa är:  

 

Arm's length relationship, trust, e-procurement, platform logic, dropshipping, e-commerce, 

online retailing, inventory management, supply chain management, supply relationship 

management, supply chain risk management, strategic supplier partnership, 

interorganizational relationship, network organizations, ARA-model, transaction-cost 

theory, challenges, power, control mechanism, resources.  

 

De vetenskapliga artiklarnas källförteckningar har även fungerat som en guide vid fortsatt sökande 

efter relevanta artiklar.  

 Metodkritik – äkthet och trovärdighet 

Med utgångspunkt i studiens kvalitativa metodansats har dess relevans bedömts utifrån kriterierna 

äkthet och trovärdighet (Bryman & Bell, 2017). Äkthetskriterierna för kvalitativa studier är rättvis 

bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet samt taktisk autenticitet. 

Det äkthetskriterium som bedömdes mest relevant för denna studie var huruvida studien ger en 

rättvis bild av verkligheten. Samtliga fyra trovärdighetskriterier - tillförlighet, överförbarhet, 
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pålitlighet samt konfirmering, har använts för att föra ett kritiskt resonemang kring de metoder som 

har använts och vilka påföljder detta får för studiens resultat.  

 

3.5.1 Äkthet 

Äkthetskriteriet rättvis bild kan användas för att diskutera huruvida studiens resultat avspeglar hur 

verksamheten och situationen faktiskt ser ut (Bryman & Bell, 2017). En viktig aspekt av denna fråga 

handlar om tillgången till informanter och vem som intervjuas (Bryman & Bell, 2017; Fejes & 

Thornberg, 2015). Personer som sitter på olika positioner kan ha olika uppfattningar om hur 

verksamheten ser ut vilket måste tas i beaktan vid utvärderingen av de svar som erhållits (Bryman & 

Bell, 2017). Samtliga företag förutom Möbler AB representeras av grundarna till företaget. Kontakten 

till Möbler AB förmedlades via företagets VD vilket stärker bilden av att denne medarbetare har 

ledningens förtroende att uttala sig i dessa frågor. Att intervjua personer i ledande befattningar var en 

förutsättning för studiens syfte då många av de frågor som berörs är av strategisk karaktär. Den bild som 

förmedlas härrör uteslutande från e-handlarnas perspektiv vilket är begränsande då de uppgifter som har 

framkommit inte behöver återspegla leverantörernas syn på de relationer som har utvecklats mellan 

företagen. Därmed kan studien inte göra anspråk på att förmedla en absolut sanning.  

 

För att frågorna ska vara relevanta är det viktigt att forskaren är insatt i det ämne som ska 

undersökas (Kvale & Brinkmann, 2014). Tematiseringen bör därför föregås av en kartläggning 

genom vilken forskaren utvecklar en teoretisk förståelse för det område som ska studeras, skriver 

Kvale och Brinkmann (2014). Denna studie föregicks av ett tidigare arbete som belyste 

dropshipping ur ett mer praktiskt perspektiv, där syftet var att ta reda på när dropshipping var en 

lämplig försörjningsstrategi. Detta forskningsmaterial ligger till grund för denna studie och har gett 

en oumbärlig förförståelse för de problem som e-handlare brottas med vid en dropshippinglösning. 

Denna förförståelse har vidgat perspektivet och har sannolikt ökat relevansen i de frågor som ställts. 

Fejes och Thornberg (2015) menar att förkunskap också kan utgöra en risk då den inledande 

analysen kan påverka den senare datainsamlingen och att analysen därmed inte ger en rättvis bild av 

det fenomen som är avsett att behandlas.  

 

Då respondenten, inom ramarna för den semistrukturerade intervjun, har möjlighet att fritt uttrycka 

sin åsikt och beröra ämnen som respondenten själv finner relevanta kan intervjuformen sägas öka 

möjligheten till att ge en rättvis bild av verkligheten (Bryman & Bell, 2017). Vid 

sammanställningen av intervjuerna blir det emellertid tydligt att den semistrukturerade intervjun har 
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sina nackdelar då vissa frågor lyfts fram eller kommer mer eller mindre i skymundan beroende vem 

som har intervjuats men också beroende på hur lång tid som har kunnat tas i anspråk. Den som 

intervjuar men också den som blir intervjuad kommer därmed att sätta gränserna för vad som 

kommer att beröras. Med detta synsätt kommer denna studie endast kunna ge en rättvis bild i 

förhållande till den tematisering som gjorts och det urval av frågor som valts ut till intervjuguiden.  

 

3.5.2 Tillförlitlighet 

En rad faktorer kommer att påverka huruvida resultatet upplevs som tillförlitligt.  

Att samla in data via intervjuer anses ha en bristande tillförlitlighet ur den aspekten att det som sägs 

kommer färgas, inte bara av den specifika situationen som intervjun utgör men också av 

intervjuobjektens subjektiva åsikter (Denscombe, 2016; Alvehus, 2013). Den som intervjuar måste 

vara lyhörd för vad som sägs, men också för den underliggande logiken och vad som inte sägs, 

skriver Denscombe (2016). Det är rimligt att anta att respondenterna, av respekt till berörda 

leverantörer, har försökt uttrycka sig försiktigt eller diplomatiskt kring vissa relationer och att 

affärsrelationerna tas upp i generella ordalag. Intervjuguiden utformades med denna problematik i 

åtanke och frågorna har därför försökt att belysa relationer ur ett brett perspektiv med 

förhoppningen om att få en sammantaget godtagbar bild av verkligheten. Affärsnätverken kan 

emellertid vara mycket komplexa vilket är svårt att åskådliggöra utifrån ett enskilt intervjutillfälle. 

Då de medverkande företagen saluför olika typer av produkter och skiljer sig åt avseende 

omsättning och antalet anställda kan de också antas ha väsentligt skilda verkligheter att hantera. 

Sammanställningen har därför gjorts med största möjliga hänsyn till den kontext som företagen 

måste förhålla sig till.  

 

Det är viktigt att komma ihåg att den som intervjuar också har tolkningsmonopol vilket innebär att 

forskaren, medvetet eller omedvetet, kan välja att fokusera på positiva exempel eller bortse från 

fakta som inte passar in i bilden (Kvale & Brinkmann, 2014; Fejes och Thornberg, 2015). För att 

motverka eventuella snedvridningar har samtliga uppgifter belysts i sin kontext och behandlats 

inom ramarna för ett förutbestämt tema. Vid eventuella oklarheter har respondenten kontaktats för 

ett förtydligande. I syfte att stärka tillförlitligheten har samtliga respondenter erbjudits att ta del av 

empirin och de har därmed haft möjlighet att korrigera eventuella felaktigheter eller missförstånd 

som uppstått i samband med faktainsamlingen. I samband med denna validering fick de 

respondenter som så önskat, fatta beslut om de skulle medverka anonymt. Tre av de fem företagen 

som medverkade önskade att vara anonyma, men då de gav tillåtelse till att beskriva i vilken 
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bransch och kontext de är verksamma i bedömdes studiens tillförlitlighet inte påverkas. De 

anonyma företagen går under pseudonymerna Möbler AB, Leksaker AB och Telekom AB. 

 

3.5.3 Överförbarhet 

Då den kvalitativa forskningen normalt inriktar sig på det unika i en situation kan resultatet av 

denna typ av studie oftast inte generaliseras och överföras till andra sammanhang (Bryman & Bell, 

2017; Fejes & Thornberg, 2015). Resultatet kan snarare ses som vägledande och som ett 

tillhandahållande av ett perspektiv (Fejes & Thornberg, 2015). I denna studie kommer bristen på 

studieobjekt göra det svårt att dra några långtgående och generella slutsatser och därmed kan 

överförbarheten till andra sammanhang anses vara marginell. Resultatet kan snarare ses som en 

indikation som kan användas som utgångspunkt för vidare forskning. 

 

3.5.4 Pålitlighet och konfirmering 

Såväl pålitlighetskriteriet som möjligheten att konfirmera resultatet grundar sig i att 

forskningsproceduren är transparent, det vill säga att det går att redovisa varifrån uppgifterna är 

inhämtade och att resultatet härrör från objektiva iakttagelser och att det inte är ett subjektivt 

ställningstagande (Bryman & Bell, 2017: Yin, 2013). En viktig förutsättning för att materialet ska 

anses vara pålitligt är att forskningsmaterialet inte har förvrängts eller misstolkats utan att det 

behandlats utifrån den kontext som uppgifterna har framkommit (Yin, 2013; Denscombe, 2016). 

Pålitlighetsfrågan har varit central i denna studie då en majoritet av den forskning som berör 

affärsrelationer och outsourcing, och som har bedömts som intressanta för denna studie, grundar sig 

i studier av producerande företag. Detta väcker frågor kring relevans och överförbarhet och urvalet 

av litteratur har därför skett genom dialog och noggrann avvägning. I de fall då litteraturen har 

hämtats från angränsande forskningsfält har bakgrunden till den aktuella studien redovisats öppet i 

syfte att skapa transparens. Då ARA-modellen har fungerat som en röd tråd för såväl 

informationsinsamling, tematisering av intervjufrågor samt för empiri, analys och diskussion har det 

varit möjligt att säkerställa att forskningsmaterialet har använts så som det från början var tänkt. För 

att öka pålitligheten spelades samtliga intervjuer in och transkriberades därefter ordagrant. För att 

konfirmera och värdera de uppgifter som har framkommit under resans gång har de analyserats mot 

den teoretiska referensramen.  
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4 Empiri 

Studiens fjärde kapitel inleds med en presentation av de medverkande företagen och deras 

dropshippingprocesser. Därefter följer empirin som har tematiserats utifrån ARA-modellens tre 

variabler men också konflikt samt inflytande och beroende. Under aktivitetslänkar tas de 

logistiska aktiviteterna upp och hur dessa är sammanlänkade. Därefter kommer det som kan 

betraktas som en tillgång för det enskilda företaget att inordnas under variabeln resursband. 

Leverantörernas och e-handlarnas grad av närhet kommer slutligen att beskrivas under 

aktörsförbindelser. I konfliktavsnittet presenteras de situationer som, enligt 

transaktionskostnadsteorin, kan ge upphov till transaktionskostnader och avslutningsvis har den 

empiri, som kan användas som utgångspunkt för att analysera företagens position på marknaden, 

inordnats under temat inflytande och beroende. 

 Företagspresentation 

Room 99 har funnits på nätet sedan 2010 då systrarna Emelie Karlberg och Madeleine Arvidsson 

tog över företagsnamnet med tillhörande lager. Affärsidén var att sälja heminredning och 

inredningsdetaljer på internet från flera externa varumärken. Bolaget har fem anställda, omsatte 

2017 cirka tio miljoner kronor och har sedan 2013 haft en stadig tillväxt på mellan 20–100 % 

årligen. I genomsnitt skickar Room 99 cirka 40–50 ordrar per dag, främst till Stockholm, Göteborg 

och Motala. Totalt sett erbjuder Room 99 cirka 3000 artiklar från ett 60-tal leverantörer och åtta 

stycken av dessa leverantörer erbjuder dropshipping som alternativ. De artiklar som Room 99 har 

valt att dropshippa är främst stora och skrymmande och därmed också oftast dyrare. Room 99 

lagerför idag 90 % av artiklarna, medan resterande 10 % dropshippas. 

 

Barahandtag grundades 2011 av Anders Karlsson med affärsidén att saluföra handtag till företag 

och privatpersoner. Förutom handtag säljer Barahandtag även köksbelysning, skåp- och 

lådinredning, dörrtrycken och badrumstillbehör. Företaget har två anställda och omsatte år 2017 tre 

miljoner kronor. De tre senaste åren har Barahandtag haft en tillväxt på cirka 30 % årligen. I snitt 

skickar de 30–50 ordrar per dag. Företaget arbetar främst med en huvudleverantör som har sitt säte i 

Jönköping.  

 

Leksaker AB:s grundades 2013 och är idag en av de största renodlade nätaktörerna inom leksaker. 

2016 omsatte de närmare nio miljoner kronor. De cirka 250 leverantörerna är stationerade i 15 olika 

länder och från dessa dropshippar Leksaker AB mellan 50–500 ordrar per dag, beroende på säsong. 
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Företaget erbjuder ett brett sortiment med främst leksaker, men saluför även möbler, cyklar och 

produkter för utelek. De tillhandahåller för närvarande cirka 15 000 artiklar från 300–400 olika 

varumärken men kommer, då de har blivit uppköpta av ett annat leksaksföretag, att få tillgång till 

ytterligare 10 000 artiklar inom en snar framtid.  

 

Telekom AB tillhandahåller telekomprodukter för företag samt bedriver konsultverksamhet inom IT 

och telekom sedan 2013. Telekom AB drivs av de båda grundarna och hade 2016 en omsättning på 

nästan 4,4 miljoner kronor. I snitt hanterar de 5–10 kundordrar per dag. Telekom AB har cirka 5000 

artiklar upptagna i sortimentet där antalet varumärken varierar över tid. Företaget samarbetar 

huvudsakligen med fem leverantörer, men tar vid behov även in produkter från andra leverantörer. 

 

Möbler AB är ledande i Norden på möbler och inredning på nätet och hade 2017 en omsättning på 

närmare en miljard kronor. De har idag cirka 200 anställda och saluför över 50 000 artiklar. I snitt 

skickas 2 000 ordrar per dag och av dessa dropshippas cirka 700 stycken. Utöver e-

handelsbutikerna i Sverige, Norge, Finland och Danmark har de även 19 fysiska butiker. När 

Möbler AB grundades lagerhölls samtliga varor men har, efter att de 2013 blev uppköpta av en stor 

koncern vars huvudsakliga försörjningsstrategi är dropshipping, allt mer övergått till moderbolagets 

strategi. 30–35 % av alla ordrar hanteras genom dropshipping. Av de 200 leverantörer som är 

knutna till Möbler AB är cirka 70 stycken dropshippingleverantörer. Varorna skickas främst från 

leverantörer i Sverige, Baltikum och Asien. 

 

4.1.1 Room 99:s dropshippingprocess  

När kunden har lagt in en beställning på Room 99:s webbshop skapas en order som behöver 

handläggas. Produkter som ska dropshippas överförs per automatik till en separat flik. Room 99 

bekräftar beställningen och därefter skapas ett mejl till leverantören där leveransdetaljerna framgår. 

Leverantören bekräftar ordern, ombesörjer att den beställda varan packas och mejlar sedan ett 

sändningsnummer till Room 99 som sedan kan vidarebefordras till kund. Vissa leverantörer 

erbjuder sig att köpa tillbaka returnerade varor men i många fall skickas de tillbaka till Room 99:s 

interna lager, trots att dessa varor normalt sett inte lagerförs. 
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4.1.2 Barahandtags dropshippingprocess  

Efter att en kund lagt in en beställning på Barahandtags hemsida loggar Barahandtag in på 

leverantörens e-shop där en manuell orderläggning sker. Kunden och Barahandtag kommer 

därefter att få en orderbekräftelse. Leverantören packar varan i kartonger märkta med 

Barahandtags logotyp och ombesörjer därefter frakt med transportbolaget. I samband med att 

transportbolaget hämtar paketet kommer Barahandtag att få en leveransrapport. Ordern är därefter 

avslutad. I de fall en kund väljer att returnera en vara skickas den direkt till Barahandtag, vilket 

skapar ett internt returlager. Returflödet utgör cirka 5 % av försäljningen. 

 

4.1.3 Leksaker AB:s dropshippingprocess  

När en kund har lagt en beställning i Leksaker AB:s webbshop överförs beställningen till respektive 

leverantör. När leverantören mottagit kundordern skickar de tillbaka en orderbekräftelse till Leksaker 

AB. Genom ett återförsäljarlogin kan leverantörerna logga in på Leksaker AB:s hemsida och lägga in ett 

spårningsnummer när varan har skickats. Via ”mina sidor” kommer kunden sedan kunna följa 

transporten. I återförsäljarloginet kan leverantörerna även lägga in information om aktuella lagersaldon 

vilket minskar risken för att en kund beställer en produkt som inte finns i lager. Då inte alla leverantörer 

tar emot returer kommer vissa varor att skickas tillbaka till Leksaker AB som får förvara dessa på sitt 

kontor i väntan på att en ny beställning ska komma in.   

 

4.1.4 Telekom AB:s dropshippingprocess 

Telekom AB:s kunder lägger in beställningar i företagets webbshop genom ett login. Webbshoppen 

är speglad mot en av Telekom AB:s leverantörer vilket gör att alla förändringar i form av 

prisjusteringar eller produktuppdateringar uppdateras automatiskt på Telekom AB:s webbshop. När 

en kund har lagt in en beställning överförs beställningen till ett bakgrundsprogram. Om varan finns 

hos leverantören, vars webbshop är speglad mot Telekom AB:s webbshop, kan de med ett 

knapptryck skicka iväg beställningen. Om varan ska beställas från de övriga leverantörerna loggar 

Telekom AB in på respektive webbshop och lägger in en beställning. Samtliga leverantörer skickar 

ut en orderbekräftelse när beställningen har kommit in. Leverantörerna packar varorna i omärkta 

paket och lägger med en följesedel med Telekom AB:s logotyp. Via leverantörernas webbshoppar 

kan Telekom AB se om varan skickats. Huruvida leverantörerna tar emot returer eller inte skiljer sig 

åt. I regel skickar kunden tillbaka returen till Telekom AB som i sin tur skickar vidare varan till 

leverantören. 
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4.1.5 Möbler AB:s dropshippingprocess 

Möbler AB har en form av hybrid försörjningsstrategi, även kallad dual strategi, där majoriteten av 

Möbler AB:s produkter skickas från ett internt lager. Toppsäljare och lågfrekventsäljande produkter 

lagerförs då av dropshippingleverantörerna. Om en kund endast beställer en artikel skickas den från 

dropshippingleverantören, förutsatt att varan finns i lager. Om ordern består av flera varor skickas 

en samlad leverans från Möbler AB:s interna lager. Därmed kan dubbla plock- och fraktkostnader 

undvikas vilket blir ekonomiskt gynnsamt för Möbler AB. Om samtliga varor inte finns på Möbler 

AB:s lager måste leveransen splittras. När kundordern kommer in överförs den automatiskt av 

ordersystemet till det interna lagret eller till en dropshippingleverantör. När frakten för varan är 

bokad skickar Möbler AB ut sändningsnumret till kunden. Avtalen kan skilja sig åt när det kommer 

till returhanteringen då vissa leverantörer tar emot returer och andra inte. I de fall leverantören inte 

tar emot returen skickas denna istället till Möbler AB:s lager. 

 Aktivitetslänkar 

I samband med att en kund lägger in en beställning på e-handlarens hemsida initieras ett 

aktivitetsflöde där olika aktörer interagerar för att kunna leverera den beställda varan. 

Dropshippingprocessen bryter med det traditionella varuflödet där leverantörer levererar en 

förutbestämd kvantitet till handlarens butik eller e-handlarens lager, varför leverantörer som tidigare 

arbetat med B2B-lösningar måste kunna hantera B2C-flöden. Detta ställer nya krav på såväl 

emballering, transport och leverans och kan innebära att leverantören behöver hantera ett returflöde. 

“Leverantörerna kommer från B2B-hållet där de tidigare har skickat perfekta fyrkantiga pallar och 

helt plötsligt så ska de hantera enstaka möbler som ska passera en terminal och den ekvationen är 

ganska utmanande”, förklarar Möbler AB. För att transporten ut till slutkund ska fungera krävs det 

en bra dialog mellan leverantören och e-handlaren, förklarar Barahandtag. Room 99 betonar vikten 

av att känna tillit till leverantören och vara säker på att de kommer att göra sitt jobb då de lämnar 

ifrån sig kontrollen över flödet; “Kunden tänker ju på Room 99 eftersom det var där kunden 

handlade… strular det är det oss det drabbar. Kunden tänker att ’dom var inte bra eller servicen 

var jättedålig’ och själva kan vi inte göra någonting… för vi kan ju inte skylla ifrån oss... ’det var 

lagret som gjorde det’, utan det är ju vi som måste stå för leveransen. För oss är ryktet 

jätteviktigt”. 

 

Samtliga respondenter framhåller vikten av snabba leveranser. Det framgår av intervjuerna att 

leverantörernas geografiska placering men också kapacitet, kan vara avgörande för företagens 

konkurrenskraft. Room 99 menar att leveranstiderna är “a och o” när konkurrensen hårdnar och har 
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därför valt att nästan uteslutande arbeta med svenska leverantörer. Telekom AB menar att det, sett 

till leveranserna, är en fördel om leverantören är lokaliserad nära kunderna då det möjliggör att 

ordern kan levereras samma dag som kunden lägger in beställningen. “Om man skulle förutsätta att 

allting funkar bra så spelar det ingen roll, men det är klart att det blir mer utmaningar ju längre 

bort leverantörerna befinner sig”, konstaterar Möbler AB. Ur en relationssynpunkt menar 

respondenterna att den geografiska placeringen är mindre viktig. Möbler AB betonar att utländska 

och svenska leverantörer kan ha olika tankesätt men detta har inte någon betydelse för om 

leverantören är bra eller dålig. 

 

Det framgår av intervjuerna att eventuell personlig kontakt mellan e-handlare och leverantör ofta 

föregås av ett problem som måste lösas. Man hör främst av sig när något gått fel eller om något har 

fastnat på vägen, förklarar Room 99. “Har du ett system som fungerar så ska du ha så lite personlig 

kontakt som möjligt”, konstaterar Leksaker AB. Telefonkontakt uppges dock vara bra när något inte 

fungerar då det är lätt att missförstå varandra på mejl vilket beror på att det är svårt att uppfatta den 

andre personens tonläge. Personlig kontakt anses även vara bra om företaget ska sätta upp 

kampanjer eller göra något som går utanför ramarna. Ur ett orderflödesperspektiv bör den 

personliga kontakten dock minimeras. Det är inte där Leksaker AB vill lägga sin tid. Om det blir 

alltför mycket strul med en leverantör och denna relation tar alltför mycket tid i förhållande till 

andra leverantörer, väljer Leksaker AB att avsluta samarbetet. “Det är inte värt pengarna man får 

in”, konstaterar Leksaker AB. Allt handlar om hur pass bra leverantörerna sköter sig, uppger 

Leksaker AB; “Har man 10 riktigt dåliga leverantörer, då kan man inte ha mer än 10, men har man 

1000 riktigt bra då kan man ha alla 1000”.  

 Resursband 

Samtliga företag uppger sig ha ekonomiska motiv bakom den valda dropshippingstrategin. För 

Leksaker AB, Room 99, Telekom AB och Barahandtag var dropshipping en förutsättning för att, 

med ett begränsat startkapital, kunna starta upp företagen. “Vi hade inte så stort kapital till en 

början och då är dropshipping ett väldigt bra alternativ eftersom man inte behöver bygga upp ett 

lager - utan då handlar det mer om att lägga ned tid”, förklarar Leksaker AB. Room 99 konstaterar 

att dropshipping har hjälpt dem att bygga upp företaget med en snabb tillväxt. Det har också varit en 

förutsättning för ett brett produktsortiment; “Istället för att ha en liten butik och bara erbjuda några 

enstaka produkter som vi skulle haft råd att köpa in, har vi kunnat ha ett möbelsortiment också”, 

säger Karlberg och Arvidsson. Möbler AB framhåller betydelsen av att ha “den långa svansen” i 

sortimentet vilket möjliggörs av dropshipping. Utan dropshipping hade det inte varit ekonomiskt 
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försvarbart. Samtliga respondenter tar upp faktumet att lagerhållning inte bara är kostsamt, utan 

också riskabelt. Detta är särskilt tydligt i IT- och Telekombranschen som präglas av en snabb 

produktutveckling där produkterna och lösningarna fort blir inaktuella. Den snabba utvecklingen får 

till följd att priserna reduceras cirka tre gånger per år och därmed är det riskfyllt att sitta på eget 

lager.  

 

Barahandtag menar att dropshipping är en möjliggörare som har inneburit att företaget har kunnat 

fokusera på det som de upplever som sin kärnkompetens, det som de är duktiga på men också det 

som de tycker är roligast. Barahandtags kärnkompetens är enligt Karlsson marknadsföring och 

kundservice och i och med att de använder sig av dropshipping kan de fokusera på att skapa nöjda 

kunder och behöver inte ha någon lagerpersonal. Lagerfrågan blir emellertid mer komplex när det 

kommer till returer, framförallt för de företag som dropshippar till 100 % eller när leverantörerna 

befinner sig utomlands. Barahandtag och Leksaker AB sitter, trots att de egentligen inte har ett lager 

i den bemärkelsen, på ett mindre returlager som de själva måste se till att få ut till försäljning igen. 

Detta beror på att många leverantörer inte vill eller har möjlighet att ta emot returer förklarar 

Möbler AB. Vissa leverantörer har själva ett fungerande retursystem och då är det inga problem att 

returnera varorna. Andra leverantörer arbetar främst med B2B-lösningar och är därför inte vana 

med att arbeta med returer. I dessa fall måste Möbler AB själva ta emot varorna. Room 99 säger att 

det bästa vore om returen gick direkt tillbaka till leverantören men konstaterar att “de vill inte ha 

den och frisäger sig därför från ansvaret”. För Leksaker AB är returhanteringen inte något större 

problem och de upplever sig vara relativt förskonade i jämförelse med exempelvis klädbranschen. 

 

En grundläggande förutsättning för den verksamhet som de intervjuade företagen bedriver är att det 

finns en fungerande e-handelsplattform. Telekom AB behövde snabbt komma igång med sin 

verksamhet vilket låg till grund för hur plattformen byggdes upp. Då de inte hade tid att bygga upp 

en egen plattform föll valet föll på en lösning där de kunde spegla distributörens webbshop. Denna 

distributör har från start varit företagets huvudleverantör. Telekom AB har haft denna lösning i fem 

år men har nu börjat diskutera möjligheten att bygga upp en egen plattform. Det är inte klart hur 

fördelningen av ordrar skulle bli med en ny plattformslösning men det är möjligt att det blir 

förändringar, konstaterar Telekom AB:s grundare. Leksaker AB har från start satsat på tekniska 

lösningar och integration för att så långt som möjligt underlätta dropshippingprocessen. Leksaker 

AB utvecklar ständigt plattformen i syfte att automatisera orderflödet så att detta ska ta så lite tid 

som möjligt i anspråk. En sådan lösning är det återförsäljarlogin där framförallt mindre 
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leverantörer, som inte själva sitter på tekniska lösningar för informationsdelning, loggar in för att 

korrigera lagersaldon samt mata in spårningsnummer. “Vi har leverantörer som sitter och packar 

paket hemma i källaren och sådana små märken tillhandahåller kanske bara fyra, fem artiklar. Det 

är en sådan otrolig bredd på leverantörerna och därför måste vi kunna ha lösningar för alla 

eftersom förutsättningar helt enkelt skiljer sig åt mellan de olika leverantörerna vi skickar ifrån”, 

berättar Leksaker AB. Större leverantörer har ofta kommit längre ur teknisk synpunkt vilket 

möjliggör automatisk orderläggning samt automatisk uppdatering av lagersaldo. I Möbler AB:s fall 

är automatisering en förutsättning för den dropshippinglogik som tillämpas. Genom en rad olika 

inställningar kommer systemet på egen hand att kunna avgöra om en vara ska skickas från 

leverantörens lager eller från det interna lagret. Alla leverantörer är emellertid inte lika tekniskt 

mogna och där kommer företagets produktadministrationssystem in i bilden. Mindre tekniskt mogna 

leverantörer kommer att jobba i Möbler AB:s portal medan de leverantörer som ligger längre fram 

ur teknisk synpunkt kommer att jobba i sina egna system. I dessa fall kan systemen integreras 

genom ett EDI-flöde.  

 

Karlsson, grundare av Barahandtag, konstaterar att just beställningsförfarandet och 

kommunikationsdelen är de delar som verkligen har utvecklats sedan han startade upp sin första e-

handelsverksamhet 2007. I början var manuella mejl det enda sättet att lägga upp en order hos 

leverantören. Detta var, som Karlsson uttrycker det, “hanterbart när man sålde en eller två rockar 

per dag men blev meckigt när det blev fler”. Beställningsförfarandet är fortfarande manuellt men 

idag kan de lägga ordern direkt i leverantörens e-shop. Utvecklingen har gått framåt men tekniskt 

sett är det långt ifrån vad företaget skulle önska. Medan e-handeln går i bräschen för den tekniska 

utvecklingen uppges leverantörerna ligga efter. Barahandtag har länge önskat att leverantörerna ska 

utveckla sina system så att de kan bygga ett API där beställningarna kan hanteras. Denna 

automatisering skulle innebära stora tidsbesparingar, menar Barahandtag. Room 99 konstaterar att 

“leverantörer har väldigt svårt med webbshoppar och deras hemsidor är oftast väldigt långt bak i 

tiden”. Leksaker AB förtydligar att bristen på utveckling inte alltid handlar om ovilja utan att det 

snarare är en resursfråga där de små aktörerna saknar kapital för att ta fram nya IT-lösningar.  

Integreringen är avgörande för om e-handlaren ska kunna följa varan från det att beställningen har 

lagts in tills dess att varan nått slutkunden. Denna möjlighet skiljer sig åt mellan de medverkande 

företagen. Room 99 har begränsade möjligheter att följa varan och uppdateringar kan endast ske via 

mejl om så behövs. Karlberg och Arvidsson uppger att det skulle vara önskvärt att få tillgång till 

mer information vilket skulle möjliggöra en bättre kundservice gentemot konsumenterna. “Nu går 
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vi i blindo eftersom vi inte vet någonting förrän vi har fått ett sändningsnummer och då kanske 

varan är skickad eller så har leverantören bara bokat den för att det ska se bra ut, det vet vi inte. 

Mer information skulle vara trevligt”, konstaterar Room 99. Barahandtag får en leveransrapport i 

samband med att varan hämtas hos leverantören och kan på så vis kontrollera att beställningen 

faktiskt har gått iväg. Såväl Leksaker AB som Telekom AB har goda möjligheter att spåra 

försändelser. I fallet Telekom AB kan beställningen följas direkt från distributörens webbshop. 

Samtliga respondenter betonar tidsaspekten och möjligheten till tidsbesparingar när integrering 

kommer på tal. Men det går också att utläsa att integration i hög grad handlar om att få kontroll över 

varuflödet. Att inte själva äga logistiken är det främsta problemet med dropshipping, uppger 

Leksaker AB. De har många idéer på hur flödet skulle kunna förbättras men kan i praktiken inte 

driva igenom det då många parter är inblandade. Även Barahandtag menar att de logistiska 

aktiviteterna är problematiska då de inte kan styra och ha kontroll över sitt egna lager. Därför är det 

viktigt att hitta rätt leverantör att samarbeta med, konstaterar Karlsson.  

 Aktörsförbindelser 

De medverkande aktörerna, Leksaker AB, Telekom AB, Möbler AB, Room 99 och Barahandtag 

verkar inom skilda branscher och kontexter. Möbler AB och Room 99 skiljer sig från övriga aktörer 

då de även har egna lager. Möbler AB ingår i en större koncern med liknande aktörer och agerar i 

rollen som prispressare. De skiljer sig därmed från Room 99 som är en mindre aktör och som 

erbjuder ett mer begränsat urval av inredningsartiklar. Room 99 har haft en stadig tillväxt och har 

nu gått om många mindre aktörer men har fortfarande långt kvar innan de når upp i de större 

aktörernas försäljningssiffror. “Nu är det ingen som omsätter mer än oss tills jättarna kommer. Men 

de är ju väldigt stora”, konstaterar Karlberg och Arvidsson. Även Barahandtag verkar inom 

heminredningsbranschen men inom en betydligt smalare nisch. Som renodlad dropshippingaktör är 

Leksaker AB stora inom sitt segment då många av de stora leksakshandlarna sitter på lager och/eller 

butik. Leksaker AB blev nyligen uppköpta av en större aktör på marknaden som har fysiska butiker 

men som också säljer via egen e-handel och där varuförsörjningen sker från eget lager.  

 

Telekom AB skiljer sig från övriga aktörer då de verkar inom en B2B-kontext. De verkar dessutom 

i en tekniskt orienterad bransch. Telekom AB utmärker sig då de aldrig behövt fråga en leverantör 

om de kan tänka sig att dropshippa varorna; “Det är nästan en förutsättning i vår bransch så vi 

förutsätter att alla kan göra det”. För de övriga deltagarna i denna studie har valet av dropshipping 

inneburit att de har varit begränsade i valet av leverantörer. Möbler AB menar att möbelbranschen 

är omogen i förhållande till övriga e-handelsmarknader vilket kan vara utmanande. Även om det 
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finns leverantörer tillgängliga på marknaden besitter de många gånger inte den kunskap som krävs 

för att leverera direkt till slutkonsument. Möbler AB uppger att “…det är mer fabriker i 

möbelbranschen som inte är leverantörer i den bemärkelsen”. Leverantörerna inom 

möbelbranschen har traditionellt sett levererat till mellanhänder, det vill säga som en B2B-lösning, 

och har därmed inte kompetens eller resurser för att leverera till slutkonsument. Möbler AB kan 

därför behöva lära upp nya leverantörer för att de ska kunna komma igång med 

dropshippingprocessen. Företaget uppger att de har uppnått en position där de i princip kan tvinga 

en leverantör att ta tillbaka returer men konstaterar att det kan vara kontraproduktivt om 

leverantörerna inte har förutsättningar för detta; “Det är dumt att trycka igenom det när man vet att 

det inte kommer att funka”.  

 

Graden av närhet till leverantörerna varierar från företag till företag och är beroende av den 

specifika kontexten. Telekom AB erbjuder sina företagskunder en helhetslösning där erbjudandet 

inte bara innefattar en produkt utan också är en tjänst, och de har därför utvecklat nära relationer i 

sin kundkrets. De lägger hellre tiden på kunderna än på leverantörerna. “Vi har ju vissa kunder som 

vi har kontakt med dagligen för att vi är deras bollplank i vad de ska välja och hur de ska hantera 

saker och ting, medan våra leverantörsrelationer vill vi bara ska fungera”, förklarar Telekom AB. 

Room 99 beskriver att relationerna till dropshippingleverantörerna skiljer sig från relationerna till 

de företag varifrån de köper in produkter till det interna lagret. Relationen till 

dropshippingleverantörerna beskrivs som “rätt goda” men bygger i princip på automejl utan 

personlig kontakt. De uppger att det blir mer personligt när de tar in varorna i eget lager. “Säljare 

kommer då hit och visar varor och frågar om vi behöver fylla på lagret”, uppger Karlberg och 

Arvidsson. Detta är emellertid inte eftersträvansvärt; “För att det ska gå snabbt vill alla ha så lite 

kontakt som möjligt egentligen”.  

 

Respondenterna ser inte några egentliga hinder för hur många leverantörer som är möjligt att 

hantera parallellt, utan att kvaliteten blir lidande. Leksaker AB upplever att det är plattformen, och 

hur väl den fungerar, som sätter gränsen för antalet möjliga leverantörsrelationer. “Relationen ska 

etableras och produkterna måste läggas in manuellt men när detta väl är gjort finns det inga hinder 

och så länge samarbetet fungerar väl fortlöper allt per automatik”, uppger Leksaker AB. Möbler 

AB framhåller att det är viktigt att växa i förhållande till personal och omsättning. Ju större 

företaget blir ju mer behöver man bredda sig genom att utöka leverantörsbasen. Barahandtag 

instämmer med Leksaker AB och Möbler AB och menar att antalet leverantörer egentligen inte 
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spelar någon roll; “... tittar man på de superstora bolagen så finns det ju de som har hundratals 

dropshippingleverantörer”. Lyckade samarbeten handlar snarare om fungerande processer, 

konstaterar Karlsson på Barahandtag. Då företaget har haft problem med att förmedla Barahandtags 

vision hela vägen ut till slutkund arbetar de idag främst med en enskild huvudleverantör som de har 

ett nära samarbete med. Att byta leverantör i syfte att få bättre förhandlingsvillkor är inget för 

Barahandtag; “Vi har en relation som är viktig, som är viktigare än att spara några kronor. Vi vill 

få med oss Barahandtag hela vägen, så om det kostar mer är det sekundärt”. 

 

Telekom AB uppger att vissa leverantörer ringer dem varje dag för att egentligen “snacka om 

ingenting” vilket inte uppskattas då de inte har tid. “Om vi bara sitter och pratar med 

leverantörerna om dagarna hinner vi inte sälja till våra kunder och då blir leverantörerna 

missnöjda i sin tur då detta kommer att slå tillbaka på dem”, säger Telekom AB. Barahandtag 

uppger sig ha en “supernära” relation till sin huvudleverantör. De hörs flera gånger per vecka via 

telefon. Det är otroligt viktigt att hitta rätt leverantör “… som man kan ha ett ruskigt bra samarbete 

med”, säger Karlsson på Barahandtag. “Vi vill ju inte bara vara en hemsida, handlar du hos oss vill 

vi att du ska få svinbra produkter, du ska få en svinbra kundupplevelse och hela resan måste vara 

kul”, säger Karlsson. För att förmedla detta till kunderna måste parterna i princip agera som att de 

vore ett enda företag. Leksaker AB har främst personlig kontakt med sina leverantörer i de fall då 

något gått snett men träffar även sina leverantörer på olika mässor. Leksaker AB konstaterar att 

“…relationer är jätteviktigt och att man har ett ansikte på varandra… en del leverantörer har man 

ju suttit och mejlat med i ett års tid och efter ett år träffar man dem och då blir båda ganska glada 

över att få ett ansikte på personen och kunna växla ett par ord live också... och inte bara mejla och 

prata i telefon”. Leksaker AB är inte övertygad om att detta personliga möte gör någon skillnad för 

relationen; “Man ska ju utgå från att de vill sälja så båda försöker ju att ha en bra relation från 

start”. Samtliga medverkande betonar försäljningsvolymens betydelse för det bemötande som e-

handlarna får. “Säljer vi väldigt mycket får vi en bättre relation för då blir de mycket mer måna om 

att vi ska välja deras grejor för att vi tar väldigt stora marknader”, förklarar Leksaker AB. Valet att 

erbjuda samtliga varor ur leverantörernas sortiment är inte bara bra ur affärssynpunkt, konstaterar 

Leksaker AB, det är också uppskattat från leverantörernas sida och därmed har det en positiv 

inverkan på deras relation.  

 

Möbler AB har upp till fem leverantörer som är väldigt nära, fem till tio relationer som är relativt 

nära och resten klassas som ordinarie leverantörer. Kontaktvägarna ser olika ut beroende på hur 
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nära samarbetet är. VD:n och företagets Operations Manager besöker personligen de största 

leverantörerna och däremellan har produktchefen och inköps- och försäljningschefen löpande 

kontakt med leverantörerna. “Med mindre leverantörer sätter man mer ett avtal och sedan har man 

mestadels kontakt över telefon och kanske något möte då och då, men ju större leverantörerna är, 

desto fler inblandade blir det kan man säga”, uppger Möbler AB. Möbelbranschen uppges vara 

ganska homogen. I princip kan alla leverantörer tillverka samma soffa och då blir prisbilden och hur 

väl det övergripande samarbetet fungerar det som styr valet av leverantör, menar Möbler AB. 

Relationen är, enligt Möbler AB, varken bättre eller sämre till dropshippingleverantörer jämfört 

med traditionella leverantörer. För Telekom AB avgörs valet av leverantör av vilket sortiment de 

tillhandahåller, prisnivån samt fraktkostnaden. Telekom AB uppger att leverantörernas prestation 

och hur väl samarbetet fungerar varierar över tid. “Prestation här och nu är det som gäller”, 

konstaterar Telekom AB som uppger sig handla av den leverantören “… där det flyter på smidigast 

för stunden, givet att pris och kvalitet är detsamma”.  

 Konflikt: ett transaktionskostnadsperspektiv 

Leksaker AB tror inte på att använda sig av kontrollmekanismer där man straffar leverantörer som 

inte lever upp till det som avtalats; “Nej, jag tror inte på det sättet att arbeta alls. Jag tror på att 

man ska ha en vettig dialog och sker det något som inte är så bra då är det bättre att lyfta telefonen 

och fråga varför produkten inte blivit levererad och ta en diskussion om det... Vi vill ju inte bli av 

med våra leverantörer”. Denna uppfattning delas av Möbler AB som menar att det är standard att 

försöka komma till rätta med problem genom dialog. Detta är särskilt viktigt då många leverantörer 

inte är vana vid dropshipping och behöver en inkörningsperiod. Det tar tid innan det sätter sig och 

Möbler AB menar att man får räkna med två till tre månader innan “… leverantören är up and 

running och håller sig inom en acceptabel nivå... efter tre till sex månader ska de ha tagit hela 

greppet”. Möbler AB konstaterar samtidigt att det finns gränser för hur länge man kan försöka 

åtgärda en dåligt fungerande relation. Leverantörer som har återkommande leveransproblem 

avslutas, förklarar Möbler AB. Även Room 99 lyfter fram problematiken med leverantörer som 

lovar mycket men som sedan inte levererar;  

 

”Vi har valt att inte använda, eller slutat med dropshipping på vissa produkter för 

det fungerar inte. Produkterna ska levereras, men det händer ingenting, det blir strul 

och kunden undrar vart varan har tagit vägen. Vi upplever det som ett stort problem 

eftersom vi själva inte har kontrollen. Vi vet inte när vi ska aktivera fakturan för det 

gör vi när varan har skickats. Och ibland säger leverantören att varan är skickad, 
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men så står den kvar på lagret… det är svårt. Så vissa leverantörer har vi sagt nej 

till och att vi inte kan använda dropshipping, då tar vi in den till vårt lager”.  

 

När samarbetet inte fungerar skapar det merjobb för Room 99; “Märker vi att just den biten ökar 

och att vi får mycket kundfrågor om vart kundens paket är och att det gäller bara just 

dropshippingprodukter då tar vi alltid ett beslut om vi ska fortsätta samarbetet eller inte”. 

Grundarna Karlberg och Arvidsson menar att det inte är värt att hantera dessa problem när det 

kommer till dropshipping då de har mindre marginal på dessa produkter. Det måste gå smidigt, 

annars försvinner vinsten på en gång, uppger Karlberg och Arvidsson. Room 99 har, då de inte 

tycker att lösningen har fungerat så bra, minskat sin dropshippingandel men är öppna för att gå 

tillbaka om det blir smidigare. Då Room 99 har kapacitet att ta in varor i sitt befintliga lager 

kommer detta inte att medföra ytterligare fasta kostnader för att utöka lagret.  

 

Barahandtag har genom åren utvecklat en nära relation till sin huvudleverantör och har aldrig 

funderat på att sluta dropshippa. “Visst, man blir förbannad ibland på saker och ting men det blir 

man ju i vanliga livet också, så är det ju. Och definitivt, vi har ju stått och svurit och spottat på 

varandra massvis av gånger och vi kommer att göra det massvis med gånger till, men det är så det 

är”, konstaterar Barahandtags grundare Anders Karlsson. Då Telekom AB har möjlighet att få tag 

på samma produkt från olika leverantörer kan företaget välja att avsluta relationer i det tysta; “Vi 

gör inte slut, vi bara försvinner under radarn”, förklarar Telekom AB och berättar om en nyligen 

inträffad händelse: 

 

“Vi hade ett sådant exempel, vi blev irriterade på en av våra leverantörer då vi tyckte 

att de hade skött en sak väldigt dåligt. Och vi hade inte ett jättestort behov av dem 

eftersom det finns andra som kan göra deras jobb så då slutade vi helt enkelt att 

handla av dem. Men sen var vi på konferens och då träffade vi en ansvarig för det 

bolaget som sa att han hade uppmärksammat att vi hade slutat att handla och att vi 

inte hade lagt beställningar på tre månader… vi var då ärliga och berättade varför 

det blivit så. Det hade med en av deras anställda att göra, eller egentligen vår 

kontaktperson. Han tog till sig detta och nu har vi börjar handla av dem igen. Vi var 

inte i behov av dem på det sättet men nu har de fixat ännu bättre priser för oss. Det 

var inte där skon klämde men de har fått smöra för att vi ska börja handla igen”. 
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Leksaker AB menar att företaget har varit väldigt befriade från konflikter med tanke på att de inte 

alltid har gjort så bra research på bolagen; “Det kan ju vara vilka idioter som helst som sköter 

butiken på andra sidan”. Möbler AB konstaterar att deras tillväxt också har medfört en utsatthet 

varför leverantörerna måste skriva på företagets Code of Conduct. Gör de inte detta blir det inget 

avtal. “Ju större bolag man är - desto mer regelverk måste man ha för sådana saker”, förklarar 

Möbler AB.  

 Inflytande och beroende: ett maktperspektiv 

Room 99 har i första hand försökt hitta leverantörer som erbjuder dropshipping vilket kan vara 

svårt; “Leverantörerna säger ju inte precis hallå utan man får snarare leta utifrån det man söker 

och sedan fråga. Om man har hittat fyra möbelleverantörer man gillar så kan man fråga om de kan 

dropshippa och så får man ta den vägen”. Vidare förklarar Room 99 att en del leverantörer har som 

krav att ingångsordern ska vara över en viss summa för att man som e-handlare överhuvudtaget få 

handla; ”Du måste handla för minst 30 000 annars får du inget bra sortiment och då är du ingen 

bra representant för oss”. Flera av de medverkande företagen uppger att de kan behöva övertala 

traditionella leverantörer att börja dropshippa. Room 99 har ibland lyckats övertyga leverantörer 

genom att argumentera för att andra, likartade leverantörer dropshippar och har på så vis förmått 

dem att testa. Leksaker AB uppger att det har blivit lättare att övertyga leverantörer att dropshippa 

varor för deras räkning; “Första året handlade det om övertalning, andra året började det gå bättre 

och nu är det inte alls svårt eftersom vi är så stora och etablerade”. Av Leksaker AB:s 250 

leverantörer är det cirka 20–30 som dropshippat tidigare, resterande leverantörer har Leksaker AB 

lärt upp. Idag kan företaget få mejl från leverantörer som för fyra år sedan sade nej till dropshipping 

men som nu vill lära sig av Leksaker AB. För fem år sedan visste många inte vad dropshipping var, 

konstaterar Leksaker AB men detta håller på att ändras; “Dropshipping är en marknad som växer 

snarare än minskar… dropshipping tas upp på vartenda styrelsemöte på mer eller mindre vartenda 

bolag - ska vi dropshippa eller inte? Det är egentligen bara att titta på Amazon, för deras största 

grej är ju dropshipping”.  

 

Även Barahandtag har befunnit sig i en situation där de har fått övertala leverantörer att dropshippa 

produkterna. Så tidigt som 2007 tog Karlsson kontakt med en tysk leverantör och frågade dem om 

han kunde få bli deras återförsäljare. Han lyckades då övertyga leverantören om att han, med sin 

erfarenhet inom e-handel, skulle få det här att funka. Barahandtag anser att det fortfarande är alltför 

få leverantörer som erbjuder dropshipping men konstaterar att det börjar dyka upp alternativ som 

Droshi AB som förmedlar dropshippingtjänster. Karlsson konstaterar dock att det fortfarande är 
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många branscher där det krävs en fysisk butik för att man ska få lov att ta in varorna. Många 

leverantörer är rädda för att förstöra sitt varumärke och förknippar e-handel med billiga varor och 

därför kan de vara tveksamma till att samarbeta med e-handlare. Idag anser sig Barahandtag vara så 

pass stora att de skulle kunna ringa några av de större leverantörerna och skulle då, med högsta 

sannolikhet, få sälja deras produkter. “Men innan vi blev tillräckligt stora så var vi absolut i en 

beroendesits”, medger Karlsson. Room 99 konstaterar att inställningen till e-handeln har förändrats; 

“Nu när de stora jättarna kommer ut och digitaliserar sig, då är det helt plötsligt okej, men runt 

2010–2011 var man tvungen att fråga om de sålde till internetbutik och fick oftast höra att nej, du 

måste ha en fysisk butik… det spelade ingen roll hur butiken såg ut, det kunde vara en liten källare 

men det var fortfarande en fysisk butik”.  

 

Möbler AB har, i takt med att företaget blivit större, börjat sprida riskerna för att inte bli alltför 

beroende av en enskild leverantör. Företaget konstaterar att om en leverantör går i konkurs eller om 

något annat händer är det bra att inte vara beroende av en enskild leverantör. Leksaker AB:s 

leverantörer spänner från de mycket små aktörerna, som står och packar i en källare, till stora 

välkända varumärken. Skulle deras största leverantör, som står för ca 10–15 % av omsättningen få 

för sig att sluta dropshippa skulle de få väldigt stora problem där och då. Leksaker AB förklarar att 

det ofta är en enskild leverantör som har rättigheterna för att importera ett specifikt varumärke till 

ett land vilket gör att de är tvungna att handla av denna om de önskar att sälja detta varumärke. På 

sikt känner Leksaker AB emellertid inte någon oro för att hamna i en beroendeställning då 

marknaden för dropshippingtjänster växer. Leksaker AB uppger att de är ett av de största 

leksaksbolagen som arbetar med dropshipping vilket har bidragit till att många leverantörer som har 

omvärderat dropshipping nu vänder sig till dem. 

 

Varken Room 99 eller Barahandtag upplever att de har möjlighet att påverka leverantörernas utbud. 

I den genre som Barahandtag verkar inom är det främst de stora bostadsbolagen som sätter 

trenderna och är med och driver på utvecklingen. Barahandtag säger sig däremot vara testvänliga i 

den bemärkelsen att de kan ta in ett sortiment och se hur väl det faller ut på marknaden. Därmed kan 

de vara till hjälp för leverantören, konstaterar Barahandtag. Möbler AB har ett stort inflytande på 

sina huvudleverantörer och kan lämna önskemål om vilken typ av möbler de ska tillverka. Faktumet 

att Möbler AB numera ingår i en stor och köpstark koncern har ökat företagets förhandlingsstyrka. 

“Vi har väldigt stort inflytande över de leverantörer som vi köper stora volymer av. Allt handlar om 

volym och tillväxt”, konstaterar Möbler AB och tillägger att “många leverantörer vill jobba med en 
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kund som växer väldigt snabbt och som är väldigt offensiv”. Möbelbranschen utmärker sig på det 

sättet att många produkter är väldigt lika varandra, det kan finnas tio fabriker som i princip har 

samma soffa, uppger Möbler AB. Därmed har de möjlighet att byta leverantör om de så önskar. Det 

finns dessutom en stor prismedvetenhet i branschen och det är därför ganska liknande priser. “Den 

som har bäst priser får oftast affären, men det är också en strategisk fråga med de här volymerna… 

idag finns det inte så många leverantörer som klarar av att leverera i tid då, så man behöver alltid 

fler”, förklarar Möbler AB.  

 

Telekom AB ser flera fördelar med att handla av färre leverantörer. Ju färre leverantörer de har, 

desto mer samlade blir inköpen och därmed blir de också viktigare i leverantörens ögon; “Om vi 

spred ut det för mycket skulle vi vara minimala hos alla och det skulle inte vara bra för vår makt 

gentemot dem”. Telekom AB menar att för att bli prioriterad som liten aktör, gäller det att ha bra 

relationer med leverantörerna. Det gäller att ha så få leverantörer som möjligt men att samtidigt ha 

en bredd i sortimentet, konstaterar Telekom AB. Room 99 upplever att det finns en attitydskillnad 

hos leverantörerna beroende på hur köpstark man är som köpare där den som handlar mycket får gå 

före i kön och får fraktfritt. De märker att leverantörerna har blivit mer välvilliga när de har blivit en 

större aktör. Telekom AB menar att det snarare är leverantörerna som är beroende av dem - 

kontaktpersonerna har en budget för sina kunder och det kommer därför att märkas om de 

bestämmer sig för att byta leverantör, konstaterar Telekom AB. “Även fast vi inte är så stora så 

märks det ändå när vi slutar att handla. Så att jag tycker att vi har en del makt ändå”, säger 

Telekom AB 
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5 Analys 

Då aktivitetslänkar, resursband och aktörsförbindelser är nära sammanlänkade och till viss del 

överlappande har ARA-modellens tre variabler sammanförts i detta avsnitt. Detta i syfte att 

möjliggöra en fördjupad analys. Därefter följer analysavsnittet samma struktur som empiriavsnittet 

där empirin under konflikt analyseras mot transaktionskostnadsteorin. Vidare har empirin under 

inflytande och beroende analyseras mot de teorier om makt i affärsrelationer som tidigare 

presenterats. Kapitlet avslutas med en prövning av Cox maktmatris där företagen placeras in i 

modellens maktpositioner. 

 ARA-modellen: Interaktion och integration   

Den gemensamma nämnaren för de medverkande aktörerna och som ligger till grund för den 

interaktion som sker är att de, genom aktiviteter och kombinationer av resurser, agerar gemensamt 

för att på ett så snabbt och kostnadseffektivt sätt som möjligt kunna leverera varor till 

privatkonsument eller företagskund. ARA-modellen säger att sekvenser av handlingar, genom vilka 

aktörer interagerar, kommer att skapa så kallade aktivitetslänkar mellan aktörerna. Dropshipping är 

därmed att betrakta som en länk som inte bara binder e-handlare och leverantörer samman - den 

kommer också att länka leverantören till slutkonsumenten, vilket tidigare var otänkbart.  

 

För att dropshipping ska vara möjligt måste leverantören ställa upp på att tillhandahålla resurser i 

form av lagerhållningskapacitet men också i form av arbetskraft då leverantören kommer att stå för 

plock och pack av de varor som slutkonsumenten har beställt. Hur aktiviteterna utformas antas få 

konsekvenser för utfallet och har därmed en ekonomisk betydelse för de olika aktörerna (Håkansson 

& Snehota, 1995; Håkansson et al., 2009). Samtliga medverkande lyfter fram behovet av snabba 

leveranser varför det kan finnas strategiska fördelar i att samarbeta med leverantörer som befinner 

sig nära slutkonsumenten. Detta är emellertid inte något måste, framförallt inte ur en 

relationssynpunkt. De medverkande aktörerna betonar istället vikten av fungerande 

orderläggningsprocesser och automatiserade flöden.  

 

Leverantörens och e-handlarens respektive värde kommer enligt Håkansson och Snehota (1995) att 

avgöras av hur väl de båda parterna kan komplettera varandra. I den bredare resurskonstellation 

som nätverket utgör (Håkansson et al., 2009) kommer e-handlaren att få tillgång till varor samtidigt 

som leverantörerna erbjuds en möjlighet att få ut sina varor till försäljning. I detta ömsesidiga 

utnyttjande av heterogena resurser kan resursband uppstå (Håkansson & Snehota, 1995). 
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Dropshippingstrategin får till följd att de medverkande företagen behöver överlåta betydelsefulla 

logistiska funktioner till leverantören som därmed får det yttersta ansvaret att ombesörja leveransen 

ut till slutkonsument. Genom att utöka leverantörens ansvar kommer e-handlaren att kunna erbjuda 

ett mycket brett produktsortiment, samtidigt som de själva kan specialisera sig på funktioner som 

kundservice och marknadsföring och därmed också öka omsättningen. Interaktionen blir därmed, 

som IMP-gruppen uttrycker det (Håkansson & Snehota, 1995), en möjlighet som kan gynna 

samtliga aktörer som ingår i nätverket. Dropshipping som samarbetsform kan därför sägas uppfylla 

en av affärsrelationens huvudfunktioner (Håkansson, 1987) - att öka effektiviteten. Dropshipping 

kommer i praktiken innebära att leverantören får ta över kostnaderna men också risken för 

lagerhållning i form av kapitalbindning och inkurans. För ett företag som Telekom AB blir detta 

särskilt lukrativt då branschen präglas av en snabb produktutveckling där varorna efter en begränsad 

försäljningsperiod blir inaktuella. Genom att lägga över ansvaret på leverantören kan Telekom AB 

vara säkra på att alltid kunna tillhandahålla den allra senaste tekniken på marknaden.  

 

I centrum för den handel som de medverkande aktörerna bedriver står e-handelsplattformen genom 

vilken en potentiell kund kan komma i kontakt med e-handlaren och eventuellt lägga in en 

beställning. Ett av IMP-gruppens grundläggande antaganden är att aktörerna, genom upprepad 

interaktion och anpassning, kommer att påverkas av motpartens kunskaper, intentioner och 

förmågor (Håkansson & Snehota, 1995). Detta blir tydligt när det kommer till tekniska lösningar 

vilka enligt IMP-gruppen kan möjliggöra nya lösningar men också begränsa aktörerna då avtal och 

investeringar leder in aktörerna på en utstakad väg (Håkansson et al., 2009). Då Telekom AB har 

valt att spegla sin webbshop mot leverantören har de ett särskilt band till denna aktör. Denna 

leverantör ombesörjer idag merparten av de ordrar som kommer in till Telekom AB. Då Telekom 

AB har övervägt att skapa en ny, fristående plattformslösning, kan denna orderfördelning komma 

att förändras.  

 

Ett kritiskt inslag i affärsnätverken och som kommer att påverka företagens möjligheter att skapa 

mervärde handlar därför om anpassning. De e-handlare som har medverkat i denna studie säger sig 

ligga i framkant när det kommer till tekniska lösningar vilket kan skapa frustration då många 

leverantörer inte har en likvärdig teknisk kompetens. Detta begränsar e-handlarnas möjligheter till 

automatisk orderläggning men också möjligheterna till att ta del av orderstatus. Till följd av detta 

riskerar e-handlarna att förlora tid, pengar men också kontroll. De medverkande företagen försöker 

på olika sätt att öka känslan av kontroll. I Telekom AB:s och Barahandtags fall tar detta uttryck i att 



54 

 

de försöker samla inköpen hos ett mindre antal betrodda leverantörer där de, genom sin relativt 

goda köpkraft, blir en betydelsefull aktör i leverantörens ögon. Möbler AB försöker istället att 

sprida riskerna. Utan alternativ tvingas e-handlarna dock att acceptera hur situationen ser ut och 

anpassa sig till den, eller ställa sin egen kompetens och sina egna resurser till förfogande.  

 

Bristen på teknisk integration är många gånger en resursfråga, förklarar Leksaker AB, då en mindre 

leverantör inte alltid har råd att bekosta ett automatiserat orderflöde. Det är tydligt att e-handlarna är 

den pådrivande parten samtidigt som de också måste anpassa sig till leverantörernas villkor. Då 

dropshipping är ett nytt arbetssätt för många leverantörer är det också leverantörerna som står för de 

största anpassningarna medan e-handlarna, i syfte att underlätta samarbetet, snarare jämkar sina 

önskemål i den bemärkelsen att de sänker sin ambitionsnivå. Leksaker AB förklarar att de måste 

kunna erbjuda olika lösningar då leverantörernas förutsättningar skiljer sig åt. Håkansson et al. 

(2009) framhåller att varje enskild aktör i princip är fri att agera efter eget tycke men konstaterar 

samtidigt att resultatet är beroende av hur väl de interagerar med övriga aktörer. Att försöka 

kontrollera den andre parten i ett nätverk kan enligt Håkansson och Ford (2002) få motsatt effekt då 

parterna är ömsesidigt beroende av varandra och det kan därför få till följd att såväl effektivitet som 

innovativ förmåga går förlorad. Detta resonemang kan kopplas till returhanteringsfrågan där e-

handlarna har olika lösningar beroende på leverantörens förmåga att hantera ett sådant flöde. Room 

99 skulle önska att leverantören tog tillbaka returerna men konstaterar att leverantörer generellt sett 

inte har intresse av detta och att de därmed frisäger sig ansvaret. Vissa leverantörer vill inte ta emot 

returer, andra leverantörer kan inte ta emot dem, konstaterar Möbler AB. Detta företag utmärker sig 

i denna studie då de befinner sig i en förhandlingsposition där de potentiellt skulle kunna tvinga 

leverantören att ta tillbaka returer. De väljer dock att inte göra så då det inte anses vara meningsfullt 

- det skulle ändå inte fungera. Det kan konstateras att returflödet blir komplext när såväl leverantör 

som e-handlare saknar resurser att ta tillbaka varorna. Därmed kan aktörerna, i motsats till 

Håkansson och Snehotas (1995) utgångspunkt, varken överlappa eller anpassa sina respektive 

resurser. 

 

Enligt Håkansson (1987) är en av relationens viktigaste funktioner att utbyta information. 

Håkansson (1987) konstaterar att informationsdelning förutsätter att aktörerna besitter relevant 

information men också att de är beredda att dela med sig av denna. Detta kan tolkas som att 

informationsdelning också är en fråga om vilja där relationens karaktär kan antas få betydelse för i 

vilken utsträckning e-handlaren får tillgång till aktuell information. IMP-gruppen går i sina studier 
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bortom de rent ekonomiska aspekterna av affärsrelationer och lyfter fram betydelsen av såväl 

sociala som symboliska handlingar (Håkansson et al., 2009). Denna forskargrupp menar att nära 

interaktion kommer att skapa aktörsförbindelser vilket ligger till grund för förtroende men också för 

gemensam utveckling (Håkansson et al., 2009). Dropshipping bygger på automatiserade 

informationsprocesser, och i denna studie har informationsdelning främst tagits upp i egenskap av 

tekniska lösningar där teknisk kompetens framstår som en värdefull resurs vilket kan underlätta 

samarbetet. Flera av de medverkande företagen betonar att social interaktion tar värdefull tid i 

anspråk och att det därmed bör undvikas. Majoriteten av respondenterna förknippar telefonsamtal 

med problemlösning. De tekniska lösningar som framhålls i denna studie, där bland annat API-

baserade integrationer lyfts fram, syftar till att skapa automatiserade processer där ett uttalat mål är 

att minska behovet av manuell hantering. Affärsrelationen ska i idealfallet präglas av en hög grad av 

automatisering där kundens orderläggning resulterar i ett närmast omärkbart händelseförlopp för e-

handlaren, som istället kan fokusera på marknadsföring och att söka efter nya potentiella 

affärspartners. När allt flyter på, ser respondenterna inga hinder för att hantera ett stort antal 

parallella relationer. Därmed inte sagt att det inte sker någon social interaktion. I samband med 

mässor, konferenser och leverantörsbesök kan parterna få ett ansikte på varandra och interagera på 

ett personligt plan. Möbler AB har ett nära samarbete med sina huvudleverantörer, där samarbetet 

även innefattar produktutveckling, och besöker varandra regelbundet för att följa upp och 

vidareutveckla verksamheten. I detta fall kan besöken, i enlighet med Håkanssons (1987) diskussion 

kring relationens symboliska handling, även sägas ha ett symbolvärde. Här är det inte vem som 

helst som kommer på besök, utan självaste VD:n.  

 

Håkansson och Snehota (1995) menar att affärsrelationer över tid tenderar att bli institutionaliserade 

vilket kan verka underlättande i de fall problem uppstår. Leksaker AB:s grundinställning är att 

leverantörerna vill sälja och att de därför går in i relationen med goda avsikter. De tror på att lösa 

problem via dialog och vill så långt som möjligt behålla sina befintliga leverantörer. Även 

Barahandtag har, efter upprepade problem med att förmedla företagets vision ut till slutkunden, valt 

att fördjupa samarbetet med en enskild leverantör. Karlsson på Barahandtag konstaterar krasst att 

relationen till huvudleverantören inte har varit utan konflikter och att de med hög sannolikhet 

kommer att hamna i liknande situationer igen, men i grund och botten har de utvecklat en mycket 

nära relation där de hörs flera gånger per vecka över telefon. Det är otroligt viktigt att hitta rätt 

leverantör, konstaterar Karlsson.  
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IMP-gruppen menar att relationens karaktär, parternas intentioner men också den specifika 

situationen har betydelse för hur aktörerna positionerar sig mot varandra. Enligt Håkansson (1987) 

är relationer kanske den mest värdefulla resursen ett företag kan ha. Detta är något som 

Barahandtag instämmer i. Den nära relation som Barahandtag har till sin huvudleverantör, och som 

har byggts upp under längre tid, anses vara ovärderlig. En prispressarstrategi är därför otänkbar. 

Telekom AB, Leksaker AB, Möbler AB och Room 99 anser förvisso att relationer är viktiga men 

har en mer praktisk-ekonomisk orienterad syn på affärsrelationer och tvekar inte att byta leverantör 

om samarbetet och dropshippingprocesserna inte fortlöper som tänkt. Telekom AB utmärker sig 

som studiens kanske mest självständiga aktör. De säger sig agera efter en här och nu-princip och har 

därför inga problem med att byta leverantör. Då kvaliteten i leverantörernas prestationer har visat 

sig variera över tid, använder de sig av den lösning som för stunden flyter på som smidigast. Den 

leverantör som erbjuder ett bättre pris eller billigare frakt kan komma att ta över uppdraget. 

Håkansson et al. (2009) menar att företagens verksamhet är beroende av den kontext som företagen 

verkar inom och att de därför måste förhålla sig till sina omgivningar. I den bransch som Telekom 

AB verkar inom ses dropshipping som standard och leverantörerna ligger ofta i framkant, sett till de 

tekniska affärslösningarna. När flödena är automatiserade tycks det inte finnas ett behov av något 

närmare samarbete varför leverantörerna, med fördel, kan hållas på en armlängds avstånd. 

 Transaktionskostnader: Konflikt 

Då dropshipping ökar leverantörernas omkostnader kommer e-handlarnas inköpspriser också att bli 

högre. För att inte hela vinsten ska ätas upp, måste det vara enkelt att dropshippa, konstaterar Room 

99. Även Leksaker AB är inne på detta spår och menar att om samarbetet inte fungerar med en 

leverantör behöver samarbetet avbrytas då det tar för mycket tid, och därmed också pengar, i 

anspråk. Williamson (1991) menar att hybridformer, som grundar sig i långtgående samarbeten, är 

känsligare för störningar då de bygger på samförstånd. Utan samförstånd kommer den ene parten 

inte kunna fullfölja sin del av processen. När integrationen och informationsdelningen brister 

uppger de medverkande företagen att de förlorar kontrollen över varuflödet och de kan därmed inte 

vara säkra på att varorna, enligt avtal, kommer kunna levereras ut till slutkonsumenten. Room 99 

upplever att dropshipping minskar deras möjlighet att bibehålla kontrollen över händelseförloppet 

då de inte med säkerhet kan säga om varan är skickad eller om leverantören har bokat in transporten 

för att det ska se bra ut. De efterfrågar därför mer information och bättre uppföljningsmöjligheter. 

Den bristande informationen medför att leverantören har möjligheten att agera opportunistiskt. 

Situationen skapar även, oavsett om leverantören har för avsikt att agera opportunistiskt eller ej, en 

osäkerhetsfaktor för företaget. Det är viktigt att känna tillit om man ska kunna lämna över 
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kontrollen till leverantören, konstaterar Room 99. Börjar det bli alltför mycket samtal från kunder 

som undrar var varorna befinner sig, tas ett beslut om huruvida de ska fortsätta att dropshippa från 

den berörda leverantören. När besvären och därmed också kostnaderna för att utnyttja 

dropshippingstrategin blir alltför stora väljer Room 99, i enlighet med transaktionskostnadsteorins 

grundläggande antagande (Strange, 2011), att ta hem arbetet och utföra det internt.  

Transaktionskostnadsteorin synliggör de kostnader som är förenade med att ingå i ett nytt samarbete 

eller att hantera förändringar och problem som uppstår i en befintlig relation. Williamson (1985) 

skiljer på kostnader som uppstår ex ante, det vill säga i samband med att samarbetet ska inledas, och 

ex post-kostnader som kan kopplas till förhandling och övervakning efter att samarbetet har ingåtts. 

Då människan är begränsat rationell och sannolikt opportunistisk måste aktörerna vidta åtgärder för 

att skydda sina intressen, förklarar Williamson (1985). I den marknadsposition som Möbler AB 

befinner sig i, behöver de vara mer noggranna i sitt val av leverantörer, vilka måste anta Möbler 

AB:s uppförandekod. Detta är ett minimikrav för att ett avtal överhuvudtaget ska bli av.   

 

Transaktionskostnaderna kommer enligt Williamson (1985; 1991) att påverkas av resursens 

relationsspecifika karaktär, vilket han benämner som tillgångens specificitet. När 

användningsområdet för en resurs är begränsat och inte kan användas utanför den situation där den 

har tillsatts ökar transaktionskostnaderna. De varor som de berörda företagen handlar med utgörs 

uteslutande av standardiserade, kommersiella produkter som säljs på en öppen marknad. 

Slutkonsumenten har god tillgång till likvärdiga produkter och återförsäljarna har oftast inte 

ensamrätt på det specifika varumärket. Det är därmed inte produkterna som är unika, utan snarare 

tillhandahållandet av själva tjänsten. En e-handlare som vill tillämpa en dropshippingstrategi måste 

etablera kontakt med en leverantör som är villig att dropshippa varan och som har kunskap och 

kapacitet att göra detta. Leksaker AB har idag cirka 250 leverantörer men endast 20–30 av dem 

erbjöd dropshipping från start - resterande leverantörer har Leksaker AB fått lära upp. 

Leverantörerna har därmed genomgått en teknisk anpassning vilket kan kopplas till vad Williamson 

(1985) benämner som fysisk specificitet. Resursen är däremot inte relationsspecifik utan den 

nyvunna kunskapen kommer att kunna tillämpas i andra sammanhang och i förhållande till andra 

affärspartners, förutsatt att detta inte regleras genom ett kontrakt. Telekom AB valde i samband med 

att de startade upp företaget att använda en färdig lösning som deras huvudleverantör erbjöd, där de 

speglar sin webbshop gentemot leverantörens. Tillgångens relationsspecifika karaktär binder 

Telekom AB till leverantören och lösningen är därmed att betrakta som ett långtgående kontrakt.  
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Williamson (1985) menar att transaktionskostnaderna blir större i situationer där det är svårt att byta 

affärspartner, då kostnaderna för att finna en ny lösning och att starta upp verksamheten blir höga. 

Transaktionskostnader för anpassning kan därför endast motiveras om utbytet sker med en hög 

frekvens vilket driver parterna till att bygga vidare på relationen och på det valda spåret 

(Williamson, 1985). Att som leverantör ställa om från traditionell B2B-verksamhet och istället 

arbeta mot slutkonsument medför omställningskostnader. Ur ett transaktionskostnadsteoretiskt 

perspektiv bör en sådan förändring endast vara motiverad om leverantörerna kan få upp volymen på 

verksamheten. Majoriteten av de medverkande företagen anser att tillgången på 

dropshippingleverantörer har varit begränsad men upplever att situationen har blivit bättre med 

tiden. Marknaden för att köpa och sälja dropshippingtjänster har vuxit och i och med detta har 

medvetandegraden kring strategin höjts. Ju vanligare förekommande dropshippingstrategin blir, ju 

mer ökar leverantörens incitament för att ställa om sin verksamhet. När valmöjligheterna för den 

ena parten är få kan motparten bete sig opportunistisk utan att det egentligen får några 

konsekvenser, och därmed ökar risken för informationsasymmetri (Williamson, 1975). Ett 

ömsesidigt beroende kan däremot, då transaktionskostnaderna för att byta samarbetspartner blir 

mycket höga, fungera som en ersättning för ett kontrakt och motivera parterna till att upprätthålla 

samarbetet (Williamson, 1985; Nyaga et al., 2010). Karlsson på Barahandtag befann sig tidigare i 

en beroendesits gentemot leverantörerna då de tillgängliga alternativen ansågs vara få. Idag menar 

Karlsson att han, med tanke på omsättningen, utan större svårigheter skulle kunna få tag på en 

leverantör om samarbetet inte fungerade. I dagsläget ser Karlsson inte någon vinning med att byta 

leverantör och är trygg med relationen till huvudleverantören som har byggts upp under en lång tid. 

Att spara några kronor hit och dit kan, enligt Karlsson, inte ersätta ett väl fungerande samarbete.  

 

Kontrakt kommer enligt Williamson (1985), med hänsyn till begränsad rationalitet och 

opportunistiskt beteende, alltid vara ofullständiga och det går därmed inte, till en rimlig kostnad, att 

gardera sig mot alla tänkbara scenarion. När samarbetet inte fungerar tvingas e-handlarna att 

etablera kontakt med nya leverantörer. Möbler AB konstaterar att det tar tid att lära upp en ny 

leverantör, som inte har dropshippat tidigare. Under denna omställningsperiod kan Möbler AB 

fortsatt behöva samarbeta med den tidigare leverantören trots att den inte lever upp till 

förväntningarna. Flera av de medverkande aktörerna ger uttryck för att det kan vara kostsamt att 

ställa om verksamheten. Leksaker AB konstaterar dock att de, trots att deras research stundtals har 

varit bristande, har klarat sig förhållandevis väl från konflikter och har därför en positiv inställning 

till dropshipping. Telekom AB utgör ett undantag då de upplever att de har gott om alternativ och 
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uppger att de obemärkt försöker att lägga problemfyllda relationer på is. Därmed kan de undvika 

tidskrävande konflikter. Samtliga aktörer uppger att de har kunnat lämna affärsrelationer där 

samarbetet inte fungerat vilket pekar på att det finns en fri konkurrens och att systemet, i enlighet 

med antagandet om marknadsmekanismens funktion, är självreglerande.  

 Makt: Inflytande och beroende 

E-handeln möttes länge med skepticism och leverantörerna krävde ofta att e-handlarna skulle ha en 

fysisk butik. I takt med att stora aktörer har gett sig in i e-handeln har synen på e-handeln 

förändrats. De återförsäljare som har velat tillämpa en dropshippingstrategi har stått inför en dubbel 

problematik - de måste dels övertala leverantören om att få sälja deras produkter via nätet och måste 

också hitta en leverantör som kan och vill dropshippa varan direkt till kund. Utifrån maktmatrisen 

förklarar Cox (2001a) att ju fler leverantörer e-handlaren har, desto lägre blir kostnaden för att byta 

leverantör. Cox (2001a) menar att beroendet till enskilda leverantörer kan minskas genom att 

köparen eliminerar eventuella isoleringsmekanismer som förstärker leverantörens kraft gentemot 

köparen genom att exempelvis utöka antalet leverantörer. Möbler AB, Leksaker AB och 

Barahandtag har, med hjälp av erfarenhet och kompetens inom området, lyckats bygga upp en 

leverantörsbas som de känner sig trygga med och upplever idag att tillgången på leverantörer är 

god. I Leksaker AB:s och Barahandtags fall är det tydligt att enskilda individer inom företagen har 

haft en stor inverkan då de lyckats övertyga leverantörer till att dropshippa och därefter lärt upp 

dem från grunden. Även Möbler AB har lärt upp många av sina leverantörer, men det är rimligt att 

anta att dessa leverantörer haft ekonomiska incitament att börja dropshippa då Möbler AB är en 

betydelsefull aktör på marknaden. Room 99 tycks i högre grad ha accepterat ett nej och sökt sig 

vidare till parter som erbjuder dropshipping. I takt med att Möbler AB, Barahandtag och Leksaker 

AB byggt upp en leverantörsbas har det tidigare underläget gentemot enskilda leverantörer minskat. 

Leksaker AB menar att i och med att de blivit större och mer etablerade har det också blivit enklare 

att övertala leverantörer att dropshippa. Idag kan företaget få mejl från leverantörer som för fyra år 

sedan sade nej till dropshipping men som nu vill lära sig av Leksaker AB. Därmed kan Möbler AB, 

Leksaker AB och Barahandtag, sägas ha skapat en marknad av leverantörer och eliminerat några av 

de isoleringsmekanismer som Cox (2001a) refererar till och som förstärker leverantörernas makt 

gentemot köparen. 

 

Det framgår av intervjuerna att storlek och köpkraft har en stor betydelse för huruvida 

leverantörerna är beredda att dropshippa eller inte. Enligt Cox (2001a) maktmatris får köparen en 

starkare ställning gentemot leverantören om köparen har en hög procentuell andel av leverantörens 
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totala marknad samt om köparens konto är attraktivt för leverantören. På samma vis försvagas 

köparens ställning om köparens konto inte är attraktivt för leverantören. Room 99 har noterat en 

attitydskillnad hos leverantörerna där köpstarka kunder som handlar mycket får gå före i kön och 

får fraktfritt. De märker att leverantörerna har blivit mer välvilliga i takt med att de har tagit 

marknadsandelar. Denna åsikt delas av Barahandtag som tidigare befann sig i en beroendesits men 

som idag upplever sig vara en så pass stor aktör att de skulle kunna ringa några av de större 

leverantörerna och med högsta sannolikhet få sälja deras produkter. Det är volym och tillväxt som 

styr, konstaterar Möbler AB.  

 

Katsuyoshi och Changju (2015) menar samtidigt att företag kan försöka reglera sitt beroende 

gentemot leverantören genom att stärka sin relativa makt eller minska motpartens relativa makt. 

Möbler AB är, i jämförelse med de andra medverkande företagen, en stor aktör och konstaterar att 

om en leverantör går i konkurs eller om något annat händer är det inte bra att vara beroende av en 

enskild leverantör. De har därför börjat sprida riskerna. Detta i enlighet med såväl Cox (2001a) 

maktmatris som Katsuyoshi och Changjus (2015) första och andra strategi, att öka antalet nya 

leverantörer och minska befintliga leverantörers betydelse. Strategin syftar till att minska 

inköpsberoendet hos leverantören, men Katsuyoshi och Changju (2015) varnar samtidigt för att en 

diversifierad försörjningsbas och ett ökat antal leverantörer kan öka återförsäljarens 

transaktionskostnader. Det är först när återförsäljaren är tillräckligt stor som nyttan av en större total 

volym kan kompensera kostnaderna för det ökade antalet transaktioner (Katsuyoshi & Changju, 

2015), varför denna strategi fungerar för Möbler AB. Telekom AB, som är en mindre aktör, uppger 

att det gäller att ha så få leverantörer som möjligt utan att förlora bredden i sortimentet. Om de 

samlar inköpen hos en leverantör blir de viktigare i leverantörens ögon vilket förstärker deras 

förhandlingsposition. Detta går i linje med Katsuyoshi och Changjus (2015) tredje och fjärde 

strategi, att minska antalet leverantörer som tillhandahåller substituerbara produkter och slutligen att 

öka företagets betydelse för leverantören. Detta syftar till att öka leverantörens beroende av att sälja 

till återförsäljaren. Telekom AB menar att det kommer vara märkbart för leverantören om de slutar 

att handla och därmed är det snarare leverantören som står i en beroendeställning gentemot dem.  

 

Företagets relativa storlek har även betydelse för i vilken omfattning företagen kan påverka 

leverantörerna när det kommer till returer och vilket sortiment leverantören ska ta in. När det 

kommer till sortimentet har Möbler AB en stort inflytande på leverantören och kan bestämma och 

lämna in önskemål om vad huvudleverantörerna ska tillverka. Room 99 och Barahandtag upplever 
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däremot inte att det är möjligt att påverka sortimentet. Barahandtag uppger att det främst är de stora 

bostadsbolagen som sätter trenderna och är med och driver på utvecklingen. Även om Barahandtag 

anses vara en stor aktör inom sitt segment är de en liten aktör i förhållande till leverantörens övriga 

kunder. Paralleller kan dras till Cox (2001a) som menar att köparens förhandlingskraft kommer att 

minska om leverantören har många alternativ och dess intäkter inte är beroende av köparen. Utifrån 

Cox (2001a) maktmatris kan Room 99:s begränsade möjlighet att påverka sortimentet förklaras med 

att deras dropshippingandel är så pass liten av den totala försäljningen, och att de därmed inte är så 

betydelsefulla i leverantörens ögon. Utifrån Hingleys (2005) perspektiv kan små företag som går in 

i asymmetriska relationer tolerera en maktobalans samtidigt som medelstora företag kan se fördelar 

som kan kopplas till det mindre företagets storlek. Barahandtag menar att de inte har en position där 

de kan påverka leverantörernas sortiment, men att de likväl har ett värde för leverantören då de i 

egenskap av att vara en mindre e-handlare är testvänliga och enkelt kan ta in nytt sortiment för att se 

hur väl det faller ut på marknaden. 

 

Cox (2001a) menar även att produkternas karaktär har betydelse för huruvida köparen hamnar i en 

beroendesits eller inte. Standardiserade och kommersialiserade produkter bäddar för att köparen får 

ett maktövertag medan icke kommersialiserade och specialtillverkade produkter i större 

utsträckning gör att köparen hamnar i en beroendeställning då de inte är lika lättillgängliga. Det kan 

i sammanhanget dras paralleller till Emerson (1962) som talar om resursers tillgänglighet. Han 

menar att graden av makt i relationen avgörs av hur stort beroendet av den specifika resursen är. 

Vidare menar Emerson (1962) att beroendet blir större när den resurs som motparten äger inte med 

enkelhet kan tillägnas från andra parter. Möbler AB är i sitt val av sortiment inte bunden till en 

specifik leverantör då möbelbranschen uppges vara homogen och präglad av en god tillgång till 

ersättningsvaror. Detta innebär i praktiken att kostnaden för att byta transaktionspart är låg och 

därmed kan marknaden, enligt Cox maktmatris, förefalla gynnsam för köparen. Samarbetet kan 

dock medföra en uppstartskostnad i de fall leverantören, sedan tidigare, inte har kapacitet att 

dropshippa. Även leksaksbranschen uppges ha en god tillgång på leverantörer men då det ofta är en 

enskild leverantör som har rättigheterna för att importera ett specifikt varumärke till ett land finns 

det sällan möjlighet att få tag på en likadan produkt från flera leverantörer. Därmed kan Leksaker 

AB:s situation, enligt Cox (2001a), vara mer utsatt än Möbler AB:s då produkterna är av mer 

specifik karaktär. Detta är även gällande för Room 99 som har ett mer begränsat sortiment av 

utvalda varumärken och därför inte är lika flexibla. Room 99 förklarar att leverantörerna ibland har 

krav på en minimisumma på ingångsordern för att de som e-handlare ska få tillåtelse att ta in 
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produkterna i sortimentet. Detta blir problematiskt i en dropshippingsituation då e-handlaren oftast 

inte har ett eget lager. Telekom AB uppger att de har en leverantör, vilka tillhandahåller ett specifikt 

varumärke, som inte prioriterar dem. Då leverantören är ensam om att sälja detta varumärke ställs 

Telekom AB inför valet att godta villkoren eller sluta handla av dem och beroendet till leverantören 

kommer därmed att avgöras av hur stort deras köpbehov är. Emerson (1962) menar att det relativa 

maktförhållandet mellan parterna i en transaktion definieras av skillnaden mellan köp- och 

säljbehovet. Telekom AB har, då de inte är nöjda med denna situation, försökt att minska beroendet 

till leverantören genom att styra kunderna mot andra varumärken.  

 Prövning av Cox maktmatris 

Utifrån de uppgifter som framkommit i intervjuerna kan Möbler AB placera sig i den position som 

Cox (2001a) benämner som Buyer dominance (se figur 6). Detta motiveras av att Möbler AB är en 

stor aktör på marknaden vilket får till följd att kontot är attraktivt för leverantören. 

Prismedvetenheten men också transparensen i möbelbranschen är hög och därmed har leverantören 

inga informationsasymmetriska fördelar gentemot Möbler AB. Då Möbler AB:s sortiment till stor 

del består av standardiserade och kommersialiserade produkter är företaget inte heller låst till en 

specifik leverantör. Telekom AB:s placering som Interdependence kommer främst av att deras 

webbshop är speglad mot huvudleverantörens. Kostnaden för att byta transaktionspart kan därmed 

antas vara hög, vilket stämmer överens med Cox (2001a) kriterium för ömsesidigt beroende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Prövning av Cox maktmatris. Efter Cox, 2001a, s. 14. 
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Telekom AB har medvetet valt en strategi som går ut på att samla inköpen hos ett fåtal leverantörer 

i syfte att stärka den relativa köpkraften. Detta ökar chanserna till ett ömsesidigt beroende. Såväl 

Leksaker AB som Barahandtag kan, på olika grunder, kategoriseras som Independence. De  

båda företagen uppger att det finns en god tillgång på såväl köpare som leverantörer. Barahandtags 

konto kan, trots att de endast utgör en mindre andel av sin huvudleverantörs totala marknad, vara 

attraktiva som kund då de i egenskap av att vara en mindre aktör ses som testvänliga. För 

Barahandtag, som främst köper in varor från sin huvudleverantör, skulle kostnaden för att byta 

transaktionspart bli hög. Samarbetet kan därmed sägas vara avgörande för deras verksamhet. För 

Leksaker AB, som har cirka 250 leverantörer, är kostnaden för att byta transaktionspart sannolikt 

låg, förutsatt att ersättaren är insatt i dropshippingprocessen. Såväl Barahandtags som Leksaker 

AB:s leverantörer tillhandahåller kommersialiserade och standardiserade produkter vilket torde 

innebära att kostnaden för efterforskningar är låg. Då Room 99 har minskat ned sin 

dropshippingandel och därmed har en låg andel av leverantörernas totala marknad stämmer 

kriterierna under Supplier dominance väl in på deras situation. Placeringen kan även motiveras av 

att de upplever att det är svårt att finna leverantörer som dropshippar. Det är rimligt att anta att 

leverantörerna har tillgång till många köpare då de är noggranna i sitt val av återförsäljare och kan 

neka återförsäljare som de anser är oattraktiva. Placeringen i Supplier dominance förutsätter dock 

att Room 99 vill fortsätta dropshippa. Då de har kapacitet att ta in varorna till det interna lagret har 

de också möjligheten att övergå till traditionell varuförsörjning. Detta skulle öka Room 99:s tillgång 

till leverantörer och således även minska beroendet. I en sådan situation kan de placeras i 

maktpositionen Independence. 
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6 Slutdiskussion 

I den avslutande diskussionen besvaras studiens tre frågeställningar. Varje frågeställning har 

tilldelats ett eget avsnitt inom vilka teoriernas relevans även diskuteras. Den första 

frågeställningen kommer besvaras med stöd av ARA-modellen och den andra frågeställningen 

kommer främst att diskuteras och besvaras med stöd av transaktionskostnadsteorin. Den sista 

frågeställningen besvaras utifrån teorier om maktstrukturer, Cox maktmatris och det teoretiska 

ramverk som modellen bygger på. 

 Fördjupat samarbete 

Är ett fördjupat samarbete och personlig interaktion med leverantörerna en förutsättning när 

dropshipping används som försörjningsstrategi? 

 

Dropshippingstrategin som idé bygger på en specialisering där de medverkande aktörerna har 

tydligt uppdelade ansvarsområden inom varuförsörjningskedjan. Dropshipping kommer därför att 

kräva ett integrerat tillvägagångssätt. Enligt IMP-gruppen medför en ökad specialisering att 

aktörerna blir alltmer beroende av varandra (Gadde & Hulthén, 2009). Detta talar för att det finns 

ett behov av ett utökat samarbete. De medverkande företagen kan initialt behöva fördjupa 

samarbetet i syfte att starta upp dropshippingprocessen men har sedan som mål att kunna förlita 

sig på standardiserade, och i bästa fall också automatiserade processer. De satsningar som 

initieras, i form av tekniska lösningar, sker därför med förenkling i åtanke. Dropshipping behöver 

inte och bör inte vara komplext men då leverantören kan behöva ställa om sin verksamhet blir 

dropshipping inte alltid den smidiga lösning som den är tänkt att vara. Ur ett 

transaktionskostnadsteoretiskt perspektiv kan dylika förändringar endast motiveras om leverantören 

kan säkerställa hög volym och frekvens i försäljningen (Williamson, 1985). Om dessa kriterier inte 

kan uppfyllas kommer samarbetet inte kunna garanteras.  

 

I centrum för dropshippingmodellen står informationsdelning och teknisk integration. Tekniska 

lösningar för informationsdelning stärker inte bara e-handlarens känsla av kontroll utan är också en 

förutsättning vid en ökad orderingång. Teknisk integration blir därmed den främsta källan till ett 

fördjupat samarbete och kommer, enligt studiens respondenter, att ha betydelse för det ekonomiska 

utfallet. Samtliga av de medverkande e-handlarna verkar aktivt för att möjliggöra 

informationsdelning men måste många gånger invänta leverantörerna. Denna studie visar att 

informationsdelning via teknisk integration har förmågan att ersätta personlig interaktion och 
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därmed är personlig kontakt inte en förutsättning för själva dropshippingprocessen. I förhållande 

till ARA-modellen kan teknisk integration få en paradoxal effekt då resursbanden kan sägas 

förstärkas samtidigt som aktörsförbindelserna minskar. Då teorier kring socialt kapital har som 

utgångspunkt att affärsnätverk är sociala företeelser har de därmed ett begränsat 

tillämpningsområde i dropshippingsammanhang. Denna insikt är betydelsefull då även ARA-

modellen bygger på teorier kring sociala utbyten. Därmed kan dess teoretiska ramverk sägas ha sina 

begränsningar när det kommer till att förklara och analysera de medverkande företagens specifika 

kontext då effektivitet och kostnadsbesparingar många gånger är viktigare än relationen till en 

enskild leverantör. Därmed har ARA-modellen främst kommit att användas som ett verktyg för att 

förklara hur aktiviteter kan länka aktörers resurser till varandra och vilka konsekvenser det får för 

de medverkande aktörerna. Personlig interaktion är nödvändig vid aktiviteter som går utanför den 

normala dropshippingprocessen, exempelvis vid produktutveckling eller gemensamma kampanjer 

men i de flesta fallen tycks personlig kontakt föregås av att ett problem har uppstått.  

 

IMP-gruppen menar att anpassning driver utvecklingen framåt och att det därför är kärnan i 

interorganisatoriska samarbeten. Anpassning förutsätter såväl olikheter som likheter då företagens 

resurser och arbetssätt ska sammanlänkas i syfte att skapa något nytt. För att anpassningen ska 

kunna ske måste parterna vara beredda på att ge upp delar av sin frihet (Ford et al., 2011). Studien 

visar att e-handlarens insats till stor del består av en jämkning där e-handlaren får släppa på kraven 

och försöka göra det bästa av situationen genom att försöka anpassa sina egna system beroende på 

hur den faktiska situationen ser ut. Leverantörerna kan däremot behöva göra betydande 

anpassningar av sin verksamhet. Returfrågan kan i sammanhanget sägas vara relevant då den 

tydliggör gränserna för samarbetets utsträckning. Den ekonomiska transaktion som sker mellan e-

handlare och leverantör innebär, ur ett rent juridiskt perspektiv, att det är e-handlaren som står för 

köpet av varan. Leverantören är därmed inte förpliktigad att ta tillbaka eventuella returer från 

slutkonsumenten. Detta faktum utgör en begränsning i dropshippingmodellen då e-handlaren 

normalt sett inte lagerför dessa varor. Liksom Iansti & Levien (2004) konstaterar måste 

nätverksorganisationer tillsammans identifiera det bästa sättet att generera värde då samtliga 

medverkande aktörer påverkar tjänstens utformande. En enskild svaghet kan annars undergräva det 

slutgiltiga resultatet. Detta blir tydligt i returfrågan där det inte finns någon självklar lösning då 

såväl e-handlare som leverantör kan sakna de resurser som krävs för att hantera ett returflöde. För 

att lösa denna fråga krävs ett fördjupat samarbete där samtliga parter agerar gemensamt för 

nätverkets totala bästa, vilket idag inte är självklart. 
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 Konflikter 

Hur hanterar e-handlare eventuella konflikter som uppstår till följd av att 

dropshippingsamarbetet inte fungerar? 

 

Denna studie visar att dropshippinglösningen kräver effektiva processer men också tillit då e-

handlaren är beroende av leverantörens prestationer. Då e-handlaren många gånger inte kan följa 

händelseförloppet kommer tidigare erfarenhet att få betydelse för hur e-handlaren ställer sig till 

dropshipping och vilka åtgärder de anser vara nödvändiga för att säkerställa ett önskat resultat. 

Därmed ansluter sig denna studie till tidigare forskning (se Rabinovich et al., 2008; Gan et al., 

2010; Cheoung et al., 2015) där informationsasymmetri och brist på kontroll, framställs som de 

största hoten mot en fungerande försörjningskedja. När logistikprocessen brister upplever e-

handlarna att situationen är oviss. Room 99 konstaterar att för en slutkonsument är de enskilda 

samarbetsparternas enskilda prestation mindre viktigt och i slutändan är det e-handlaren som står 

som ytterst ansvarig. En utebliven eller felaktig leverans riskerar därmed att slå tillbaka på e-

handlaren vars varumärke kan ta skada.  

 

Transaktionskostnadsteorin säger att affärssamarbeten, som i denna studie kretsar kring en 

dropshippingprocess, innehåller inslag av osäkerhet då människan är såväl opportunistisk som 

begränsat rationell. Som en följd av denna osäkerhet menar Williamson (1975; 1985) att 

affärsparterna kommer att vidta skyddsåtgärder. När relationen inte fungerar och den ena parten, 

likt i Room 99:s fall, tvingas hantera följderna av att kunderna inte fått de varor som de beställt, 

talar detta för att företaget kommer försöka ta tillbaka aktiviteten och utföra den i egen regi. Room 

99 framhåller att den bristande tekniska utvecklingen hos leverantörerna men också bristen på 

information begränsar deras möjlighet att möta konsumenternas krav. För att undvika konflikt och 

bristkostnader men också för att säkerställa snabba leveranser ut till slutkund vill Room 99, på sikt, 

kunna lagerföra samtliga varor som erbjuds via företagets hemsida.  

 

Enligt Williamson (1991) är aktörerna på marknaden att betrakta som autonoma parter och därmed 

har de, efter eget tycke, möjlighet att ompositionera sig i syfte att anpassa sig till den mest 

kostnadseffektiva lösningen. Transaktionskostnaderna anses samtidigt bli högre i situationer där det 

är svårt att byta affärspartner (Dahlstrom & Nygaard, 2010) vilket talar emot dropshippingstrategin 

då utbudet av dropshippingleverantörer fortfarande är begränsat, även om situationen börjar bli 

bättre. E-handlarna kan, om det finns ett ömsesidigt intresse för detta, välja att själva introducera 
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leverantören för dropshipping men måste då beakta den tid och de resurser som detta kommer att ta 

i anspråk. För Room 99, som har tillgång till ett befintligt lager, kommer omställningen till intern 

lagerhantering inte medföra några större och avgörande förändringar i arbetssättet. För 

Barahandtag, Telekom AB och Leksaker AB skulle steget bli desto större då de skulle behöva 

bygga upp en lagerverksamhet från grunden. Detta skulle i sig vara en källa till 

transaktionskostnader vilket måste tas med i avvägningen mellan att själva lagerföra varorna eller 

använda sig av en dropshippingstrategi.  

 

De medverkande aktörerna försöker i första hand att lösa eventuella konflikter och problem via 

dialog och majoriteten är tydliga med att de inte vill förlora sina leverantörer. Detta kan kopplas till 

de transaktionskostnader som etableringen av en ny kontakt kommer att medföra. 

Transaktionskostnadsteorin har mött kritik för idén om att människan drivs av opportunism. Enligt 

Ghoshal och Moran (1996) riskerar kontrollmekanismer i form av sanktioner och incitament leda in 

företagen på ett spår där organisationen till slut blir självförstörande. I denna studie har det inte varit 

möjligt att dra några generella slutsatser kring varför leverantörerna inte fullföljer sitt uppdrag. 

Vissa respondenter uppger att bristande resurser ligger bakom eventuella problem medan andra 

lyfter fram bristande engagemang. Problemfyllda relationer tar inte bara tid och resurser från 

kärnverksamheten utan drabbar framförallt en slutkonsument som därmed kommer att tappa 

förtroendet för e-handlaren. För en dropshippande e-handlare kan den grundläggande orsaken anses 

vara mindre viktig och kan problemet inte lösas kommer affärsrelationen med högsta sannolikhet 

att avslutas.   

 Förhandlingsstyrka 

Vad har relationen till dropshippingleverantören för betydelse för e-handlarens 

förhandlingsposition? 

 

Flera av de medverkande e-handlarna vittnar om att det tidigare fanns ett stort motstånd mot e-

handeln från leverantörerna sida och att de därför blev bemötta med skepticism. Dropshipping bröt 

dessutom mot traditionella varuförsörjningsstrategier vilket innebar att leverantörerna inte alltid var 

villiga att ställa sina resurser till förfogande. E-handlare som har tillämpat en dropshippingstrategi 

har riskerat att gå in i relationen i ett underläge och därmed har det inte alltid funnits en grund för 

att bygga en varaktig relation. Med e-handelns starka frammarsch och med draghjälp från 

internationellt erkända dropshippingaktörer som exempelvis Amazon har leverantörerna blivit mer 

välvilligt inställda. Denna studie pekar på att ju större aktör e-handlaren är desto mer välvilliga blir 
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leverantörerna att anpassa sin verksamhet. Köpkraften, och därmed också förhandlingspositionen, 

kommer därför att få en direkt inverkan på hur e-handlarna blir bemötta samt hur relationen 

utvecklas och därmed ansluter sig denna studie till Cox (2001a) resonemang där nyttjandet av men 

också företagens brist eller tillgång till en värdefull resurs står i centrum för affärsrelationen. De 

mer sociala aspekterna av affärsrelationerna mellan e-handlaren och leverantören där förtroende, 

utifrån teorier kring socialt kapital (Kwon & Adler, 2014; Batt, 2008), har utifrån Cox resonemang 

en begränsad betydelse för de medverkande företagens förhandlingsposition då relationer snarare 

uppstår till följd av frekventa inköp och stora volymer. Förhandlingspositionen kommer däremot att 

få betydelse för e-handlarens upplevelse av affärsrelationen och därmed kan förhållandet anses 

vara det omvända utifrån hur frågeställningen är ställd. Detta blir tydligt i fallet Möbler AB och 

Room 99, vilka båda verkar inom möbelbranschen och vad som tycks vara likartade kontexter men 

där inflytandet över leverantörerna markant skiljer sig åt.  

 

Room 99, som är en förhållandevis liten aktör, har haft svårt att hitta leverantörer som är villiga att 

dropshippa och upplever att de i liten utsträckning kan påverka leverantörerna. Möbler AB, som är 

en stor aktör på marknaden och därmed har en betydande köpkraft, har däremot stor möjlighet att 

påverka leverantörernas processer och genomförande och då främst avseende produktutveckling 

och returhantering, men även sortimentet. Det kan antas att Möbler AB:s storlek och därmed också 

förhandlingsposition har en inverkan på hur väl de anser att samarbetet med leverantörerna 

fungerar, då det i regel är Möbler AB som sätter upp villkoren. Om leverantörerna inte är i position 

att ersätta Möbler AB kan de, i enlighet med Katsuyoshi och Changjus (2015) resonemang behöva 

acceptera villkoren, av rädsla att relationen annars går förlorad. 

 

Utifrån Cox (2001a) maktmatris kommer en köpstark e-handlare kunna sätta agendan och därmed 

driva igenom sitt önskemål om att få dropshippa varorna. Den som saknar ekonomiska resurser eller 

andra motsvarande kvalitéer kommer däremot att hamna i ett underläge där leverantören kan diktera 

villkoren. Utifrån de uppgifter som har framkommit i denna studie är det främst två omständigheter 

som begränsar e-handlarnas möjlighet till att använda sig av en dropshippingstrategi och som kan få 

till följd att e-handlaren upplever sig stå i ett underläge gentemot leverantören: För det första är 

avtalet med leverantörerna en förutsättning för att de själva inte ska behöva lagerhålla varor. Utan 

avtal - ingen verksamhet. För det andra är e-handlarna beroende av leverantörens förmåga men 

också välvilja när det kommer till distributionen ut till slutkund. Bristande informationsöverföring 

uppges även vara en källa till osäkerhet vilket kan skapa ett underläge gentemot leverantören. Utan 
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tillgång till aktuella lagersaldon och uppdateringar om var i flödet beställningen befinner sig, 

hamnar e-handlarna i en sårbar situation då de inte kan vara säkra på att leverantören fullföljer sin 

del av uppdraget. Större tillgång till aktuell information kring lagersaldo och orderstatus kan därför 

öka e-handlarnas känsla av kontroll och därmed blir parterna också mer jämlika. Detta stärker 

bilden av att förhandlingspositionen har betydelse för parternas relation.  

 

Trots att det sociala utbytet har visat sig ha en begränsad betydelse i en dropshippingkontext pekar 

studien på att enskilda individers övertalningsförmåga kan ha betydelse för huruvida ett 

dropshippingsamarbete inleds eller ej. Meehan och Wright (2012) har kritiserat Cox maktmatris för 

att bortse från möjligheten att en betydelsefull organisation kan ha anställt en svag säljare, 

alternativt att en svag organisation kan ha en karismatisk och framstående säljare. Därmed ansluter 

de sig till ett mer integrerat perspektiv på affärsrelationerna, i enlighet med IMP-gruppens synsätt. I 

denna studie hade individernas inflytande inte kunnat förklaras utan Meehan och Wright (2012) 

perspektiv vilket visar att Cox maktmatris har sina begränsningar. På samma sätt kan Cox 

maktmatris inte förklara varför företag inte väljer att utnyttja sin makt, trots att de befinner sig i en 

förhandlingsposition där det skulle vara möjligt. IMP-gruppen menar att en aktör måste skilja på 

innehavandet av makt och utövandet av makt. Den tvångsmässiga maktutövning som förekommer 

vid ytliga samarbeten fyller enligt Ford et al. (2011) ingen funktion i fördjupade nätverksrelationer. 

Istället bör makten användas för att sätta tonen i samarbetet genom att skapa gemensamma 

förväntningar i syfte att uppnå effektivitet och stabilitet. Möbler AB, som utifrån sin maktposition 

potentiellt skulle kunna tvinga leverantörerna, väljer i enlighet med vad IMP-gruppen förespråkar, 

att använda makten för att skapa effektivitet och stabilitet i försörjningskedjan då ett tvångsmässigt 

maktutövande med hög sannolikhet skulle slå tillbaka på dem själva. Frågan om makt och relationer 

har visat sig vara en komplex fråga som inte kan förklaras av en enskild teori utan måste studeras ur 

ett brett perspektiv där företagens tillgång till såväl materiella som mänskliga resurser, 

riskkalkylering men också intentioner för framtiden kommer att ha betydelse för hur affärsrelationer 

byggs upp och utvecklas över tid.   

 Avslutande tankar 

Studien visar att teknisk integration kan ersätta personlig interaktion och att samarbetet främst 

kommer att kretsa kring tekniska lösningar. Dessa lösningar stärker inte bara e-handlarens känsla av 

kontroll utan är också en förutsättning vid en ökad orderingång. Teknisk integration blir därmed 

den främsta källan till ett fördjupat samarbete och kommer, enligt studiens respondenter, att ha 

betydelse för det ekonomiska utfallet. Majoriteten av respondenterna upplever att personlig kontakt 
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är mindre viktigt i ett dropshippingsammanhang men att det kan vara nödvändigt för att lösa 

problem som uppstår. De företag som har medverkat i studien uppger att de i första hand försöker 

lösa eventuella problem och konflikter genom dialog och de flesta är måna om att inte förlora sina 

leverantörer. De bakomliggande orsakerna till att en konflikt uppstår kan anses vara mindre viktiga 

och om problemet inte kan lösas kommer e-handlarna med största sannolikhet att avsluta 

affärsrelationen. För ett företag som har tillgång till ett internt lager kan upprepade konflikter leda 

till att produkterna istället tas in i eget lager. Studien visar att e-handlarens köpkraft har stor 

betydelse för leverantörens engagemang och vilja att anpassa sig till e-handlarens behov, när 

dropshipping används som varuförsörjningsstrategi. Den relativa förhandlingsmakten kommer 

därmed att få en direkt inverkan på relationens utveckling.  

 

7 Framtida forskning  

Denna studie har utgått från e-handlares erfarenheter kring relationerna till leverantörer i en 

dropshippingkontext. Utifrån ett nätverksperspektiv är aktörerna inte bara beroende av den kontext 

de befinner sig utan också av andra aktörers agerande och ambitioner. Genom att inkludera 

leverantörens perspektiv skulle bilden av aktörernas villkor och incitament för att agera på ett visst 

sätt bli fylligare och mindre vinklad. Under studiens gång stod det även klart att relationerna kan 

påverkas av en tredje part i form av en transportör. Transportörernas prestation kommer att få stor 

betydelse för kundens köpupplevelse vilket kan få konsekvenser för e-handlarens varumärke. Även 

leverantörens verksamhet kan påverkas av transportören. I intervjun med Möbler AB framkom det 

att transportörerna har svårt att hantera den mängd och den typ av gods och paket paket som 

kommer in till terminalerna. Att många leveranser därtill är tidsspecifika, det vill säga ska levereras 

en viss dag, har gjort att terminalerna blivit en form av mellanlagringscentral. För att undvika 

inkurans och underlätta flödet behöver leverantörerna och transportörerna i större utsträckning 

koordinera flödena gemensamt. Därför föreslås att även denna relation inkluderas i en framtida 

studie. Det har även framkommit att leverantörerna, tekniskt sett, ligger långt efter e-handlarna. 

Därför vore det intressant att undersöka vad det får för konsekvenser för deras relation.  
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Bilaga  

Intervjuguide 

• Hur kommer det sig att ni har valt att arbeta med dropshipping? 

• Kan ni beskriva hur er dropshippingprocess ser ut? 

• Hur många leverantörer har ni totalt och hur många av dessa är dropshippingleverantörer? 

o Har ni aktivt valt ut leverantörer som dropshippar eller har ni tillfrågat befintliga 

leverantörer om de kan tänka sig att göra detta på vissa produkter? 

o Hur pass stor är tillgången till dropshippingleverantörer? 

o Hur stor betydelse för er har det var dropshippingleverantörerna befinner sig rent 

geografiskt? Gör det någon skillnad för relationerna var de befinner sig? 

o Ställer ni något krav på att leverantörerna ska ha en uppförandekod, som till exempel 

Code of Conduct?  

o Hur ser förarbetet ut vid val av leverantörer? 

• Hur skulle du beskriva era relationer till leverantörerna i största allmänhet? 

• Vad utmärker leverantörsrelationerna när ett företag använder sig av en dropshippingstrategi? 

o Skiljer sig leverantörsrelationerna vid dropshipping från traditionell varuförsörjning? 

• Ser relationerna olika ut med olika leverantörer? 

o Vad är skälet till att man fördjupar relationen till en leverantör? 

o Vad är skälet till att man väljer att inte fördjupa samarbetet till leverantörer, det vill 

säga, håller leverantören på en armlängds avstånd? 

o Upplever ni att ni sitter i en beroendeställning? 

o Upplever ni några risker som är förknippade med dropshipping? 

o Finns det några kontrollmekanismer för att reglera utfallet, exempelvis att 

leverantörerna levererar i tid? 

o I vilken mån behöver ni upprätthålla personlig kontakt med era leverantörer? 

o Är det önskvärt att minska de personliga kontakterna? 

o Hur avgörande är tiden, det vill säga under hur lång tid samarbetet pågått, för hur era 

leverantörsrelationer ser ut?  

• Hur arbetar ni för att bibehålla och stärka relationerna till era leverantörer? 

• På vilka sätt har ni möjlighet att påverka leverantörerna? 

o Skulle ni vilja att relationerna såg ut på ett annat sätt? 
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• Följer ni upp leverantörernas prestationer? 

• Hur påverkas företagets operativa verksamhet av leverantörsrelationerna? 

• Hur påverkas företagets övergripande mål och strategi av leverantörsrelationerna? 

o Har dropshipping möjliggjort något som annars inte hade varit möjligt eller har det 

begränsat verksamheten på något sätt? 

• Hur pass resurskrävande är det att hantera dessa leverantörsrelationer? 

• Vart går gränsen för hur många leverantörsrelationer som går att hantera utan att kvaliteten 

blir lidande? 

• Vilka kanaler används vid informationsöverföring mellan företagen? 

o Används samma kanaler för informationsöverföring oavsett vilken leverantör det 

handlar om? 

• I vilken mån styr affärssystemen och möjligheten till att integrera dessa ert val av 

leverantörer? 

• Hur ser utvecklingen på området ut? 

• På vilket sätt påverkar integrerade affärssystem de personliga kontakterna mellan företagen? 

o Har de personliga kontakterna minskats sedan era affärssystem integrerades? 

 


