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Förord 

Denna kandidatuppsats är skriven under vårterminen 2018 på Södertörns högskola och 
motsvarar 15 hp. Efter tre års studier på programmet logistik och ekonomi har vi nu fått 
fördjupa oss i ett spännande ämne, nämligen hur globala leverantörsrelationer organiseras i 
praktiken. Arbetet med uppsatsen har varit en lång och lärorik process som givit oss nya 
lärdomar inom ämnet logistik och försörjningskedjor. Vi hoppas att den även ska inbringa ny 
kunskap för andra som läser den. 
 
Vi vill tacka alla informanter från Rusta för deras hjälpsamhet och vilja att ställa upp på 
intervjuer, utan er hade denna uppsats inte varit möjlig. Framförallt riktas ett tack till Rustas 
supply chain-chef som tillhandahållit viktig information och bistått med värdefulla kontakter. 
Vidare vill vi tacka vår handledare Mikael Olsson för konstruktiv och insiktsfull feedback 
under arbetets gång. Varmt tack till våra opponenter som läst och kommit med givande kritik 
under processens gång.  
 
Sist, men inte minst, vill vi tacka varandra för gott tålamod under denna intensiva, 
mödosamma men framförallt roliga vår. 

 
 
 
Stockholm, 24 maj 2018 

 

 
 

Moa Linddal Åhlin      Rebecca Adlertz 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

Sammanfattning 

Det är inte längre enskilda företag som konkurrerar mot varandra utan snarare hela 
försörjningskedjor och detta påstående har varit utgångspunkten för den här studien. I takt 
med att handeln blir mer global, ställs företag inför utmaningar kring hur internationella 
relationer ska hanteras. En viktig fråga för konkurrenskraften är hur inköp ska struktureras i 
praktiken. Företag behöver göra en avvägning i val av försörjningsstrategi som berör frågor 
kring grad av samverkan och integrering till sina leverantörer.  
 
Denna studie är ett illustrerande exempel på hur leverantörsrelationer och försörjningskedjor 
organiseras i praktiken. Syftet är att skapa en fördjupad förståelse för hur relationer i 
försörjningskedjor kan utformas, där fokus ligger på informationsutbyte och integrering 
mellan parterna. För att empiriskt undersöka detta har en kvalitativ fallstudie genomförts hos 
det svenska detaljhandelsföretaget Rusta. De har fått agera som exempel för att belysa hur 
företag inom den handelsintensiva sektorn arbetar med frågor kring leverantörsrelationer och 
global försörjning. 
 
Till studien har ett ramverk tagits fram som bygger på tidigare forskning och teorier kring 
transaktionskostnader, kontrakt och kontroll samt leverantörsrelationer, information och 
integrering. Dessa ämnen har legat till grund för datainsamlingen. Studiens empiri bygger på 
insamling av data via intervjuer, dokumentgranskningar och en observation. 
 
De resultat som framkommit visar att det är många dimensioner som spelar in vid 
utformandet av leverantörsrelationer. Rusta har inköpskontor i Asien för att komma närmare 
sina leverantörer och skapa trygghet i affärsuppgörelserna. I vissa fall arbetar Rusta i närmare 
relation med sina leverantörer och i andra fall är handelsutbytet av mer transaktionell 
karaktär. Det framkommer att Rusta delar stora mängder information till sina leverantörer och 
att detta görs på daglig basis. Integrering framgår ske på olika sätt men något delat 
affärssystem mellan Rusta och deras leverantörer finns inte. Sammanfattningsvis visar studien 
på att ju mer komplex en produkt är, desto mer komplex blir relationen och en slutsats som 
dras är att det inte finns någon generell relation som passar alla affärsuppgörelser. 
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Abstract 

It is no longer individual companies competing against each other but rather supply chains 
and this assertion has been the starting point for this study. As trade becomes globalized, 
companies are faced with challenges about how international relations are to be managed. 
Companies need to make a consideration in the choice of supply strategy with decisions 
regarding what degree of cooperation and integration they should have with their suppliers. 
 
This study is intended as an illustrative example of how supplier relationships and supply 
chains are organized in practice, with the purpose to provide in-depth understanding of how 
relationships in supply chains can be designed. The focus in the study lies on information 
exchange and integration between the parties. To investigate this, a qualitative case study has 
been conducted at the Swedish retail company Rusta. They act as an example to help illustrate 
how companies in trade-intensive sectors work with issues related to supplier relationships 
and global sourcing. 
 
For the study, a framework has been designed based on previous research and theories about 
transaction costs, contract and control, supplier relations, information and integration. These 
topics have been the basis for data sample. The study is based on data collected through 
interviews, document examinations and one observation. 
 
The results found show that there are many dimensions in the design of supplier relationships. 
Rusta has purchasing offices in Asia to be closer to its suppliers and create a more secure 
business environment for trade. In some cases, Rusta works in close relations with their 
suppliers and in others on a transactional basis. We see that Rusta shares a large amount of 
information with their suppliers on a daily basis. Integration is evident in various ways, yet 
there is no shared business system operating between Rusta and their suppliers. In conclusion, 
the study shows that the more complex a product is, the more complex the relationship 
becomes. Another conclusion is that there is no general type of relationship that suits all 
business transactions. 
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"As the economy changes, as competition becomes more global, it's no longer company vs. 

company but supply chain vs. supply chain."1 

(Henkoff, 1994, s. 35)  

 

1. Inledning 

Det är inte längre enskilda företag som konkurrerar mot varandra utan snarare hela 

försörjningskedjor och detta synsätt har blivit allt mer påtagligt i modern tid. Det talas till och 

med om ett organisatoriskt paradigm för vilken försörjningsstrategi som är mest fördelaktig 

för ett företag (Christopher, 2016, ss. 238-239). Avsikten med den här studien är att empiriskt 

undersöka hur denna förändring tar sig uttryck i verkligheten; genom att kartlägga 

transaktionerna av information mellan ett svenskt detaljhandelsföretag och dess 

internationella kontakter kan en ökad förståelse fås för hur komplexa förbindelser kan 

upprätthållas. Men för att förstå vari detta paradigm har sitt ursprung i behövs först en 

tillbakablick för att se hur handeln har förändrats över tid.  

 

1.1 Utveckling av handeln fram till idag  

Världshandelns betydelse av varor och tjänster har ökat sedan andra världskriget 

(Kommerskollegium, 2017). År 1960 utgjorde export av varor och tjänster elva procent av 

den totala världsekonomin och enligt den senaste mätningen 2016 motsvarade exporten 28 

procent (World Bank, 2018). Under dessa decennier har således handeln fått en tilltagande 

betydelse för den samlade världsekonomin (Kommerskollegium, 2017). 
 

Som en effekt av bland annat digitalisering och globalisering har mönstret för hur vi handlar 

blivit annorlunda och avståndet mellan världsdelar har krympt (Kommerskollegium, 2017) 

Takten på förändringarna har också intensifierats. Produkters livslängd har förkortats och 

tiden från utvecklingsstadie till att nå marknaden har fått ökad betydelse. Leverantörer och 

                                                
1 Harold Sirkin, VD inom Boston Consulting Group, uttrycker detta i en artikel skriven av Ronald Henkoff 

(1994). 
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distributörer har därav fått en större roll för att åstadkomma och korta ner tiden från idé till 

marknad (Mattsson, 2012, s. 30).  
 

Idag talas det om en liberalisering av världshandeln i form av sänkta barriärer och öppnare 

gränser. Företag kan lättare flytta en del av sin tillverkning, det vill säga 

produktionsfragmentering, och på så sätt fördjupa sin specialisering.2 Genom att produktion 

respektive konsumtion fördelas till olika delar av världen uppstår en form av handel som 

beskrivs som globala värdekedjor (Kommerskollegium, 2017). Att strategiskt och fysiskt 

befinna sig och ingå i en global värdekedja kan främja ett företags marknadspositionering och 

bidra till värdeskapande i internationella relationer (Marinov, Larimo & Nummela, 2017, s. 

7). De globala värdekedjorna har gynnat alla G20-länderna3 och mellan åren 1995 och 2009 

skedde en inkomstdubblering från handelsflödena som härrör från värdekedjorna (OECD, 

WTO & UNCTAD, 2013).4 

 

Två bidragande faktorer till utvecklingen av dessa globala värdekedjor är dels en friare 

handelspolitik mellan flera stora nationer och dels den tekniska utvecklingen 

(Kommerskollegium, 2017). Den tekniska utvecklingen gällande olika transportmedel har 

gjort det möjligt att nå nya områden till lägre kostnader än tidigare. Informationsteknologisk 

utveckling i form av avancerade affärssystem, elektroniska dokument och spårningssystem 

har gjort det möjligt att frakta och koordinera varor globalt (Hsuan, Skjøtt-Larsen, Kinra & 

Kotzab, 2015, s. 365). 
 

Asien är den världsdel som dragit störst nytta av internationell fragmentering och 

specialisering. Denna förändring av handeln har haft en betydande roll och ses i viss mån som 

nyckelfunktionen för Asiens ekonomiska utveckling (Athukorala, 2014; Athukorala & 

Yamashita, 2006). För de globala värdekedjorna bidrar Öst- och Sydostasien med det största 

                                                
2 Fragmentering innebär att produktionen delas upp och separeras istället för att vara en fullständig integrerad 

process och detta produktionssätt möjliggör ekonomiska stordriftsfördelar (Jones & Kierzkowski, 2001, s. 7; 17-

19). 
3 G20 är en samrådsgrupp med medlemmar från de etablerade industriländerna och framväxande 

utvecklingsekonomier. Tillsammans representerar länderna två tredjedelar av jordens befolkning, över 75 

procent av den globala handeln och 85 procent av den världens BNP (G20, u.å.). 
4 För Kina innebar det däremot en sexfaldig och för Indien en femfaldig ökning (OECD, WTO & UNCTAD, 

2013). 
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deltagandet, där regionen utmärker sig inom export av tillverkade och bearbetade varor 

(UNCTAD 2013, s. 10). Sverige, å andra sidan, har en liten hemmamarknad och måste därför 

vända sig till andra internationella marknader för att dra nytta av stordriftsfördelar och på så 

sätt bli konkurrenskraftiga (Tillväxtverket 2014). År 2017 stod import av varor från Asien för 

10 % av Sveriges totala import (SCB 2018a). Av länder i Asien är Kina det land som Sverige 

bedriver mest handel med (Sveriges Ambassad Peking u.å.).5 

 

1.2 Försörjningskedjor och exempel från framgångsrika företag 

Definitionerna av vad en försörjningskedja (supply chain) är har avlöst varandra genom åren. 

En direkt översättning av den välciterade definitionen som Mentzer et al. (2001, s. 4) tagit 

fram lyder “en uppsättning av tre eller flera enheter (organisationer eller individer) direkt 

involverade i flöden av produkter, tjänster, finanser och/eller information från en källa till en 

kund”.6 

 

Styrkan med försörjningskedjor är att det går att skapa konkurrensfördelar genom inköp, 

produktutveckling och transporter på global nivå i omfattande nätverk. Dessa nätverk sträcker 

sig över företagets gränser och inkluderar både leverantörer, distributörer och kunder (Hsuan 

et al. 2015, s. 40). Logistik och hanteringen av försörjningskedjor har med tiden blivit de mest 

kritiska nyckelfaktorerna för att reducera kostnader och i slutändan gå med vinst. Misslyckas 

företag med att hantera sina globala försörjningskedjor och komplexa logistik kan det istället 

leda till högre kostnader och längre ledtider (Christopher 2016, ss. 185-186). Genom att 

samarbeta i hela försörjningskedjan går det att reducera tre huvudsakliga kostnadsdrivare: 

transaktions- och processkostnader samt kostnader för osäkerheter som främst uppstår i 

gränssnittet mellan aktörerna. Utmaningen ligger således i vilken informationsdelning som 

krävs för att hålla nere dessa kostnadsdrivare (ibid., s. 243).  
                                                
5 Idag är det omkring 10 000 svenska företag som har ett handelsutbyte med Kina och utöver dessa bedriver 

cirka 500 svenska företag en del av sin verksamhet på plats i Kina (Sveriges Ambassad Peking, u.å.). År 2016 

låg Kina på sjunde plats bland Sveriges tio största importländer, sett till kronor. Bland de tio varugrupper som 

Sverige importerar mest finns bland annat kläder, maskiner, apparater samt sportartiklar och kontorsmaterial 

(SCB, 2018b). 
6 “A supply chain is defined as a set of three or more entities (organizations or individuals) directly involved in 

the upstream and downstream flows of products, services, finances, and/or information from a source to a 

customer" (Mentzer et al., 2001, s. 4) 
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Tidigare har supply chain management, det vill säga hantering och styrning av 

försörjningskedjor, haft stort kostnadsfokus och lagt vikt vid hårda attribut såsom lagring och 

transporter (Brindley & Ritchie, 2004, s. 5; Mattsson, 2012, s. 16). Genom ny teknik har 

synen på supply chain management förändrats från en kostnadsreducerande faktor till att det 

idag anses vara något som kan generera vinst och ökad försäljning (Codon, 2017). 
 

Ett exempel på detta är Adidas Ryssland som gjorde stora tekniska förändringar inom sin 

försörjningskedja samt ökade tillgängligheten till produkterna för kunderna för att få ökad 

försäljning. Förändringen innebar att det blev möjligt att köpa eller beställa en produkt som 

fanns disponibel någonstans i Ryssland, oberoende om den fanns i en adidasbutik, 

distributionscenter eller lager. Kunderna kunde sedan välja om de ville ha produkten 

levererad hem, till ett utlämningsställe eller hämta ut i butik. När teknologiutvecklingen går 

framåt möjliggörs förändringar som dessa och med hjälp av digitaliseringen kan stora vinster 

utläsas när nya initiativ i försörjningskedjan genomförs (Cordon, 2017).  
 

Ett annat företag som utmärker sig inom supply chain management är Amazon. Bland stora 

företag anses Amazon ha de mest effektiva försörjningskedjorna tack vare avancerade 

informationsteknik tillsammans med ett välutvecklat logistiknät med både lagerhantering och 

transport (LeBlanc, 2017). Genom att avläsa datatrafik via den egna plattformen har de lärt 

sig mycket om varuflöden och lyckats bygga upp integrerade kedjor hela vägen till slutkund 

(Engzell-Larsson, 2016).  

 

1.3 Information och integrering inom försörjningskedjor 

Enligt Zhou och Benton Jr (2007, s. 1351) är det grundläggande för företag att fatta beslut om 

vilken information som ska delas till parterna inom försörjningskedjan, det är först då 

effektiva prestationer kan uppnås. Det är även av stor vikt att genomföra lämpliga 

investeringar inom informationsteknologi (ibid.). Vad som vanligen delas mellan ett 

tillverkande företag och ett köpande handelsföretag kan innefatta information gällande; 

efterfrågan, prognoser, produktutveckling, lagernivåer samt korrigeringar av felaktig 

information (Ren, 2017, s. 28).  

 

För att framgångsrikt kunna hantera en integrerad försörjningskedja och skapa effektiva 

produktflöden krävs ett löpande informationsutbyte (Lambert & Cooper, 2000, s. 72). 
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Integrering kan bestå i att organisatoriskt dela aktiviteter med exempelvis en leverantör. Det 

kan handla om tillgång till gemensamma planeringssystem, delade produktionsplaner, 

gemensamt framtagna förpackningslösningar eller annat som båda parterna har vinning av 

(Frohlich & Westbrook, 2001, ss. 197-198). Att integrera med interna och externa parter kan 

dessutom leda till förbättrade finansiella utfall (Zhang & Huo, 2013, s. 557).   

 

Det är däremot inte alltid enkelt att börja dela information och integrera sig med andra 

företag. Att strategiskt dela information med andra parter och att samordna sig, kan i vissa fall 

leda till ökade kostnader om det sker på fel sätt. Faktumet att det är kostsamt anses vara en av 

förklaringarna till varför informationsdelning ibland brister (Cousins & Menguc, 2006, s. 616; 

Chu & Lee, 2006). Samtidigt är det just i gränssnittet mellan företag som kostnader kan 

reduceras, snarare än i de interna processerna (Christopher, 2016. s. 243). 
 

1.4 Val av strategi för försörjning 

Det påstås att det är nödvändigt för företag att välja leverantörer utifrån ett strategiskt 

långsiktigt perspektiv för att skapa värde i sin försörjningskedja (Berghman, Matthyssens & 

Vandenbempt, 2012, s. 35). Däremot handlar det inte bara om att välja rätt leverantör, det 

handlar dessutom om att arbeta på rätt sätt med leverantören och att utforma relationen på ett 

lämpligt vis. Ibland är det mer passande att ingå ett djupare partnerskap och i andra fall passar 

det bättre att hålla leverantörerna på avstånd och låta dem konkurrera om affären (Gadde & 

Håkansson, 1998, ss. 50-51). 

 

En utmaning som företag ställs inför med den globala handeln är att hantera och balansera de 

processer som den ökade komplexiteten medför (Hsuan et al., 2015, s. 40). För ju fler aktörer 

det finns i en kedja, desto svårare blir det att genomföra omställningar och hinna reagera på 

ändrade förhållanden (Mattsson, 2012, s. 30). Det är därför intressant att undersöka ett 

företags relationer till övriga aktörer i en kedja och vad det är som utbyts för att hela 

försörjningskedjan ska vara konkurrenskraftig. 
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Den handel som har bäst förutsättningar för att lyckas globalt är detaljhandeln och framförallt 

de branschföretag som hör till sällanköpsvaruhandeln.7  Handelsvarorna som ingår i kategorin 

sällanköp är mindre transportkänsliga och inte lika bundna till en geografisk plats som 

exempelvis dagligvaruhandelns varor är. Nya marknader kan på så vis nås men det får också 

en ökad konkurrensutsättning som konsekvens (Svensk Handel, 2017). 
 

1.5 Introduktion av företaget 

Rusta är ett svenskt detaljhandelsföretag som vill erbjuda sina kunder ett brett sortiment av 

produkter till hemmet och vardagen (Rusta AB, 2017b). Företaget har sedan starten 1986 

expanderat kraftigt och idag uppgår antalet butiker till 114, fördelat på tre länder (Rusta, 

u.å.a). 2014 öppnade den första butiken i Norge och idag finns ett tjugotal norska varuhus 

(Rusta, u.å.b). 2017 expanderade bolaget till en ny marknad med etablering av två butiker i 

Tyskland (Rusta AB, 2017b). Tillväxttakten på nya butiker spås fortsätta att vara hög för 2018 

då närmare 20 nya varuhus planeras öppna (Ohlén, 2018). De senaste tre åren har antalet 

anställda inom Rusta ökat med ungefär 157 personer om året och i dagsläget är det nära 1400 

anställda inom hela företaget (Rusta AB, 2017b). Omsättningen för räkenskapsåret 2016/2017 

ökade med 14 procent, från 3977 mkr till 4523 mkr (Rusta AB, 2017a). Gällande 

räkenskapsåret 2017/2018 nådde företaget fem miljarder i omsättning den 24 april 2018.8 
 

Omkring 40 procent av företagets leverantörer är stationerade i Asien där majoriteten av 

tillverkningen sker i Kina, Indien och Vietnam.9 Stora delar av Rustas sortimentet utgörs av 

sällanköpsvaror och bolaget är i allra högsta grad utsatt för dessa utmaningar med långa 

försörjningskedjor och hårdnande konkurrens.10 Det är därför intressant att empiriskt 

undersöka hur relationerna gentemot de asiatiska leverantörerna är uppbyggda med 

tyngdpunkt på hur informationsdelningen går till. 

 

                                                
7 “Sällanköpsvaruhandeln är en diversifierad uppsättning branscher. Från bygghandel och möbelhandel till 

elektronikhandel" (Svensk Handel, 2017). 
8 Enligt information på Rustas intranät den 24 april 2018.  
9 Enligt uppgifter från Rustas supply chain-chef, möte den 9 mars 2018, Rustas huvudkontor.   
10 Rustas sortiment delas in i huvudkategorierna inredning, trädgård, jul, DIY (Do It Yourself), förbrukning och 

fritid (Rusta, u.å.e). 
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1.6 Problemdiskussion 

För att knyta tillbaka till det som konstateras i inledningen är det inte längre enskilda företag 

som konkurrerar mot varandra utan hela försörjningskedjor. Det är alltså de företag som 

lyckas strukturera och bygga upp beständiga relationer som kan leverera högst värde till 

slutkund och på så sätt vara konkurrenskraftiga (Christopher, 2016, s. 239). Det är inte 

ovanligt att konkurrerande företag köper in från samma leverantörer och säljer till samma 

kunder och det har visat sig att de företag som bäst hanterar dessa relationer också är de som 

blir mest framgångsrika (Lambert & Enz, 2017, s. 1). Som en följd av internationell 

produktionsfragmentering går det inte längre att se till det enskilda företaget utan fokus ligger 

nu istället på prestationen hos hela värdekedjor.  
 

För att vara konkurrenskraftig på marknaden anses kostnad, kvalitet, leveranssäkerhet, ledtid 

och produktutveckling vara avgörande faktorer (Li, Ragu-Nathan, Ragu-Nathan & Rao, 

2006). Det finns olika strategier för hur dessa konkurrensfördelar uppnås och bland annat 

handlar det om att kunna strukturera och koordinera sina försörjningskedjor samt hantera 

relationerna på ett effektivt sätt, där valet av leverantör är av särskilt stor vikt (Berghman, 

Matthyssens & Vandenbempt, 2012; Christopher 2016, s. 239). En avvägning måste göras 

mellan det traditionella sättet att handla, genom enstaka transaktioner, kontra det nya synsättet 

att knyta upp sig på långsiktiga relationer via kontrakt eller förtroende.  
 

Det har framkommit utifrån tidigare forskning att det är viktigt att fatta beslut om vilken typ 

av information som ska delas mellan parterna i en försörjningskedja och hur den ska delas 

(Zhou & Benton Jr, 2007, s. 1351). Om det inte görs på rätt sätt och om informationen inte är 

korrekt eller aktuell kan det leda till ökade kostnader (Cousins & Menguc, 2006, s. 616; Chu 

& Lee, 2006). Lambert och Cooper (2000, s. 72) påstår att ett återkommande 

informationsutbyte är grundläggande för att lyckas integrera en försörjningskedja. Hur väl ett 

företag förmår integrera med involverade aktörer är i sin tur direkt avgörande för 

försörjningskedjans prestation (Frohlich & Westbrook, 2001). Det är därför nödvändigt att 

företag gör en avvägning i val av försörjningsstrategi och på vilken nivå de vill integrera med 

sina leverantörer (Berghman, Matthyssens & Vandenbempt, 2012).  
 

I teorin kan det låta simpelt att göra en bedömning gällande dessa frågor men verkligheten 

tycks vara mer komplex än så. Vilka faktorer är det egentligen som avgör hur en relation 
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utformas i en global försörjningskedja och på vilket sätt kan man integrera med parter som 

har sin tillverkning i en annan världsdel? Utifrån denna problematisering är det av relevans att 

undersöka hur detta fungerar i praktiken och på vilket sätt ett framgångsrikt 

detaljhandelsföretag hanterar sina leverantörsrelationer samt hur de organiserar sitt 

informationsutbyte inom försörjningskedjan.  
 

1.7 Studiens bidrag 

Logistik som ämne är omfattande och inom utbildning av det tvärvetenskapliga ämnet lyfts 

ofta generella teorier och modeller fram för hur företag kan arbeta. Väldig sällan, om ens 

någonsin, ges en beskrivning av hur det egentligen fungerar i praktiken. Denna studie är 

därför tänkt som ett fördjupande, deskriptivt exempel som plockar ut essensen i ett verkligt 

empiriskt fall. Studien vill bidra till att öka förståelsen för hur de generella teorierna tar sig 

uttryck i en komplex verklighet.  
 

För att skapa denna ökade förståelse och ge en detaljerad beskrivning av verkligheten 

kommer en fallstudie hos det svenska detaljhandelsföretaget Rusta att genomföras. Genom att 

empiriskt samla in data från ett fall, med hjälp av olika insamlingsmetoder, är det möjligt att 

komma lite närmare kärnan i ett komplext fenomen.  
 

1.8 Syfte 

Utifrån problematiseringen kring företag och deras försörjningskedjor samt vad studien ämnar 

bidra med, har följande syfte utformats: 
 
Syftet med studien är att skapa en fördjupad förståelse för hur relationer i försörjningskedjor 

organiseras i praktiken och på så sätt vara ett empiriskt bidrag inom kunskapsområdet. Genom 

att undersöka ett svenskt detaljhandelsföretags relation till sina asiatiska leverantörer kan 

denna förståelse uppnås, där fokus ligger på att utreda informationsutbytet och integreringen 

mellan parterna.  
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1.9 Forskningsfrågor 

De frågor som utformats för att besvara studiens syfte bygger på transaktionskostnadsteorins 

dimensioner; frekvens, specificitet och osäkerhet. De är även utformade efter teorier och 

tidigare forskning kring kontrakt och kontroll, relationer inom en försörjningskedja samt 

information och integrering. Dessa ämnen kommer vidare att behandlas i det analytiska 

ramverket, kapitel 3. 
 

 
Huvudfrågan för studien är: 
 

• Hur är Rustas relationer till sina asiatiska leverantörer utformade?  

 

Inom detta övergripande område önskar vi att fördjupa vårt kunnande och därför har följande 

delfrågor formulerats: 

 

o Bygger relationerna övervägande på kontrakt eller förtroende? 

o Vilka omständigheter bidrar till ökad eller minskad osäkerhet i en affärsuppgörelse?  

o Vilka är de övervägande faktorerna som avgör hur en leverantörsrelation är utformad? 

o Vilken typ av information delas mellan Rusta och leverantörerna?  

o Hur frekvent är informationsutbytet mellan parterna? 

o  På vilket sätt sker integrering?  

o Vad motiverar Rusta i en affärsuppgörelse? 

 

1.10 Avgränsningar 

Studien avgränsas till att undersöka Rustas relationer till sina asiatiska produktleverantörer 

som i dagsläget uppgår till 248 stycken. För att göra detta undersökningsbart har en ytterligare 

avgränsning gjorts till att fokusera på tre produkter inom samma kategori men från olika 

leverantörer och länder.11 Vidare inriktas uppsatsen till att undersöka informationsutbytet till 

de primära leverantörerna, det vill säga de företag som tillverkar slutprodukter åt Rusta. 

Andra aktörer inom försörjningskedjan tas ej i beaktande. 

                                                
11 Se avsnitt 2.1 Genomförande och tabell 1 för fullständig specifikation över valda undersökningsobjekt. 
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2. Metod  

 
Att förstå hur någonting fungerar egentligen och för att på djupet komma åt den svarta lådan, 

tycks fallstudier vara det enda sättet att nå dit. I detta avsnitt presenteras genomförandet för 

denna fallstudie. Inledningsvis redogörs för hur insamling av data har skett, vilka 

informanter som deltagit och en sammanställning av tillfällena för datainsamling. Slutligen 

motiveras alla metodval utifrån teorier och tidigare forskning.  

 

2.1 Genomförande 

Denna studie avser att undersöka ett fenomen och på djupet beskriva hur processer för 

informationsdelning kan se ut i ett exempel. Intentionen är att skapa en ökad förståelse och ge 

en mer detaljrik beskrivning över komplexa relationer för ett specifikt fall. Därför har också 

en fallstudiedesign valts som den lämpligaste undersökningsdesignen för att uppfylla syftet 

och få fram ett resultat för denna studie.  
 

Insamling av data skedde med hjälp av flera olika metoder så som intervju, 

dokumentgranskning och observation. Genom att flera insamlingsmetoder tillämpades kunde 

detaljerad information genereras som kom att bli av stor vikt för att underlätta förståelsen för 

hur verkligheten ser ut i den specifika kontexten som Rusta befinner sig i.  

 

För att kunna beskriva hur Rustas leverantörsrelationer är utformade, har tre leverantörer och 

produkter valts ut. Genom att välja tre objekt är det möjligt att exemplifiera vad för 

information som delas och hur den delningsprocessen ser ut. Den valda kategorin är 

trädgårdsmöbler. Motivet till val av produkter består i att trädgårdsmöbler är den enda 

kategorin där produktion sker i samtliga asiatiska länder som Rusta har inköpskontor och 

handlar i.12 

  

                                                
12 Rusta har fyra inköpskontor i Asien: två i Kina, ett i Indien och ett i Vietnam. Uppgifter från Rustas supply 

chain-chef, möte den 9 mars 2018, Rustas huvudkontor. 
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Tabell 1. Tablå över undersökningsobjekt 

Land Leverantör Typ av produkter/art ikel  Produktnamn 

Vietnam My Han Trädgårdsstol Milano 

Kina Letright Loungemöbelgrupp Monaco 

Indien Svarn Café-set Antibes 

 

2.1.1 Intervjuer 

Flera intervjuer genomfördes och den data som genererades via samtalen har varit av största 

vikt för kartläggningen.13 Studien är av kvalitativ art där det insamlade materialet 

analyserades och tolkades växelvis med vidare insamling. För att komma i kontakt med 

lämpliga intervjupersoner kombinerades ett strategiskt urval och snöbollsurval. Då syftet med 

studien är att på djupet undersöka några av Rustas leverantörsrelationer, ansågs det 

nödvändigt att intervjua personer som arbetar på olika nivåer med leverantörerna, både 

strategiskt och operativt. 

 

 Initialt fanns en uppfattning om vilka yrkesroller som var relevanta att få kontakt med, bland 

annat inköpspersonal från det svenska kontoret men även med personalen som arbetar på 

inköpskontoren i Asien. Genom att ha det förutbestämda önskemålet har ett strategiskt urval 

tillämpats. För att komma i kontakt med rätt personer hjälpte Rustas supply chain-chef till. 

Vidare har denne fungerat som vår huvudkontaktperson och bistått med kontaktuppgifter till 

lämpliga personer att intervjua och därigenom har även ett snöbollsurval genomförts. 

2.1.2 Observation 

En observation har utförts på Rustas huvudkontor under sourcingveckan14 som anordnas 

årligen av företaget. Den deltagande observationen utfördes på Rustas huvudkontor, där vi 

                                                
13 Se tabell 3. Förteckning över informanter och datainsamlingstillfällen. 
14 Sourcingveckan anordnas en gång om året på huvudkontoret i Upplands Väsby. Detta är ett tillfälle för den 

svenska personalen att träffas och ha möte med personalen från Rustas inköpskontor i Asien. För att få en 

gemensam syn diskuteras bland annat kvalitet, hållbarhet, leveranssäkerhet och leveransstruktur under veckan. 
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fick möjlighet att närvara vid det fyra timmar långa introduktionsmötet. Under mötet hölls 

kortare presentationer av bland annat vd, personer ur ledningsgruppen samt av representanter 

från varje inköpskontor (Kina, Indien och Vietnam). Efter presentationerna fick vi 

möjligheten att intervjua kontorschefen från det vietnamesiska inköpskontoret. Observationen 

gav en grundläggande kännedom av hur Rusta arbetar i praktiken kring utformandet av sin 

försörjningskedja och hur de lägger upp sin inköpsstrategi för delar av sitt sortiment. Som 

deltagare placerade vi oss långt bak i salen för att inte störa gruppens naturliga beteende och 

väcka så lite uppmärksamhet som möjligt. Detta blev dock en nackdel i de ljudupptagningar 

som inspelades och möjligheten att läsa av kroppsspråk och ansiktsuttryck försvårades. 

2.1.3 Dokument 

Som ett komplement till övriga datainsamlingsmetoder, granskades en rad dokument. Bland 

annat en manual för vad leverantörerna behöver leva upp till för att få leverera till Rusta, hur 

ett standardavtal ser ut, samt Rustas uppförandekod. Utöver de dokumenten, har en 

genomgång av företagets hemsida, organisationsplan, årsredovisningar och affärssystem 

gjorts. Avsikten med att granska de olika dokumenten och källorna var framförallt att få 

informationen från intervjuerna, mötena och observationen förstärkt eller motsagd. Genom 

dokumenten illustrerades informationsutbytet av vad som initialt delas i Rustas 

affärsuppgörelser. Dessutom uppnåddes en förståelse för vad företaget hänvisar till om inte 

leverantören lever upp till förväntningarna. 

2.1.4 Operationalisering 

Upplägget på de intervjuer som genomfördes var av olika karaktär. Initialt genomfördes 

förutsättningslösa samtal för att få en klarare bild av organisationen och mer övergripande 

kunskaper om Rustas försörjningsstrategier. För att få en mer operativ och detaljerad 

beskrivning av hur Rustas informationsdelning och integrering med leverantörerna ser ut, 

utfördes intervjuer med frågor baserade på teman ur det analytiska ramverket.15 Ramverket 

bygger på vetenskapliga teorier samt på tidigare forskning.  
 

                                                
15 Se avsnitt 3. Analytiskt ramverk. 
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En matris togs fram där viktiga punkter ur varje tema plockats ut och denna matris utgjorde en 

grund för utformandet av intervjufrågor.16 Efter varje intervju bockades de punkter som 

berörts under samtalet av, för att få en bild av vilken typ av data som genererats samt under 

vilket tema det saknas viktig information. Detta arbetssätt underlättade säkerställandet av att 

alla teman i det analytiska ramverket berördes under intervjuerna. Ljudinspelningar gjordes 

under samtliga intervjuer och de har i sin helhet transkriberades efteråt. Intervjuerna med 

respektive kontorschef på de asiatiska inköpskontoren genomfördes däremot via mail.  
 
 
Tabell 2. Exempel på tema och intervjufrågor 

Teman som plockats ut  ur det 
analyt iska ramverket 

Intervjufrågor 

Osäkerhet 
Vad anser ni är faktorer till osäkerhet? (t.ex. gällande 
leveranssäkerhet, kvalitet mm) 

Kontroll Hur ser strategin ut för att kontrollera leverantörerna? 

Information 
Vilken information vill ni dela med leverantörerna och vilken 
information vill ni inte dela? 

 
 

2.2 Intervjuer och informanter 

I tabell 3 sammanställs alla datainsamlingstillfällen med respektive informant. Deras 

yrkestitlar anges på både svenska och engelska. Vidare i uppsatsen kommer enbart den 

svenska benämningen användas.  

  

                                                
16 Se bilaga 1. Matris för insamling av data baserat på analytiskt ramverk. 
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Tabell 3. Förteckning över informanter och datainsamlingstillfällen 

Yrkest itel  Informant 
Typ av 
datainsamling 

Datum  Empir iskt  bidrag 

Supply chain-chef 
(Sourcing & Supply Chain 
Manager) 

Man Inledande möten 23/2, 9/3 
samt 
löpande 
kontakt 

Inledande möten för att lägga 
upp en plan, bistå med hjälp i 
val av informanter och 
övergripande beskrivning av 
hela flödeskedjan. 

Introduktionsmöte 
“Sourcingweek” 

Rusta Observation  19/3 Skapa förståelse för hur 
företaget arbetar internt och 
vad de uppnått senaste året 
samt kommande planer. 

Kontorschef Vietnam 
(Country Manager Vietnam) 

Kvinna Intervju, samt 
mailintervju 

19/3, 25/4 Bidra med förståelse för hur 
kontoret i Vietnam arbetar 
med Rustas leverantörer, i 
synnerhet My Han. 

Miljö- och kvalitetschef 
(Quality & Sustainability 
Manager) 
 

Man Intervju 9/4  Krav och förväntningar på 
leverantörer, hur 
affärsförbindelserna är 
uppbyggda. Bistod med 
relevanta dokument.  

Affär- och sortimentschef 
(Manager Business & Range) 
 

Man Intervju 11/4 Strategier för val av 
leverantörer och 
komplexiteten som ligger 
bakom relationen till 
leverantörer. 

Produktchef 
trädgårdsmöbler (Product 
Manager Outdoor furniture 
& Beach) 
 

Kvinna Intervju 24/4 Beskrivning av arbetet med 
trädgårdsmöbler och hur den 
löpande 
informationsdelningen ser ut. 

Kontorschef Kina, 
vidarebefordrat till 
försörjningsteamet i Kina 
(Outdoor furniture team) 

Okänt Mailintervju 3/5 Bidra med förståelse för hur 
kontoret i Kina arbetar med 
Rustas leverantörer, i 
synnerhet Letright. 

Kontorschef Indien 
(Country Manager 
India) 

Man Mailintervju 3/5 Bidra med förståelse för hur 
kontoret i Indien arbetar med 
Rustas leverantörer, i 
synnerhet Svarn. 
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2.3 Motivering till metodval med utgångspunkt i tidigare forskning 

2.3.1 Forskningsansats 

Det finns olika arbetssätt för att koppla samman teori och empiri till analys. Den induktiva 

ansatsen innebär att data insamlas utan grund av en tidigare vedertagen teori. Målet är att med 

empirisk insamlad data beskriva en situation (Patel & Davidson, 2011, ss. 23–24), eller som i 

den här undersökningen, ett fall. Datainsamlingen i den induktiva ansatsen kan dock inte ske 

helt förutsättningslöst, som Hyldgaard (2008, s. 121) gör gällande “för att data ska bli empiri 

krävs en hypotes, en teori, ett perspektiv”. Datan som upptäcks eller uppfinns blir kopplad till 

det perspektivet som valts för studien och därav övergår det till att bli empiri (ibid.).  

 

Att utgå från enskilda fall för att beskriva ett fenomen eller dra en slutsats är inte helt enkelt, i 

verkligheten praktiseras ofta en abduktiv forskningsansats, där utgångspunkten kan vara 

skiftande. Det sker en växling mellan teori och empiri där de olika delarna kan ge nya 

perspektiv på ämnet (Alvehus, 2013, s. 109). Fejes och Thornberg (2014, s. 27) förklarar hur 

det som framkommit genom abduktion kan ses som en provisorisk förklaring av ett enskilt 

fall. Att slutsatserna som dras är redo att omarbetas om nya data eller bättre förklaringar läggs 

fram. 

 

Denna studie har utgått från olika argument och påståenden om hur ett modernt företag kan 

och bör hantera sina leverantörsrelationer. Utgångspunkten för studien bygger alltså inte på 

någon allmän teori utan snarare ett perspektiv som också ligger till grund för datainsamlingen 

och beskrivandet av det specifika fallet. Således förefaller studien ha inslag av den induktiva 

ansatsen. Däremot kommer sammankoppling av empiri och teori ske mer enligt det abduktiva 

arbetssättet, med en växling mellan de olika områdena för att belysa nya infallsvinklar.  

2.3.2 Fallstudie som forskningsdesign 

En fallstudie ska fokusera på ett enskilt fall, en organisation eller en händelse och det som bör 

studeras är sociala processer och relationer inom sin kontext (Denscombe, 2014, ss. 54–55). 

Avsikten med denna studie är just detta och således motiveras fallstudie som 

forskningsdesign. Det är viktigt att valet av design bidrar till att uppfylla studiens syfte (ibid., 

s. 23). Fallstudier kombineras vanligtvis med olika metoder för datainsamling såsom 
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intervjuer, dokument, enkäter och observationer. Data inom en fallstudie kan således bygga 

på både kvalitativ och kvantitativ metodansats (Eisenhardt, 1989).  

 

Det finns en diskussion kring fallstudier huruvida denna design är lämplig inom vetenskapen, 

då det finns problem med att generalisera slutsatser som dras. Flyvbjerg (2006) deltar i denna 

diskussion och argumenterar för att fallstudier visst är lämpliga inom vetenskaplig 

kunskapsutveckling. Han hävdar att vetenskap handlar om att skaffa sig kunskap och att detta 

kan göras på många olika sätt, att kunna generalisera är bara en del av kunskapsfältet. En 

fallstudie som beskriver ett fenomen kan generera bidrag till en vetenskaplig innovation trots 

avsaknaden av generalisering. Samhällsvetenskaplig forskning har hitintills misslyckats med 

att utveckla generella teorier, dess styrka ligger snarare i att producera kunskap om konkreta 

fall som är kontextberoende (ibid.). Målet med denna studie är inte att generalisera till en 

större kontext utan istället generera en fördjupad kunskap i ett specifikt fall genom 

konkretisering och där det unika framhävs. 

2.3.3 Kvalitativ forskningsstrategi 

Det finns i huvudsak två ansatser inom samhällsvetenskaplig forskning; den kvalitativa och 

den kvantitativa ansatsen. Det som främst, och aningen förenklat, utmärker respektive ansats 

är att kvantitativ forskning använder siffror som underlag för analys medan kvalitativ 

forskning använder ord, text och beskrivningar (Denscombe, 2014, ss. 244–245). De flesta 

forskare använder en kombination av de två angreppssätten och distinktionen ligger snarare i 

hur data behandlas än hur den samlas in (ibid., ss. 246–247).  

 

Kvalitativ forskning ämnar undersöka helheten av ett fenomen i sin kontext (Denscombe, 

2014, s. 246) och ge en ökad förståelse för ett problem samt svar på frågor som ”hur” och 

”varför” (Ulin, Robinson & Tolle, 2005). Det som utgör grundorsaken till problemet är 

avgörande för den strategi som är mest lämpad för studien. Om problemet ligger i att förstå 

underliggande mönster, upplevelser och tolkningar är kvalitativ analys mer passande (Patel & 

Davidson, 2011, s. 14). För denna studie är det är just underliggande mönster som kommer 

bidra till att besvara syftet vilket motiverar valet av kvalitativ datainsamling och analys. 
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2.3.4 Urval av informanter 

I denna studie har urvalet av informanter gjorts genom en kombination av ett strategiskt urval 

och ett snöbollsurval. Med ett strategiskt urval är avsikten att komma åt de nyckelpersoner 

inom en organisation som på förhand anses vara viktiga för att bidra med rätt typ av 

information och att urvalet görs utifrån vilka frågor som önskas få besvarade (Alvehus, 2013 

s. 67). Ett snöbollsurval innebär att en första kontakt med någon informant kan leda till att 

ytterligare intervjupersoner hittas och att man på så sätt kommer i kontakt med ett nätverk 

(ibid., s. 68). Att använda snöbollsurval är däremot inte helt oproblematiskt. Det faktum att 

det är nätverksberoende skapar även begränsningar kring huruvida hela problemet lyckas 

belysas. Det är inte säkert att alla åsikter och avvikelser fångas upp genom denna metod 

(Biernacki & Waldorf, 1981).  

2.3.5 Datainsamlingsmetoder 

Olika datainsamlingsmetoder är viktigt för att öka förståelsen samt stärka trovärdigheten 

kring den data som samlas in i en fallstudie. Att använda multipla informationskällor i en 

trianguleringsprocess kan således generera ett resultat av större vikt om det visar sig att 

källorna av olika slag pekar på samma sak (Yin, 2018, s. 128). Eftersom avsikten med studien 

var att gå på djupet i ett specifikt fall och skapa en mer detaljerad beskrivning av det 

undersökta fenomenet har flera datainsamlingsmetoder tillämpats. Vi förstod att det var 

viktigt att inhämta data från flera olika källor för att kunna beskriva den komplexa kontext 

som fallet befinner sig i.  

2.3.6 Datainsamling genom intervjuer 

Intervjuer anses vara en av de viktigaste datainsamlingsmetoderna för fallstudier och för 

kvalitativ forskning (Yin, 2018, s.118; Denscombe, 2014, s. 186). Den data som insamlas 

under intervjuer bygger till största delen på vad informanten säger, till skillnad från 

observationer och dokumentgranskning där uppmärksamheten snarare riktas åt vad folk gör 

eller vad som står skrivet (Denscombe, 2014, s. 184). Av intervjuer kan komplexa frågor och 

fenomen utforskas, där det är möjligt att gå på djupet i försöket att förstå dem. När access ges 

till nyckelpersoner inom ett forskningsområde är det lättare att få värdefull information 

genom intervjuer än genom andra insamlingsmetoder (ibid., s. 186).  
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De personer som intervjuades för denna studie kan anses vara nyckelpersoner för det valda 

ämnet. Informanterna valdes ut i samråd med Rustas supply chain-chef från ledningsgruppen 

och deras olika kompetensområden kompletterade varandra. Data som genererats via 

intervjuerna var således den mest betydelsefulla insamlingsmetoden.  

 

Det kan vara tidskrävande med intervjuer då flera personers agendor behöver sammanfalla 

och likaså gäller för bearbetning av all data, att det är tidsödande. Vid fysiska intervjuer, då 

intervjuaren och informanten möts, är det nödvändigt att ta hänsyn till intervjuareffekten som 

kan uppstå av situationen. Intervjuarens personliga identitet som kön, ålder och etnicitet 

påverkar informanten olika mycket och detta kan även påverka hur mycket och vad 

informanten vill dela med sig av (Denscombe, 2014, ss. 187–190). Intervjuerna har skett på 

Rustas huvudkontor och båda forskarna har närvarat vid samtliga intervjuer.  

2.3.7 Deltagande observation 

Den observation som gjordes vid Rustas huvudkontor kan beskrivas som en deltagande 

observation och mer specifikt för “deltagande i en naturlig miljö”. Det innebär att ett fåtal 

nyckelpersoner vet om att observatörerna närvarar men där de flesta andra är omedvetna och 

på så sätt smälter observatörerna in och håller distans. Under observationen ges utrymme för 

den naturliga kontexten att äga rum (Denscombe, 2014, s. 216).  

 

Observationer kan bidra med fundamentala kunskaper som ligger till grund för senare 

datainsamlingsmetoder (Patel & Davidson, 2011, s. 91). Den här tekniken avser att samla 

information som bidrar till en ökad förståelse för hur ett fenomen tar sig uttryck i sin naturliga 

miljö och att se situationen för vad den är, utan konstellationer (Denscombe, 2014, s. 215). 

2.3.8 Dokumentgranskning 

Att använda dokument som en källa för datainsamling är relevant för de flesta fallstudier och 

bör inkluderas som datainsamlingsmetod. Dokument är information som finns tryckt, både i 

pappersform och elektroniskt, och fördelarna med metoden är främst att den data som plockas 

härifrån är oföränderlig och kan styrka övrig datainsamling. Dessutom är det lämpligt för att 

verifiera stavning och titlar på personer i organisationen (Yin, 2018, ss. 113-115). De 

dokument som granskats för studien bidrog dels till att verifiera yrkestitlar och stavning, och 

dels som en nödvändig komplettering till övriga datainsamlingsmetoder.  
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2.4 Studiens trovärdighet 

Alla forskare har ett behov av att göra sin forskning trovärdig för läsaren och detta kan göras 

på flera olika sätt. En metod för att uppnå viss trovärdighet handlar om triangulering av 

datainsamling, det vill säga att kombinera flera olika källor för insamling av data och på sätt 

komma närmare en korrekt bild av fenomenet (Svensson & Ahrne, 2015, ss. 25–26; 

Denscombe, 2014, s. 200). Som tidigare beskrivits användes olika typer av 

datainsamlingsmetoder i denna studie, dessutom intervjuades personer från olika avdelningar 

och nivåer inom organisationen för att fånga upp både likheter och olikheter i utsagor, vilket 

var ett aktivt val vid utformandet av datainsamlingen.  

 

Om forskningsprocessen och metodvalen i en studie redogörs på ett detaljerat sätt ökar 

transparensen och därigenom trovärdigheten. Genom att ha en kritisk diskussion kring 

forskningens styrkor och svagheter visar det på forskarens medvetenhet, vilket höjer studiens 

trovärdighet (Svensson & Ahrne, 2015, s. 25). Detta har tagits i beaktande för denna studie 

och metodval har därför motiverats både med egna ställningstaganden och med hjälp av 

tidigare forskning. Tillvägagångssätt och genomförande har dock beskrivits i korthet.  

 

Ett annat sätt att stärka trovärdigheten handlar om återkoppling till deltagarna som medverkar 

i studien, det vill säga att en sammanställning av uppgifterna, skickas till deltagarna som får 

bekräfta innehållet (Stake, 1995, s. 115; Svensson & Ahrne, 2015 s. 26). När empiri-avsnittet 

var färdigställt fick Rustas supply chain-chef ta del av innehållet och komma med synpunkter. 

Små korrigeringar av ordval gjordes därefter för att innehållet ännu bättre skulle spegla deras 

verksamhet och på så sätt minimera felaktigheter. 

  

2.5 Forskningsetiska hänsynstaganden 

Att forskning bedrivs är viktigt för samhället och dess medlemmar. Vissa hänsynstaganden 

bör dock tas i beaktan vid forskning, dels för att forskningen ska hålla hög kvalitet och 

inriktas på betydelsefulla frågor men också för att skydda undersökningsdeltagarna. En 

avvägning måste göras mellan värdet av studiens bidrag, mot de negativa konsekvenser eller 

eventuella risker som en uppgiftslämnare eller tredje man kan råka ut för på kort eller lång 

sikt. Som forskare är det viktigt att informera om studiens syfte samt att deltagarna när som 

helst har rätt att avstå från medverkan. Uppgifter om undersökningsdeltagarna ska hållas 
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skyddade samt att det insamlande materialet endast får användas för forskningens ändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002). En forskare har som skyldighet att anonymisera individerna och 

organisationen vid publicering, om inte annat överenskommits (Denscombe, 2014, s. 311). 
 
I denna studie togs speciell etisk hänsyn till deltagarna och organisationen Rusta. Vi valde att 

publicera vilket företag studien är baserad på, med deras godkännande, för att kunna skapa en 

djupare förståelse för var och i vilken kontext studien är utförd. Alla undersökningsdeltagares 

namn har utelämnats, dels för att skydda individerna men också för att det inte är relevant för 

studien. Det vi ansåg var av vikt och som vi valt att behålla är deltagarnas yrkestitlar, vilket 

skapar en känsla för var informationen kommer ifrån och varför. Samtliga informanter blev 

tillfrågade om bandning av intervju samt informerade att de när som helst får korrigera 

uppgifter eller dra sig ur studien. 

 

2.6 Metodkritik 

Det finns både styrkor och svagheter i att genomföra en fallstudie. I den här studien ligger 

styrkan i de olika datainsamlingsmetoderna och att vi har fått möjligheten att intervjua flera 

högt uppsatta personer med olika befattningar. Moa arbetar deltid på logistikavdelningen 

“Transport” vid Rustas huvudkontor och detta har underlättat för access både till företaget och 

till personer att intervjua för studien.  

 

Vi har varit på plats på huvudkontoret vid flera tillfällen; observationen är gjord på platsen 

och samtliga fysiska intervjuer har genomförts där, med båda uppsatsförfattarna närvarande. 

Att ha två intervjuare på plats kan påverka de olika informanterna. För att göra dem 

förberedda inför intervjuerna har ämnen och exempelfrågor skickats ut på förhand. Vår 

förhoppning är att informanterna har känt sig trygga av att bli intervjuade i deras dagliga 

miljö och att de känner tillit till oss och framförallt till Moa som anställd på Rusta. Vi hoppas 

att metoden har lett till uttömmande och ärliga svar. 

 

Till nackdelarna med studien hör att det inte går att generalisera en fallstudie. Dessutom är det 

valda ämnet komplext och det är svårt att helt uppnå mättnad i det insamlade materialet. Hade 

fler intervjuer, eller intervjuer med andra personer, lett till en annan typ av data? Troligtvis 

skulle det vara så, för det finns alltid fler frågor att ställa eller ytterligare personer att 
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intervjua. Det är lätt hänt att enskilda aktörers roll blir överbetonade i en liten undersökning 

som denna. 

 

Intervjufrågorna formulerades löpande för den här studien med det analytiska ramverket som 

mall. Vissa frågor ställdes under samtliga intervjuer, där olika svar angavs av de olika 

informanterna. Detta kan ses som en svaghet eftersom det är svårt att verifiera om 

informanterna är sanningsenliga i sina utsagor men det pekar också på hur komplext och 

subjektivt det undersökta ämnet är.  

 

Så är även fallet med kvalitativa studier, att det är mycket upp till den som genomför studien 

att tolka allt material. Det är inte möjligt att fånga upp allt eller återge allt på ett korrekt sätt. 

Vi hoppas kunna öka studiens trovärdighet genom att beskriva vårt tillvägagångssätt och vara 

transparenta med vilket företag som studien är utförd hos.  

 

En aspekt som vi hade en önskan om att ha med, men som fick bortprioriteras, var att studien 

saknar ett leverantörsperspektiv. Det hade varit önskvärt att intervjua eller genomföra en 

enkätstudie om hur leverantörerna ser på Rusta som kund och hur de upplever att relationen är 

utformad.  
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3. Analytiskt ramverk  

 
I detta avsnitt behandlas teman baserade på vetenskapliga teorier och tidigare forskning. 

Ramverket har legat till grund för insamling av data och används vidare för analys. 

Övergripande presenteras aspekter av transaktionskostnadsteorin, samt betydelsen av 

kontrakt, kontroll och förtroende i en affärsuppgörelse. Avsnittet avslutas sedan med en 

orientering kring hur företag kan arbeta med och förhålla sig till leverantörer, där 

relationen, information och integrering är centrala delar. 

 

3.1 Transaktionskostnadsteori 

Transaktionskostnadsteorins ursprung kan härledas till Ronald H. Coase’s artikel “The Nature 

of the Firm” (1937), även om han inte uttryckte teorin i just den termen, där han försöker 

definiera varför företag existerar. Coase beskriver att olika strukturer har olika kostnader och 

att det handlar om att göra en avvägning mellan kostnaden för att använda marknaden kontra 

kostnaden för att använda företag (Coase, 1937). Marknaden är en form av struktur och 

definieras genom konkurrens. Konkurrensen förutsätter däremot tillgång till perfekt 

information (Sue Greenberg, Greenberg & Lederer Antonucci, 2008 s. 4). Att ta fram 

information är något som Coase uppmärksammade var kostsamt och ur den aspekten är det 

mindre effektivt att använda den fria marknaden och mer lönsamt att agera inom företag 

(Coase, 1937).  

 

Detta kom senare att utvecklas av Oliver E. Williamson på 70-talet och då i uttryck av 

transaktionskostnadsteorin (Habimana, 2015, s. 36). Syftet med transaktionskostnadsteorin är 

att försöka förklara varför vissa transaktioner blir bättre utförda inom en specifik 

organisatorisk struktur, så som marknaden kontra företaget (Sue Greenberg, Greenberg & 

Lederer Antonucci, 2008, s. 4).17 
                                                
17 Transaktioner bygger på att utväxla produkter eller tjänster i samverkan med andra. Den ena parten går in med något 

av värde i form av arbete, som en vara eller tjänst. Den andra parten kompenserar prestationen med något annat av 

värde, oftast i form av pengar. På en konkurrensutsatt marknad förmedlas priser av en prismekanism. Utbytet blir 

ömsesidigt gynnsamt för båda parter och transaktionen kan äga rum. Detta förhållande är effektivt på det sättet att 

priser och transaktioner förmedlas utan att bekosta insatser från chefer och administrativ personal (Ouchi 1980, ss. 

129-130). 
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3.1.1 Transaktionskostnader 

Företag existerar för att de kan förmedla ekonomiska transaktioner mellan parter till en lägre 

kostnad än om det hade gjorts genom marknadsmekanismen. Detta för att i ett byråkratiskt 

förhållande, som när två företag handlar med varandra, sätts ett relativt pris på den insats som 

ena parten bidrar med. Det är viktigt att båda parterna anser att transaktionen är rättvis 

(Ouchi, 1980, ss. 129-130). Organisationer kan bidra till att reducera transaktions- och 

produktionskostnader och på så sätt möjliggörs fördelarna med handel (North, 1991, s. 98). 

 

Utifrån den byråkratiska modellen, det vill säga företaget, kan det vara svårt att bestämma vad 

en vara eller tjänst är värd. Orsaken till detta kan bero på varans eller tjänstens specifika 

egenskaper eller att det saknas förtroende mellan parterna. För att tillfredsställa varje part 

krävs det att kostsamma aktiviteter genomförs för att utbytet ska leva upp till deras 

förväntningar (Ouchi, 1980, s. 130). Det är i dessa kringliggande utgifter, utöver 

produktionskostnaden för den köpta tjänsten eller varan, som transaktionskostnader uppstår 

(Williamson, 1985). 

 

Williamson (1975) kunde urskilja två mänskliga egenskaper som påverkar 

transaktionskostnader. För det första är människor begränsat rationella; det är inte möjligt att 

bearbeta och hantera en obegränsad mängd information. Språkligt är individer begränsade i 

den mån att de inte fullständigt kan uttrycka vad de upplever eller menar och kan därför 

missförstås av andra. I förhållanden då komplexitet eller osäkerhet uppstår, fattas beslut 

därför utefter en individs bästa möjliga förmåga (Williamson, 1975, ss. 21-22; Habimana, 

2015).  

 

Opportunism är den andra mänskliga faktorn som handlar om att beslutsfattare, och 

människor i största allmänhet vill optimera sina egenintressen. Det är på förhand svårt att veta 

någons tillförlitlighet. Detta blir ett problem när det, bland annat, investeras i specifika 

tillgångar som utgör ett stort värde i en relation men som förlorar i betydelse utanför 

förhållandet (Rindfleisch & Heide, 1997, s. 31). Dessa mänskliga restriktioner får effekter på 

det organisatoriska handlandet. Kontrakt kan utgöra en avtalsenlig skyddsåtgärd för att 

förhindra att opportunism uppstår (Williamson, 1991, s. 273).  
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Det tillkommer flertalet kostnader så fort överenskommelser sker under kontraktuella 

förhållanden, vilket också är hela grunden i transaktionskostnadsteorin. Kostnader som 

tillkommer innan kontraktets upprättande, ex ante, utgörs av omkostnader i att söka efter 

möjliga leverantörer samt att utarbeta, förhandla och se till att avtal skyddas. 

Transaktionskostnader som uppstår efter att kontraktet är påskrivet, ex post, handlar om 

kontrollkostnader för att övervaka att avtalet fullföljs som överenskommet (Fynes, De Búrca 

& Marshall, 2004, s. 180). På grund av människors bundna rationalitet kan inte kontrakt 

utformas där alla potentiella utfall tas i beaktande och därför uppstår ofullständiga kontrakt 

(Williamsson, 1985). 

3.1.2 Dimensioner som påverkar transaktionskostnader 

Transaktionskostnadsekonomi, TCE, anför att “det finns rationella ekonomiska skäl för att 

organisera vissa transaktioner på ett sätt och andra transaktioner på ett annat” (Williamson, 

1985, s. 52). Det svåra är bara att veta hur allokeringen av transaktionerna ska se ut (ibid.). 

Faktorerna som ligger bakom skillnader mellan transaktioner kan identifieras och förklaras 

under tre kritiska dimensioner, vilket är; osäkerhet, med vilken frekvens transaktionen 

inträffar samt till vilken grad relationsspecifika investeringar uppstår (Williamson, 1985, ss. 

52-61; Williamson, 1979, s. 239). 

 

Osäkerhet 

De flesta vardagliga beslut sker på rutin och fattas utan vidare reflektion. När beslut ska fattas 

för mer unika och komplexa situationer ökar osäkerheten för utfallet. Graden av osäkerhet i 

beslutet är till stor del beroende av hur ofta situationen uppstår (North, 1990, s. 22). 

Institutioner hjälper oss människor i dagliga situationer genom att ge oss strukturer och sätta 

upp ramverk för hur vi ska bete oss. På så sätt minskas osäkerheter. Organisationer fungerar 

på samma sätt men de har utvecklats som en konsekvens av detta ramverk (ibid., ss. 3-4).  

 

Enklare transaktioner, som de som sker på marknaden utan upprepande karaktär, innehåller en 

låg grad av osäkerhet. När relationsspecifika tillgångar införs i ett utbyte, ökar också graden 

av osäkerhet (Williamson, 1985, ss. 79-80). När det finns få leverantörer som kan utföra ett 

uppdrag, också kopplat till relationsspecifika tillgångar, finns det en risk att opportunism 

uppstår och detta ökar osäkerheten (Fynes, De Búrca & Marshall, 2004, s. 180; Eriksson-

Zetterquist, Kalling & Styhre, 2015, s. 192).  
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Osäkerhet handlar i grunden om att människor måste uppskatta framtida utfall (Coase, 1937 s. 

400). Detta är starkt relaterat till både opportunism och begränsad rationalism, vilket också är 

en av de starkaste formerna för att osäkerhet uppstår (Fynes, De Búrca & Marshall, 2004, s. 

180). Omgivnings- och beteendemässiga osäkerheter rör bland annat det som händer innan ett 

kontrakt har upprättats, ex ante, där informationsassymmetri18 är en bidragande orsak till 

instabilitet. Det handlar också om att prestationer inte kan verifieras på förhand och 

osäkerheter uppstår i huruvida den andra parten kommer att hålla sig till avtal, ex post. För ju 

större osäkerheter kring beteenden och omgivning, desto större transaktionskostnader 

(Rindfleisch & Heide, 1997, s. 31; Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2015, s. 192).  

 

Transaktionsfrekvens 

Den andra dimensionen som påverkar transaktionskostnader är hur frekvent ett visst utbyte 

upprepas (Williamson, 1979, s. 239).19 Med frekvens menas hur ofta en transaktion upprepas 

och transaktionskostnaderna tenderar att bli lägre om transaktionen sker oftare (Williamson, 

1985, s. 60). Kostnaderna sjunker eftersom kunskapen kring den specifika transaktionen 

byggs upp och med tid minskar då risken för transaktionsutbytet (Eriksson-Zetterquist, 

Kalling & Styhre, 2015, ss. 193-194). Frekvensen innefattar både transaktionens volym och 

värde över tid (Spekle, Van Elten & Kruis, 2007, s. 110). Om två parter har ett handelsutbyte 

av upprepande karaktär blir både säljare och köpare angelägna om att inte förstöra relationen 

genom att agera opportunistiskt (Hobbs, 1996, s. 20) 

 

Tillgångsspecificitet 

Den viktigaste dimensionen för att beskriva transaktioner är tillgångsspecificitet (Williamson, 

1981, s. 555). Med det menas i vilken mån en tillgång är knuten till en viss funktion eller 

aktivitet och om tillgången kan användas till flera användningsområden utan att tappa 

produktivitet. Ju högre tillgångsspecificitet desto mer är tillgången bunden till en specifik 

funktion (Williamson, 1991, s. 281). Investeringar i icke-specifika tillgångar utgör en liten 

risk eftersom leverantören då kan ställa om och använda tillgången för flera syften utan 

svårigheter (Williamson, 1979, ss. 239-240).  

                                                
18 Informationsassymmetri innebär att den ena parten besitter mer information än den andra parten och det finns 

en risk att parten med mest kunskap missbrukar sin ställning (Besanko, 2017, s. 106). 
19 Frekvens är däremot den dimension som blivit minst uppmärksammad i litteratur kring 

transaktionskostnadsteorin (Rindfleisch & Heide, 1997; Geyskens, Steenkamp & Kumar, 2006). 
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Tillgångsspecificitet kan bland annat handla om investeringar i fysiska tillgångar och i 

humankapital. Mänsklig kunskap och expertis som en medarbetare besitter är exempel på 

humankapital där kompetensen i sig ses som en specifik tillgång (Besanko, 2017, s. 111). 

Exempel på en fysisk tillgång kan vara en viss maskin som krävs i en tillverkningsprocess 

(Williamson, 1991, s. 281; Besanko, 2017, s. 111). Williamson (1991, s. 282) hävdar att 

transaktionskostnader ökar för alla former av styrning när investeringar görs i 

relationsspecifika tillgångar. Transaktionskostnaderna ökar ju mer specifik en investering är 

eftersom det innebär att parterna delvis låser sig till varandra, vilket utgör en viss risk (Huang 

& Huang, 2018, s. 1). Däremot kan det ibland vara ett krav från köparens sida att leverantören 

måste investera i specifika tillgångar vid början av en relation (ibid.). 

 

Det har på senare år blivit mer uppmärksammat att det finns ett samband mellan 

transaktionsspecifika investeringar och hur väl ett företag presterar (Huang & Huang, 2018 s. 

1). Att investera i transaktionsspecifika tillgångar har visat sig kunna sänka kostnader, skapa 

värde och generera effektivare avkastning (Lai, Li & Lai, 2013, s. 682). Det finns även studier 

som visar på att transaktionskostnader över tid kan minska med relationsspecifika 

investeringar. Mindre resurser behöver läggas på söka efter nya leverantörer, utarbeta 

kontrakt samt övervaka och upprätthålla leverantörerna (Dyer, 1997, s. 535).  

 

Tillgångsspecifika investeringar antas kunna bidra till en ökad integrering och förbättrad 

koordinering mellan parterna inom en försörjningskedja. På så sätt blir hela kedjan effektivare 

och begränsar opportunism. Däremot minskar flexibiliteten ur en strategisk aspekt och en 

avvägning måste därför göras mellan just flexibilitet och effektivitet vid beslut om 

tillgångspecifika investeringar (Huang & Huang, 2018, s. 7). 

3.1.3 Transaktioner inom logistik 

Inom logistik kopplas transaktionskostnader främst till alla de administrativa kostnader för 

hantering och bekräftelser av ordrar, upprättandet av fakturor och andra dokument samt 

kostnader för att hantera alla de övriga aktiviteter som uppstår när företag gör affärer med 

varandra (Christopher, 2016, s. 244). Kärnan inom supply chain management handlar just om 

transaktionskostnader och möjligheterna i att reducera dem (Hobbs, 1996, s. 26).  
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Internationell handel kan i verkligheten försvåras av alla de transaktionskostnader det medför. 

Utöver kostnader för transporter, handelsbarriärer och tariffer tillkommer även kostnader för 

att söka information kring pålitliga leverantörer samt att säkerställa och kontrollera bland 

annat produktkvalitet (den Butter & Mosch, 2003, s. 2). Det är svårt att i verkligheten 

kvantifiera transaktionskostnader och i de flesta fall går inte ens att mäta i nominella värden 

(Hobbs, 1996 s. 24). Kostnaderna är ofta dolda, men trots det kan de vara av stor signifikans 

(Christopher, 2016, s. 244).  

 

Kostnader som är förknippade med osäkerhet uppstår inom logistik som en följd av 

svårigheter med prognosarbete och bristande information om kunders egentliga efterfrågan. 

Osäkerheten i detta gör att det kan vara nödvändigt med stora säkerhetslager som binder 

kapital (Christopher, 2016, s. 244). Integration med andra företag är ett sätt att reducera 

osäkerheter i en organisations handlingsmiljö. Hjälpmedel för att underlätta integration kan 

vara kontroll- och styrsystem, samordnade arbetsstyrkor, affärssystem samt förstärkt vertikal 

och horisontell kommunikation (Miller, 1987, s. 57). 

  

3.2 Kontrakt, kontroll och aspekter av förtroende 

Transaktionskostnader som uppstår i samband med kontrakt och kontroll är nära förknippade 

med graden av förtroende mellan parterna. Gällande kontrakt är förtroende främst viktigt vid 

förhandlingar. Avseende kontroll är förtroende viktigt vid uppföljning och övervakning av det 

som överenskommits (den Butter & Mosch, 2003, s. 6). 

3.2.1 Kontrakt  

När ett samarbete inleds behövs någon form av skydd för att säkerställa att båda parterna 

fullföljer det som överenskommits och på så sätt försöka undvika opportunistiskt beteende. 

En form av skyddsnät är att upprätta ett kontrakt mellan parterna (Williamson, 1985). En del 

av transaktionskostnader är direkt kopplade till att utforma och övervaka just kontrakt 

(Barzel, 1977, s. 292).  

 

Williamson (1975, s. 91) beskriver olika former av kontrakt som ligger till grund för val av 

försörjningsstrategi. En av dessa kontraktsformer är ett mer övergripligt, ofullständigt 

kontrakt, som löper över en längre tidsperiod, där syftet är att parterna ska samverka och 
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tillsammans lösa oförutsedda händelser.20 Att upprätta ofullständiga kontrakt innebär däremot 

en viss risk men Williamson menar att riskerna går att bygga bort med hjälp av generella 

klausuler som täcker gråzoner (Williamson, 1975, s. 91).  

 

Ett vanligt sätt att hantera relationer i komplexa förhållanden är att kombinera kontrakt och 

förtroende och att utforma ett kontrakt mellan två parter kan ses som ett grundläggande 

villkor för närmare samarbete (Almqvist, 2006, ss. 72-73). Att bygga upp förtroende mellan 

parterna inom en försörjningskedja ses som en nyckelfunktion för att skapa långsiktiga och 

effektiva samarbeten (Zhang & Huo, 2013, s. 546). För att kunna koordinera en 

försörjningskedja krävs olika underliggande avtal och kontrakt. Det finns en rad olika typer av 

kontrakt som reglerar handelsvillkoren mellan parterna i en kedja (Cachon, 2003, ss. 2-3). 

 

Fler aspekter måste tas i beaktande vid utformning av kontrakt mellan internationella parter. 

Kulturella skillnader, handelsbarriärer och olika avgifter är alla faktorer som kan försvåra 

kontraktering och öka transaktionskostnaderna inom internationell handel (den Butter & 

Mosch, 2003, s. 2). För att övervinna kontraktuella svårigheter är det fördelaktigt om parterna 

är integrerade med överensstämmande intressen. Det skapar effektivare beslutsprocesser i och 

med ökad samverkan och tillförlitlighet (Williamson, 1975, s. 95). 

3.2.2 Kontroll  

Kontroll kan delas upp i två olika former: formell och social. Att utöva formell kontroll 

innebär att kontrollen starkt förlitar sig kontraktet som utformats mellan parterna. Den sociala 

kontrollen förlitar sig istället på informella värden och relationen bygger till större grad på 

förtroende (Dyer & Singh, 1998, s. 669; Li, Xie, Teo & Peng, 2010, s. 2). Om parterna inom 

en försörjningskedja har samarbetat under en längre period påverkas den sociala kontrollen 

positivt och de kan då förlita sig mer på förtroende (Li et al., 2010, s. 3). I de fall som sociala 

                                                
20 En annan form av kontrakt är ett detaljerat kontrakt som istället löper över kortare tidsperioder (Williamson, 

1975, s. 94). Styrkan med sådana kontrakt är att det går att hålla kontraktet uppdaterat och ny information kan tas 

i beaktande vid varje ny kontraktsskrivning istället för att försöka förutspå framtida händelser (ibid.). Oavsett om 

kontraktet är detaljerat eller ofullständigt finns svårigheter. Det är inte alltid möjligt att ange alla oförutsägbara 

händelser och kostnaden för att försöka kan vara orimligt hög. Att istället upprätta alltför ofullständiga kontrakt 

kan i sin tur leda till att parterna försöker gynna sitt egenintresse och på så sätt ges utrymme för opportunistiskt 

beteende (Williamson, 1975, s. 95). 
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kontrollmekanismer används blir relationen mer flexibel eftersom problem lättare kan 

identifieras och lösas tillsammans (Li et al., 2010, s. 3). 

 

Kontroll handlar till stor del om uppföljning och övervakning av kontraktet, vilket i sig 

medför stora transaktionskostnader (den Butter & Mosch, 2003, s. 5). Kostnaderna, ex post, 

innefattar alla de kostnader som uppstår för att kontrollera att det som överenskommits 

genomförts, eventuella omförhandlingar samt kostnader för att lösa tvister mellan parterna 

(Hsuan et al., 2015, s. 75). Kostnaderna för detta blir dessutom större vid mer komplexa 

transaktioner, där ärlighet inte enkelt kan tas för givet (Ouchi, 1979, s. 838) och i de fall som 

det geografiska avståndet är stort (den Butter & Mosch, 2003, s. 5). 

 

Det är viktigt att göra en avvägning mellan förtroende och kontroll när det gäller hanteringen 

av relationer inom en försörjningskedja. Om det finns ett stort förtroende mellan parterna går 

det att till större grad förlita sig på informella överenskommelser och ofullständiga kontrakt. 

Vid lågt förtroende krävs istället olika metoder för kontroll och uppföljning för att undvika 

opportunistiskt beteende (Hsuan et al., 2015, s. 64). Däremot behöver användandet av 

kontrollmekanismer inte alltid innebära ett sämre förtroende mellan parterna (Das & Teng, 

1998, s. 501). 

 

Att ha för mycket kontroller kan hämma innovation och flexibilitet. Att inte kontrollera utan 

låta företeelser förbises kan å andra sidan försämra och skapa oförutsägbarhet i arbetsrutiner. 

Det gäller således att hitta en balans för hur mycket som ska kontrolleras och hur mycket som 

förbises (Choi, Dooley & Rungtusanatham, 2001, s. 351). Att kombinera olika typer av 

kontroll och förtroende är det mest effektiva sättet för att bygga upp ett bra samarbete (Das & 

Teng, 2001, s. 276). 

 

3.3 Relationer inom en försörjningskedja 

Traditionellt sett har relationen mellan leverantör och det köpande företaget kännetecknats av 

enstaka transaktioner (Webster, 1992; Christopher, 2016, s. 243) där relationen förlitade sig 

på kontrakt som löpte över korta tidsperioder (Prajogo & Olhager, 2012, s. 516). Det köpande 

företaget väljer i ett sådant fall leverantör utifrån lägsta pris samt bästa villkor och på så sätt 



	

	 30	

undviks ett beroendeförhållande. Det säljande företaget ses nästan som en konkurrent som 

man vill hålla på armlängds avstånd (Jonsson & Mattsson, 2016, s. 210). 

 

Motpolen till det traditionella sättet att hantera leverantörsförbindelser, är att kontrollera hela 

produktflödet och arbeta i nära relation med sina leverantörer (Jonsson & Mattsson, 2016, s. 

211). Denna strategi växte fram under 80-talet och har med tiden fått allt större fotfäste. 

Genom att utveckla en holistisk syn över hela kedjan kan alla parter tillsammans vara med 

och öka kvaliteten samt minska de kostnader som uppstår längst vägen (Dyer & Ouchi, 2002, 

ss. 203-204). Detta arbetssätt hävdas vara framgångsrikt än idag (Christopher, 2016, s. 25; 

Jonsson & Mattsson, 2016, s. 211) och för att företag ska vara konkurrenskraftiga kan 

långsiktiga partnerskap och relationer vara helt avgörande (Ho, Xu & Dey, 2010). Trenden 

går mot att använda färre men mer pålitliga leverantörer snarare än bara värdera utifrån 

produktpris och kringkostnad (ibid.).  

 

Enligt teorin om hur leverantörsrelationer ska hanteras (supplier relationship management), 

bör ett företag segmentera sin leverantörsbas för att göra en bedömning i vilka 

affärsuppgörelser det ska satsas mer på. Det föreslås att liten delmängd av alla leverantörer 

bör vara av närmare relationell art och att resten bör bestå av ett mer traditionellt förhållande. 

Det är av största vikt att båda parter i en närmare leverantörsrelation vinner på förhållandet, 

annars finns det en stor risk att relationen inte blir lönsam och då upplöses (Croxton, García-

Dastugue, Lambert & Rogers, 2001, s. 24). 

 

De företag som väljer att samarbeta inom en försörjningskedja kan åstadkomma differentierat 

resultat då de kan utnyttja resurser och kunskaper som medlemmarna inom kedjan besitter. 

Några av fördelarna som kan uppnås i ett samarbete är bland annat att det möjliggör för 

snabbare produktutveckling, förbättrad kvalitet samt sänkta kostnader för produkter och för 

försörjningskedjan. Därutöver uppstår fördelar i att dessa åtgärder är svåra för konkurrenter 

att replikera (Fawcett, Fawcett, Watson & Magnan, 2012, s. 44). Relationer inom en 

försörjningskedja tenderar att utvecklas med åren. Parterna får en fördjupad kunskap om 

varandra och får ofta förlita sig på informella kontrakt framför detaljrika kontrakt (Hsuan et 

al., 2015, s. 78). 
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3.4 Information 

Logistik och styrning av försörjningskedjor handlar om att hantera olika flöden på effektivt 

sätt (Jonsson & Mattsson, 2016, ss. 20-21). De tre olika typer av flöden som hanteras företag 

emellan är informationsflöden, materialflöden och betalningsflöden (Mattson, 2012, s. 52). 

Informationsflöden har i sig inga direkta värden så som finansiella och materiella flöden har 

men är ändå av största betydelse för andra indirekta värden. Bland annat utgör tillgången till 

information grunden för att parterna i kedjan ska kunna samverka, integrera och 

resursoptimera på bästa sätt (Mattsson, 2012, ss. 261-262). 

 

Oavsett val av försörjningsstrategi går det inte att förbise att alla affärsuppgörelser 

kännetecknas av en viss grad av osäkerhet (Gadde & Håkansson, 1998, s. 105). Osäkerheter i 

och mellan organisationer utgör en stor risk och för att minimera att osäkerheter som uppstår i 

en kedjas processutföranden är informationsdelning av största vikt (Galbraith, 1974). Genom 

informationsdelning kan onödiga transaktionskostnader reduceras (Dyer, 1997, s. 546) och att 

öppet dela med sig av information om exempelvis lagersaldon, prognoser, marknadsföring- 

och försäljningsstrategier till sina leverantörer minskar både osäkerheter och förbättrar de 

enskildas prestationer (Mentzer et al., 2001, s. 8). 

 

I verkligheten är det däremot svårt att utbyta kvalitativ och fullständig information. Sett till 

den geografiska spridningen av moderna försörjningskedjor är det inte ovanligt att en av 

parterna besitter mindre information än de övriga (Cachon, 2003, s. 73). Det har dessutom 

visat sig att långa försörjningskedjor kan försämra kvaliteten på informationen mellan 

organisationer och det är lätt att meddelandet förvanskas eller försenas under resans gång (Li 

et al., 2006).  

 

För att lyckas med ett samarbete bör kontakten mellan parterna bestå av både formella och 

informella sammankopplingar. Regelbundna möten och konferenser är exempel på formella 

länkar där kund och leverantör kommunicerar. Informell kontakt, genom exempelvis 

telefonsamtal och andra regelbundna informationsutbyten, hjälper parterna att säkerställa att 

den andra parten följer det som överenskommits. Det får i sin tur positiva effekter på 

kunskapsdelning och relationen i sin helhet (Cousins & Menguc, 2006, s. 616). 
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3.5 Integrering 

Ju större osäkerheter ett företag ställs inför desto viktigare är det att integrera sig med andra 

(Miller, 1987, s. 57). Integrering inom en försörjningskedja kan definieras enligt:  

 
[...] the degree to which an organization strategically collaborates with its supply chain partners 

and manages intra- and inter-organization processes to achieve effective and efficient flows of 

products, services, information, money and decisions, with the objective of providing 

maximum value to its customers. (Zhao, Huo, Flynn, & Yeung, 2008 s. 374) 

 

Ataseven & Nair (2017, s. 263) argumenterar för att företag inte bör integrera sig med externa 

parter före den interna integreringen fungerar. I den interna integreringen ingår att de olika 

funktionerna inom ett företag ska vara koordinerade och agera som en enhet (Ataseven & 

Nair, 2017, s. 263). Integration inom en försörjningskedja kan ses som ett tillstånd, då företag 

anpassar sin strategi till andra parter i kedjan, dels för att skapa konkurrenskraft men också för 

att snabbt kunna reagera på yttre förändringar (Tarifa-Fernandez & Burgos-Jiménez, 2017, ss. 

1243-1244).  

 

För att strategiskt kunna hantera flödena inom en försörjningskedja på ett effektivt sätt kan det 

vara nödvändigt att parterna integrerar sig elektroniskt. Att integrera sig elektroniskt handlar 

dels om att samordna bakåt i kedjan, att information om kunddata återkopplas till 

leverantören. Det handlar också om integration via delade IT-system samt traditionella 

planerings- och kontrollsystem (Frohlich & Westbrook, 2001, ss. 186-187). Att ha delade IT-

system möjliggör för hanteringen av informationsflöden och koordinering av aktiviteter 

mellan olika interna avdelningar och mellan geografiska enheter (Rai, Patnayakuni, & Seth, 

2006, s. 226).  

 

Teknologiska hjälpmedel är viktiga för att kunna integrera men det är framförallt att 

relationen mellan aktörerna i försörjningskedjan behöver gå utanför att bara bestå i handel 

med transaktionell karaktär för att denna informationsintregrering ska lyckas. Det viktigaste 

är kvaliteten, kvantiteten och frekvensen på det som delas (Prajogo & Olhager, 2012, s. 516). 

Andra viktiga beståndsdelar i integrering med andra parter handlar om förtroende och 

engagemang. Saknas det tillit och om en motvilja finns till att dela med sig av väsentliga 

uppgifter, kommer integreringen troligtvis inte bli långvarig (Oghazi, Rad, Zaefarian, 

Beheshti & Mortazavi, 2016, s. 4807). 



	

	 33	

Informations- och kommunikationsteknologi anses vara viktiga möjliggörare gällande global 

handel men däremot kan det inte ersätta förtroendet som krävs mellan parterna för att 

upprätthålla handelsutbytet. En personlig kontakt där parterna träffas kommer alltid väga 

tyngst vid uppbyggande av förtroende i en handelsrelation, även om teknik är nödvändigt för 

att underlätta annat (den Butter & Mosch, 2003, s. 21). 

 

 
Figur 1. Grader av samverkan i leverantörsförbindelser 

 

3.6 Sammanställning av teman som ligger till grund för datainsamling 

Det analytiska ramverket har utformats för att ligga till grund för insamling av data. Utifrån 

ovan avsnitt har relevanta teman plockats ut och dessa sammanställs i tabell 4, under 

respektive tema har essensen punktats upp. 

 
Tabell 4. Sammanställning av analytiskt ramverk 

Transaktionskostnadsteori  Övriga teman i  analyt iskt  ramverk 

Frekvens Specif ic itet  Osäkerhet 
Kontrakt 

och 
kontrol l  

Relat ion Information Integrering 

 
Frekvens och 
volym på 
informations-
utbytet 

 
Tillgångsspecifika 
investeringar i: 
 
-Humankapital 
 
-Fysiskt kapital 

 
Nivåer av 
osäkerheter 
kopplat till 
affärs-
förbindelsen 

 
Utformning 
av kontrakt 
 
Nivåer av 
kontroller 
 
Förtroende 

 
Försörjnings-
strategi: 
 
Armlängds- 
avstånd eller i 
nära samarbete 

 
Vad delas och 
inställningen till 
utbyte av 
information 

 
På vilket sätt 
delas 
information 
 
Nivå av 
integration 

 

 

  

Armlängds avstånd/
enstaka transaktioner

Samarbete Partnerskap Integrerade

Hög grad av 
samverkan

Låg grad av 
samverkan
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4. Empiri  

 
Detta kapitel inleds med ytterligare en kort presentation av företaget Rusta. Empiriavsnittet 

följer sedan samma struktur som det analytiska ramverket: transaktioner, kontrakt och 

kontroll, relationer, information och integrering. Dessutom exemplifieras relationerna genom 

de tre olika asiatiska leverantörerna som valts ut: My Han, Letright och Svarn. Empirin 

sammanställs utifrån de intervjuer som genomförts, observationen och 

dokumentgranskningar.  

 

4.1 Detaljhandelsföretaget Rusta 

Det svenska detaljhandelsföretaget Rusta grundades 1986 och har idag 114 butiker i Sverige, 

Norge och Tyskland (Rusta, u.å.a). Företaget har expanderat kraftigt sedan starten och 

expansionen påstås fortsätta i en hög takt framöver (Rusta, u.å.a; Ohlén, 2018). Tillväxten 

yttrar sig dels fysiskt med ett ökande antal butiker och medarbetare men också ekonomiskt 

(Rusta AB, 2017a; Rusta AB, 2017b). Mellan räkenskapsåren 2016 och 2017 ökade Rustas 

omsättning med 14 procent (Rusta AB, 2017a) och under räkenskapsåret 2017/2018 omsatte 

företaget fem miljarder kronor, vilket är en ökning på en halv miljard.21 Majoriteten av Rustas 

sortiment består av sällanköpsvaror och bolaget står inför utmaningar med global handel och 

konkurrenskraftiga försörjningskedjor. Några konkurrenter till Rusta inom detaljhandeln är 

Clas Ohlson, Dollarstore, ÖoB och Jula.22 

 

Rustas affärsmodell uppges bygga på enkelhet i verksamheten, med drivkraften är att skapa 

ett tydligt kunderbjudande till ett lågt pris (Rusta, u.å.a). Företaget beskriver att det kan 

uppnås genom enkla inköpsprocesser utan dyra mellanhänder, ett brett volymbaserat 

sortiment, intensiv trendbevakning samt effektiv logistik (ibid.). Det intressanta blir då hur en 

sådan affärsmodell omvandlas till verklighet och hur de faktiska inköpsprocesserna är 

utformade. Nedanstående empiriavsnitt kommer att beskriva hur denna omvandling tar sig 

uttryck, där personal från olika avdelningar inom Rusta får beskriva hur arbetet med inköp 

och leverantörsrelationer struktureras, detta för att kunna reda ut vad som motiverar Rusta i 

                                                
21 Enligt information på Rustas intranät den 24 april 2018.  
22 Uppgifter från observationen på Rustas sourcingvecka, 19 mars 2018 Rustas huvudkontor. 
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deras affärsuppgörelser. Empirin grundas i utsagor från medlemmar i Rustas ledningsgrupp; 

supply chain-chefen, affär- och sortimentschefen samt miljö- och kvalitetschefen, som besitter 

en strategisk kunskap. Utöver dem har produktchefen för trädgårdsmöbler och 

kontorscheferna från respektive inköpskontor fått ge sin beskrivning i det operativa arbetet. 

 

4.2 Transaktioner inom Rustas inköpsprocesser 

Omkring 60 procent av Rustas artiklar köps in direkt från leverantörer, främst runtom i 

Europa. Det är produkter som till största delen består av snabba konsumentvaror exempelvis 

tvål, städprodukter och förpackade ätbara varor.23 Övriga 40 procent köps in genom andra 

processer från asiatiska leverantörer där Kina är, och har varit, det största och viktigaste 

importlandet (Rusta, 2017b). Sortimentet som köps in från Asien är brett och kommer från 

olika kategorier såsom inredning, trädgård, jul och fritid. 
 

Enligt chefen för Rustas supply chain har Rusta utvecklat en försörjningsstrategi där de byggt 

upp egna asiatiska inköpskontor som fyller en viktig funktion: att fungera som en förlängd 

arm mellan huvudkontoret i Upplands Väsby och leverantörerna i Asien. Två inköpskontor är 

stationerade i Kina, som ansvarar för 212 leverantörer. Indien och Vietnam har varsitt kontor 

med ansvar för 25 respektive elva leverantörer.24 Rusta sysselsätter totalt 80 medarbetare på 

de olika inköpskontoren (Rusta, u.å.d).  

                                                
23 Enligt uppgifter från Rustas Supply Chain-chef, möte den 9 mars 2018 Rustas huvudkontor. 
24 Uppgifter från observationen på Rustas sourcingvecka, 19 mars 2018 Rustas huvudkontor. 
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Figur 2. Karta över Rustas huvudkontor och de asiatiska inköpskontoren 
 

Beslut och initiativ kring inköp från de asiatiska leverantörerna tas initialt av avdelningen 

”Affär och sortiment” på huvudkontoret. Affär- och sortimentschefen uppger att det är en 

entreprenörsdriven enhet inom Rusta och kan ses som navet inom hela organisationen. Rusta 

tycker att det är av största vikt att själva få välja sitt sortiment och sätta en egen prägel på 

produkten. De köper därför inte in helt färdiga produkter som leverantörer ställer ut på 

mässor. Däremot kan vissa produkter och potentiellt sortiment upptäckas på det sättet. Det är 

framförallt den asienstationerade personalen som är ansvarig för att hitta lämpliga 

leverantörer, förklarar Rustas miljö- och kvalitetschef. Förenklat ansvarar kontoren i Asien 

för fabriker och leverantörer. Sverigekontoret ansvarar för affären och produkten, exempelvis 

kvantiteter, försäljningspris och tidshorisonter. 

 

Affär- och sortimentschefen berättar att Rusta har utformat nya strategier för upphandling och 

inköp sedan några år tillbaka. Med jämna mellanrum upphandlas en viss produktkategori. 

Rusta går då igenom existerande leverantörer och samlar in anbud från nya leverantörer för att 

sedan låta dem konkurrera om vilka som får affären de kommande åren, fram till nästa 

upphandling. Affär- och sortimentschefen uttrycker: “[...] det är då du får kraft i det och då 

anstränger sig leverantörerna för då ser dom att: ‘Satan, här är jättemycket 

Rusta
huvudkontor

Shenzhen-
kontoret

Indien-
kontoret

Hangzhou-
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Vietnam-
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businessmöjligheter, både att vinna och att förlora.’ Och då kan du få effekt på 

prisutvecklingen". Om möjligt, vill Rusta upphandla produktkategorier tillsammans oavsett 

om de ingår i huvudkategorierna inredning eller jul, detta för att skapa stora volymer.  

 

Samtliga informanter uppger att är många dimensioner som spelar in vid val av leverantör. 

Historiskt har det varit prisbilden som styrt hur Rusta väljer leverantörer men utvecklingen 

har gått mot att flera faktorer vägs in innan ett beslut fattas. Idag handlar det mycket mer om 

vad det är man vill uppnå med en specifik affär. Det är främst kvalitet som har fått en större 

betydelse vid val av leverantörer. Sammantaget, utifrån samtliga intervjuer, handlar de 

avgörande dimensionerna om pris, kvalitet, leveransprecision, ny teknik, viljan att följa 

Rustas uppförandekoder, kompetens inom design och produktutveckling samt attityd till 

samarbete. Det finns även mer diffusa dimensioner som ligger till grund för var produktionen 

ska läggas. Till exempel har kostnaden för stål gått upp i Kina vilket höjer priserna på många 

produkter. Därför har Rusta valt att söka efter potentiella leverantörer på andra marknader i 

Asien för att säkerställa sin försörjning.  

 

4.3 Ofullständiga kontrakt och dokument 

Det finns en rad olika dokument som har upprättats för att styra handlingar och främja 

enhetligt beteende inom Rusta. Miljö- och kvalitetschefen förklarar att några dokument är 

speciellt framtagna för leverantörer varav vissa är grundläggande för att en affärsrelation ska 

kunna upprättas mellan en leverantör och Rusta. Det övergripande dokumentet benämns 

Rusta Supplier Manual. Det är en manual som beskriver hur en affärsuppgörelse med Rusta 

går till. Manualen behöver inte skrivas under med det finns tre andra dokument som måste 

signeras för att en affärsförbindelse ens ska kunna äga rum. Dokumenten sammanställs i 

tabell 5.  
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Tabell 5. Sammanställning av dokument som kräver leverantörens signatur 

Typ av dokument Övergripande innehål l  

Rusta Supplier Manual - Supply agreement Själva kontraktet mellan leverantören och Rusta 

Code of Conduct (uppförandekod) 

 

Innehåller bland annat arbets- och lönevillkor som 

reglerar fabrikerna. 

Ethical policy Etiska riktlinjer mot bland annat mutor.  

 

Vidare förklarar miljö- och kvalitetschefen att det finns en rad bilagor och andra dokument, 

utöver de som beskrivits i tabell 5, som ligger till grund för affärsuppgörelsen. De behöver 

inte skrivas under av leverantören men nya upplagor skickas årligen ut i samband med nytt 

räkenskapsår. Exempelvis kan det handla om kravdokument avseende produkten, som 

förpackningsutseende, märkningar, förbjudna eller begränsade ämnen.  

 

När ett samarbete ingås med Rusta, måste leverantören göra en självutvärdering (self 

assessment) om sociala och arbetsplatsmässiga förhållanden i fabriken. Den här utvärderingen 

ligger senare till grund för det fortsatta samarbetet. Enligt miljö- och kvalitetschefen åker 

Rusta sedan till fabriken och stämmer av med hjälp av matriser och poängsättning om 

utvärderingen verkar rimlig. Målet är att försöka skaffa sig en bild av leverantören och dess 

attityd. Trots att arbetsmiljöförhållandena kan vara ganska dåliga i fabrikerna kan Rusta vara 

villiga att fortsätta affären med leverantören så länge det finns en vilja att sträva mot 

förbättringar. Utifrån hur väl leverantören presterar i de olika utvärderingarna tas en 

handlingsplan fram för hur de kan förbättra sig, oavsett om de fick höga eller låga poäng. 

Poängen kan däremot vara kopplade till affärskonsekvenser där de med låga poäng riskerar att 

bli utan nya ordrar. 

 

Trots att det finns en dokumenterad avtalsbit bakom affärsförbindelserna har det ändå 

framkommit av samtliga informanter att leverantörsrelationerna bygger mycket på ett 

ömsesidigt förtroende. Att lita på varandra är något som, enligt Rusta, genomsyrar alla 

affärsrelationer och är av största vikt. Enligt affär- och sortimentschefen byggs förtroende upp 

redan första gången personal är ute och besöker leverantören. Bland annat beskriver han att: 

“Produktcheferna härifrån är ofta ute hos leverantörerna när vi tar in nya leverantörer, för 
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att förklara produkten och skaffa sig en egen bild och trygghet för att vi ska våga lägga 

businessen där". 

 

4.4 Rustas arbete med leverantörskontroller 

Arbetet med kontroller ska, enligt Rusta, utföras likvärdigt av kontoren i Kina, Vietnam och 

Indien men i dagsläget skiljer det sig åt. Det kinesiska kontoret är det kontor som funnits 

längst och Rustas miljö- och kvalitetschef berättar att de därför har lyckats etablera sig mer 

och hanterar större volymer, där resultatet blir fler leverantörer att hålla koll på per anställd. 

Vietnam och Indien är relativt nya marknader där Rusta håller på att bygga upp en 

verksamhet. Då krävs det mer investeringar i personal för att det ska bli framgångsrikt längre 

fram. Affär- och sortimentschefen delger Rustas planer om att investera i mer arbetskraft i 

Kina för att kontoren ska arbeta likvärdigt. “[...] just därför kommer vi nu addera rätt mycket 

headcounts till Kina, för tanken är att dom ska göra precis samma. Jag har aldrig hört något 

annat och jag förväntar mig inget annat än att vi ska få samma service från alla kontor". 

  

I takt med att kvalitet har blivit en viktigare fråga för Rusta, har de utvecklat ett kvalitetsteam 

både på huvudkontoret och ute hos inköpskontoren. Det svenska kvalitetsteamet är på plats i 

Asien cirka fyra veckor om året, vanligtvis jämnt fördelat mellan varje säsong. I övrigt 

genomförs besök och kontroller hos leverantörerna av det asiatiska kvalitetsteamet.  

 

“Man kan inte lösa kvalitet och hållbarhet från ett skrivbord i Väsby, man måste träffa 

kollegorna, man måste vara på fabriksgolv" (Rustas miljö- och kvalitetschef) 

 

Hur ofta en och samma leverantör besöks kan bero på hur stora affärer det handlar om, vilka 

kvalitetsbrister som finns eller hur viktig leverantören är för Rustas. Som standard besöks alla 

leverantörer minst en gång per order och det kan till exempel handla om ett besök innan 

ordern läggs, vid tillverkning av en nollserie25 eller en inspektion i slutet. Besök görs inte 

enbart ur kvalitetshänsyn utan det kan även handla om prisförhandlingar, produktutveckling 

                                                
25 Enligt Rusta Quality Manual ska en nollserie tillverkas innan beslut om massproduktion tas. Målet är att testa 

produktionsprocessens förmåga innan den fullskaliga produktionen är igång och på så sätt minimera risken för 

oförutsedda händelser. 
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och i undersökande syfte. Det sker även kontroller helt utan fokus på produkt, där fokus ligger 

på att kontrollera fabriken i sig och att uppförandekoden följs. Rustas supply chain-chef säger 

att de behöver kontrollera jättemycket hos leverantörerna och kostnaden för detta uppgår till 

flera miljoner per år. 

 

Om en leverantör inte handlar enligt överenskommelsen kan affärskonsekvenserna skilja sig 

åt. Längden på relationen är enligt produktchefen för trädgårdsmöbler en avgörande faktor: 

 
Har vi jobbat många år så kan vi hitta lösningar, kanske Rusta också kan stå för en del av 

kostnaden om det skulle vara så. Att vi kanske måste skeppa tillbaka en massa möbler för att 

det är fel, vi kan hitta lösningar [...] man känner att det är ge och ta. Men har man bara haft 

någon i ett eller två år då är det svårare att ha den kontakten. Då får man visa lite mer att det 

här inte är okej och dom får ta tillbaka allt. 

 

Alla kvalitetskontroller har inte alltid fungerat fullt ut. Uppkomst av rost på produkter har 

varit ett stort problem, berättar affär- och sortimentschefen. Tidigare låg ansvaret för 

kvalitetskontroll av detta mer på leverantören och på kontoren i Asien men på grund av 

bristande kunskaper bestod rostproblemen. Rusta valde då att till viss del ta tillbaka ansvaret 

för kvalitetsarbetet till huvudkontoret. Kvalitetsteamet i Sverige har sedan dess satt upp 

tydliga riktlinjer för arbetsprocessen och sen lärt upp kollegorna i Asien precis hur 

leverantören ska arbeta för att inte rost ska uppstå. Sedan sker en uppföljning på att detta 

efterlevs, enligt Rusta.  

4.5 Relationer 

4.5.1 Interna relationer 

Togetherness becomes more important but also more difficult. And that is why we are investing in 

meetings like these. We are actually moving people around the world and basically providing a 

platform where you can meet, discuss and where you can work together, where you can learn, and 

do that face to face. The human meeting is so important, it is not something you can replace by 

email, phone and video. You can use that too, but nothing really replaces the real meeting. So 

please use it! Please take care of this opportunity that you are having. I don’t know what the cost is 

for one hour of this meeting but I am sure it’s a big number, I don’t even wanna know it. But it’s a 

big investment, right? (Rustas vd) 26 

                                                
26 Uppgifter från observationen på Rustas sourcingvecka, 19 mars 2018 Rustas huvudkontor. 
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Rustas vd höll en inledande presentation under sourcingveckan där verksamheten och 

kommande planer presenterades. Vd:n betonade då vikten av att bygga upp de interna 

relationerna inom organisationen. Under sourcingveckan ges möjligheten för den svenska 

personalen att lägga fram planer för sortimentet de kommande åren. Det blir en input till vad 

den asiatiska personalen behöver jobba med framöver. Samtidigt får de asiatiska kontoren 

dels presentera hur arbetet fortskridit under året och dels lyfta fram nya idéer om potentiella 

produkter och leverantörer.  

4.5.2 Inköpskontorens roll i försörjningskedjan 

Syftet med inköpskontoren är att strategiskt ligga nära fabrikerna där tillverkning sker. Rusta 

vill att beslut ska fattas så nära produktionen som möjligt och affär- och sortimentschefen 

hävdar att “[…] löpande lösning av dagliga problem ser vi helst att man löser där ute, så 

independently som möjligt, vi vill vara inblandade så lite som det bara går. För ju närmare 

leverantören du kan fatta ett beslut, desto snabbare går det". Historiskt sett har beslut inte 

fattats av kontorspersonalen i Asien, de har istället fungerat mer som en praktisk 

informationsförmedlare. På senare år bygger Rustas försörjningsstrategi på att den asiatiska 

personalen ska bli mer självständig och kompetent. Det sägs att de nu tar större ansvar för val 

av leverantör, prisförhandlingar samt utvärdering av varuprover.  

 

I verkligheten är gränserna inte helt tydliga för vem som ansvarar för vad. Även om det är 

sagt att de asiatiska kontoren ansvarar för val av leverantör är det inte alltid så enkelt. Chefen 

för affär och sortiment tror att anledningen till att det är svårt att ha tydliga gränsdragningar 

kan bottna i att den svenska personalen är rädda för att släppa fullt ut på vissa uppgifter eller 

att personalen i Asien inte ser hela bilden av vilken typ av leverantör som behövs för vissa 

produkter.  

 

Rusta uppger att de vill undvika konkurrens kontoren emellan, det viktigaste är inte vilket 

land en vara köps in från utan att leverantören är bra. Miljö- och kvalitetschefen poängterar 

detta och uttrycker: “Det är inte så att våra kontor tävlar, det är snarare så att fabrikerna 

tävlar. Indien har ju vunnit även om affären hamnar i Kina, för vi fick det tolv procent 

billigare bara för att Indien var med, då har ju Rusta vunnit”. 
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4.5.3 Övergripande syn på leverantörsrelationer och hur Rusta jobbar 

Affär- och sortimentschefen säger att det finns två huvudspår hur man kan jobba med 

leverantörer: i vissa fall är det bättre att låta leverantörerna konkurrera och i andra fall är det 

mer gynnsamt att ingå ett partnerskap med leverantören. Han påpekar däremot att relationen 

kan bestå av mycket däremellan: “självklart finns det en gråzon, men sen beror det lite ut på 

hur beroenderelationen ser ut mellan oss och leverantören och vad är det för typ av produkt”. 

 

Historiskt har Rusta använt sig av marknader och mässor för att hitta leverantörer och 

produkter till bästa pris. Däremot säger sig Rusta alltid omarbetat produkterna till sina egna, 

om detta uttrycker produktchefen för trädgårdsmöbler: “Vi går aldrig och pekar och säger att 

det där ska vi ha, det har aldrig skett utan det är jämt att man jobbar om produkten till vad 

Rusta vill ha". Köps en vanlig standardprodukt in som inte kräver större justeringar, till 

exempel ett dricksglas, är alla informanter överens om att det kanske inte alltid är nödvändigt 

med ett djupare leverantörssamarbete. Flera av informanterna anser att det i sådana fall är mer 

lämpligt att låta leverantörerna konkurrera och hitta en passande leverantör för just det glaset, 

långsiktighet är inte prioriterat i den här typen av affärer.  

  

Idag önskar Rusta att i större omfattning än tidigare, ingå partnerskap och närmare samarbete 

med sina leverantörer. Detta gäller för komplexa produkter och för leverantörer där 

affärsutbytet fungerar bra. Supply chain-chefen betonar vikten av att ha en bra relation till 

leverantörerna: “Har man inte en bra relation - ja, då får man ljusstakarna i januari”. Rusta 

vill att affärerna ska styras åt det hållet, “det blir lättare om man får en relation och att man 

kan jobba mer långsiktigt” säger miljö- och kvalitetschefen. Samtidigt poängterar han att om 

man arbetat länge med en leverantör finns en risk att utbytet stannar av och att leverantören 

inte alltid gör sitt bästa. För att få alla leverantörer på tårna görs dessa 

leverantörsupphandlingar, där risken finns att den existerande leverantören förlorar affären.  

 

Det finns även exempel på leverantörer som Rusta har nära samarbete med men där det ändå 

uppstår problem. Supply chain-chefen exemplifierar ett sådant fall med en indisk leverantör. 

Han redogör för att det läggs stora resurser på leverantören och att Rusta under flera år köpt in 

stora volymer. Trots detta uppstår både kvalitets- och leveransproblem. Varför problemen 

fortsätter att uppstå sägs bero på en rad olika orsaker och supply chain-chefen tror bland annat 
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att det grundar sig i att leverantören inte prioriterar Rusta som kund. Han förklarar vidare att 

Rusta vid sådana tillfällen vill analysera och reda ut varför problemen uppstår. 

4.5.3 Externa relationer 

4.5.3.1 Relationen till vietnamesiska leverantören My Han 

My Han, som bland annat tillverkar konstrottingstolen Milano, är en leverantör som 

samarbetar på en hög nivå med Rusta.27 Till skillnad från många andra större 

möbelleverantörer, är My Han en mindre familjeleverantör som drivs av en kvinna. Rusta har 

varit My Hans största kund, sedan sex år tillbaka, och står idag för nästan 85 procent av 

leverantörens omsättning.  

Figur 3. Milanostol. Foto: Rusta.28 

 

Informanterna uppger att relationen i hög grad bygger på ett givande och tagande. Exempelvis 

fick Rusta 5 procents avdrag på priset om hela ordern lades under lågsäsong. På så sätt kunde 

My Han jämna ut sin produktion under året och Rusta fick ett bättre pris. Ordervolymen på 

Milano-stolar uppgår i dagsläget till cirka 100 000 enheter vilket kräver en stor lagringsyta. 

För att lagra de färdigproducerade möblerna under lågsäsong har leverantören låtit uppföra ett 

                                                
27 Vietnam är bra på att tillverka möbler i konstrotting, det är varmt i landet och i fabrikerna vilket är lämpligt 

för att fläta materialet (Produktchef trädgårdsmöbler, 24 april 2018 Rustas huvudkontor).  
28 Bilden har mottagits via mail från produktchefen för trädgårdsmöbler som givit godkännande att använda 

bilden i denna studie. 
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nytt lager intill fabriken, bara för att kunna förvara Rustas möbler. Miljö- och kvalitetschefen 

lyfter fram fördelarna med lagret: “Det blir bättre för henne, det blir bättre för arbetarna, och 

det vart ju bättre för oss, vi fick ett lägre pris. My Han är ett väldigt bra exempel på när det 

gäller ge och ta och högt till tak". 

 

Rusta anser att de har en givande dialog med My Han. Det svenska kvalitetsteamet är på plats 

cirka två gånger per år för att följa upp hur det går. Förbättringar ska ha skett sedan sist Rusta 

var på plats. Produktchefen för trädgårdsmöbler berättar att leverantören hade vissa 

svårigheter med att följa uppförandekoden. Vidare förklarar hon att en manager har anställts 

hos My Han som har fått i uppdrag att arbeta med just detta:  

 
När jag kom dit dom första gångerna var det kartonger överallt, arbetare överallt. Man tänkte 

‘hur sjuttsingen kan dom lägga rätt grej i rätt kartong?’. Det var skitigt på toaletter och lite sånt. 

Men den här managern har gjort rader för kartongerna och ordning och reda, och det luktar 

doftljus på toaletten, i alla fall när jag kommer, men det är liksom rent och fräscht. Dom har 

tittat över allt som vi kräver med brandsäkerhet, att man tar hand om sin personal. När det är ett 

litet företag är det lättare att få dom till att hela tiden göra bättre och det är något vi jobbar med 

hela, hela tiden. 

 

Relationen till My Han drivs, enligt produktchefen för trädgårdsmöbler, av ett stort mått av 

förtroende. Hon upplever att leverantören är mån om att Rusta ska vara nöjda med dem. Både 

hon och chefen för Affär och sortiment belyser Rustas ansvar i relationen med My Han med 

tanke på hur stor kund Rusta är. I en sådan nära relation uppger produktchefen att det blir 

möjligt att arbeta mer långsiktigt, att kunna planera och produktutveckla för fler år fram i 

tiden. Samtidigt kan Rusta inte bara byta leverantör om en annan med bättre pris dyker upp. 

Om detta uttrycker produktchefen för trädgårdsmöbler att: “Jag har ju ansvar också, det är ju 

inte bara att några cent gör att jag flyttar allting när det funkar och leveranser är i tid och 

kvaliteten är bra [...] man måste titta på, inte bara pengar, utan över hela affären". 

4.5.3.2 Relationen till kinesiska leverantören Letright  

De kinesiska inköpskontoren är ansvariga för 85 procent av de asiatiska leverantörerna. 

Letright är en utemöbelleverantör från Kina och de tillverkar bland annat 

loungemöbelgruppen Monaco åt Rusta. Företaget är en del av en stor koncern som arbetar 

mot den europeiska och amerikanska marknaden och i sammanhanget är Rusta en liten kund, 

trots att 15 000 Monaco-set köpts in i år.  
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Produktchefen för trädgårdsmöbler uppger att anledningen till att Rusta valt en stor leverantör 

i det här fallet är för att det finns ett behov av designers och nytänk i produktutvecklingen 

inom kategorin. Till skillnad från Rusta, har Letright ett stort och erfaret designteam, när det 

kommer till utemöbler och de hjälper till i produktutvecklingen. Monaco är ett exempel på en 

produkt som tagits fram tillsammans av båda parterna och inför 2019 har ytterligare produkter 

arbetats fram i samverkan. Letright har levererat till Rusta i tre år och enligt ett det kinesiska 

inköpskontoret anses Letright vara en mycket pålitlig och effektiv leverantör med 98 procent 

av sina leveranser i tid. 

 

 
Figur 4. Monaco loungemöbelgrupp. Foto: Rusta.29 

 

Utifrån intervjun med produktchefen för trädgårdsmöbler framkommer att det finns vissa 

utmaningar med att arbeta med en stor leverantör som Letright. För att kommunicera med 

leverantören måste Rusta vända sig till den tilldelade kontaktpersonen på Letright. När det 

kommer till uppföljning och förbättringsarbeten är det svårare för Rusta att kunna påverka 

eftersom de är en så pass liten kund. Vidare förklarar hon att stora leverantörer ofta har bra 

koll på frågor kring arbetsmiljö, kvalitet och rutiner. Trots att Rusta är en liten kund i 

sammanhanget arbetar de, enligt henne, lika hårt som med små leverantörer för att försöka 

påverka förbättringsarbeten. 

                                                
29 Bilden har mottagits via mail från produktchefen för trädgårdsmöbler som givit godkännande att använda 

bilden i denna studie. 



	

	 46	

4.5.3.3 Relationen till indiska leverantören Svarn  

Det indiska inköpskontoret är relativt nyöppnat sedan ett par år tillbaka och personalen där 

hade initialt en önskan om att tillverka utemöbler och då i form av ett café-set.30 

Produktchefen för trädgårdsmöbler beskriver att det till en början var problematiskt att hitta 

en passande leverantör för det då det, enligt henne, inte finns några möbelleverantörer i 

Indien. Rusta valde att gå vidare med leverantören Svarn, vars egentliga produktion är 

inriktad på kablar och hus för transformatorer (elskåp). Svarn ville tillverka mer 

heminredning och inledde därför ett samarbete med Rusta där leverantören har genomfört 

stora investeringar för att bredda sitt sortiment. Flera informanter har uppgett hur leverantören 

valde att sätta upp en helt ny produktionslina enbart för att tillverka café-setet Antibes åt 

Rusta.  

 

Affär- och sortimentschefen menar att Rusta är viktiga för Svarn utifrån 

affärsutvecklingspotential snarare än storkundsperspektivet eftersom Rusta idag endast har en 

liten andel i deras befintliga affärer. Relationen bygger, enligt honom, på att båda parterna lär 

sig av varandra och detta kan ses som ett test inför ett längre samarbete. Rusta har beställt 

3000 café-set Antibes och den första leveransen från Svarn är på väg in till Sverige. I 

dagsläget finns en till leverantör som producerar Antibes och denna är stationerad i Kina. 

 

Svarn har ingen tidigare erfarenhet av möbler och det har varit en lång arbetsprocess innan en 

färdig produkt har kunnat tagits fram, berättar produktchefen för trädgårdsmöbler. Indien-

kontoret, huvudkontoret och leverantören har arbetat i nära samverkan för att utveckla 

Antibes hos Svarn. Produktchefen för trädgårdsmöbler redogör för att Rusta varit mycket på 

plats hos leverantören, att varuprover har skickats mellan parterna samt att personal från 

Indien besökt huvudkontoret för att gemensamt komma överens om vad som vill uppnås.  

 

                                                
30 Indiska leverantörer är generellt sett bra på att tillverka mattor och textilier (Produktchef trädgårdsmöbler, 24 

april 2018 Rustas huvudkontor).  
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Figur 5. Café-set Antibes. Foto: Rusta.31 

 

Till en början var borden och stolarna av så dålig kvalitet att de inte ens stod rakt. Enligt 

produktchefen för trädgårdsmöbler ska allt arbete ha gett resultat och nu ska café-setet hålla 

tillräckligt hög standard för att kunna säljas i butik. Att Rusta lagt ned mycket tid och resurser 

på att utveckla detta café-set i Indien handlar främst om att de vill testa leverantörer från nya 

marknader och på så sätt kunna sätta press på Kina. Genom detta önskar Rusta att säkerställa 

framtida försörjning, nu när stålpriserna går upp. Svarn började utveckla och arbeta med café-

setet långt innan Rusta lagt en första order och produktchefen för trädgårdsmöbler poängterar 

att detta kan tyda på ett förtroende från leverantörens håll gentemot inköpskontoret. 

 

4.6 Information och integrering 

4.6.1 Rustas informationsflöden 

Samtliga informanter uppger att det inte ska finnas någon direktkontakt mellan huvudkontoret 

och leverantörerna i Asien; all information och kontakt ska gå via respektive inköpskontor. 
                                                
31 Bilden har mottagits via mail från produktchefen för trädgårdsmöbler som givit godkännande att använda 

bilden i denna studie. 
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Detta gäller både den dagliga löpande kontakten samt information som berör större beslut och 

förhandlingar. Enligt Rusta är det så här de måste arbeta för att uppnå värdet i att komma nära 

leverantörerna. Det finns dock några få undantag när huvudkontoret har direkt 

informationsutbyte med leverantörerna. Vid större affärer och när nya affärsförbindelser med 

betydande leverantörer inleds åker flera representanter från huvudkontoret och besöker 

leverantören på plats. Det kan dels handla om att produkt- och kategoricheferna vill diskutera 

produkten i sig eller att affär- och sortimentschefen vill se var Rusta placerar stora affärer.  

 

 
Figur 6. Informationsflöde i Rustas försörjningskedja 

4.6.2 Rustas syn på att dela information inom försörjningskedjan 

Rusta vill vara transparenta med leverantörerna, det är alla informanter överens om. Om 

Rusta delar med sig av en stor mängd information är det lättare för leverantören att förstå 

Rusta som kund och detta slår affär- och sortimentschefen fast: “[…] ju mer de vet om oss och 

ju mer de förstår oss: vad vi behöver och vad vi vill, vad våra förväntningar är - desto lättare 

är det för dem att göra det. Ju mindre de vet om det desto svårare är det att göra oss glada".  

 

När det kommer till hållbarhet och kvalitet uppger miljö- och kvalitetschefen att Rusta vill 

dela med sig av allt, det gör att leverantören lättare kan arbeta för att uppnå förbättringar. 

Vidare förklarar han att Rusta vill visa vägen i dessa frågor genom att vara öppna gentemot 

leverantören. Likaså gäller det för information om Rusta som företag i stort men dessutom för 

Undantag:
● Mässor
● Direktbesök huvudkontoret
● Direktbesök leverantör

Huvudkontor Inköpskontor

Asiatiska 
leverantörer

Informationsflöde

Informationsflöde

Informationsflöde



	

	 49	

mer specifik information kring försäljning och prispunkter, berättar produktchefen för 

trädgårdsmöbler.  

 

Det har dock framkommit att finns viss information som anses vara opassande att dela med 

leverantören. Produktchefen för trädgårdsmöbler vill exempelvis inte dela med sig av sitt 

slutliga inköpspris (target price) på produkten i förhandlingar. Affär- och sortimentschefen 

uppger att Rusta inte delar med sig av information som berör konkurrerande leverantörer 

såsom inköpsvolymer och priser. Vid upphandlingar kan det vara till Rustas fördel att låta de 

potentiella leverantörerna veta om hur de ligger till gentemot konkurrenterna gällande 

leveranssäkerhet, pris och kvalitet men utan att avslöja några exakta siffror. Enligt miljö- och 

kvalitetschefen vill Rusta vara professionella och hjälpa leverantörerna hur de kan bli bättre 

snarare än att påpeka hur andra gör.  

4.6.3 Teknologisk integrering inom försörjningskedjan 

Rusta använder i dagsläget inget gemensamt affärssystem med sina leverantörer utan har 

endast ett system internt inom organisationen, IFS. Affärssystemets kapacitet är, enligt miljö- 

& kvalitetschefen, bristfällig vilket leder till att de asiatiska inköpskontoren har problem med 

uppkopplingen när huvudkontoret är inne och arbetar samtidigt. Affär- och sortimentschefen 

menar att problemet dessutom ligger i affärssystemets funktionalitet och att inte alla 

nödvändiga processer stöds, som en följd av detta skickas mycket mail med bifogade 

dokument internt inom organisationen. Det blir dessutom, enligt supply chain-chefen, svårt 

för Rusta hålla koll på alla artiklar som produceras.  

 

Chefen för Rustas supply chain ser även andra problem med det nuvarande affärssystemet. 

Han menar att det ska vara möjligt att gå in i systemet och hämta exakt de dokument som 

efterfrågas, men i dagsläget går det inte ens att avgöra om det är rätt version av dokumenten 

som delas i systemet. Han uttrycker att “Kommunikationen och transparensen i allt det vi gör 

behöver bli mycket, mycket bättre. Just nu är det stenåldern, vi skickar massa mail. [...] 

kontentan är att vi jobbar väldigt mycket manuellt och det hänger på individen att det ska 

fungera". Han beskriver vidare att Rusta har en önskan och ett behov av ett teknologiskt och 

mer transparant inköpssystem. 
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Med leverantörerna kommunicerar inköpskontoren genom mail, telefon, Weechat32 och 

Skype. Information kring orderprocesser mailas idag mellan leverantör och Rusta, där Rusta 

sedan manuellt för in informationen i sitt affärssystem. Att istället använda ett delat 

affärssystem hade, enligt inköpskontoret i Kina, kunnat hjälpa leverantörerna att på förhand 

uppskatta ordrar samtidigt som det hade besparat Rustas supply chain-avdelning mycket tid.  

4.6.4 Integrering och leverantörsspecifika informationsutbyten  

När det kommer till kategorin trädgårdsmöbler anser affär- och sortimentschefen att Rusta är 

mer integrerade inom den kategorin jämfört med andra. Han uttrycker att: “Det finns mycket 

kvar att göra, absolut, men vi har ändå kommit en bit på vägen där. Och sen självklart skiljer 

det sig mellan olika leverantörer också“.  

 

My Han 

Kontorschefen i Vietnam beskriver att personalen på det kontoret är uppdelat i två team; ett 

kvalitetsteam (quality team) och ett försörjningsteam (sourcing team). Frekvensen på fysiska 

besök och löpande informationsutbyte med leverantören My Han, skiljer sig åt mellan teamen 

på kontoret. Att vara på plats hos leverantören sker oftare av kvalitetsteamet, då kontroller av 

produkter sker frekvent. Försörjningsteamet har å andra sidan daglig kontakt med 

leverantören via mail och telefon. I de fall som inköpsteamet besöker leverantörer kan det 

handla om förhandlingar inför en order. Frekvensen på informationsutbytet mellan My Han 

och inköpskontoret skiljer sig inte från Rustas övriga leverantörer i Vietnam, klargör 

kontorschefen. 

 

Enligt kontorschefen i Vietnam vill inköpskontoret dela all information som kan få 

leverantören att förstå Rustas situation bättre. Det kan handla om priser, försäljningsutfall och 

till viss del även strategier.33 Vidare menar hon att förtroende är det allra viktigaste i Vietnam, 

om Rusta bygger upp en relation till leverantören kan de bli priviligierade och på så sätt få 

vissa fördelar kring exempelvis pris och bättre stöd.  

 
                                                
32 Weechat är en kinesisk flerfunktionschatt, enligt uppgifter från Rustas kinesiska inköpskontor, mailintervju 3 

maj 2018. 
33 Kontorschefen i Vietnam uppger att det finns viss information som Rusta inte vill dela med sig av till 

leverantören, men kunde för stunden inte ge något exempel på vad, intervju 19 mars 2018 Rustas huvudkontor. 



	

	 51	

Letright 

Det kinesiska inköpskontoret uppger att de har nästintill daglig kontakt med leverantören 

Letright genom mail, telefonsamtal och Weechat. De träffar leverantören ungefär var tredje 

vecka, antingen på inköpskontoret, eller på plats i fabriken. En åtskillig mängd information 

delas återkommande, enligt inköpskontoret och de uppger att från Rustas håll delas 

information om “advancement, growth, sales, reported quality issues, and also prices of other 

suppliers in hopes to create competitiveness and lower prices".  

 

Leverantören Letright delar kontinuerligt med sig av “current market trends, information on 

new materials, information about competitors who also use Letright, weekly updates on 

production, and ETD", enligt det kinesiska inköpskontoret. De tillägger att den här typen av 

information inte kan delas på daglig basis till följd av tidsåtgången av att sammanställa och 

agera på informationen. 

 

På frågan om vad det kinesiska inköpskontoret gör för att upprätthålla en bra relation till 

leverantören Letright svarar de: 

 
First and most importantly it is keeping clear and efficient communication that keeps a good 

relationship. Sharing updates on Rusta’s increased growth and sales helps instill trust and 

willingness to do business with such a fast growing company like Rusta. The sourcing team 

further shares ideas and reviews from customers so that together we can continue to create and 

develop new and popular Rusta products. [...] Lastly, increasing business is always a surefire 

way to increase current and future business relationships. 

 

Svarn  

Rustas kontorschef i Indien beskriver att inköpskontoret regelbundet varit på plats hos 

leverantören Svarn sedan affärsförbindelsen upprättades. Det rör sig om cirka ett till tre besök 

i veckan, beroende hur produktionsbelastningen ser ut. Löpande kontakt sker via mail och per 

telefon för att säkerställa att samtliga berörda aktörer hos leverantören är på väg i rätt riktning. 

Vidare berättar den indiske kontorschefen att det sker ett dagligt informationsutbyte om 

uppföljning i produktionen där Svarn delar med sig av huruvida leveransen följer tidsplanen 

och Rusta återkopplar då kring den informationen. 

 

De beslut som inköpskontoret fattar i samråd med leverantörer rör oftast säkring av kvalitet 

och leveransprecision, menar den indiske kontorschefen. För honom är det naturligt att 
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samverka med leverantörer: “we work very close to our suppliers as supplier development is 

a key to success“. Vidare hävdar han att alla affärsuppgörelser i Indien bygger på förtroende 

och detta beror bland annat på att lagarna i Indien inte är tillämpliga eller verkställbara.  
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5. Analys 

 
I följande avsnitt utreds studiens betydande begrepp, de framhävs löpande i texten genom att 

kursiveras. Empirin kopplas samman och tolkas med det analytiska ramverket som grund.  

 
 

För att återkoppla till det analytiska ramverket presenteras tabell 4 igen för att underlätta 

läsningen i avsnittet.  
 
Tabell 4. Sammanställning av analytiskt ramverk 

Transaktionskostnadsteori  Övriga teman i  analyt iskt  ramverk 

Frekvens Specif ic itet  Osäkerhet 
Kontrakt 

och 
kontrol l  

Relat ion Information Integrering 

 
Frekvens och 
volym på 
informations-
utbytet 

 
Tillgångsspecifika 
investeringar i: 
 
-Humankapital 
 
-Fysiskt kapital 

 
Nivåer av 
osäkerheter 
kopplat till 
affärs-
förbindelsen 

 
Utformning 
av kontrakt 
 
Nivåer av 
kontroller 
 
Förtroende 

 
Försörjnings-
strategi: 
 
Armlängds- 
avstånd eller i 
nära samarbete 

 
Vad delas och 
inställningen till 
utbyte av 
information 

 
På vilket sätt 
delas 
information 
 
Nivå av 
integration 

	

5.1 Identifiering av transaktioner inom Rustas inköpsprocess  

Till Rustas försörjningsstrategi hör att använda inköpskontor stationerade i Asien, detta för att 

geografiskt ligga nära leverantörerna med målet att beslut ska kunna fattas närmare 

produktionen. Det framgår att Rusta har en önskan om att inköpskontoren ska vara helt 

ansvariga för att hitta leverantörer samt för kontroller av produktkvalitet. Detta skulle kunna 

vara ett försök till att minimera transaktionskostnaderna från Rustas håll. För som den Butter 

och Mosch (2003) påstår, uppstår det högre transaktionskostnader vid internationell handel 

eftersom flera aspekter måste tas i beaktande. Bland annat är det kostsamt att söka 

information kring pålitliga leverantörer och kontrollera produktkvalitet (ibid.) vilket är just 

vad som framgår att Rusta försöker arbeta runt med hjälp av inköpskontor. 

 

Transaktionskostnader som uppstår kopplat till logistik handlar till stor del om administrativa 

kostnader samt övriga kostnader som uppkommer av handeln mellan företag (Christopher, 

2016). För att underlätta för samarbete mellan parter finns olika metoder så som samordnade 
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arbetsstyrkor, affärssystem, kontroll- och styrsystem samt förstärkt kommunikation (Miller, 

1987). Det framgår att Rusta hanterar stora delar av informationshanteringen manuellt, både 

internt inom organisationen och externt med leverantörer. När det kommer till Rustas inköp, 

verkar de i stor omfattning ägna sig åt administrativt arbete. Det skickas mycket mail både 

internt och externt mellan parterna där olika dokument bifogas. Exempelvis mailas 

orderprocesser till varje enskild leverantör. Rusta behöver sedan manuellt föra in 

informationen i sitt affärssystem. Som supply chain-chefen uttrycker: “kontentan är att vi 

jobbar väldigt mycket manuellt och det hänger på individen att det ska fungera". Således 

uppstår höga transaktionskostnader i Rustas inköpsprocesser.  

 

Rusta säger att de regelbundet går ut och upphandlar hela produktkategorier, vilket i sig är 

kostsamt när det kommer till insamling information. Däremot uttrycker Rusta att 

upphandlingarna får positiva effekter på prisutvecklingen och det kan därför antas att de lägre 

priserna överväger transaktionskostnaderna.  

 

Historiskt sett verkar det som att produktens inköpspris har haft en avgörande faktor för var 

Rusta placerar sin produktion. I dagsläget verkar det snarare handla om vad man vill uppnå 

med en specifik affär och andra dimensioner som tillgången till teknik och designers har fått 

större betydelse. Andra mer diffusa dimensioner, som att stålpriset gått upp i Kina, har lett till 

att Rusta går ut brett i Asien och söker efter andra internationella leverantörer som kan 

tillverka deras produkter. 

 

5.2 Fler dimensioner av Rustas transaktioner 

5.2.1 Osäkerheter 

Enligt Williamson (1985) är enklare transaktioner, som de som sker på marknaden, 

förknippade med en låg grad av osäkerhet. För de produkter som köps in genom enklare 

transaktionell karaktär, till exempel ett glas, väljer Rusta att köpa under mer marknadsmässiga 

förhållanden. De vill fortfarande sätta sin prägel på produkten men undviker 

beroendeförhållande och ansvar gentemot leverantören. 

 

I de fall som Rusta köper in produkter av mer komplex karaktär ligger osäkerheten i mer än 

bara transaktionen. Det finns en risk för opportunism i de situationer där det finns få 
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leverantörer som kan tillverka en specifik produkt och i de fallen ökar osäkerheten (Fynes, De 

Búrca & Marshall, 2004; Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2015). För att minska 

osäkerheter och opportunism ingår Rusta ett närmare samarbete med vissa leverantörer. 

Samtidigt kan det närmare samarbetet innebära att opportunism uppstår hos leverantören då 

information om Rusta finns tillgängligt. Ett beroendeförhållande byggs upp som kan leda till 

att leverantören försöker optimera sina egna intressen.  

 

Det är svårt att på förhand veta om den andra parten kommer hålla sig till det som 

överenskommits, för ju större osäkerheter kring beteenden och omgivning desto mer ökar 

kostnaderna för bevakning och uppföljning (Rindfleisch & Heide, 1997; Eriksson-Zetterquist, 

Kalling & Styhre, 2015). Enligt Gadde och Håkansson (1998) kännetecknas alla 

affärsuppgörelser av en viss grad av osäkerhet. Att Rusta har personal på plats i Asien där 

produktionen sker, tycks kunna lösa dagliga problem på ett enklare sätt. Genom förfarandet 

kan osäkerheten minskas.  

 

I affärsförbindelsen med den stora leverantören Letright ter det sig som att Rusta har svårare 

att påverka när det kommer till frågor som rör exempelvis uppföljning och 

förbättringsarbeten. Hos Letright har Rusta blivit tilldelad en kontaktperson som 

kommunikationen går genom. Detta skulle kunna öka Rustas osäkerheter kring leverantören 

beteende, då de inte vet om informationen kommer fram till rätt personer. Att leverantören 

Letright varit med och tagit fram betydelsefulla produkter och att de har hög leveranssäkerhet 

verkar ändå överväga att Rusta känner ett förtroende gentemot leverantören. Att Rusta är en 

liten kund i sammanhanget verkar spela mindre roll.  

 

Affärsförbindelsen mellan Rusta och Svarn är ett exempel på en relation där parterna inte 

visste hur utfallet skulle bli och det fanns osäkerhet kring beteende och omgivning från bådas 

håll. Rusta visste inte hur den slutliga produkten skulle bli och Svarn hade på förhand inga 

garantier för att Rusta skulle lägga en order. För att minimera osäkerheter har parterna 

samarbetat nära med en hög frekvens av informationsutbyte och besök på plats. 

5.2.2 Specificitet 

Rusta säger sig vilja arbeta tillsammans inom organisationen och till det räknas även den 

asiatiska personalen. Under sourcingveckan betonade Rustas vd vikten av att bygga upp de 
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interna relationerna och att investera i tillfällen där personalen från huvudkontoret och 

inköpskontoren träffas. Han vill att personalen ska arbeta, diskutera och lära sig av varandra. 

Kopplingen utifrån detta går att dra till tillgångsspecifika investeringar i humankapital. Enligt 

Besanko (2017) innebär detta den mänskliga kunskapen och expertis en medarbetare besitter, 

där kompetensen i sig ses som en specifik tillgång. Om Rusta investerar i att den egna 

personalen ska jobba nära tillsammans ökar troligtvis medarbetarnas kunskap om Rustas 

inköpsprocesser och därmed specificiteten.  

 

Williamson (1991) beskriver att specificiteten i en investering avgörs av vilken grad 

tillgången är bunden till en viss funktion eller aktivitet. Om en investering gjorts i en icke-

specifik tillgång går det att använda tillgången för flera syften och den utgör då en liten risk, 

jämfört med investeringar i mer specifika tillgångar (Williamson, 1979). Sett till Rustas 

leverantörsrelationer är vissa mer specifika och vissa mindre.  

 

Relationen med My Han kan ses som specifik eftersom parterna till viss del är bundna till 

varandra. Rusta står för 85 procent av leverantörens omsättning och My Han har dessutom 

investerat i personal och andra tillgångar för att förbättra samarbetet med Rusta. Rusta uppger 

att de inte kan flytta sina ordrar om en annan leverantör med bättre pris dyker upp, de menar 

att de har ett ansvar i relationen. 

 

Transaktionskostnader som är kopplade till specificitet kan över tid bli lägre eftersom det inte 

behöver läggas lika mycket resurser på att söka efter nya leverantörer, utarbeta kontrakt samt 

övervaka och upprätthålla leverantörerna (Dyer, 1997). My Han har levererat till Rusta i sex 

år och därmed kan transaktionskostnaderna antas vara relativt låga kring dessa faktorer, trots 

att relationen är specifik.  

 

Rustas affärsförbindelse till Svarn kan också ses som specifik då Rusta beskrivit att de arbetat 

i nära samverkan med leverantören för att tillverka café-setet Antibes. Jämfört med My Han 

är transaktionskostnaderna troligtvis högre eftersom Svarn är en ny leverantör och det ter sig, 

utifrån Rustas beskrivningar, som att det läggs mycket resurser på att upprätthålla 

leverantören.  

 

My Han har investerat i ett lager för att förvara Rustas produkter. Leverantören Svarn har valt 

att investerat i en helt ny produktionslina för att tillverka café-setet Antibes åt Rusta. Att 
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investera i en fysisk tillgång kan exempelvis handla om en investering i en viss maskin som 

krävs för tillverkningsprocessen (Williamson, 1991; Besanko, 2017), eller som i exempel 

ovan: ett lager eller en produktionslina. Utifrån resultaten verkar det som att leverantören 

Letright inte har någon större fysisk tillgång kopplad till Rusta. I det här fallet har ingen part 

gjort någon specifik investering som knyter dem till varandra och beroendet är således inte 

stort. 

 

5.3 Aspekter av kontrakt, kontroll och förtroende inom Rustas affärsförbindelser 

Kontrakt 

Vid inledandet av ett samarbete förespråkar Williamson (1985) någon form av skydd för att 

säkerställa att parterna håller sig till överenskommelsen. Rusta låter varje ny leverantör 

genomgå en självutvärdering gällande sociala och arbetsplatsmässiga förhållanden i fabriken. 

Detta skulle kunna ses som en startpunkt för det fortsatta samarbetet. Presterar leverantören 

väl, läggs mindre resurser på besök och arbete med att förbättra arbetsmiljöförhållanden och 

tvärtom. Rusta säger att leverantörens attityd till förbättringar är avgörande för fortsatt 

samarbete. 

 

Det finns olika former av kontrakt som utgör grunden för olika försörjningsstrategier. Ett 

exempel är formen av ofullständiga och mer övergripliga kontrakt som löper för en längre 

tidsperiod. Det medför vissa risker med dessa kontrakt men mer generella klausuler skulle 

kunna stödja kontraktsformen (Williamson, 1975). Det verkar som att en stor del av Rustas 

affärsförbindelser bygger på kontrakt med grundläggande krav. Därutöver finns det 

affärskonsekvenser kopplat till hur leverantörerna sköter sig. Produktchefen för 

trädgårdsmöbler pekar på hur komplext det kan vara, som att längden på relationen kan spela 

en viktig roll för vilka åtgärder Rusta vidtar när en leverantör inte håller sig till avtal.  

 

Rusta skickar årligen ut kravdokument till leverantörerna med restriktioner för produktens 

material och utförande. Detta skulle kunna ses som generella klausuler i ett försök att dämpa 

vissa risker. Enligt den Butter och Mosch (2003) är det flera aspekter som måste tas i beaktan 

vid internationell handel. De säger att kulturella skillnader och andra barriärer kan försvåra 

kontrakteringen och öka kostnaderna som handeln medför. För att minimera dessa skillnader 

och sänka kostnader tycks Rusta försöka lägga ut mer funktioner på deras egna inköpskontor. 
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Fler problem ska lösas på plats i Asien och förhandlingar ska helst gå via den asiatiska 

personalen.  

 

Förtroende 

För att skapa långsiktiga och effektiva samarbeten i en försörjningskedja är förtroende en 

viktig del (Zhang & Huo, 2013). Almqvist (2006) menar att en blandning av kontrakt och 

förtroende kan ses som ett grundläggande villkor för hantering av relationer i komplexa 

förhållanden och för närmare samarbeten. Samtliga av studiens informanter uppgav att 

affärsförbindelserna med leverantörerna övervägande byggde på förtroende. Den Butter och 

Mosch (2003) betonar vikten av personlig kontakt initialt i en handelsrelation för att bygga 

upp ett förtroende. Rusta säger sig vilja göra besök hos leverantören för att skapa trygghet i 

relationen. Från huvudkontoret åker representanter till leverantörerna i Asien. Det kan 

exempelvis handla om att en produktchef personligen vill förklara produkten och skaffa sig en 

egen bild av leverantören.  

 

Affärsförbindelsen med den vietnamesiske leverantören My Han drivs av ett stort mått av 

förtroende men informanterna talar också om ett “givande och tagande”. För att effektivisera 

försörjningen från leverantören verkar samarbetet gå djupare och bortom kontraktuell art. 

Rusta har handlat av leverantören i sex år och de säger att de har ett ansvar i relationen.  

 

Kontroll 

Det uppstår stora kostnader i att följa upp och övervaka att kontrakt fullföljs som 

överenskommet (den Butter & Mosch, 2003; Fynes, De Búrca & Marshall, 2004). Rusta 

uppger att de lägger ner flera miljoner per år på att kontrollera sina leverantörer. De säger att 

leverantörerna dels följs upp gällande att uppförandekoden och andra grundläggande 

dokument efterlevs. Det handlar också om att utföra kontroller kopplade till kvalitet, vilket 

stora resurser avsätts till. Kvalitet verkar ha blivit en viktigare fråga för Rusta med åren och i 

dagsläget finns kvalitetsavdelningar både vid huvudkontoret och hos de asiatiska 

inköpskontoren. 

 

Kostnaderna påstås öka vid komplexa transaktioner och där det geografiska avståndet är stort 

(Ouchi, 1979; den Butter & Mosch, 2003). Rusta uppger att de asiatiska inköpskontoren 

genomför en hel del kontroller men att det även skickas personal från huvudkontoret för att 

utföra leverantörskontrollerna. Som miljö- och kvalitetschefen säger, att man inte kan “lösa 
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kvalitet och hållbarhet från ett skrivbord i Väsby”. Kontrollerna sker av leverantörerna i stort, 

exempelvis kontroller gällande arbetsmiljön i fabrikerna, men produkternas kvalitet testas 

också i flera led. 

 

Kontroller kan vara olika starkt kopplade till kontrakt och förtroende. Vid formell kontroll är 

granskningen starkt kopplat till det utformade kontraktet och vid social kontroll sker tillsynen 

mer informellt. I de fall parterna i en försörjningskedja haft längre samarbeten, förlitar de sig 

mer på förtroende, vilket minskar de sociala kontrollerna (Dyer & Singh, 1998; Li et al., 

2010). Det ter sig som att Rusta utför kontroller av olika slag. Sociala kontroller sker 

kopplade till uppförandekoden med syftet att göra leverantörerna lite bättre. 

Kvalitetskontrollerna är troligtvis av mer formell karaktär. Hur ofta en och samma leverantör 

besöks verkar skilja sig åt beroende på hur viktig leverantören och produkten är för Rusta. 

Vid stora affärer och vid upplevd kvalitetsbrist besöker Rusta leverantören oftare men som 

minst en gång per order.  

 

Komplexiteten i relationen till den indiske leverantören Svarn tycks vara stor. Rusta har ingått 

ett samarbete med en leverantör som inte tillverkat möbler tidigare och Svarn har fått i 

uppdrag att tillverka café-setet Antibes. Trots att en kinesisk leverantör tillverkar samma set 

läggs stora resurser på att hjälpa den nya leverantören att utveckla sina färdigheter. Rusta 

påstår sig ofta vara på plats och kontrollerna tycks ske i samförstånd för att nå gemensamma 

mål, utan vetskap kring huruvida relationen kommer att bli långvarig med nya ordrar. 

 

Vad som sker när en leverantör inte agerat i linje med överenskommelsen skiljer sig åt, som 

tidigare nämnt. Längden på relationen spelar in för de eventuella affärskonsekvenserna. Choi, 

Dooley och Rungtusanatham (2001) betonar vikten av att hitta rätt balans mellan kontroller 

och att förbise företeelser. Vid för mycket kontroller hämmas innovation och flexibilitet. Vid 

en mer låt-gå-inställning skapas å andra sidan oförutsägbarhet i relationen (ibid.). Målet tycks 

vara en enhetlig struktur där utförandet inte ska skilja sig åt beroende på land. Enligt Rusta 

kan de olika inköpskontorens kontroller i dagsläget särskilja sig och detta kan bland annat 

bero på komplexiteten i leverantörsrelationen och på produkten.  

 

Das och Teng (2001) förespråkar kombinationer av kontroller och förtroende för att effektivt 

bygga upp ett bra samarbete. Det verkar som att Rusta ser förtroende som en viktig aspekt i 

sina affärsförbindelser men samtidigt lägger de stora resurser på att kontrollera sina 
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leverantörer. Däremot behöver kontrollmekanismer inte vara synonymt med ett lågt 

förtroende, enligt Das och Teng (1998). Rustas transaktionskostnader kopplat till kontroller är 

som de säger, höga och det finns exempel på gånger inte kontrollerna har fungerat väl, vilket 

skapat ytterligare kostnader.  

 

5.4 Utformandet av Rustas leverantörsrelationer 

När det kommer till inköp, kan försörjningsrelationen anta en mer traditionell karaktär där 

priset är direkt avgörande och det säljande företaget nästan ses som en konkurrent man vill 

hålla på armlängds avstånd. Motsatsen är att arbeta i nära relation och kontrollera hela 

produktflödet (Jonsson & Mattsson, 2016). Croxton et al., (2001) betonar vikten av att 

segmentera sin leverantörsbas och välja ut några färre affärsförbindelser för närmare 

relationell art. 

 

Rusta tycks dela denna syn med att det ibland kan vara bättre att låta leverantörerna 

konkurrera om affären och ibland ingå närmare samarbeten men att det också finns en gråzon 

däremellan. De avgörande faktorerna för upplägget på affärsförbindelsen beror på vad det är 

för typ av produkt samt hur beroenderelationen ser ut mellan parterna.  

 

Det verkar som att Rusta med åren insett vikten av närmare och mer långsiktiga relationer till 

vissa leverantörer. I de närmare relationerna är att det möjligt att jobba mer långsiktigt. 

Affärerna ska styras åt det hållet där utbytet redan fungerar bra. Genom att ha en bra relation 

till leverantörerna minskar risken för att bli bortprioriterade i viktiga affärer, enligt supply 

chain-chefen. Samtidigt ska produkter av enklare slag, där det finns flera potentiella 

leverantörer att välja bland, hållas på en enklare relationell grad. 

 

Differentierat resultat kan uppnås genom samarbete inom en försörjningskedja. Samarbetet 

möjliggör för bland annat snabbare produktutveckling, förbättrad kvalitet och sänkta 

kostnader vilket blir svårare för konkurrenter att kopiera (Fawcett et al., 2012). Vid 

förbindelser där utbytet sker med upprepande karaktär minskar risken för opportunistiskt 

agerande då varken köpare eller säljare vill förstöra relationen (Hobbs, 1996). 
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My Han 

Relationen till My Han uppges ligga på en hög nivå av samarbete. Det talas om högt till tak 

och ett “givande och tagande”. Utbytet har varit av upprepande karaktär sedan sex år tillbaka. 

Planering och produktutveckling sker för flera år fram i tiden. Detta tycks vara ett exempel på 

en beroenderelation där Rusta har ett större ansvar. De är My Hans största kund och 

leverantören har gjort investeringar initialt bara för Rusta. 

 

Letright 

Rusta uppger att de hade behov av nytänk inom kategorin trädgårdsmöbler och valde 

leverantören Letright till stor del på grund av deras erfarna designteam. Handelsutbytet har 

fortlöpt under tre år och produkterna tas fram i samråd av parterna. Produktutveckling för 

2019 är pågående. Trots att Rusta säger sig vara en liten kund i sammanhanget känner de ändå 

förtroende och att leverantören upplevs som effektiv och pålitlig.  

 

Svarn 

Upplägget på relationen till Svarn tycks bestå i en djupare form av samarbete. Leverantören är 

ny för Rusta och för hela möbelsindustrin. Hittills har utbytet bestått av en slags lärdom av 

varandra och ses, från Rustas sida, som ett test inför framtiden. Båda parterna har lagt ner 

mycket tid och resurser på att få fram en säljbar produkt. 

 

5.5 Information 

Det har framkommit att personalen från huvudkontoret inte bör ha någon direktkontakt med 

leverantörerna i Asien, utan att all kommunikation ska gå via respektive inköpskontor, oavsett 

om det gäller daglig kontakt eller större beslut. Rusta försörjningskedjor har stor geografisk 

spridning och som Cachon (2003) hävdar, är det då inte ovanligt att någon part i kedjan 

besitter mindre information än de övriga. I och med att all information till eller från 

leverantörerna måste gå genom inköpskontoren blir kedjans utförande längre. Ju längre en 

försörjningskedja är, desto större är risken för att kvaliteten på informationen mellan parterna 

försämras eller att meddelandet försenas (Li et al., 2006). 

 

För att utbyta information med sina leverantörer använder Rusta olika tillvägagångssätt. 

Frekvensen på Rustas informationsutbyte med sina leverantörer framgår vara olika och detta 
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ter sig främst bero på komplexiteten i relationen och produkten; ju komplexare relation 

och/eller produkt, desto högre är frekvensen på informationsutbytet. Med frekvens avses hur 

ofta en transaktion upprepas och kostnaderna för detta tenderar att bli lägre om frekvensen på 

transaktionen är hög (Williamson, 1985). Alla inköpskontor uppger att de i regel har daglig 

kommunikation med leverantörerna via mail, telefon eller andra digitala 

kommunikationsverktyg. 

 

Den dagliga kontakten uppges handla om uppföljning i produktionen och huruvida leveranser 

följer tidsplaner. Detta för att säkerställa att alla leverantören är på väg i rätt riktning. Alla 

informanter är överens om att Rusta vill dela all information som kan hjälpa leverantören att 

förstå Rustas situation bättre. Det kan handla om priser, försäljningsutfall, kvalitetsproblem, 

andra leverantörers priser och till viss del även strategier. Det påstås, från Rustas håll, att detta 

kan skapa konkurrenskraft och lägre priser för organisationen. Att öppet dela med sig av 

sådan information till sina leverantörer kan förbättra en enskild parts prestation och sänka 

osäkerheter (Mentzer et al., 2001). 

 

Det är framförallt frekvensen gällande besök av leverantören som verkar skilja sig åt. Vid 

behov besöker Rusta leverantören i fabriken, alternativt att leverantören kommer till 

inköpskontoret. Rusta uppger att de besöker leverantören Svarn en till tre gånger i veckan, i 

kontrast till leverantören Letright som besöks ungefär var tredje vecka. Detta går återigen att 

koppla att relationens komplexitet där osäkerheter och risker är större i relationen till den nya 

leverantören Svarn. Informationsdelning anses vara av största vikt för att minimera 

osäkerheter (Galbraith, 1974), vilket kan vara en förklaring till att Rusta har hög frekvens på 

informationsutbytet till Svarn. 

 

Hur Rustas informationsutbyte sker med leverantörerna består således av både formella och 

informella kopplingar som planerade möten och löpande daglig kontakt. Enligt Cousins och 

Menguc (2006) får variationen av kopplingar positiva effekter på relationen i sin helhet och 

ger en ökad kunskapsdelning mellan parterna. Det bidrar även till att säkerställa att det som 

överenskommits efterföljs (ibid.). 
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5.6 Integrering 

Integrering innebär hur pass strategiskt ett samarbete är mellan parterna inom en 

försörjningskedja, där fokus ligger på hantering av interna och externa processer för att skapa 

effektiva flöden av bland annat information och produkter (Zhao et al., 2008). Rustas relation 

till leverantörerna inom kategorin trädgårdsmöbler anses, enligt Rusta själva, vara mer 

integrerade än inom andra kategorier inom företaget.  

 

Det ter sig som att Rusta har svårigheter med sin interna integration, där personal från 

huvudkontoret inte alltid vill lämna ifrån sig ansvar till personalen på inköpskontoren. En 

koppling går då att dra till beskrivningen av intern integrering som enligt Ataseven och Nair 

(2017) handlar om att olika funktioner inom ett företag ska vara koordinerade och agera som 

en enhet. Gränserna är inte alltid tydliga för vem som ansvarar för vad när det kommer till 

huvudkontor respektive inköpskontor. Dessutom har affärssystemet problem med 

funktionalitet, uppkoppling och transparens. Dessa faktorer påverkar den interna 

koordineringen och Rustas möjlighet att fullt ut agera som en enhet.  

 

Ataseven och Nair (2017) argumenterar även för att företag inte bör integrera sig med externa 

parter förrän den interna integreringen fungerar fullt ut. Att Rustas interna integrering inte 

fungerar ur alla aspekter kan därför vara en möjlig förklaring till varför Rusta inte är, till 

särskilt stor grad, integrerade med sina externa parter. En annan förklaring kan handla om 

Rustas inköpsstrategier där de upphandlar hela produktkategorier med jämna mellanrum med 

målet att skapa stora volymer och lägre priser. Även i de fall som Rusta jobbar nära med 

leverantörer verkar de ändå vilja göra upphandlingar och på så sätt utsätts alla leverantörer för 

någon form av konkurrens.  

 

Att integrera sig elektroniskt påstås vara nödvändigt för att strategiskt kunna hantera olika 

flöden inom en försörjningskedja. Det kan bland annat handla om delade IT-system samt 

traditionella planerings- och kontrollsystem (Frohlich & Westbrook, 2001). Rusta har inget 

delat affärssystem med sina leverantörer utan orderprocesser hanteras via mail parterna 

emellan där Rusta sedan manuellt för in informationen i affärssystemet. Informationsflödet 

mellan geografiska enheter, som i Rustas fall: avståndet mellan huvudkontor och leverantör, 

hade kunnat hanteras och koordinerats bättre om hade haft ett gemensamt IT-system (Rai, 
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Patnayakuni, & Seth, 2006). Det blir nu istället ett steg längre i kedjan för huvudkontoret att 

utbyta information med leverantörerna. 

 

Trots att Rusta inte har ett delat affärssystem med sina leverantörer finns andra indikationer 

som tyder på att integrering är möjligt. Oghazi et al. (2016) menar att förtroende och 

engagemang är viktiga beståndsdelar för att integrering ska vara möjligt. Rustas 

leverantörsrelationer ter sig bygga på förtroende och dessutom uttrycker de att de vill hjälpa 

sina leverantörer att ständigt bli bättre, vilket visar på engagemang från Rustas håll. Skulle det 

finnas en motvilja till att dela med sig av väsentliga uppgifter kan det uppstå problem med 

integreringen (Oghazi et al., 2016). Det faktum att Rusta påstår sig vilja dela all information 

med sina leverantörer möjliggör således för integrering. Rusta har i dagsläget löpande, daglig 

kontakt med sina leverantörer och enligt Lambert och Cooper (2000) är ett kontinuerligt 

informationsutbyte grundläggande för att lyckas integrera inom en försörjningskedja. I Rustas 

fall påvisas således aspekter av integrering trots avsaknaden av ett delat affärssystem. 

5.6.1 Utplacering av Rusta leverantörsrelationer 

Utifrån de tre utvalda leverantörerna som fått exemplifiera Rustas leverantörsrelationer, tycks 

ingen affärsförbindelse befinna sig i kategorin “armlängds avstånd/enstaka transaktioner”. 

Relationerna till My Han, Letright och Svarn verkar snarare bestå av samverkan i olika 

former.  

 

My Han placerar vi mellan partnerskap och integrerade, men mer åt det integrerade hållet. 

Relationen tycks bygga på att båda parterna ska uppnå ömsesidiga fördelar. De 

produktutvecklar för framtiden och Rusta känner ett större ansvar till leverantören. De är inte 

integrerade fullt ut eftersom de exempelvis saknar ett delat IT-system. 

 

Letright placerar vi i kategorin samarbete. Parterna produktutvecklar tillsammans och 

leverantören upplevs av Rusta som tillförlitlig och effektiv. Förbindelsen tycks inte bestå i ett 

djupare samarbete än så, då det är en stor leverantör där förändringar kan vara svåra att få 

igenom. För att kommunicera behöver Rusta vända sig till en kontaktperson, vilket kan 

uppfattas som något distanserat.  
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Svarn placerar vi mellan kategorierna samarbete och partnerskap, något närmare partnerskap. 

Kommunikationen och besöken på plats hos leverantören sker relativt frekvent. De båda 

parterna verkar vilja få ut något mer av samarbetet och väljer därför att dela med sig av sina 

respektive kunskaper. Anledningen till att relationen inte upplevs bestå av partnerskap beror 

på att samarbetet är nytt och om Rusta kommer att placera framtida ordrar där är oklart. 

 

 
Figur 7. Grader av samverkan i de tre olika leverantörsförbindelserna 
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6. Avslutande reflektioner 

 
I detta avsnitt knyter vi ihop ämnet och kopplar åter tillbaka till vad som sades i inledningen. 

Här ges egna reflektioner över vad som varit intressant med arbetet och vad vi skulle vilja 

veta mer om.  

 
 

Studien introducerades genom ett citat av Ronald Henkoff som belyser det faktum att det inte 

längre är enskilda företag som konkurrerar utan snarare hela försörjningskedjor som 

konkurrerar mot varandra. Förändrade handelsmönster har inneburit att produktion respektive 

konsumtion fördelats till olika delar av världen, detta beskrivs som globala värdekedjor, där 

stora flöden går mellan Asien och Europa. De varor som anses bäst lämpade för global handel 

ingår i kategorin sällanköpshandel. 
 

Denna studie var tänkt som ett fördjupande exempel på hur leverantörsrelationer och 

försörjningskedjor organiseras i praktiken. Det påstås att företag bör göra en avvägning i val 

av försörjningsstrategi som bland annat innefattar beslut om vilken grad av samverkan ett 

företag bör ha till sina leverantörer. Rusta är ett detaljhandelsföretag som verkar inom 

sällanköpshandeln. De har fått agera som exempel för att visa på hur företag inom den 

handelsintensiva sektorn arbetar med dessa frågor. 
 

Hur företag hanterar försörjning och leverantörsrelationer är i praktiken komplext. Det har 

framkommit att frågor kring hur man väljer att utforma sina leverantörsrelationer och vilken 

information man väljer att dela med sig av, inte är helt enkelt att svara på. Det har därför varit 

intressant att undersöka dessa frågor och belysa något företag kanske inte alltid själva 

reflekterar över.  
 

Rusta köper in stora delar av sitt sortiment från leverantörer i Asien. Till sin inköpsstrategi har 

de valt att använda sig av fyra stycken inköpskontor med egen personal stationerade runt om i 

Asien. Komplexiteten för hur försörjningen hanteras tycks i Rustas fall ligga både i vad det är 

för typ av produkt och vad man skulle vilja uppnå med en viss affär. Rusta har valt att köpa in 

vissa produkter in via enstaka transaktioner och andra köps in genom närmare samverkan med 

leverantörerna. Denna differentierade inköpsstrategi upplevs vara en faktor till framgång och 

konkurrenskraft eftersom Rusta visar på fortsatt tillväxt och expansion.  
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Vikten av förtroende inom en försörjningskedja har varit ett återkommande ämne i studien. 

Förtroendet internt mellan enheterna huvudkontor och inköpskontor samt externt till 

leverantörerna påstås vara stort. Leverantörsrelationerna uppges bygga på förtroende framför 

kontrakt. Samtidigt som Rusta poängterar vikten av förtroende, genomför de enorma mängder 

kontroller av olika slag gällande bland annat kvalitet och uppförandekoder. På detta läggs det 

flera miljoner kronor årligen. Något som går att reflektera över är hur stort förtroendet 

egentligen är från Rustas håll gentemot leverantörerna. Om förtroendet är så stort som alla 

informanter påstår borde det vara möjligt att lägga över mer ansvar på leverantörer när det 

kommer till bland annat kontroller. 
 

Det är intressant att alla relationer uppges bygga övervägande på förtroende, trots att det är ett 

stort geografiskt avstånd mellan Rustas huvudkontor i Sverige och deras leverantörer. Det 

framgår att inköpskontoren bidrar till ett ökat förtroende för personalen på huvudkontoret 

gentemot leverantörerna. Troligtvis bidrar inköpskontoren dessutom med ett ökat förtroende 

åt andra hållet, det vill säga att leverantörernas förtroende för Rusta ökar i och med att 

personalen på inköpskontoren är från respektive land. Hade det varit möjligt att ha lika stort 

förtroende utan inköpskontor på plats i de asiatiska länderna? Förmodligen inte, på grund av 

långa geografiska avstånd, tidsskillnader, språkmässiga och kulturella barriärer. 

 

Vid en första anblick är det förvånande att ett företag som verkar inom detaljhandelns 

lågprissegment väljer att utforma stora delar av sina leverantörsförbindelser i nära samverkan. 

Frekvensen på besök, kontroller och daglig kommunikation är hög och blir således kostsam. 

Hur kommer det sig att Rusta väljer att gå in och ta så mycket ansvar för en leverantör? Det 

kan vara så att Rusta har en önskan om att deras inköp ska fungera likt andra stora företag, 

som Ikea och H&M, där leverantörerna kontrollerar sig själva i större utsträckning och att ett 

stort socialt ansvar tas. 
 

Rusta verkar nöjda med att handla av mindre leverantörer, där de har större möjligheter att 

påverka och få in inflytande över pris, produkt och kvalitet. Vid placering av en affär har det 

historiskt sett handlat mycket om produktens pris och det verkar fortfarande vara en av de 

avgörande faktorerna. Kvalitet har dock blivit en viktigare dimension för både produktens 

utformande och var affären placeras. Det verkar också som att Rusta insett värdet i att själva 
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designa och sätta sin egen prägel på produkten. Detta kan vara en nyckel till att uppnå 

starkare försörjningskedjor gentemot konkurrenter. 
 

Huruvida Rusta kan anses vara integrerade med sina leverantörer finns det inget tydligt svar 

på. Å ena sida framstår de inte vara särskilt integrerade eftersom det inte finns ett gemensamt 

IT-system mellan Rusta och deras leverantörer. En teknologisk integrering påstås enligt teorin 

vara viktig för att lyckas integrera en försörjningskedja. Det befintliga affärssystemet som 

används inom organisationen har dessutom flera brister och det skickas mycket mail. 

Kommunikationen genom kedjan är på så sätt inte helt transparant. 

  

En väsentlig del av Rustas försörjning kommer från Asien och de har valt att göra stora 

investeringar i inköpskontor och personal där. Det förefaller därför märkligt att de inte har 

prioriterat ett väl fungerande IT-system. Sedan kan det vara så att vi inte har hela bilden eller 

rätt kunskaper om ämnet men utifrån sett framstår det besynnerligt att de hitintills inte har 

investerat i ett IT-system för att effektivisera sina inköpsprocesser och sänka 

transaktionskostnader. Det går att reflektera över huruvida potentialen i Rustas 

försörjningsstruktur nyttjas till fullo.  
 

Dessutom tycks Rusta brista i sin interna integrering där gränserna för vem som ansvar för 

vad inte alltid är tydliga mellan huvudkontor och inköpskontor. Personal från huvudkontoret 

verkar inte alltid vilja, eller våga, lämna ifrån ansvar till inköpskontoren och vid vissa 

tillfällen upplevs en känsla av ”vi” och “dem” mellan huvudkontor och inköpskontor. 
 

Rusta verkar se fördelar med att göra inköp genom större upphandlingar vilket kan vara 

ytterligare en faktor som motarbetar möjligheten till full integrering med leverantörer. Å 

andra sidan upplevs Rusta vara integrerade ur andra aspekter. I vissa leverantörsrelationer 

investerar båda parterna i varandra på olika sätt, både i tillgångar och kunskap. På så sätt 

bygger relationerna på ömsesidiga vinningar. Rusta tycks vara medvetna om att även 

leverantören måste uppnå fördelar i relationen.  
 

En annan aspekt av integrering som varit av intresse är Rustas uttalade vilja att vara 

transparenta med leverantörerna och dela så mycket information som möjligt. Enligt teorin är 

just detta en viktig dimension som möjliggör integrering. Det faktum att Rusta är integrerade 
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ur vissa aspekter men inte i andra. Det visar att det går att vara integrerade på olika plan och 

att ämnet i sig är komplext vilket har varit en spännande upptäckt med studien.  
 

Det kan vara så att Rusta i dagsläget arbetar så nära sina leverantörer som är möjligt med 

tanke på deras förutsättningar och befintliga situation. Det vill säga att ett ändamålsenligt IT-

system saknas samt sett till företagets storlek; bland stora leverantörer i Asien kanske Rusta är 

så pass små att integrering inte är möjligt.  
 

Diskussionen som går att lyfta utifrån detta är huruvida integrering mellan två parter som är 

olika stora är möjligt, och hur det egentligen tar sig uttryck i praktiken. Vilken inverkan har 

beroendeförhållandet? Är det ens möjligt att integrera med ett företag som är mycket större än 

en själv? Dessa frågeställningar hade varit intressanta för framtida forskning. 
 

Av alla inköp som Rusta gör från Asien kommer en stor majoritet från Kina. Det framgår att 

Rusta testar nya marknader med avsikt att fördela produktionen annorlunda i framtiden. Att 

söka efter nya marknader och bygga upp helt nya försörjningskedjor är förknippat med 

osäkerheter och som vi ser det, stora transaktionskostnader. Osäkerheterna i det här fallet 

ligger bland annat i frånvaron av erfarenhet och kunskap kring den nya marknaden och de nya 

leverantörerna. Det här väcker frågan huruvida det är unikt för Rusta eller om det är en 

pågående trend för andra företag inom samma bransch att flytta produktionen från Kina till 

andra länder. Är det moraliskt rätt att flytta ordrar bara för att stålpriser höjs eller vad som 

faktiskt sker i dagsläget, att fabriker i Kina läggs ned på grund av miljömässiga skäl? 

 

Oavsett var Rusta är på väg och hur de väljer att lägga upp sina inköp i framtiden, har de i 

dagsläget en försörjningsstrategi som tycks fungera ganska bra. Rustas differentierade inköp 

bygger på olika grader av samverkan till leverantörerna. Inköpen sker helt utan mellanhänder 

och det är då möjligt att omarbeta alla produkter gällande material och design. Det har även 

framkommit att Rusta lägger mycket resurser på kvalitetskontroller och att de har investerat i 

flera inköpskontor med egen personal. Regelbundet går de ut och genomför upphandlingar för 

att dels sätta press på de befintliga leverantörerna men också för att hitta nya. Alla dessa 

åtgärder är kostsamma men förefaller ändå vara lönsamma med tanke på Rustas expansion 

och tillväxt. Med hjälp av sin inköpsstrategi tycks de kunna följa drivkrafterna om att skapa 

tydliga kunderbjudanden, till låga priser.  
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7. Slutsatser 

 
Med denna studie hade vi för avsikt att skapa en djupare förståelse för hur försörjningskedjor 

organiseras i praktiken genom att undersöka ett specifikt fall. Fokus har legat på globala 

leverantörsrelationer samt information och integrering mellan parterna. I detta kapitel 

besvaras studiens delfrågor löpande. Svaren i sig utgör resultatet för studiens huvudfråga. 

 
 

Det svenska detaljhandelsföretaget Rusta motiveras av att skapa ett tydligt kunderbjudande 

till ett lågt pris. För att kunna hålla låga priser köps delar av sortimentet in direkt från 

leverantörer i Asien, utan mellanhänder. Produktens inköpspris spelar en avgörande roll för 

var den slutliga ordern placeras. Det har i studien framkommit att Rusta aktivt jobbar med 

stora volymer, både inom inköp och upphandlingar för att få lägre priser. Det har även 

framkommit att det läggs stora resurser på att framta kvalitativa produkter. Inflytande över 

tillverkningsprocesser och materialval samt kvalitetskontroller är några metoder för att styra 

produktionen dit Rusta vill. 
 

Det har genom studien visat sig att Rustas leverantörsrelationer övervägande bygger på 

förtroende. Däremot finns det också dokument och kontrakt som utgör en grund för relationen 

men att dessa kontrakt är mer generellt utformade. Detta ligger i linje med vad tidigare 

forskning kommit fram till om kontraktsutformning och förtroende mellan parter (se 

Williamson, 1975; Almqvist, 2006; Zang & Huo, 2013; Cachon, 2003).  Det har framkommit 

att graden av förtroende mellan Rusta och deras leverantörer till stor del avgörs av längden på 

affärsförbindelsen, där det upplevda förtroendet blir större ju längre relationen pågår.  
 

Resultaten tyder på att varje enskild affärsuppgörelse är förknippad med osäkerheter som 

skiljer sig åt från fall till fall. Osäkerheter kopplade till leverantörer grundar sig i olika 

omständigheter beroende på hur storleks- och beroendeförhållandet ser ut mellan parterna. 

För att minska osäkerheter har Rusta valt att ha inköpskontor med egen personal på plats i 

Asien. Den Butter och Mosch (2003) redogör för att internationell handel medför extra 

kostnader i att söka efter pålitliga leverantörer. Inköpskontoren kan i Rustas fall öka 

tryggheten kring detta och de möjliggör för förbättrat informationsutbyte med leverantörerna. 
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Hur frekvent Rustas informationsutbyte med deras leverantörer är skiljer sig åt och det beror 

framförallt på, enligt resultatet som har framkommit, komplexiteten i produkten och 

relationen. Vid en komplex produkt tenderar frekvensen på informationsutbytet att öka, delvis 

på grund av att parterna vill stämma av att produktionen går i rätt riktning och på så sätt 

minimeras eventuella osäkerheter. Samma sak gäller för relationen: vid en mer invecklad eller 

ny leverantörsrelation är behovet av ett frekvent informationsutbyte stort eftersom 

komplexiteten ökar. 

 

Rusta har daglig kontakt med leverantörerna. Det har framkommit att informationsutbytet 

oftast sker via mail eller telefon men i vissa fall används även andra digitala 

kommunikationsverktyg. Spannet för hur ofta Rusta är på besök hos leverantören är stort, det 

kan ske allt från ett par gånger i veckan till någon enstaka gång per order. Vad Rusta och 

deras leverantörer delar för information handlar framförallt om priser, försäljningsutfall, 

kvalitetsproblem och till viss del även strategier. På daglig basis delas status kring produktion 

och leveranser. Precis som tidigare forskning anför är det av stor vikt att fatta beslut om vad 

för information som ska delas och på vilket sätt (Zhou & Benton Jr, 2007), studien visar att 

Rusta har gjort avvägningar i dessa frågor. Dessutom väljer de att variera sättet informationen 

utbyts på, vilket påstås vara en viktig aspekt för att lyckas med ett samarbete och 

relationsskapande (Cousins & Menguc, 2006). 
 

Utifrån studiens resultat har det visat sig att integrering med leverantörer kan ske på flera 

olika sätt. Att ha ett löpande informationsutbyte är en förutsättning för integrering och 

effektiva produktflöden (Lambert & Cooper, 2000). Det går att konstatera att Rusta inte har 

något delat affärssystem med sina leverantörer men att de ändå är integrerade ur andra 

aspekter. Genom att ha inköpskontor på plats i Asien går det att komma närmare 

leverantörerna vilket främjar olika sätt att integrera sig på. 
 

Det har framkommit att vissa av Rustas leverantörsförbindelser bygger på ömsesidig vinning, 

där båda parterna har genomfört investeringar i relationen. I affärsuppgörelser är Rusta 

transparenta och delar mycket information, det tyder på samverkan och ett sätt att integrera 

sig med leverantörerna. Detta ligger i linje med vad Oghazi et al. (2016) anser är viktigt för 

att kunna integrera och vad som krävs för att samarbetet ska fungera på längre sikt. 
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Det har dessutom visat sig att integrering kan ske via gemensam produktutveckling eller 

utbyten av kunskaper. Rusta har valt att ta ansvar för produkten genom kontroller och 

uppföljningar. I och med uppföljningsarbetet vill Rusta vara med och påverka leverantörerna 

till det bättre och på så sätt ta ett större socialt ansvar, vilket också ses som ett sätt att 

integrera sig. 
 

Sammanfattningsvis har det visat sig att det finns olika faktorer som avgör hur relationen med 

en leverantör är utformad. Studien visar på att ju mer komplex en produkt är, desto mer 

komplex blir relationen. Det finns ingen generell relation som passar för alla 

affärsuppgörelser och därmed ansluter sig denna studie till tidigare forskning som säger att 

affärsuppgörelser bör segmenteras och hanteras på olika sätt (se Croxton et al., 2001; Gadde 

& Håkansson, 1998).  
 

Det är just produktens komplexitet som påverkar graden av samverkan mellan parterna. Vid 

handel av enklare produkter, som kan tillverkas av många olika leverantörer, anser Rusta att 

det är mer fördelaktigt att inte binda upp sig och istället låta leverantörerna konkurrera om 

affären. I de fall affären avser en mer avancerad produkt är en närmare och mer långsiktig 

relation att föredra för att bland annat minska osäkerheter.  
 

Det finns också en hel del nivåer däremellan där Rusta placerar sina affärsuppgörelser. Vad 

som är gemensamt för alla förbindelser är att det alltid finns någon form av kontakt till 

leverantören. Det har visat sig att Rusta alltid sätter sin egen prägel på produkterna, oavsett 

om affären avser en enklare eller mer avancerad produkt. Att ha variation i affärsuppgörelser 

och att vara med och skapa sina egna produkter, tycks vara en del av Rustas strategi för att 

uppnå differentierade inköp. I enlighet med Fawcett et al. (2012) är sådana åtgärder svårare 

för konkurrenter att replikera och att samverka inom försörjningskedjan kan på så sätt skapa 

konkurrenskraft. 
 

Hur relationen är utformad kan också bero på vad Rusta vill uppnå med en viss affär. Det kan 

bland annat handla om att de vill säkerställa leveranstider, uppnå förbättrad produktkvalitet 

eller sänkta inköpspriser. Alternativt kan det handla om att de vill testa nya marknader eller 

har behov av produktutveckling. Produkten i sig och målet med affären är avgörande faktorer 

som har en betydande roll för utformandet av leverantörsrelationen.  
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I figur 7 illustreras olika grader av samverkan som Rusta har i de tre leverantörsexemplen 

som belysts i studien.  
 

 
Figur 7. Grader av samverkan i de tre olika leverantörsförbindelserna 
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Bilagor 

Bilaga 1. Matris för insamling av data baserat på analytiskt ramverk 

Teman Viktiga punkter i  varje tema som avsågs undersökas 
i  fal let Rusta 

Frekvens 
- Hur ofta har Rusta kontakt med leverantören? 

- Hur ofta är Rusta på plats? 
- Hur ofta köps produkten in? 

Osäkerhet 
- Hur långsiktig är samarbetet? 

- Förmåga att leverera? 

Specificitet 

- Är leverantören en specifik resurs? 

- Är sourcingpersonalen en specifik resurs? 
- Finns det tillgångsspecifika investeringar inom IT, som ett 
affärssystem? 

- I vilket fall vill Rusta börja samarbeta? 
(Ekonomiskt/leverantörsmässigt/produkt/kvalitet/leverans) 

Kontrakt 
- Bygger relationen övervägande på kontrakt eller förtroende? 

- När upprättas kontrakt? För leverantören eller på produktnivå? 
- Hur följs kontraktet upp/hur löser man avvikelser? 

Kontroll (Kvalitet) 

- Uppföljning av kontrakt? 

- Kvalitetskontroller? 
- Hur ser strategin ut för att kontrollera leverantörerna idag? 
(Bakåt/framåt i tiden. Kvalitet & uppfyllande av kontrakt) 

Relation 

- Vad är viktigt i relationen? (Strategier för att skapa 
konkurrenskraft) 

- Jobba i nära samverkan eller armlängds avstånd? 
- Vilken funktion fyller sourcingkontoret för relationen? (Minska 
avstånd, språk etc.) 

Information 

- Vilken information vill Rusta dela med leverantören? 
- Vilken information vill Rusta inte dela med leverantören? 
- Vad delas löpande?  

- Vad handlar den "dagliga" kontakten oftast om? 

Integrering 

- Anser Rusta att de är integrerade med leverantören? 
- Hur delas information? 

(Affärssystem/mail/telefon/sourcingkontor/besök) 
- Ungefär hur många personer är inblandade i den här 

produkten/leverantören? 
- Hur viktiga är Rusta för leverantören? Beroende på storlek, vad får 
det för konsekvenser? 
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Bilaga 2. Intervjuguider 

Intervjuguide Miljö- och kvalitetschef (Quality & Sustainability Manager)  
9 april 2018 
 
Hans roll för uppsatsen är att skapa förståelse för hur det kommer sig att så många 
kvalitetskontroller genomförs och hur affärsförbindelserna till leverantörerna ser ut och är 
uppbyggda. 
 
Frekvens (kontroll/relation) 

• Kan du kort beskriva hur ofta Rusta är på plats hos leverantörerna? Både 
relationsmässigt och kontrollmässigt (kvalitet bl.a.) 

 
Specificitet 

• Vilken funktion fyller sourcingkontoren? Vad har dom för befogenheter att ta egna 
initiativ när det gäller leverantörsrelationer? 
 

• Har ni något delat affärssystem med leverantörerna? 
 
Kontrakt 

• Bygger affärsförbindelsen till leverantörerna övervägande på kontrakt eller 
förtroende? 
 

• Hur är kontrakten utformade? Leverantör/produktnivå. Detaljerade eller övergripande? 
 

Osäkerhet 
• Vad anser ni är faktorer till osäkerhet? (Skillnader mellan länderna och skillnader 

utifrån valda produkter/leverantörer) (t.ex. gällande leveranssäkerhet, kvalitet mm) 
 

Relation 
• I vilka fall vill Rusta börja samarbeta närmare med en leverantör? 

 
Information 

• Om ni vill kommunicera med leverantören, hur går ni tillväga? Vilket är det vanligaste 
sättet? 
 

• Vilken information vill ni dela med leverantörerna och vilken information vill ni inte 
dela? 
 

• Hur viktiga är Rusta för leverantör X? Stor/liten kund? Hur påverkar det samarbetet 
med leverantören? 

 
Integration 
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• Skulle du säga att ni är integrerade med leverantör X? Varför/varför inte. På vilket 
sätt, t.ex. gemensam produktutveckling, överenskommelser kring 
orderstorlekar/emballage, hänsyn till leverantören? (win-win) 
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Intervjuguide Affär- och sortimentschef (Manager Business & Range) 

11 april 2018 

 

Affär- och sortimentschefen har ansvar för Rustas strategier till de asiatiska leverantörerna. 
Hans roll för uppsatsen blir bland annat att svara på hur Rusta väljer vilka leverantörer de 
ska satsa på och hur man stärker relationen till redan väl presterande leverantörer. 
 

Land Leverantör Typ av produkter/art ikel  Produktnamn 

Kina Letright Trädgårdsmöbler Monaco 

Vietnam My Han Trädgårdsmöbler Milano 

Indien Svarn Café-set Antibes 

 
Frekvens 

• Hur ofta läggs ordrar på trädgårdsmöbler? (en gång om året, löpande?) 
 

• Hur ofta har Rusta kontakt med leverantör X? 
 

Specificitet 
• Vilken funktion fyller sourcingpersonalen?  

 
• Vad har dom för befogenheter att ta egna initiativ när det gäller leverantörsrelationer? 

Sker besluten först här?  
 

• Vi har förstått att ert affärssystem inte alltid fungerar problemfritt när Asien och 
Sverige är uppkopplade samtidigt. Vilka konsekvenser får det?  

o För informationsdelningen mellan Asien/Sverige 
 

Kontrakt & kontroll 
• Om en leverantör inte uppfyller kontraktet, hur löser Rusta sådana problem? 

o Skiljer det sig åt mellan olika leverantörer/länder hur man går tillväga vid 
avvikelser? 

 

• Hur ser strategin ut för att idag kontrollera leverantörerna? 
 

• Läggs det mycket resurser på det? 
 
 

Osäkerhet & relation 
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• Initialt: vad är det som avgör att ni köper en produkt från en leverantör? 
 

• Du beskrev under sourcingveckan att Rusta ska fortsätta satsa på leverantörer som 
fungerar bra istället för att leta nya leverantörer. Kan du utveckla det här och beskriva 
strategier för närmare samarbete? För- /nackdelar? 

o Hur ser ni på detta utifrån ett tidsperspektiv? Risker med det? (Långsiktighet) 
Win-win?  
 

• Vad anser ni är faktorer till osäkerhet? (Skillnader mellan länderna och skillnader 
utifrån valda produkter/leverantörer) (t.ex. gällande leveranssäkerhet, kvalitet mm) 

 

Relation 
• Vad är strategin med att ha sourcingkontor på plats i Asien? (avstånd, språk, jobba 

nära leverantören) 
 

Information 
• Hur delas information mellan HK, sourcingkontor och leverantör?  

 

• Vilken information vill ni dela med leverantörerna och vilken information vill ni inte 
dela? 
 

• Hur viktiga är Rusta för leverantör X? Stor/liten kund? Hur påverkar det samarbetet 
med leverantören? 

 

Integration 
• Skulle du säga att ni är integrerade med leverantör X? Varför/varför inte. På vilket 

sätt, t.ex. gemensam produktutveckling, överenskommelser kring 
orderstorlekar/emballage, hänsyn till leverantören? (win-win) 
 

• Skulle du kunna försöka kartlägga hur många personer är inblandade för en specifik 
produkt? (Ex vilka avdelningar för kategorin trädgårdsmöbler) 
 

• Vi vet inte var komplexiteten ligger för denna typ av produkt. Kan du hjälpa oss 
förstå? Vad är svårigheterna? 
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Intervjuguide Produktchef trädgårdsmöbler och strand (Product Manager 

Outdoor furniture & Beach) 

24 april 2018  

 

Produktchefens roll blir att skapa en djupare förståelse för den valda produktkategorin 
trädgårdsmöbler samt ge en inblick i den löpande informationen utbyts till leverantörerna. 
 

Land Leverantör Typ av produkter/art ikel  Produktnamn 

Kina Letright Trädgårdsmöbler Monaco 

Vietnam My Han Trädgårdsmöbler Milano 

Indien Svarn Café-set Antibes 

 
Frekvens 

• Hur ofta köps trädgårdsmöbler in från leverantören? 
o Vad är det för inköpskvantiteter och hur ser ledtiderna ut? 

 
• Hur ofta har Rusta kontakt med leverantören? 

 
• Hur ofta är Rusta fysiskt på plats hos leverantören? 

 

Osäkerhet 

• Hur länge har dom varit leverantör till Rusta och vet ni något om hur det ser ut 
framöver? 

 

Specificitet/komplexitet 

• Hur mycket resurser har Rusta investerat i respektive leverantör för att bygga upp en 
relation? (Jämfört med andra leverantörer, tid, pengar?) 

 

Kontrakt 

• Bygger relationen övervägande på kontrakt eller förtroende? 
 

Kontroll 

• Om leverantören inte gör det som ni kommit överens om, hur hanteras det? 
o Skiljer sig affärskonsekvenserna åt mellan leverantörerna?  
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Relation 

• Vad är styrkan i relationen till just dom här leverantörerna? 
 

• Är Rusta en stor kund hos respektive leverantör? 
 

• Hur vill ni jobba med leverantören? I nära samverkan eller på avstånd och varför? 
 
Information 

• Vilken information delar Rusta löpande med leverantören? 
o På vilket sätt delas den informationen? 

 

• Vilken information vill ni inte dela med er av till leverantören? 
 

• Hur får ni leverantören att förstå vad Rusta vill ha? (åker ni dit och visar/förklarar, 
mailar, dokument etc?)  
 

• Hur omfattande är produktspecifikationer som delas med leverantören? Händer det att 
ni produktutvecklare tillsammans? 

 

• Hur många är inblandade i den här processen? 
 

Integrering 

• Skulle du säga att ni är integrerade med respektive leverantör? 
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Intervjuguide kontorschef Kina (mailintervju), har vidarebefordrat frågorna till 

Outdoor furniture team i Kina.  

3 maj 2018 

• How often does the sourcing team have contact with Letrigh and in what way do 
you keep in contact (mail, visit, meetings, etc)? 
 

• What information does Rusta continuously receive from the Letright? (For 
example how the production is going or ETD)  
 

• What information is continuously shared with Letright from Rusta’s side?  
 

• Do you have contact on a daily basis, if so what does this concern?  
 

• What do you see as the strengths and weaknesses of Letright?  
 

• Would it be possible to use a shared enterprise resource planning system between 
Rusta and Letright to share information directly such as sales data and customer 
return rates? If so, what would you see as the benefits?  
 

• What does the sourcing team do to keep a good relationship with Letright?  
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Intervjuguide Country Manager Indien (mailintervju) 

3 maj 2018 

 

• Can you please describe your relationship to the supplier Svarn?  
 

• How often do you have contact with the supplier Svarn? (visits, email, phone etc.) 
 

• Can you describe what kind of information you share on a daily basis with Svarn? 
o What information is shared by Svarn and what information does Rusta give 

back to the supplier? 
 

• Can you describe the strengths and weaknesses with Svarn? 
 

• Would it be possible to share a business system with Svarn? If so, what would the 
advantages be? 

 

• Does the business with Svarn build mainly on trust or by contract? Why? 
 

• What actions are taken by the sourcing office to build a good relationships with the 
supplier Svarn? 
 

• In general, would you say that you work close with the suppliers? 
 

• What kind of decisions do you make together with the suppliers? 
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Intervjuguide Country Manager Vietnam (intervju & mailintervju) 

19 mars, 25 april 2018 

• How do you contact and exchange information with the suppliers? (Business system, 
email, meetings?) 
 

• What kind of information is shared? Is there any information that you don’t want to 
share with the suppliers? 
 

• What would you say the advantages are with working close with the suppliers? 
 

• Does the relationship to the suppliers mainly build on trust or by contract? 
 

• Can you describe what kind of information you share on a daily basis with My Han? 
o What information is shared by the supplier My Han and what information 

gives Rusta back to the supplier? 
 

• Can you describe the strengths and weaknesses with My Han? 
 

• Would it be possible to share a business system with My Han? If so, what would the 
advantages be? 
 

• What actions are taken by the sourcing office to build a good relationships with the 
supplier My Han? 

 


