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Abstract 
As long as humans have roamed the Earth, goods and services have been traded. It is in our 

nature to do business. Logistics and purchase have thanks to those facts become a part of the 

human trading history, its society but rather companies that have to changes to keep up with 

the changes of this era. But it’s also those companies and societies that alter this history era 

due to their business decisions and decisions to adept theories. Due to competitions 

companies have to come across new methods to struggle better on their globalized market. 

The method that are needed are different in all companies, one tool that can be adapted is 

Supply Chain Management. Other theories that will be mentioned in this essay are Just-In-

Time, fusion and purchase. These theories will work as a map how to rule a modern company 

in aspects of logistics and purchase, our map will be applied on Colorama AB to see the 

differences between a reality and theory. To get a better grip of how reality looks like beside 

our case study, an interview was done with a senior consult of a management company that 

work with logistics. The main purpose of this essay was to examine if Colorama, after the 

fusion, have started to organize their deliverers more and if they had change their logistic 

thinking due to the new company size. The examination showed that Coloramas point of view 

were quite different from theory contains and Establish point of view, Colorama would rather 

be classified as a user of the classic theories rather than the ones mention above. Colorama are 

still a young company in their development phase and much will happened over time, but 

analyses shows that they drifting apart from their supplier.   
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Sammanfattning 
Så länge som människor strövat omkring på jorden har det bytts och handlats med varor och 

tjänster. Det är i människans natur att göra affärer.  

Logistik och inköp har därför naturligt blivit stycken i den mänskliga handelshistorien, 

samhället men främst företag påverkas och påverkar denna nutidshistorias utveckling. Då 

konkurrens har blivit ett stort inslag för att lyckas i ett företag så har företag försökt hitta nya 

metoder för att hävda sig på den globaliseringen marknaden. De verktygen kan skilja sig från 

företag till företag beroende av vilka lösningar företag vill lösa men exempel på det kan vara 

Supply Chain Management som kommer att behandlas i denna uppsats. De andra teorier som 

kommer beröras är fusion, Just-in-Time och inköp. Dessa kommer att utifrån ämnet att 

appliceras på studieobjektet så att skillnader framkommer. 

Fallstudien som uppsatsen baseras på färgkedjan Colorama AB, där intervjun skedde med 

butiksägaren och ledamoten i styrelsen, Patrik Graff. För att även få en extern synvinkel på 

temat som denna uppsats behandlar har även en intervju med en seniorkonsult på 

managementföretaget Establish gjorts. Detta för att kunna se dessa två vinklar mor teorin och 

därefter kunna dra en slutsats. 

Syftet var att undersöka om Colorama efter sammanslagningen börjat styra sina leverantörer 

mer än innan men även se om de har ändrat i sitt logistiska tänkande då kedjan blev mycket 

större än den var innan sammanslagningen.  

När teorin jämförs med empirin framkommer ett klart samband att studieobjektet ligger 

närmare det klassiska synsättet när det gäller inköp av varor och relationer gentemot 

leverantörer. 

Colorama är i utvecklingsfasen då de endast funnits sedan i början av 2007 och mycket kan 

hända men det som har analyserats utav intervjun är att de kommer allt längre från sina 

leverantörer. 
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Introduktionskapitel 

Bakgrund 

2004 bildades ett gränsöverskridande inköps- och marknadsföringsbolag, Farveunionen. I det 

ingick Färgtema, Spektrum, den danska färgkedjan Farvebasen samt norska Fargerike med 

syftet att få en starkare ställning gentemot leverantörer.

 

Mot denna bakgrund gick färgkedjorna Färgtema och Spektrum samman och bildade 

Colorama, en av landets största färgfackhandel och skyltar byttes i över 200 butiker i Sverige 

i början av år 2007. Samt under våren -07 följde en lansering i Danmark och efterhand även i 

Norge. Detta lede till att Colorama kom att omsätta drygt 2,5 miljarder kronor i Sverige under 

2007. 

Bakgrunden var att: 

- möta den ökande konkurrensen och öka lönsamheten på marknaden 

- bli en mer centralt styrd kedja samtidigt som blir oberoende av leverantörerna, vilket 

kommer att kunna synas både på priset och i sortimentet.1 

 

Färgtema gick ihop med 3 andra kedjor som alla hade anknytning till företagsnamnet 

Spektrum på ett eller annat sätt t.ex. Spektrum ekonomiska förening som var lokalprofilerade 

butiker och inte marknadsförde sig som Spektrum utan under eget namn. Färgtema är en 

frivillig färghandelkedja som ägs utav sina medlemmar.2 Det ska inte ses som ett kooperativ 

utan ligger närmare franchise hållet, fast här är det butiksägarna som äger central 

organisationen som har som syfte att generera vinster till delägarna. Färgtema grundades i 

början som en återförsäljningskedja till Nordsjöfärg, men med tiden ville man bli större och 

bli mer oberoende av sin leverantör och började då spåna på Colorama. Bakgrunden till detta 

var att omgivningen förändrades och deras leverantörer började starta egna konkurrerande 

verksamheter och sålde sina produkter direkt till slutförbrukare från egna butiker. Så för att 

bibehålla och öka sin lönsamhet i butikerna  kände sig butiksägarna i Färgtema och Spektrum 

tvingade att göra något, och dem bedömde att det enda som räknas är storlek. En fusion låg i 

luften för att uppnå denna storlek, men det var mer en sammanslagning då det var fyra kedjor 

man slog ihop. Värt att notera är att ingen köpte upp någon annan, bortsett från att kedjorna 

som tillhörde de två olika Spektrumbolagen slogs samman till en med allt vad det 

                                                 
1 http://www.colorama.se/Press.aspx?PressID=302 
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innebär. Detta ledde fram till att Färgtema och Spektrum slog sig samman till en stor 

organisation. Denna historia startade med att man drev de bägge kedjorna i regi från 

Färgfackhandlensinköps AB (FiAB) som då senare blev Colorama, så företaget har nu en ett 

och ett halvt årig varaktighet. Som Patrik Graff poängterade gång på gång i intervjun med 

honom så handlar det om storlek då det endast är volymer som räknas i denna branschen. 

Colorama finns även i Norge men butikerna har inte profilerat om sig, men Fargerike som 

dem heter ingår i inköpsorganisationen med Colorama Danmark och Colorama Sverige. 

Denna organisation, Colorama Nordic, fungerar som ett paraply och samlar in dessa kedjors 

inköp för att få ihop ännu större volymer3. Fargerike är därigenom indirekta delaktiga i 

Coloramas samarbeta, utan att heta det i butik.  Styrningen av organisationen styrs indirekt av 

aktieägarna. Det finns en valberedning som representerar och tillsätts av aktieägarna, alltså 

butiksinnehavarna. Dem tillsätter en styrelse som i sin tur tillsätter en VD och ger denne 

direktiv. VDn anställer sedan personalen han vill ha runt omkring sig. 

Colorama växer tillfället mer än vad marknaden växer, detta är tillföljd av att man stjäl 

marknadsandelar från sina konkurrenter.  

Problemformulering 

Denna uppsats görs i företagsekonomi C på Södertörns Högskola med inriktning mot 

organisation, men drar mycket mot logistik då detta är ett mycket intressant område även för 

organisationer. 

Denna uppsats menar till att analysera det relativt nya företaget Colorama utifrån existerande 

teorier som behandlar fusion, SCM, JIT och inköp.  

Problemdiskussion  

Så länge som människor strövat omkring på jorden har det bytts och handlats med varor och 

tjänster. Det är i människans natur att göra affärer. Generation efter generation har sökt för att 

förbättra framgång och föra fram stafettpinnen. Vi är alla arvingar till gemensamma 

ansträngningar av människan.4  

En sak som har ändrats över loppet av århundraden är typen av varor och tjänster. Tack vare 

modern teknologi har geografiska avstånd blivit mindre betydelsefulla. Men, den största 

skillnaden från endast ett få årtionden sedan är områdena av världshandeln.5   

                                                                                                                                                         
2 Intervju med Patrik Graff, 27 november07 
3 IBID 
4 Establish (2007) 
5 IBID 
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Globaliseringen har verkligen ändrat världen – bortsett från det att vi endast har sett början av 

den extrema ekonomiska, kulturella och politiska processen. Självklart är vi alla mer 

påverkade än vi tror – både i stora koncept och små detaljer.6

Med andra ord så har logistik och inköp har blivit en mer omtalad diskussion i samhället men 

främst bland företag. Då konkurrens har blivit ett stort inslag för att lyckas i ett företag så har 

företag försökt hitta nya sätt för att kunna följa globaliseringen men även utvecklingen på 

marknaden. De verktygen kan skilja sig från företag till företag beroende av vilka lösningar 

företag vill lösa men exempel på det kan vara Supply Chain Management som denna uppsats 

kommer att bland annat behandla.   

Syfte 

Syfte med denna uppsats är att utforska och granska om utvalda teorier kan appliceras på 

företaget Colorama, som kommer att utgöra empirin för denna studie. Även ett externt 

perspektiv kommer att vägas med i uppsatsen genom konsultföretaget Establish, för att ge 

vidare bild av verkligheten. 

Avgränsningar 

Inköpsteorin som berör fallet kommer endast att analyseras ur råvaru-, material- och 

komponentinköp till viss del och alltså inte beröra inköp av utrustning och förnödenheter. 

Tjänster som inköp kommer att betraktas ur rent logistikmässigt synsätt och då bara behandla 

t.ex. transport inköp eller tredje parts logistik även känt som outscouring. 

 

Metodkapitel 

Inom metod finns det fyra forskningsmetoder att använda sig av; frågeformulär, intervjuer, 

observation och skriftliga källor. De här olika metoderna skiljer sig från varandra och lämpar 

sig i olika situationer t.ex. kvalitativa eller kvantitativa ansatser men de kan även komplettera 

varandra.7  

Innan påbörjad forskning ska en av de olika metoderna - kvalitativa och kvantitativa ansatser 

väljas.  

                                                 
6Establish (2007) 
7 Denscombe, M. 2000, s.102 
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Det finns även olika tillvägagångssätt i forskningen och det kallas induktiv och deduktiv 

ansats. Med deduktion menas att gå från teori till empiri där generella påståenden testas med 

empirisk data.8  

 

Tillämpning av metoden 

I denna uppsats används endast en kvalitativ metod för insamling av data då det kommer att 

dras slutsatser från det teoretiska perspektivet till det praktiska och ge en analys på vad teorin 

säger och se om uppsatsens fallstudie stämmer in med teorin eller var skillnaderna finns. För 

att kunna utforma frågorna till intervjuerna har induktion används för att se om det som står i 

teorin finns i verkligheten. 

Data kommer att samlas genom två olika perspektiv, ett genom att föra intervju med 

fallstudieföretaget Colorama där själva fusionen har ägt rum och den andra fallvinkeln 

kommer att ske ur ett externt perspektiv genom konsultföretaget Establish som arbetar väldigt 

mycket inom Supply Chain Management och andra logistiska perspektiv. Dessa två 

synvinklar förväntas ge en överblick över hur teorin kopplas till empirin, både internt men 

även externt. 

Analysen av den data som kommer fram genom intervjuerna kommer sammanfattas i en 

bilaga där hela intervjun kommer redogöras. I empiridelen kommer i huvudsak tas upp de 

frågeställningar som denna uppsats handlar om eftersom det är vad som ska analyseras.   

                                                 
8 Johannessen & Tufte 2003, s.35 
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Teorikapitel 

De teorier som kommer att användas i denna uppsats för att analysera fallet Colorama, är 

som titeln berättar fusion, Supply Chain Management, Just-In-Time och inköp. Det kommer 

att beskrivas ur andra författares teorianalyser och de punkter som ingår i varje teori. 

 

Fusioner kan delas in i två kategorier förvärv eller sammanslagning. Dessa kan skiljas åt 

på olika sätt. Man brukar tala om att fusion och sammanslagning är liknar varandra medan 

fusion och förvärv skiljer sig från varandra. Björn Alarik har forskat en hel del inom detta 

område och använder i sin bok, Fusioner – Drivkrafter, Beslut och Samordning, 

huvudsakligen sammanslagning som en synonym till fusion. Han beskriver en 

sammanslagning eller en fusion med avseende på att de samgående företagens släktskap i 

produkt- och marknadshänseende och skriver att man kan skilja mellan vertikal, horisontell 

och diversifierad integration. Dessa termer förklaras; Vertikal integration utgörs av att det ena 

företagets insatsvaror till det andra företaget; horisontell integration framställer de samgående 

företagen samma sorts varor som de säljer på samma sorts marknader; samt diversifierad 

integration där det inte finns släktskap mellan de samgående företagens produkter och 

marknader. 

 

Pfeffer har skrivit att vertikala fusioner är ett sätt att minska symbiotiskt beroende, 

horisontella fusioner ett sätt att minska konkurrensberoende öka makten i utbytesrelationer 

och diversifierade fusioner ett sätt att etablera motvikter till existerande 

beroendeförhållanden.9

Huvudsakligen hantera den horisontella integrationen som även Alarik har hanterat i sin 

studie gällande fusioner där han skriver att sammanslagningar av horisontell karaktär innebär 

vanligen en större organisatorisk överlappning, fler dubbleringar av funktioner och 

befattningar vilket gör samordningen mer komplicerad och sammanslagningen svårare att 

genomföra.  

 

Horisontella sammanslagningars utvecklingsförlopp 

Alarik tar upp fyra olika grupper av frågor som kan urskiljas och avser hur detta fenomen 

uppstår, utvecklas och utfaller inom organisationer: 

                                                 
9 Pfeffer, J (1972) ur Alarik (1982) 
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• Drivkrafter och motiv till fusioner. Handlar om under vilka omständigheter 

horisontella fusioner inträffar, vilket syfte de tjänar och vilka problem de förväntas 

lösa. 

• Hur beslut om fusioner fattas. Om hur urvalet av företag sker, hur makten fördelas, hur 

förutsättningar bedöms och vilka faktorer som påverkar fusionsbeslutet. 

• Hur företagen samordnas och utvecklas till en ny helhet. Hur idéer, föreställningar och 

maktfördelning påverkar samordningen, vilken betydelse organisationen av 

samordningsarbetet har och vilken roll motsättningar och konflikter spelar. 

• Orsaker till att fusioner lyckas eller misslyckas.   

 

Handlar om vilka faktorer som har betydelse för hur horisontella fusioner utfaller och under 

vilka omständigheter fusioner har större eller mindre förutsättningar att nå framgång. 

Dessa frågor ska förklaras en och en för att kunna binda ihop dessa frågor och få en förståelse 

för ut denna organisationscykel går till och denna organisationsförändring som det även kan 

kallas i andra sammanhang då detta är en förändring som händer.  

 

Drivkrafter och motiv 

Pfeffer och Salancik hävdar att fusioner först och främst är ett medel för att påverka 

beroendeförhållanden och den yttre effektiviteten.10 Men en undersökning som Alarik har 

genomgått har det även visat sig att skalfördelar och ökad inre effektivitet är viktiga motiv vid 

fusioner. Dessa motiv kan ju vara olika tyngdpunkter beroende på fusion till fusion vilket 

innebär att det inte är likadant för alla branscher. 

Alarik har identifierat tre olika drivkrafter som kan härledas till förhållanden eller 

förändringar i företagets omgivning men även förändringar som i stor utsträckning kan 

hänföras till ledande aktörers obenägenhet att revidera sina definitioner av situationen.  Han 

har namngett dess drivkrafter som är brist på resurser, krav på ökad storlek och företagens 

tröghet.  Se figur 1 på nästa sida.  

 

 

 

 

                                                 
10 Pfeffer och Salancik (1978) ur Alarik (1982) 
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Krav på  
ökad storlek 

Förhållanden och förändringar i 
företagets omgivning 

Resursbrist 

FUSION 

 

 

 

 

 Tröghet 

 Aktörers obenägenhet att 
revidera sina definitioner 

 
Figur 1, Tre drivkrafter till horisontella fusioner (Källa: Alarik) 

 

Figur 1 förklaras med att brist på resurser och krav på ökad storlek härleds av förhållanden 

och förändringar i organisationens omgivning. Dessa två drivkrafter kan förklaras vidare så att 

bristen på resurser kan påverka företaget på flera sätt. När resurser minskar, ökar behovet av 

genomgripande förändringar. Minskade resurser innebär samtidigt minskade möjligheter till 

större förändringar vilket kan leda till att ju större resursbristen blir desto större bli beroendet 

till den finansiella omgivningen.  

Krav på ökad storlek kommer från finansiärerna som utnyttjar sitt ökade inflytande till att 

anvisa vilka åtgärder företaget skall vidta för att öka sin effektivitet. Kravet är baserat på 

etablerade föreställningar om storlek och stordrift som utslagsgivande effektivitetsfaktorer. 

Den sista drivkraften, trögheten i företaget, härleds av tröghet mot förändringar som i stor 

utsträckning kan hänföras till ledande aktörers obenägenhet att revidera sina definitioner av 

situationen. Denna drivkraft kan motverka förändring och utveckling. Ju större trögheten är, 

desto längre dröjer förändringarna och desto mer prövas lösningar som på sikt kanske inte 

räcker till. Under tiden hinner också mer resurser att förbrukas. Men trögheten minskar i takt 

med att resursen minskar och vidtagna åtgärder inte ger avsedda effekter. 
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Supply Chain Management 

Nils G. Storhagen definierar Supply Chain Management som: 

 

 Medvetna ansatser längst material- och produktflödena mellan två 

 eller flera led från råvara till slutanvändare, med det gemensamma 

 långsiktiga målet att skapa bästa möjliga värde för slutkunden till 

 lägsta möjliga totala kostnad för flödet i sin helhet11

 

En trend på senare år går ut på att flera olika företag tillsammans bildar flödesunioner eller 

flödeskedjor (Supply Chain) och dessa sammansättningar konkurrerar med andra 

grupperingar. 

Dessa grupperingar kämpar för att skapa goda relationer på ett sådant sätt att alla 

medverkande i kedjan ökar sin lönsamhet. Implementeringen av flödeskedjor genomförs 

stegvis där de olika leden successiv engageras. Att Supply Chain Management under senare 

tid har vuxit fram som en fascinerande grundtanke har många förklaringar, exempelvis har 

tillståndet på marknaderna ändrats för ett stort antal företag tillflöjd av en ökad grad av 

internationalisering. 

Man har nu ett mer organisatoriskt tänkande med mer fördelningar av uppgifter och ansvar, 

konkurrensen är hårdare på de olika marknaderna och företag kan nu utnyttja utvecklingen 

inom informationsteknologin.  Dessa skillnader genererar nya potentialer för förbättring av 

den slagkraftiga helhetslösningen samtidigt som skillnaderna ställer nya krav som ger 

konsekvenser12. 

 

Företag som tar det strategiska beslutet att basera sin verksamhet på SCM, bör veta detta är en 

långsiktig omställning som innebär djupgående förändringar som kräver koordinering med 

företaget resterande tillvägagångssätt. För att denna strategi ska lyckas kräver SCM en 

fullständig bild över flödena från det första ledet till slutgiltig användning och/eller 

återvinning, för att betygsätta om detta lyckats används slutkunden som referenspunkt.  

SCM bygger till skillnad från traditionell logistikstyrning på ett sugandesystem, där företagen 

tillverkar sina produkter mot inkomna orders istället för den tryckande traditionella 

styrningen. För att kunna avväga lagerhanteringen gentemot de olika flödena krävs en ny typ 

                                                 
11 Nils G. Storhagen (2003) sid 42 
12 Nils G. Storhagen (2003) 

Sundström & Salacova  12



 SCM, JIT och inköp i ett fusionsperspektiv 
 - En fallstudie av Colorama AB 

av styrning, tillika kan man inte längre utnyttja full kontroll och istället har begreppet 

förtroende en hög ställning.  

Förtroende och intimt samarbete är grunden för SCM, ett ägande av de olika leden längs med 

flödet ger trygghet men försäkrar inte att flödena fungerar eller att man per automatik 

åstadkommer samarbete och förtroende. SCM kan inte sägas vara en vertikal 

sammansmältning som oftast går ut på ett förfogande av leverantörer och/eller kunder.  

Ett effektivt informationssystem är inte det enda om SCM baseras på, utan ett annat viktigt 

inslag är ett integrerande informationssystem. Med ett väl fungerande integrerande 

informationssystem ges möjligheterna, inte lösningarna, till att snabb och aktuell 

informationsöverföring kan ske vilket gynnar förutsättningarna för att skapa effektiva fysiska 

flöden13.  

 

Grundtanken i SCM är mer en organisatorisk fråga än något annat, man kan summera de 

förändrade organisatoriska kvalifikationerna som att de är färre parter men i ett djupare 

samarbete där man strävar efter att skapa långsiktiga relationer med ett mindre antal 

leverantörer som man arbetar med. Detta brukar medföra att man lägger ett större ansvar på 

dem, men för att bygga dessa långsiktiga relationer så behöver alla parter vara vinnare. Om 

bägge parterna inte upplever sig själva som gynnade av samarbetet så uppnås aldrig en 

långsiktighet. Vidare ur den organisatoriska förändringen som SCM medför är en bättre 

inblick viktig i totalbilden, vilket innebär att man måste arbeta över de traditionella 

organisationsgränserna och se till uppgiften som ska lösas snarare än organisatoriska 

förutsättningarna.  

För att flödena ska fungera på ett smidigt sätt så införs större inslag av flödesorienterande 

team och/eller målstyrda grupperingar. Detta innebär konkret att utvecklingen mot 

flödesorientering även sker inom företagen, där att man skapar ökad flexibilitet genom att öka 

arbetsinnehållet för de anställda med hjälp av att teamet får rotera arbetsuppgifter14. 

 

Av ovanuppradade komponenter så definieras SCM, vilket i sig medför att de traditionella 

konkurrensmässiga perspektiven omprövas som organisatoriska förändringar mot kedjor eller 

s.k. flödesunioner skett och man konkurrerar mot andra kedjor tillskillnad mot företag som 

den traditionella synen varit. Kunder och leverantörer som tidigare setts som motparter 

                                                 
13 Nils G. Storhagen (2003) 
14 IBID 
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betraktas nu som samarbetspartners då konceptet SCM handlar att skapa bästa möjliga 

föresättningar för kedjan och inte för det enskilda företaget.  

Supply Chain Management diskuteras ofta i termer av kedjor av sammankopplade företag, 

men det handlar inte om enkla leverantörs- och kundrelationer utan om flera leverantörer och 

leverantörers leverantörer. Förhållandet ser tillråga på allt likadant ut på kundsidan, det kan 

utöver detta vara så att man delar leverantör med en konkurrent. Därför borde man rätteligen 

tala om nätverk, för det är ju ändå nätverk som konkurrerar med andra nätverksgrupperingar. 

Nätverksaspekten är visserligen bara en rekommenderad komplettering till SCM, men som 

passar verkligheten bättre. I sammanhanget så finns det dem som tycker att Supply Chain 

management bör betecknas Demand Chain Management för att göra det tydligare att kedjan 

drivs av marknaden och kunderna och inte utav leverantörerna15. 

 

Paulsson med kollegor skriver om SCM som ett koncept där man fokuserar på 

distributionskanalens förlopp från leverantör till slutkonsument. Det är helheten av detta 

förlopp som kallas SCM, för att optimera detta förlopp så ser man hela förloppskedjan som en 

administrativ syntes16.  Vidare menar dem att i en Supply Chain så finner man tre olika typer 

av flöden: Materialflöden, informationsflöden och ett finansiellt flöde. För att effektivisera de 

olika Supply Chains (flödeskedjorna) så måste även de finansiella- och informationsflödena 

rationaliseras, all energi kan inte läggas på att förbättra materialflödet om detta vill uppnås. 

Leverantör Inköp Tillverkning Lager Distribution Slutkonsument 

Informationsflöde 

Materialflöde 

 
Finansielltflöde 

 
  Figur 2 Flödeskedjans tre olika flöden (källa: Paulsson, Nilsson och Tryggestad ) 

 

Figur två ovan visar en överblick över vad man ska ha i en helhetsbild för att ha ett effektivt 

SCM, utifrån Paulson med fleras resonemang som underlag.  

                                                 
15 Nils G. Storhagen (2003) 
16 Ulf Paulsson (2000) 
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Att samordna och organisera alla verksamheter som behövs för att åstadkomma ett godkänt 

resultat för samtliga deltagare i flödet till den lägsta kostnad som är möjlig är 

tillvägagångssättet med den logistiska filosofin. Själva nyckeln till SCM och det som är mest 

grundläggande är att alla aktörer som är delaktiga i flödet måste förmå sig att med 

utgångspunkt hos slutkonsumenten se situationen.17  

 

Men vad finns det för argument att börja använda Supply Chain Management, Mentzer menar 

på att det är motivet för att investera resurser på att bygga upp ett väl fungerande SCM är att 

få bättre konkurrensfördelar. Han menar att man genom att satsa på detta så vinner man nyttor 

som han summerar som att en ökad kund tillfredställelse som genererar högre värden för 

kunden, det ger högre lönsamhet för det satsande företaget18. 

 

Just-In-Time 

Stefan Enström beskriver i sin artikel Tidsstyrt Materialflöde i rapport 198 oktober 2000 

att ”Just-In-Time innebär att allt material ska befinna sig i aktiv produktion och inte ligga i 

lager”19. Lagerkostnaderna kan hållas nere och istället för att ha en tryckande produktion så 

skapas ett sug som genomsyrar hela produktionsledet, station näst på tur i flödet gör en 

efterfrågan på komponenter som startar tillverkning i den föregående stationen. Efterfrågan på 

effektivare flöden leder till stationerna automatiseras, linjeproduktion införs och arbetstakten 

ökar.  

I en annan artikel som publicerades i nummer 8 av Bättre Produktivitet 200220 skriver  

Stig-Arne Mattsson, att Just-In-Time med största sannolikhet att är det mest kända uttrycket i 

logistikämnet. Vidare skriver han: ”Det finns väl knappast någon som inte hört talas om 

begreppet, Just-In-Time har näst intill blivit en del av det svenska vardagsspråket”21.   

Han beskriver i sin text att JIT är en del av produktionssynsättet från Japan och skildrar hur 

man eliminerar alla former av ödslande. Enligt Mattsson har en av de största företrädarna av 

detta koncept, japanen Shigeo Shingo, inringat sju kategorier av slöseri.  

 

                                                 
17 Ulf Paulsson (2000) sid 49 
18 John T Mentzer (2000) 
19 http://www.stfi-packforsk.se/upload/Gamla_PF-sidor/198_Resultatblad.pdf 
20 http://www.tlog.lth.se/documents/publications/Ruta%203%20JIT%202002-8.pdf 
21 Stig-Arne Mattsson, (2002) 
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En av dessa slöserier är användning av lager, där JIT tolkas stundtals som likadant som att 

reducera ibland även eliminera dessa helt.  

Man talar om Zero inventories och om noll-lager strategi, detta låter behagligt inte minst med 

minskad kapitalbindning i materialflödena, utan även sett ur de olika finansiella nyckeltalen 

såsom kapitalomsättningshastighet och räntabilitet på insatt kapital. Vidare menar han att 

många företagsstrateger som valt att inkludera JIT i sin verksamhet, valt just detta av dessa 

skäl. Dessa strateger menar att JIT-principer i företagen främst ska minska lagrena för att på 

detta sätt minska kapitalbindningen. Att reducera ställkostnader, minska orderkvantitet och 

andra karaktärsdrag i konceptet JIT22, verkar inte ha någon speciell betydelse enligt dessa 

strateger. Mattson frågar sig ”Har inte omsättningslager, säkerhetslager eller några av de 

övriga typerna av lager någon positiv funktion alls”. Dessa frågor besvarar han senare, han 

beskriver händelseförloppet att när man minskar orderkvantiteter vid påfyllning av lagret 

medför detta att bristexponeringarna ökar. Dessa brister fördubblas om man halverar 

orderkvantiteterna och gör dubbelt så många lagerpåfyllningar.  

Utöver detta förekommer det till och med inslag av produktionsstörningar samt att försenade 

eller uteblivna utleveranser ökar om man samtidigt inte ökar sitt säkerhetslager. Ökar man 

säkerhetslagret så kan önskad servicegrad bibehållas med hjälp av till exempel kortare 

återanskaffningstider eller bättre informationsutbyte med kunderna så att prognosfelen blir 

lägre. Men om man vill ha ett materialflöde mellan företag så måste ett antal transaktioner äga 

rum, dessa medför en kostnad för verksamheten. Detta är alltså en oundviklig konsekvens av 

att minska orderkvantiteterna tillföljd av JIT-principerna23, detta går att undvika till exempel 

genom att använda en IT-plattform för att uppnå rationalisering av transaktionshanteringen.  

 

Tidigare beskrevs det att företagsstrateger som var inspirerade av JIT i stora drag endast ville 

minska sina lager, detta medförde att man beställde mindre kvantiteter oftare. Skillnaden 

mellan leveranskvantiteter och tillverkningskvantiteter hos leverantören gör tydligt varför 

hälften av Europas leverantörers leverantörer inom bilindustrin i en enkätstudie24  höll med 

om påståendet ”JIT only transfers inventory responsibility from customers to suppliers”. 

Alltså att JIT endast flyttar lagren ifrån kunderna till leverantörerna, vilket inte har en 

långsiktig effekt för kunden även om detta minskar kapitalbindningen för företaget. Det finns 

                                                 
22 Tan, Wisner (2000) ur S-A Mattsson (2002) 
23 http://www.tlog.lth.se/documents/publications/Ruta%203%20JIT%202002-8.pdf 
24 McIvor m fl, (1998) ur Mattsson (2002)  
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ett talesätt som lyder ”våra leverantörers kostnader är våra kostnader”25, och det är verkligen 

tillämpligt i detta fall då leverantören får ökad kapitalbindning. Den totala kapitalbindningen i 

försörjningskedjan blir inte annorlunda beroende på vilken part som förfogar över den och 

kostnaden som den överflyttade kapitalbindningen orsakar för leverantören kommer med 

tiden förorsaka höjda priser.  

 

Utifrån Mattsons artikel så ser man tydligt att om JIT ska lyckas minska utgifterna för kunden 

så krävs det att den totala kapitalbindningen i försörjningskedjan på ett kostnadseffektivt sätt 

blir så låg som möjligt och främjar samtliga parter i flödeskedjan i enlighet med SCM.  

Just-In-Time handlar om att rätt komponent med rätt kvalité ska anlända vid produktionen vid 

avsatt tidpunkt och i rätt kvantitet26.  

Toyota Production System huset är de samlade kunskaperna och erfarenheterna som Toyota 

byggt sin verksamhet på. Detta hus är uppbyggt av deras grundläggande teorier och beskriver 

målen företaget satt27. JIT är då en av två grundpelare i huset och för att skapa ett JIT system 

så måste gå ifrån ett centralplaneringssystem med produktplaner, ett s.k. Push system till ett 

pull system där produktionen efterfrågar rätt komponenter vid rätt tillfälle.  

 

Just-In-Time skulle man kunna säga är logistik på japanska28 och man kan se JIT som ett 

hjälpmedel för att frambringa effektiv logistik. JIT är inte ett speciellt angreppssätt utan på 

motsatt sätt en rad olika metoder som tillsammans leder fram till positiva resultat.  

Storhagen definierar vidare JIT som en strävan som särskilt framhäver styrning av ledning 

och kontroll med utgångsläge att rensa bort allt överflödigt i den totala processen från inköp 

hela vägen till slutkunden, där allt som är överflödigt definieras som allt som ökar kostnader 

utan att ge ett mervärde för kunden. Utöver att tanken bakom JIT med utgångsläget på 

tidsaspekten är att producera och leverera varorna vid rätt tidpunkt29  

  

                                                 
25 Stig-Arne Mattson (2002) 
26 Jeffrey K. Liker (2004) 
27 IBID 
28 Nils G Storhagen (2003) 
29 IBID 
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Inköp 

Eirill Bö definierar inköp som alla de aktiviteter som ingår i arbetet med att införskaffa varor 

och tjänster till produktionsenheterna eller till handelsföretagen30.  Inköpsfunktionen är 

inblandad under hela inköpet med start att behovet inträder till dess att varorna är 

tillhandahållna och granskade. Sourcing och Supply är två termer som inköpsavdelningar 

använder ofta, den första av dessa innefattar sökandet av leverantörerna medan Supply är 

benämningen på själv leveranserna. Det viktigaste att jämföra mellan leverantörerna historiskt 

sätt var priset, då pressade man enskilda leverantörer och spelade ut dem mot varandra för att 

nå lägre priser. Detta sätt kommer att benämnas det traditionella inköpsbeteendet hädanefter. 

Med Just-In-Times uppkomst på 70-talet så kom kunderna att prioritera annat fram detta. 

Såsom leveranstid, kvalité, leveransflexibilitet, leveransprecision, servicenivå, leverantörernas 

förmåga till egen produktion och samarbetsförmåga, i och med detta är priset bara en av alla 

de kriterier som avgöra valet av leverantör. 

 

I dagens organisationer beställer man mer frekvent och inte för stora batchar, om man inte har 

ett så pass nära samarbete att man får leveranser per automatik då lagret når under en viss 

nivå. Detta för att effektivisera och minska kostnader för lagerhållning i de egna 

lagerenheterna, detta medför även att risken för inkurans minskar. 

 

Bö menar vidare på att alla andra avdelningar har ett beroende till inköpsavdelningen, t.ex. 

genom att det är dem som styr kvaliteten på inköpsbatcharna samt vilket produktionspris som 

uppstår beroende på varornas pris. När en inköpsansvarig utför sourcing så är det några 

aspektfrågor han bör ta hänsyn till: 

• Vem kan leverera varorna? 

• Vad är ett rimligt pris? 

• Vilken leveranstid är rimligt? 

• Vilken kvalitet skall råmaterialet ha? 

• Vilken inköpsfrekvens ska råda? 

• Hur många leverantörer skall man ha? 

• Vilka kreditvillkor bör ligga till grund? 

• Vem ska betala för transporterna? 

• Vilken flexibilitet har leverantören? 
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När man väl valt leverantör med hänsyn till dessa frågeställningar, minskar 

utbytbarhetsgraden av leverantörer då man skapar ett beroende till dem. 

 

Ett av de största besluten en organisation måste ta ställning till är om de ska bedriva en 

inköpsverksamhet som är centraliserad eller decentraliserad. Dessa bägge inköpsutformningar 

har båda för- och nackdelar. Värt att notera är att vid en centraliserad inköpsavdelning så har 

inköpsfunktionen i hög grad större potential till specialisering vad gäller de olika 

leverantörsmarknaderna31.  

Andra stora nyttor med denna utformning är koordinationen mellan organisationens olika 

delar i förhållande till enskilda leverantörer underlättas, en annan nytta är att genom att 

förvara varorna på ett ställe ökar överblicken över resurserna och en effektivare fördelning 

mellan enheterna kan ske. Genom gemensamma inköp får organisationen även ett starkare 

förhandlingsläge mot leverantörerna då volymerna blir betydligt större. En variant på detta är 

att man låter den avdelning/enhet med högst kunskapsnivå angående varan förhandla med 

leverantörerna exempel på detta är att en avdelning/person med kunskap om transporter blir 

ansvarig att köpa in dessa. Nackdelar med centraliserat inköp är att en ”vi och dem relation” 

uppstår mellan produktionen/butikerna och inköpsavdelningen. Det kan även kännas 

byråkratiskt och ta tid att inför varje inköp av något gå via inköpsavdelningen som ofta är 

belägen på annan ort och inte ser behovet direkt. 

 

Decentraliserad inköpsverksamhet är mer integrerad i den dagliga handeln/produktionen med 

detta menar Gadde och Håkansson att det är personer i nära kontakt med verksamheten som 

styr inköpen och har leverantörskontakten. Fördelar med den inköpsstrategin är att man kan 

ha ett effektivare samarbete med lokala leverantörer och genom detta lättare styra 

leveranserna. Samtidigt får inköparna en sämre överblick över inköpsmarknaden då inköpen 

inhandlas hos leverantörer i enhetens närområde. En annan nackdel är att inköparen har 

bristande professionalitet då detta inte är dennes huvudsakliga uppgift. Exempel på 

decentraliserat inköp kan man bland annat se på butikerna tillhörande en koncern som själva 

köper in det dem behöver och har efterfrågan på, lika så produktionsenheterna där den ytterst 

ansvarige köper in material och komponenter som behövs för att klara organisationsledningen 

mål och krav. 

                                                                                                                                                         
30 E. Bö ur H.Virum (2003) 
31 Gadde & Håkansson (1998) 
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Outsourcing har nämnts tidigare och det handlar om att det egna företaget koncentrerar sig på 

kärnverksamheten och köper in i stället för att tillverka själv. Outsourcing ger enligt Gadde 

och Håkansson skalfördelar både för den egna produktionen men även för leverantören. En 

nackdel med detta tillvägagångssätt är att man förlorar kompetens vilket gör det svårt att ta 

upp produktionen igen och samtidigt som man skapar ett beroende till leverantörsmarknaden. 

Det beroendet går att undvika genom att använda sig av multiple sourcing istället för single 

sourcing, detta kan även sätta prispress på leverantörerna. Ytterligare ett sätt att hantera 

situationen på är att skapa ett nära samarbete med de olika leverantörerna och hitta ett 

ömsesidigt beroende. Detta ökar stabiliteten i både relationerna men även i de båda 

organisationerna, leverantörsförbindelserna kostnadseffektiviseras bland annat genom 

effektivare JIT-leveranser32  

 

 
                 Figur 3 Inköps olika roller (källa: Axelsson & Håkansson ur Gadde och Håkansson) 

Gadde och Håkansson delar upp inköpsfunktionens roll i tre strategiska roller: 

• Rationaliseringsrollen 

Denna roll menar på att det föregår löpande aktiviteter för att minska kostnaderna genom 

att ta fram vad som ska köpas och tillverkas på egen hand, man avgöra hur man vill ha 

flödet inom organisationen. Detta görs genom att t.ex. outsourca en bit av flödet eller 

genom att införa SCM och/eller JIT. 

 

 

                                                 
32 Gadde & Håkansson (1998) 
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• Utvecklingsrollen 

Utvecklingsrollen som inköpsfunktionen innehar går ut på att aktivt verka för en 

resursutveckling av leverantörerna bland annat genom att koordinera bättre och agera som 

en pådrivande kraft för leverantörens produktutveckling.  

 

• Strukturrollen 

Leverantörsmarknadens struktur ska påverkas av denna roll genom att man handlar av 

leverantörerna på olika sätt. En fråga man ställer sig i denna roll är en eller flera 

leverantörer? Väljer man att bara handla från en leverantör försträcks dennes roll på 

marknaden. 

 

Ovan har de framställts som att det är det köpande företagets spelregler som gäller men 

leverantörens agerande spelar även den stor roll på hur det köpande företagets situation ser ut, 

framför allt kan det vara så att leverantören har svårt att anpassa sig till exempel till JIT. Även 

om leverantören är en stor aktör på marknaden så kan den egna organisationen vara 

ointressant och allt sker på dennes villkor, men åt andra sidan kanske leverantören är liten och 

då kan deras organisation ha underskott på kunskap och resurser. 

 

Colorama 

Detta kapitel ska ge läsaren en inblick över hur intervjun med Patrik Graff gick och svaren 

som uppkom de frågor som ställdes. De sammanställs i kronologisk ordning och sedan 

analyseras i ett senare kapitel. 

 

Sammanslagningen påverkade inte organisationskulturen eller styrelsen då de bägge bolagen 

haft liknande företagskulturer, även om allt blev större bibehöll man samma storlek som 

Färgtema haft på organisationen. Centralorganisationen, dvs. ledningen och huvudkontoret, 

består av tretton medarbetare idag.  

Hur har leverantörsrelationerna påverkats efter bytet till Colorama? Har dem flera 

leverantörer nu eller har dem kvar samma? I Coloramas bransch och denna typ av handel 

överlag så är det färg det viktigaste man säljer och man är ofta väldigt hårt bunden till en 

leverantör. Innan sammanslagningen hade Färgtema en huvudleverantör och Spektrum en 

annan, men det som hände var att den ena huvudleverantören inte ville vara med i det 

samarbetet som sedermera blev Colorama. Det innebar att sextio till sjutio butiker fick 
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konvertera från Nordsjö till Alcro, vilket har varit stora förändringar på många leverantörs 

åtaganden. Utöver huvudleverantören så har de två andra ben att stå på, det är Jotun som är en 

av konsumenternas favorit främst när det gäller utomhusfärg. Sedan har  Coloramas även 

egna private brands.  

 

I detta stora projekt, hur beställer butikerna produkterna som de behöver? Det är beroende på 

leverantören men ofta så är det centralorganisationen som förhandlar fram avtal direkt med 

leverantör, så varorna går alltid direkt från tillverkare till butik utom när det gäller import då 

en agent är inblandad. Fördelarna med att göra dessa avtal och vara en så stor kund som 

Colorama är, att man kan ställa helt andra krav på deras leverantörer oavsett om det gäller 

betalnings- eller leverantörsvillkor.  

Detta innebär konkret för Colorama att man fått minst en fraktfri leveransdag i veckan med 

mer eller mindre alla deras leverantörer, då kan de i princip beställa hur lite som helst.  

Jämfört med Färgtemas situation med Coloramas så är skillnaden enorm, de styr 

leverantörerna bättre och det beror på att nu kan peka de på volymerna dem beställer och hota 

med att gå till någon annan.  

Flödena har också förändrats sen sammanslagningen då leverantörerna förr såg de enskilda 

butikerna som egna kunder och idag är dem en kund med mer än 300 utlämningsställen.  

Förr fick butikerna själva förhandla om priser och övriga villkor, idag har 

centralorganisationen förhandlat fram kedjeavtal som reglerar allt ner på minsta detalj. 

 

Colorama har idag ca sjuttio leverantörer och de försöker att aldrig endast en leverantör inom 

de olika varugrupperna utan flera. De vill alltid kunna konkurrensutsätta en leverantör inom 

en varugrupp, på detta sätt ska leverantörerna aldrig kunna känna sig säkra för att de har ett 

avtal och genom detta kunna bolla mellan tre fyra leverantörer. Självklart köper kedjan inte in 

varor med vilken kvalité som helst, men kvalitén ska vara till rätt pris.  

 

Private brand märket Colorama tillverkas av olika tillverkar på den fria marknaden som 

lämnat in bäst offerter till centralorganisationen, men merparten av de produkterna är 

tillverkade av ordinarie avtalsleverantörer. Detta gäller dock inte Coloramas private brand 

färg som tillverkas av ett mindre företag, det är ingen egen leverantör utan dem gör färg åt 

flera.  
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Coloramas produkter förvaras inte på ett centrallager och man försöker minska 

organisationens kostnader genom att undvika allt som har med lager att göra. Man anser att 

det är bättre att låta leverantörerna hålla dessa och tar hellre leverantörskostnaderna. 

Man vill inte heller ha några lagerpunkter som kan ses som grossistverksamheter inom den 

egna verksamheten, då man redan har en sådan i Danmark. Denna danska verksamhet har 

visat sig inte vara lönsam och inte värd att satsa på. 

 

Färg är Coloramas grundprodukt och man har en så pass låg kundorderpunkt som 10 minuter, 

detta är följd av att man inte kan hålla stora lager av alla färger man har i sitt sortiment så man 

blandar helt enkelt till den färg som efterfrågas efter kundens premisser i butiken. Detta är den 

enda slags produktionsförädling som Colorama bedriver, detta ger en snabb leverans till 

kunden. Vad gäller tapeter så har man dem som man vet att kunderna köper ofta på lager. 

Men man har dagliga leveranser genom avtalen så ofta har man tapeterna i butik dagen efter 

utom när de beställer dem från utlandet. Då får man räkna med att ha dem på tre dagar, detta 

är ett avtal som vuxit fram med tiden. Dock har man ännu inte förmågan att man kan 

bestämma när under dagen leveranserna ska ske, utan paketbilarna kommer under dagen då 

det inte är leverantörens egna transportbilar utan transportföretagens. Men själva 

beställningssynsättet bygger enligt Graff på JIT, och att det är bättre att låta ens leverantörer 

håller lagren. 

 

En specifik leveranskostnad ser de enskilda butikerna ingenting av och de är av leverantörerna 

kalkylerade in i prislappen på varan enligt det framförhandlade avtalet. 

Colorama har inget med sina leverantörers avtal med transportören att göra, som om något 

strular med dem så hänvisar Colorama dem till sin leverantör. T.ex. om en pall kommer in 

med en transportskada så är det leverantörens problem då det fortfarande är deras pall, och 

man kontaktar dem och ber dem skicka en ny. 

 

Colorama har inget som helst samarbeta med någon av sin leverantörs leverantörer, bortsett 

från en grossist rörelse där man har ett tre parts samarbete med dem och deras leverantör. 

Detta blir mer gynnsamt för Colorama då man kan handla av tillverkaren med samma 

leveransavtal som grossisten har, alltså får man en snabb logistik och har även möjligheterna 

att slippa köpa stora volymer utan att betala mer. Man styr sin leverantör att hålla det 

sortiment man själv efterfrågar. 
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När Colorama ser sig själv som kund så gör dem allt för att styra sina leverantörer att leverera 

efter deras premisser, dem accepterar inte att leverantörerna vill ha det på sitt sätt. 

Leverantörerna blir styrda mot Coloramas önskemål och producera vad Colorama känner att 

marknaden efterfrågar och inte att tillverkaren försöker lägga upp och presentera de produkter 

de tror marknaden kommer efterfråga.  

Centralorganisationen med säte i Malmö har två stycken inköpare som förbereder avtalen, 

dem köper inte in stora kvantiteter utan det gör butikerna själva efter att avtalen är färdig 

förhandlade. De avtalar fram volymer som man beräknar och beställer efter prognoser hur 

mycket man kommer känna efterfrågan på. Dessa inköpare har koll på vilka volymer kedjan 

jobbar med varje år och den volymen styr avtalets utformning och sedan sker leveranserna 

efter avrop. Alltså inte en leverans per avtal. Dessa avtal löper på minst ett år. 

 

Colorama anser generellt att dem finns på alla de platser som dem vill finnas på i Sverige, 

men man kollar både på orter där man redan finns och orter där man vill finnas för att hitta 

rätt lägen för att uppnå den bästa representationen. De ser en expandering på maximalt tjugo 

nya butiker i Sverige för att uppnå full täckning här. 

 

Man har inte använt sig av någon konsultfirma när man började planera Colorama, man gick 

enbart på kompetensen som fanns i Färgtema och Spektrum. De har även kikat runt på andra 

detaljhandlar inom olika branscher för att se hur deras synergieffekter ser ut, då dessa kedjor 

ligger längre fram än vad Colorama själva gör. Riskkapitalbolag som kommer att bli delaktiga 

om och när en kapitalisering sker har lyft fram lösningar. Men en kapitalisering ligger långt 

fram i tiden, som det är nu äger varje butik en aktiepost i antingen Färgtema eller Spektrum 

som i sin tur äger 50% av Colorama AB. Just nu är dock dessa två bolag i likvideringsfasen 

och man för över aktiekapitalet till Colorama AB så att butikerna blir direkt ägande, och detta 

beräknas vara klart inom den närmsta framtiden. 

 

De planerna som ligger närmast är att täcka hela Skandinavien och de är på gång både i Norge 

och Finland, men för detta krävs kapital så man får ta in externa kapitalister. Hur detta 

kommer att funka med koncernen vet de fortfarande inte men det finns två vägar i kedjan man 

kan följa. Den ena är att koncernen köper ut alla butiker och den andra är man driver vidare 

enligt samma princip som tidigare. Man skulle kunna ha en hårt styrd central kedja som äger 

femtio till sextio butiker och sen har ett antal franchise butiker på sidan om, så man har olika 

lösningar på problemet. Fast det är en lång process innan man når dit. 
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Colorama ägs av sina butiker och är den enda fristående färghandeln på marknaden. Graff 

menar vidare att detaljhandeln styrs av det japanska sättet JIT, när något tar slut ska det i 

princip in i samma ögonblick i. Colorama har dock inga planer på att förhandla fram specifika 

leveranstider som passar de olika butikerna i sina avtal.  

Dem menar på att alla vill ju ha sina leveranser på förmiddagen men det går inte, då 

resterande timmar på dygnet blir outnyttjade och att det är en kostnadsfråga för Colorama. 

Dock poängterar han att Jotun som har sitt lager i Stockholm kan man styra så att bilarna är 

t.ex. klockan åtta i Tumba och tre i Järfälla. Men Colorama är inte så beroende av när 

leveranserna sker, det är viktigare att leveranserna sker. Colorama anser att deras butiker har 

bra koll på sina beställningspunkter och beställer nya produkter i tid.  

Colorama håller på att ta fram ett IT-system som ska testas from februari, detta för att 

effektivisera inköpen. 

Coloramas IT-system kommer att vara centralt där butikerna lägger in en order på en produkt 

mot centralorganisation, som i sin tur fördelar ut den till leverantörerna av produkten. Detta 

innebär att varan inte är leverantörsunik utan man låter den tillverkaren som utifrån 

specifikationerna på produkterna som kan ge den bästa offerten får leverera. Dessa offerter 

går till inköpsavdelningen och butikerna kommer aldrig att märka av det. Detta är nästa steg 

de tar för att styra leverantörerna ännu hårdare. Att man är en kund med många 

utlämningsplatser kommer bli ännu tydligare då det blir ”koncernen” beställer. 

 

Colorama favoriserar inget transportföretag och låter helt leverantören välja efter sina 

premisser. Colorama påverkar dock dem att byta om det inte fungerar på en viss ort. En stor 

skillnad mellan dåvarande Färgtema och Colorama är att nu har man alltid sina varor till när 

en kampanj är sagd att dra igång, förr var det dålig samverkan mellan marknaden och 

inköpsavdelningen. Det är dessa två parter som planerar inför en kampanj, ofta redan ett halvt 

år i förväg.  

Man har redan i november haft elva stycken direktreklamer, bara butiken i Tumba skickar ut 

180 000 exemplar. Butikerna betalar endast en symbolisk summa av en krona per utskickat 

ark, resterande kostnader betalas centralt.  

Kedjan är uppbyggd så att man betalar ingen avgift till koncernen som man gör i vanliga 

franchisekedjor, tack vare att kedjan är så stor och beställer såna volymer så kan man driva 

verksamheten med hjälp av bonusintäkter från leverantörerna. Det innebär att man har en 

centralbonus på butikernas inköp, på detta sätt blir man helt oberoende av omvärlden. Man 

behöver ju inte ha en rundgång på pengar som man har i andra kedjor, normalt tar 
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centralorganisationen in franchiseavgifter och betalar sen tillbaka köptrohetsbonusar till 

butikerna. I och med Coloramas koncept blir huvudkontoret helt självfinansierat då den tar in 

centralersättningen som sen går till marknadsföring, löner etc. Detta bidrar butikerna endast 

till genom att handla mer varor.  

 

Establish 

Detta kapitel ska ge läsaren en inblick ur ett externt perspektiv och därför gjordes en intervju 

med en seniorkonsult på ett konsultföretag. Detta för att kunna belysa för hur konsulter 

hanterar de ämnen som tas upp i denna uppsats. 

 

De frågor som ställdes till Jan Sjöstrand som är seniorkonsult på managementkonsultföretaget 

Establish kan läsas i bilgan men även i en transkribering av intervjun.  

Establish är ett svenskt konsultföretag med fokus på Supply Chain Management och arbetar 

med affärsutveckling i försörjnings-, produktions- och distributionsprocesser och är 

Skandinaviens största oberoende konsultföretag. 

De frågor som ställdes under intervjuns gång handlade till största del om fusion, SCM, inköp 

och JIT. Alla frågor var utformade lika för att därefter kunna analyseras efter ungefär likadana 

variabler. 

 

Fusion 

Intervjun började med frågor om fusion då det är ett av de större rubrikerna i denna uppsats.  

• Vad är viktigt att tänka på vid implementering eller rättare sagt av själva 

sammanslagningen? Vilka konflikter kan uppstå inom och mellan företagen? Vilken 

del av processen är svårast att implementera? Hur är den optimala vägen som företag 

kan ta till sig? 

 

På dessa frågor svarade Sjöstrand att det absolut viktigaste är att, det spelar ingen roll oavsett i 

vilka branscher det gäller, utan det är att få två företagskulturer att sammanföra. Han menade 

med detta att allt annat kan lösas i en organisation så som belöningssystem, lokaler, IT men 

att företagskulturen är något som inte kan lösas över en dag. Sjöstrand har själv varit med om 

tre fusioner konsultmässigt men även flera arbetat med där han hjälp till med att fusionera 

verksamheten. Veranda gång har han menat på att företagskultur är något som man 
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underskattar vid fusioner och anser att den optimala vägen för en lyckad fusion är att skapa en 

gemensam plattform.  

Han berättade om en mentor som han hade och mentorn hade en grundläggande princip som 

han ansåg att man skulle arbeta efter. Mentorn hade lärt sig denna princip på hans fars 

bondgård där om man ville para ihop en ny galt med suggan så gick det aldrig att slänga in 

galten i suggan stia, utan man var tvungen att ta suggan och galten till en ny stia där bägge 

fick komma in ett nytt gemensamt hem. Detta är en princip som Sjöstrand anser att man borde 

följa även när det gäller företagssammanslagningar och företagsförvärv.  

Eftersom denna uppsats ska även kunna ta upp fusioner som inte har varit lika bra tog Jan upp 

en del exempel i intervjun. En av dessa exempel var om Coop där de för fem år sedan startade 

Coop Norden där Coop Sverige, Coop Danmark och Coop Norge ingick. Nu har de under ett 

års tid försökt lösa upp denna sammanslagning efter fyra års av försök att få det att fungera. 

Enligt Jan så är de första sex månaderna kritiska då företaget under denna tid ska sammanföra 

allt från kultur till arbetssätt. Denna synvinkel applicerades även med en fråga om Colorama 

där det frågades om språkbarriärer är svåra att övervinna eller om det ger problem vid 

affärskontakter. Då svarade Sjöstrand att Sverige och Norge har det enkelt att samarbeta men 

att danskarna har en annan kultur som försvårar. 

Ett avslut på ämnet fusion sa Sjöstrand anledningar till fusioner mellan företag håller ut länge 

är på grund av all energi som har lagts ner och företag vill verkligen få det att fungera, så de 

står ut. Ibland för länge. 

 

Supply Chain Management 

• Vad är viktigt att tänka på vid implementering? Är det beroende av bransch? Vilka 

konflikter kan uppstå inom och mellan företagen? Vilken del av processen är svårast 

att implementera? Hur är den optimala vägen som företag kan ta till sig? 

Viktigaste delarna på första frågan är att de ingående delarna i Supply Chain; leverantörer, 

företaget, kunden, kundens kund. Att alla har samma uppfattningar om hur den här Supply 

Chain ska fungera och att det finns förutsättningar att mäta i hela kedjan och att det verkligen 

fungerar. Det är väldigt få Supply Chains som är riktiga, det finns väldigt många nu som 

turnerar runt med budskapet att Supply Chain är en utopi, det är väldigt få totala Supply 

Chains som får ihop helheten. Enligt Sjöstrand är Supply Chain Management jätte svårt om 

man ska titta på en hel försörjningskedja från en ursprungsleverantör till slutlig kund eller 

konsument. Sjöstrand tog upp ett exempel på en Supply Chain som fungerar och är intrigerad 
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och det var det engelska dagligvaruhuset Tesco mot t.ex. Ica. Anledningen till att Tesco 

fungerar så bra som den för idag är att de är intrigerade, dvs. Tesco äger både leverantör och 

steget framför sig. Ju mer intrigerade att man har starkare bindningar mellan kund och 

leverantör så större möjligheter att lyckas. Men det absoluta viktigaste är att förstå 

kundbehovet och förstå det för utan det levererar man fel saker. Detta är något företag i 

Sverige inte har lycktas lika bra med. 

Men det kommer nya metoder, det kommer t.ex. VMI som en metod som gör att man med 

automatik knyts närmare till varandra av ett arbetssätt. Då är det inte ett avtal utan det är att 

har faktiskt dockat två processer till varandra. Allt handlar helt enkelt om intrigering.  

 

Just-In-Time (JIT) 

• Vad är viktigt att tänka på vid implementering? Är det beroende av bransch? Vilka 

konflikter kan uppstå inom och mellan företagen? Vilken del av processen är svårast 

att implementera? Hur är den optimala vägen som företag kan ta till sig? 

Med detta ämne anser Sjöstrand att det är så självklart. Det handlar om att eliminera onödigt 

resursbruk. Företag ska inte behöva ha ett säkerhetslager utan godset ska komma när det 

behövs. Även om VMI underlättar kontakten mellan stegen i kedjan så kan godset ändå 

komma innan man behöver och av någon anledning vill bygga lager eller en säkerhet. Just-In-

Time ser till att varan är kommer exakt när den förbrukas.  

Anledningarna till japanerna lyckats med sin filosofi är att dem har haft stor brist på resurser 

och det är en av anledningarna till att länder i väst har haft svårt att implementera filosofin i 

det dagliga arbetet då vi aldrig haft den brist på resurser som japaner haft. Kan förklaras av 

hur man ser på japanerna bor och lever och utnyttjar ytor. Det finns alltså inte möjligheter. 

Om ett företag har ett lager som t.ex. ligger ute på landet här i Sverige och har sina 10 000 

kvadrat och sen har fyllt dem med varor och då finns det ganska ofta där dem ligger så kan de 

bygga ut 3 000 kvadrat till eller 5 000 kvadrat till eller flytta till annat lager. Men i Japan har 

dem hela tiden haft en otrolig ytbrist så de har endast en anläggning och nu måste arbeta 

smartare inom den här anläggningen och får leta efter smartare lösningar som gör att de 

förbrukar mindre resurser och tar mindre plats. Detta är vad Sjöstrand tror har drivit fram 

mycket av denna filosofi och varför den kommer från Japan.  

Sjöstrand anser att om företag är medvetna resursförbruket och har en integrering sinsemellan 

så kan de bygga upp ett VMI-system som ska stödja JIT för att kunna sluta processerna och 

utnyttja all resurs effektivt. 
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Inköp 

• Vilka variabel ska man tänka på i huvudsak för att uppnå kostnadseffektivitet? 

Frågan som tas upp under detta ämne är vilket som är lönar sig i slutändan, om det är priset 

eller kvaliteten. Då svarade Sjöstrand som man alltid ska göra att det är kvaliteten som är 

viktigast men i nio fall av tio så avgörs det alltid av priset, men då förhandlar företaget priset 

under förutsättning att det ligger på en viss kvalitetsnivå annars är leverantören inte med i 

matchen. Generellt sätt har kvalitetskraven ökat dvs. hygiennivån så att säga på 

kvalitetskraven har ökat. Generellt sätt och fler företag når upp till dessa krav och därmed blir 

priset det viktigaste.  

 

Intervjusammanfattning 

• Kan man se ett samband mellan dessa termer? Vilken kan vara den viktigaste 

variabeln för att uppnå kostnadseffektivitet eller liknade? 

Inköp och Just-In-Time hänger ihop, inköp hänger ihop med Supply Chain Management. 

Inköp är en del av Supply Chain Management för att få dem att fungera. Fusion däremot är 

lite annan del, det är liksom hur företag växer och blir större genom att gå samman. Givetvis 

fusionerar företag så står dem inför utmaningar hur de ska lösa sina gemensamma Supply 

Chains. Hur ska dem lösa gemensamma inköp men det är samma problemområden.  

Detta kan även sammanfattas med att företag arbetar med dessa synsätt idag och är medvetna 

om termerna och metoderna, men de kanske inte vet hur bra dem är på det. 

Analys och tolkning 

Här tolkas och analyseras teori med empiri där vi gör vår egen uppfattning hur dessa två 

paralleller dras till varandra eller skiljer sig från varandra.  

 

Enligt många ordlistor står fusion bland annat för att ett eller flera överlåtande bolag bildar ett 

nytt övertagande bolag, dvs. en kombination av företagen. Den säger även att fusion som 

ekonomisk term är ett sammangående mellan företag. Enligt intervjun med Patrik Graff så 

anser han att de inte har fusionerats men om man tittar på de variabler som finns i teorin dvs. 

drivkrafterna bakom en fusion som finns, men även att de har en horisontell integration då de 

samgående företagen levererar samma sorts varor. 
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De drivkrafter som är synbara i Colorama som tas upp i teorin gällande fusioner så kan man 

se drivkrafterna och motiven till att en fusion har ägt rum. Genom denna sammanslagning så 

har Colorama uppfyllt en hel del förhållanden och förändringar i företagets omgivning 

gällande krav på ökad storlek och resursbrist. Detta kan ses i figur 4 där det har lagts till 

variabler som kunde utläsas från empirin om Colorama.  

 
-Större och bättre sortiment 
-Kortare leveranstid 
-Utveckling 
-Konkurrens från leverantöres butiker 
 

 

Krav på  
ökad storlek

Förhållanden och förändringar i 
företagets omgivning

Resursbrist 

FUSION 

 
-Kampanjer, bättre marknadsföring 
-Avtal med leverantörer 

 

 

 
Tröghet 

Aktörers obenägenhet att 
revidera sina definitioner-Ej lika synbart  

 
Figur 4, Tre drivkrafter till horisontella fusioner i förhållande till Colorama 

 

I enlighet med NE.se så har en fusion ägt rum då en fusion kan definieras som; ”När tidigare 

självständiga företag överlåter sina tillgångar och skulder till för ändamålet bildat ett nytt 

företag”33. 

Genom detta kan det analyseras mycket som talar för denna sammanslagning genom de 

punkter som kan ses i figur 4. Trögheten som är den tredje drivkraften och ska relatera till hur 

företaget har lätt för att ändra sig är inget som är synbart i Colorama då de följer utvecklingen 

i omgivningen för att kunna växa med den och stanna som en viktig aktör på marknaden. De 

är medvetna om att utan ändringar så utvecklas inte företaget och ser det som en viktig del för 

at kunna vara ett företag att räkna med.  

De som skulle kunna analyseras vidare på detta tema är att kulturen i detta företag är den 

samma där inga negativa påverkningar gjordes då det är samma bransch de jobbar vidare i. 

Det som har gjort denna sammanslagning till det bättre är som Graff sa; ”Skillnaden är som 

natt och dag”, är att de kan styra sina leverantörer på ett helt annat sätt än innan för att 

tillfredställa kundbehovet tack vare är den nya storleken på verksamheten. Detta är ytterligare 

ett bevis på att Colorama följer det traditionella synsättet om prispress och hot om 

leverantörsbyte. 

                                                 
33 www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=176715&i_word=fusion 
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Sedan kan man även titta på det Sjöstrand nämnde i intervjun att skapa en gemensam 

plattform när man sammanslår företag till ett. Detta gjorde inte Colorama då de har sitt 

huvudkontor i Färgtemas gamla lokaler och kan inte analyseras då Colorama endast funnits 

sedan i början av året och än inte gjort sin första årsredovisning, även om uppföljningar görs 

kontinuerligt under året. Då Sjöstrand sa i sin intervju att de första sex månaderna är kritiska 

för en sammanslagning så är det inget som man kan se i Colorama då både Spektrum och 

Färgtema har samarbetat tidigare.  

Med Supply Chain Management teorin som mall så överensstämmer den inte på speciellt 

många punkter med Colorama. För att SCM fullständigt ska lyckas krävs bland annat en 

helhetsbild över flödena från första ledet till slutkunden där Colorama endast har bra koll på 

sina kunder och närmsta leverantör.  

På en annan punkt så utgår Colorama från det sugande systemet i och med att de lägger order 

mot sina leverantörer med vad som ska tillverkas, då man ser efterfrågan tydligare än 

leverantörerna. Tillföljd av Coloramas avtal som oftast innebär inleveranser dagen efter så 

utgår vi från att deras leverantörer har en viss bit av den avtalande mängden färdig 

producerad, för att kunna uppfylla sina åtaganden.  

Förtroende och intimt samarbete är en annan del av SCM som är viktigt och där Colorama har 

ett stabilt samarbete med sina leverantörer dock är det ytliga relationer. Dessa relationer 

bygger främst på att leverantören kunde tänka sig att leverera till ett, för Colorama, bra satt 

pris, långvariga samarbeten regleras av redan framförhandlade avtal samt leverantörens 

förmåga att ge offerter som Colorama eftersöker. Till följd av införandet av det nya IT-

systemet som företaget testar så kommer troligen samarbetet med leverantörerna bli mer 

motpartsförhållande och priset avgöra vem man gör affärer med, detta påminner liksom ovan 

nämnda jämförelser mer om det traditionella synsättet än Supply Chain Management. Dock 

kan införandet av deras IT-system medföra förbättrade informationsflöden men även material- 

och finansiellaflöden, med vilket som grund lättare kan ge information om flödenas 

helhetsbild.  

 

När vi jämför organisationen med Just-In-Time principerna, som behandlats i denna uppsats, 

så ser vi att Colorama i enlighet med dessa försöker eliminera ödslandet i dess olika former, 

bland annat har butikerna tack vare sina färgblandare kunnat minska svinnet då dessa har 

större sannolikhet att lyckas än den mänskliga faktorn. Även när det gäller lager så gör 

Colorama sitt yttersta för att minska sina lager i alla dess former, dock flyttar de endast sina 

lager till leverantörens vilket ger deras leverantörer högre kapitalbindningar. Dessa 
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kapitalbindningar finns kvar i flödeskedjan i enlighet med JIT, vilket medför andra kostnader 

för Colorama i enlighet med citatet "våra leverantörers kostnader är våra kostnader”. JIT 

bygger även på rätt vara i rätt skick i rätt i tid med rätt kvantitet, ser vi på Colorama ur deras 

kunders synvinkel så fungerar detta mycket bra där, det mesta sker i enlighet med JIT. När vi 

kollar åt andra hållet i flödet så ser vi att Colorama beställer och avtalar om rätt vara och dess 

kvalité och kvantitet, dock görs inga försök att få dem vid en angiven tidpunkt. Utan man 

nöjer sig med att man får leveranserna snarast med syfte på dagen efter beställning.  

 

Även när man med inköpsögon ser på Colorama så är de mer präglade av det historiska sättet 

där man pressar enskilda leverantörer och spelar ut dem mot varandra för att uppnå lägre 

priser. Dock måste de utvalda leverantörerna inte bara ha lägst pris utan de ska även uppfylla 

JIT principen med krav på rätt vara med rätt kvantitet och kvalité. Tillföljd av att man bara 

beställer när man har ett behov och tillföljd av att man inte vill ha lager, så beställer 

organisationer mer frekvent och inte speciellt stora batcher.  

Detta gör även att Colorama har beställningspunkter som man beställer vid, då en produkt 

endast finns i ett litet antalet i butiken. För att det ska fungera i enlighet med att dagen efter 

leveranser som de flesta av deras avtal med leverantörerna innehåller så bör deras leverantörer 

ha ett säkerhetslager så att man kan få ut varan enligt avtal. Coloramas inköpare har mer eller 

mindre givna svar på aspektfrågorna som nämns på sidan 18 i denna uppsats, dessa svar kan 

ses som ett hjälpmedel för Colorama för att bibehålla sina standarder bland varorna. Inköpen 

kommer att ske centralt med införandet av Coloramas IT-system men redan nu så har man en 

centralinköpsavdelning som förhandlar fram avtalen, detta för att få tillstånd inköpsavtal som 

har större volymer.  

Genom att Colorama använder sig av multiplesourcing vid sidan av deras huvudavtal så 

minskar man inte bara beroendet till sina leverantörer man kan även pressa priserna. 

Colorama har medvetet eller omedvetet tagit på sig två av de roller som beskrivs i 

inköpskapitlet. Dels så har man en utvecklingsroll då man i och med de sugande 

beställningarna efterfrågar produkter av leverantörerna, till exempel annan nyans av någon 

färg. Den andra rollen man är någorlunda klädd i är strukturrollen som påverkar 

leverantörsmarknadens struktur genom olika inköp. Man har sina leverantörer som man 

avtalar med och dessa varar i minst 12 månader vilket ger dessa jobbtillfällen, samtidigt som 

man beställer från andra leverantörer vilket kan medför att de kan ge en bättre offert när ett 

nytt huvudavtal ska tas fram. 
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Slutsatser 

Det har visat sig att Colorama till stor del inte följer riktlinjerna för de berörda teorierna. 

 

Enligt de variabler som står under teorin med Supply Chain Management är att den kedjan ska 

kunna räknas på och mätas upp i varje steg i flödet. Detta är något vi trodde från början att 

man skulle se tydligt och starkt av i Colorama då de styr sina leverantörer mer än vad de 

någonsin gjort tidigare. Enligt Sjöstrand så är det bästa att äga sina leverantörer vilket 

Colorama inte gör men eftersom de har blivit så pass stora så kan de kräva mer från sina 

leverantörer, detta går dock emot teorierna som säger att detta inte är en garanti för en 

fungerande relation.  

System som har utformats av och för Colorama kan liknas med ett VMI-system som gör att 

alla inköp läggs ut på deras leverantörer, där de med bäst pris för tillfället och har varan redo 

för leverans levererar till butikerna. Tillföljd av det systemet, om det lyckas, så kommer de 

längre ifrån leverantören än tidigare och kommer att kunna koncentrera sig mer på priset. Allt 

detta gör att de går mer från de nämnda logistikteorierna med undantag av att inköpen blir 

mer effektivare. Dock kommer troligen Colorama kommer att framhäva sig som ännu större 

och enad gentemot leverantörerna för att kunna pressa priserna. Sjöstrand säger att även om 

man ska koncentrera sig på kvalitén i varorna så kommer blir det i slutändan ändå att man 

tänker på priset, detta i enlighet med logistikteorin angående inköp. Detta för att 

leverantörerna har fått ett större tryck på kvalitén där nivån höjs. Det gör då att kvalitén är lika 

för alla då det konkurreras om priset och därmed kan Colorama koncentrera sig på priset.   

Avslutande diskussion 

Framtida forskning inom detta ämne skulle vara att se uppföljningen inom Colorama efter att 

de har funnit som eget företag. För att se om sammanslagningen har lycktas borde man vänta 

två till tre år för att därefter göra en uppföljning från en externs synvinkel. Med denna 

uppföljning skulle det kunna räknas på och kolla huvudsakligen om inköpen med mera har 

blivit effektivare. 
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Bilagor 

Ordlista34

Denna ordlista är den som konsultföretaget Establish använder sig ut av. 
 
Drop shipments 

Leveranser som utförs av en transportör till flera mottagare längs en viss slinga/rutt. 

Fusion 

Fusion i näringslivet sammanslagning av två eller flera företag eller verksamhetsgrenar med 

syfte att förändra och samordna ägande och kontroll över ekonomiska resurser. I strikt 

juridisk mening är en fusion en särskild form av samgående mellan aktiebolag eller 

ekonomiska föreningar, som innebär att den ena parten överlåter alla sina tillgångar och 

skulder till den andra och därefter upplöses utan likvidation. De särskilda reglerna för 

fusionsförfarandet har tillkommit för att skydda borgenärer, aktieägare och medlemmar. 

Gällande svensk lagstiftning, som återfinns i aktiebolagslagen (2005:551) och i lagen 

(1987:667) om ekonomiska föreningar, skiljer mellan tre fusionsformer: 1) när ett existerande 

företag övertar ett annat företags tillgångar och skulder; 2) när tidigare självständiga företag 

överlåter sina tillgångar och skulder till ett för ändamålet bildat nytt företag; 3) fusion mellan 

moderbolag eller moderförening och helägda dotterbolag. Om ett moderbolag eller en 

moderförening äger mer än 90 % av aktierna och rösterna i ett dotteraktiebolag kan detta 

förändras till ett helägt bolag genom tvångsinlösen av aktierna. 

Som ekonomiskt begrepp har fusion en betydligt vidare innebörd. Det inkluderar alla slags 

företagssammanslagningar oavsett den juridiska formen, både dem som innebär formell 

upplösning av det fusionerade företaget och dem som innebär förvärv av ett kontrollerande 

inflytande – i regel definierat som en majoritet av röstetalet (koncernförhållande) – i ett annat 

företag (totala fusioner). Vanligen avser en fusion i denna mening även samordning av 

verksamhetsgrenar genom t.ex. förvärv av filialanläggningar, dotterföretag etc. (partiella 

fusioner). En i ekonomisk analys vanlig distinktion mellan olika typer av fusioner utgår från 

vilka resurser som samordningen avser: horisontell samordning av identiska funktioner, 

vertikal samordning av olika led i produktions- och distributionsprocessen samt 

diversifierande fusioner med riskspridning som mål (konglomeratföretag). Fusioner är en 

                                                 
34 Establish (2006)  
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drivkraft i företagandets utveckling och spelar en stor roll i näringslivets omvandling och 

koncentration. 

 

Genomloppstid 

Den totala tid det tar att fullborda bearbetningen i en process, inklusive förberedelser, 

hantering mm. 

 

Just-In-Time (JIT) 

Ett synsätt och en planeringsfilosofi som står för en strävan att producera och leverera varor i 

precis den kvantitet och vid den tidpunkt som de behövs. Att tillämpa JIT-filosofi förutsätter 

att man kan arbeta med mycket korta ställtider och genomloppstider, att kassation är 

försumbart och att tillgängligheten hos maskiner och anläggningar är hög.  

 

Logistik 

Logistik är det fenomen som planerar, implementerar och styr flödet av gods, service och 

information från ursprungsleverantören till slutförbrukaren så effektivt som möjligt för att 

möta kundernas krav. 

 

Pull produktion/ Push produktion (Tryckande och sugande produktion) 

Ett dragande system som producerar och levererar efter faktisk förbrukning i processer nedströms. 

Inget skall tillverkas förrän externa eller interna kunder har uttryckt behov. Motsatta systemet kallas 

tryckande system "push" med tillverkning enligt prognos. 

Ställtid 

Tiden som krävs för att förbereda maskiner och andra produktionsresurser till att kunna utföra 

önskade operationer. 

 

Supply Chain Management (SCM) 

SCM innebär planering, implementering och styrning av aktiviteter i flödeskedjan, för att 

tillfredställa kundernas krav på ett så effektivt sätt som möjligt. SCM omfattar alla flöden av 

råmaterial, produkter i arbete och färdigvaror från ursprunglig leverantör till slutlig 

förbrukare. SCM innefattar också koordinering och samverkan med olika parter i 

flödeskedjan som leverantörer, logstikpartners och kunder. 
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Vendor-Managed Inventory (VMI) 

Då företaget låter sina leverantörer ansvara för beslut angående orderstorlekar och tidpunkter 

för order, vanligtvis baserade på att de får information om försäljning och lager. Målet är att 

öka lageromsättningen och minska brister i lagret. 
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Intervju-frågor till Colorama och dess anställda 

Information om Colorama 

Berätta lite om Färgtema och Colorama, allmänt. 

Använde ni er av någon extern konsultfirma för att förverkliga Colorama? 

Fusion-frågor (sammanslagning) 

Hur kommer det sig att ni börja styra för att gå över till Colorama? 

Hur gick processen till för att gå över, hur lång var den innan det beslutades? Från beslutet till 

att skyltar med mera var uppe i butik? 

Vad är de största anledningarna till detta byte och samarbete? 

Färgtema och Spektrum, gick de ihop eller var det någon som köptes upp? 

Vad var era mål med denna sammanslagning? 

Har eran sammanslagning uppföljt de mål ni satte upp? 

Hur har det påverkat på organisationskulturen? Uppstod det några konflikter gällande t.ex. 

roller? 

Inköp-frågor 

I och med detta samarbete, hur har det påverkat på era leverantörsrelationer? Har bytt, byter 

eller använder ni i stort sett samma leverantörer? 

Kunde ni styra era leverantörer mer i och med att den kvantitet ni köper in är större?  

Hur sköter ni inköp nu, förut mot nu? Blev det några förändringar eller förbättringar? 

Gällande era produkter, använder ni er av single sourcing eller multipli sourcing? Med single 

menas att leverantören levererar hela produkten och multipli att olika leverantörer gör olika 

delar av produkten? 

Vad är det viktigaste när inköps görs? Pris, kvalité  etc 

Hur beställer ni, stora batcher eller flera små batcher men oftare? 

 

Flödes-frågor 

Hur ser flödena ut nu mot innan? 

Har ni olika flöden beroende på produkt och säljsiffror? 

Hur många leverantörer har ni av samma produkter? 

Beställer butikerna från en extern leverantör direkt eller från ett centralt lager? 

Vet du om koncernen är med i någon flödesuninon eller alltså ett nära samarbete med 

leverantörer i flera led? Med det menas om ni har ett samarbete med leverantörens leverantör? 

Äger Colorama någon av sina underleverantörer? 
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Hur fungerar informationsflödet mellan er och era leverantörer men även inom Colorama? 

Logistik-frågor 

Använder ni er av något planeringssystem eller har planer på det som ska integrera butikerna 

tillsammans? 

Klarar era leverantörer av den nya kvantiteten för att tillfredställa behovet när det gäller 

kunder och eran marknadsföring som ni för med kampanjer? Då det brukar finnas ett samband 

mellan att marknadsföring och logistik är beroende av varandra. 

Vem är det som utför dessa leveranser och hur ofta kommer det till er? 

Har ni något centrallager eller lagerpunkter som ni använder er av? 

Hur ser er lagerhantering ut? 
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Transkribering till intervjun med Partik Graff 27november 2007 

 

Patrik: …..spektrum ekonomiska förening det var då lokal profilerade spektrum butiker dvs 

som Tumba järn. Sådan som inte marknadsförde sig som Spektrum, utan marknadsförde sig 

under sitt eget namn. 

 

Monika: Första frågan berätta lite om Färgtema och Colorama allmänt 

P: allmänt? 

M: Historik 

P: Vad ska man säga då då, Färgtema är ju frivillig färghandelskedja som ägs utav, ägdes utav 

sina medlemmar. 

 

M: Är det typ som kooperativt alltså? 

P: Nej det är ju inget sånt där kommunistisk verksamhet, det är ju alltså om man tittar på det 

sista decenniet så har det ju vart en franchise - hur ska man säga. Det har ju inte vart ett 

centralstyrt franchise koncept, men det har ju vart en verksamhet av franchise typ kan man 

kanske säga. Med den skillnaden att butikerna äger franchise givaren, oftast är det ju tvärtom. 

Då har man central organisation, som är vinstdrivande då o som säljer rättigheterna att 

använda sig utav varumärket liksom till exempel. Här är det tvärtom då, butikerna äger central 

organisationen som inte är vinstdrivande i det syftet mer än att de ska generera vinster till 

delägarna. 

 

P: Vad ska man säga mer då, Färgtema hade ju sitt ursprung egentligen ur en leverantör på 

färg. Så vi bildades ursprungligen ur Nordsjö Färg, som återförsäljarkedja. 

M: mmmm, Men det kommer jag ihåg. 

P: På den vägen var det ju då, o sen ville man ju framöver så vart det ju lite förändrade 

förutsättningar. Och sen vart det ju att vi ville väl försöka bli lite större och mer oberoende 

utav våra leverantörer och det var ju då vi börja fundera på Colorama. 

 

M: Men var det styrelsen i de då eller gjorde ni bara en swot-analys 
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P: Nämen det är ju så att… det är svårt att koncentrera att ta bakgrunden, men det är ju somså 

att omvärlden förändras ju.. 

M: Mmmm 

P: Man får konkurrens får andra, både inom landet och utanför landet. Det är leverantörer 

startar egna konkurrerande verksamheter man säljer direkt till slutförbrukare ifrån egna 

butiker osv. Så då vill man ju kanske för att få lönsamhet i butikerna helt enkelt så var man ju 

tvungen att göra någonting och det ända som räknas är ju storlek. 

 

M: Mmmm så då gjorde ni med andra ord en fusion näst kan man säga 

P: mmm fast ändock inte en regelrätt fusion  

M: -Utan mer sammanslagning….. 

P: - Ja precis, vi slog ihop fyra kedjor kan vi säga till en. 

M: Ah så det var ingen som köpte upp någon liksom. 

P: Näe det vart ju att, ja rent tekniskt så var det ju som så att dem här spektrum butikerna dem 

ingick ju i två olika bolag från början. Men där avvecklade man då det ena bolaget och vad 

ska vi säga, slog ihop den verksamheten med spektrum delen som fanns så att vi hade då två 

stycken delar i slutänden då. Och sen har vi då slagit ihop kedjorna då med ett gemensamt 

kedjekontor osv, det var ju första steget då att bilda en gemensam bas så att säga. Ja men det 

är väl ursprunget till det hela, så det är ingen som köpt upp någon annan eller tagit över någon 

och lagt ner någon annan. Utan det är två kedjor som slagit ihop sig en stor organisation. 

 

M: Hur lång tid tog det från själva beslutet när ni kom på att ni skulle ha den här basen till att 

det stod Colorama på alla skyltar? 

 

P: Vad ska vi säga nu? Ja vi bildade alltså Colorama, fan nu skulle man ju haft lite datum i 

bakhuvudet. Colorama som kedja drog vi ju igång först, det är ju första mars i år. 

M:Mmmm 

P: Innan dess så drev vi ju bägge kedjorna i regi från FiAB, Färgfackhandelnsinköps AB som 

heter Colorama nu då. Så det är ju under 2006, halva 2005 och 2006 så vi kan väl säga från 

1:a… 

Tina Graff: var det frenings börja som det. 

P: Nej det var ju färgtema från början, 

T: Jo jag vet men… 
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P: Om vi säger från det att vi såg möjligheterna att bli så här pass stora om vi säger att det är 

ju alltså inte så sent som 2005 kan vi nog säga. 

M: så två år tog det då ungefär. 

P: Vi kan väl säga det att tog från det att vi började diskutera till vi bildade FiAB till att vi var 

en färdig kedja så tog det nog ganska prick två år faktiskt. Det var väl det, knappt två år. 

 

M:  Största anledningen var egentligen att ja med konkurrenskraft, att bli större…. 

P: Ja anledningen det är ju alltså att det är bara storlek, det är volymer endast som räknas i den 

här branschen.  

M: Tycker ni att ni har följt upp dem målen att bli så stora på marknaden. 

P: Ja…. Vi har väl bara börjat än… 

 

M: Ja men hur känns nu så länge? 

P: Det är ju så att om vi tittar på marknadsandelar, vi växer ju mer än va marknaden växer om 

man säger så. Vi plockar ju marknadsandelar 

 

M: Har det påverkat er organisationskultur att gå ihop såhär, alltså med tanke på att man 

måste ha en styrelse. Eller var det bara… 

P: Det beror på hur man menar med kultur, för det är ju…. 

M: Ja det är ju samma kultur… 

P: Skillnaden…. Ja precis företagskulturen är ju den samma egentligen. Sen är det ju klart att 

allting blir mycket större. Det växer ju liksom med kvadraten på sig själv in princip va. Så att 

om man säger organisationen som helhet är ju samma men om man tittar på storlek så är vi ju 

ungefär lika många totalt sett centralt som när vi var bara färgtema. Så hela Colorama om man 

säger centralorganisation består ju av tretton personer. 

 

M: Vadå själva styrelsen då (eller)? 

P:  Nej, själva centrala organisationen. Ledningen eller vad man ska säga huvudkontoret. 

M: mm, och där sitter du också med. 

P: Nej, nej inte där….. nu ska vi sära på saker och ting. 

M: okej….. 

P: Antingen så har du, du har ju huvudkontoret. Det är ju själva dagliga driften, ledningen för 

kedjan. Där sitter ju VD, marknad, inköp ja hela den serven. Sen har du ju en styrelse som 

drar upp riktlinjerna för VDn hur han ska bedriva verksamheten, där sitter ju jag som en utav 
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sju då. Sen så har vi ju en valberedning, som ser till att det blir rätt människor i styrelsen som 

ser till att VDn sköter sig. Så så ser det ut. Så vi är ungefär lika många anställda i den centrala 

verksamheten som det var innan när vi bara var Färgtema. 

 

M: Men är det andra personer i den så eller? 

P: Till stora delar är det ju, det är ju några nya men mer än hälften är ju gamla Färgtema. En 

vi har bara en med oss ifrån spektrum. Så mer parten drivs, om man säger kedjan drivs ju i 

Färgtemas gamla lokaler och med Färgtemas gamla…. Ja ledning så att säga. *ring ring* Det 

blev ju den uppdelningen när vi slog ihop kedjorna så var så att färgtema skulle ta en del av 

ledningen och så skulle ju Spektrum ta en annan. Då vart det ju så styrelseordförande 

hamnade hos spektrum och VDn hamnade från Färgtema, o sen sas det ju upp en massa 

personal då när vi slog ihop. 

 

M: Så då egentligen uppstod det aldrig några konflikter med roller. 

P: Nej egentligen eller  konflikter är det ju kontinuerligt iom att det är en så stor verksamhet. 

Det är ju 210 svenska butiker och ett hundratal danska så att konflikter är det ju hela tiden. 

 

M: Så ni har inte gått över till Norge än? 

P: Nej alltså vi finns ju i Norge, men där har dem ju inte profilerat om butikerna. Utan dem 

har ju valt att börja med moderbolaget att namnändra där och så där i liten skala, inte vågat… 

kan väl säga att dem inte vågat ta steget fullt ut där att profilera om butikerna Men dem ingår 

ju i, om vi drar det här ett steg till vi har ju skandinavisk kedja också som inte är en kedja ska 

man väl inte säga men en inköps organisation. Som skandinaviska kedjorna, vad ska man säga 

det är som ett paraply över Colorama i Sverige, Danmark och Fargerike som den norska 

kedjan heter. Så det är som en inköpsparaply organisation kan man säga som vi samlar våra 

inköp i. Som vi då har…. Som heter Colorama Nordic då som vi har sitt säte i Danmark och 

där ingår ju Fagerike då som en utav delägarna så att säga. Så dem är ju indirekt delaktiga i 

Coloramas samarbete, även om dem inte heter Colorama i butik så att säga. 

 

M: Men det är ju precis som Woody i Huddinge. Man ser ju aldrig några Colorama skyltar där 

ju. 

P: Nej och där är det ju lite… där har vi ju lite andra problem genom att…. det där är en 

historia i sig just med dubbla kedjetillhörigheter. Det är ju också ett stort problem om man slår 

ihop flera olika kedjor som vi har gjort där. Men där är det ju mycket som kommer att 
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förändras till 2008 så vi kommer ju inte ha riktigt den problematiken utan det kommer i 

Woodys läge då då kommer det att krävas att det är en shop i shop lösning, en separat butik i 

butiken. Vi kommer ju inte acceptera att det sitter… 

M: …två skyltar… 

P: … nej, eller ja två skyltar kan det ju va bara inte står Woody på den ena Colorama på den 

andra höll jag på att säga… 

M: …. Ja som det står nu ja…. 

P: Precis, utan det ska va separerade verksamheter helt enkelt, så man kan hålla isär. 

M: Mmm, Det ska vara klart och tydligt liksom vem som äger vad 

P: Mmmm 

 

M: Ska du gå vidare då? 

Christer:  Mmm, kan vi göra, vad ligger vi på? 

M: Där.. 

 

C: Mmmm, Hur påverkas era leverantörsrelationer, efter att ni byte till Colorama då. Är det 

massa mer leverantörer? Eller har ni kvar samma? 

 

P: Vi kan väl säga som så att dem största problemen det är ju att, det viktigast vi säljer i den 

här branschen eller i färghandeln det är ju färg. Man är ju väldigt hårt bunden till en 

leverantör. Och där var det ju som så att vi hade en huvudleverantör på färg, spektrum en 

annan… och den ena huvudleverantören på färg ville inte vara med i det blivande samarbetet 

som sedermera blev Colorama. Och det innebar att vi fick alltså konvertera ett, vart kan det ha 

vart då… ett sextio sjutio butiker från Nordsjö till Alcro. Så det har varit stora förändringar på 

många leverantörs åtaganden. 

 

C: Men all er färg kommer från Alcro nu alltså? 

P: nej inte all, utan vi har ju alltså tre ben att stå på när det gäller färg: Alcro, Joten och sen 

har vi ett eget private label 

C: ok… Vad skiljer dem här färgerna ifrån varandra, är det någon special färg eller? 

P:  Nej det är ju…. om man säger olika, Alcro är ju ett väldigt inarbetat brett varumärke 

framför allt på målerit, yrkesmålerit. 

C: ok. 
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P: Medan Joten är starkt på konsument då, om vi tittar på framför allt utomhus färg är 

målning av fasader och liknande så är ju det ett oerhört starkt varumärke. Sen har vi ju egna 

privat brand produkter då som vi ansamlat som bara finns i våra butiker.  

 

C: Alltså ni har ett nära samarbete med dem antar jag, allt går direkt till honom. Hur beställer 

ni då, alltså från butikerna? Beställer ni via ett CL eller beställer ni direkt ifrån leverantör? 

P: Alltså precis det är lite beroende på leverantör men som regel alla avtal, eller mer parten av 

avtalen är ju skrivna direkt med producent så att säga så det går ju alltid direkt från tillverkare. 

Utom när det handlar om import varor, då går det ofta vi agenter. Men det är aldrig grossist, 

eller ofta ska vi säga inga grossister inblandade. 

 

C: Det är alltså rätt stora batcher också? Eller om du behöver just en burk färg beställer du en 

burk färg eller är det ofta…. 

P: …Ja det kan jag ju göra, det är ju en utav fördelarna med när man är tillräckligt stor kund 

man kan ju ställa helt andra krav på dina leverantörer oavsett om det gäller betalningsvillkor 

eller om det gäller leveransvillkoren eller vad det än nu handlar om. Så vi har ju alltså med så 

gott som samtliga leverantörer så har vi alltid minst en fraktfri leveransdag i veckan, då kan vi 

beställa i princip hur lite som helst. 

M: Men kan ni styra leverantörerna bättre än vad ni gjorde förut? 

P: Jajaja, fyfan det är ju som natt och dag. Utan nu kan vi ju peka på volymer så här ser det ut, 

och vill inte ni vara med så kan vi ju gå hit istället…. 

M:….mmmm ni styr flödena bättre ju…. 

P: jajaja, det är en helt annan grej. Nej för förut så var det ju så att leverantören såg ju 

enskilda butiker, dem såg man ju som en egen kund. Idag är vi ju en kund med, säg 310 

utlämningsställen om vi säger så. Så det är stor skillnad 

 

C: Okej, Hur funkade inköpen på färgtema förut? Är det några skillnader? 

P: Inköpen fungerar ju på samma sätt, bara det att avtalen var sämre. 

C: Det är så? 

P: Ja iom att du har en helt annan volym bakom dig så kan du ju ställa helt andra krav. Förr 

var det ju ofta så att ett inköpsavtal bara reglerade möjligheterna och rätten att handla från en 

viss leverantör sen fick du ofta deala själv med priser och villkor osv va. 

M: Butik för butik? 
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P: Ja precis, nu har vi ju alltså ett kedjeavtal som reglerar ner på minsta detalj, det kan röra allt 

ifrån typ leveransdagar, fraktfria leveransdagar och det kan reglera lagergenomgångar. Tex att 

vi har möjlighet att returnera sånt som vi inte kan sälja. Ja det är ner på minsta detalj helt 

enkelt, reklamation av transportskador. Allt. 

 

C: okej, utöver färgen då. Övriga  produkter har ni fler leverantörer där också eller är det olika 

där också? 

P: Vi har alltså ett 70-tal leverantörer totalt sett, så vi försöker ju aldrig bara ha en leverantör 

inom varugrupp. Utan du ska alltid kunna konkurrensutsätta en leverantör inom en varugrupp. 

C: Okej 

P: Så dem ska aldrig känna sig säkra bara för att du har ett avtal ska du inte bara köra på utan 

du ska alltid kunna bolla mellan två, tre, fyra minst. 

 

C: Vad är det viktigaste ni går på när ni gör inköp är det pris, kvalité? 

P: Det är en avvägd skala höll jag på att säga, så det är ju. Vi gör ju inte avtal med vad som 

helst om vi säger så. Utan det är ju kvalitén som är det viktigaste men sen ska det ju vara till 

rätt pris. 

 

M: Om man säger så här på era produkter, inom logistiken säger man single source eller 

multipli sourcing. Det innebär att en produkt… *ring ring* en produkt, ja att produkten går i 

flera led men genom olika leverantörer innan den kommer fram till er eller om man kör 

liksom bara en leverantör. Har ni sånt? 

P: Hur tänker du nu va, att det ska gå….. du tänker en central beställning som bollas ut? 

M: Det kan vara en central beställningen men för att produkten ska bli klar så kan olika 

komponenter komma från olika företag, tillverkare. Typ eran leverantör. Är det mycket så? 

P: Det där bygger ju på, om vi säger från butiksnivå pratar vi att vi är här nere och beställer 

uppåt centralt o sen bollar ut det…. 

M: …mmmm… 

P:  Ett sånt system kräver ju att man har ett gemensamt IT-system som fungerar. 

M: Och det har inte ni än? 

P: Inte än, vi håller på att ta fram det, alltså det håller på att provas ut nu i pilotbutiker så från 

februari ska vi…. 

M: ….men då blir det ett system som är bara Colorama…. 

P: Det blir ett rent Colorama system…. 
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M: ….så det blir inte Movex …. 

P: Nej nej nej. 

 

C: Har du någon produkt som ni förädlar? Alltså inom kedjan. 

P: Nej, det kan jag inte påstå. 

C: Det är så?.... 

M: ….men vem är det som tillverkar dem här grejerna det står Colorama på? 

P: Det är tillverkare ute på fria marknaden helt enkelt. Så vi tar in offerter från tillverkare som 

är intresserade av att va med tillverka. Så det är ju så att merparten av de produkter som vi kör 

som private brand tillverkas av våra ordinarie avtalsleverantörer.  

M: mmm, ok. 

P: Utom vårat private brand på färg då där vill dem inte vara med…. 

M: …. vem är det som tillverkar de då ? Har ni en egen leverantör? 

P:  Ah det är mindre företag som heter Colorex då… 

M: …och dem gör bara Colorama produkter just nu då? 

P:  Nej dem gör åt… många.  

M: ok, har ni ngt eget sånt här CL? *ring ring*  Du får svara. 

P: Det är det att vi haft lite trassel centralt, så dem ringer från hela Sverige… 

M: … svara då. 

P: Patrik! 

 

*Uppehåll och genomgång mellan intervjuarna medans P är i telefon, tillbaka igen efter 

~19min* 

 

P: Nu är jag här igen. 

C: välkommen tillbaka 

M: ska du äta din kalla mat nu? 

 

M: Era såna där Colorama produkter står dem på ett CL eller? 

P: Neä, det är ju så att vi försöker undvika allt som har med lager att göra iom att det är en 

kostnad. Utan det är bättre att låta leverantörerna hålla lager. 

M: ok så ni tar hellre dem här leveranskostnaderna? 

P: Det är ju frågan om vilket som kostar mest i slutändan…. 

M:…. Ja det vet ni ju kanske inte än… 
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P: Nä, så det får man ju se på sikt kanske det beror ju på liksom om… 

M: …Men vad skulle du hellre sett då, skulle du sett att man sätter upp lagerpunkter. Ett x 

antal runt om i Sverige. 

P: Neeä, jag tror ju snarare på att vi kanske att vi, danska delen av Colorama har ju 

grossistverksamhet i kedjan som är sin egen grossist på många produkter. Allt ifrån färg, 

penslar verktyg. Men det är ju inte… om vi säger den verksamheten är ju inte lönsam på det 

sättet att det är vettigt att hålla på. 

M: Ja det säljer ju inte så pass mycket att det är värt att ha ett lager. 

P: Det är ju klart att vi säljer, vi säljer ju så pass mycket. Men frågan är ju om ska vara 

leverantörer eller detaljister. Det är det som är frågan. 

M: Ah just det? Vi pratade precis om att ni har väldigt sen kundorderpunkt i den här 

branschen. 

P: Mmm 

M: Att tex färg blandar ni till tio minuter innan kunden får den. 

P: Mmmm 

M: Så ni ligger bara på vitt färg i lager…. 

P:…ja det bygger ju lite…. Just när det gäller färg det bygger ju på att vi kan inte hålla. 

Sortimentet kan vara väldigt brett utan att du behöver ha ett stort lager. 

M: Mmm 

 

P: Det är lite det de bygger på, att man ska…. Ja snabb leverans till kund. Du ska inte behöva 

ha samma kulörer tio stycke och sen kan du inte välja på något mer utan då får du beställa det 

ifrån tillverkarna. Så ska det inte vara utan allt ska gå och tillverka i butik liksom va, så man 

kan ha snabba leveranser. 

M: Men tapeter och sånt är det beställvara? 

P:  Det är ju samma där man har ju sånt som man omsätter mycket av det har man ju på lager. 

Men det är ju samma där, vi har ju såna avtal att vi har dagliga leveranser och det är ju samma 

där ska man ha mycket på lager så gäller det ju att man omsätter väldigt mycket. Går man ner 

och tittar på sortimentet på tapeter så är det ju så extremt brett så antingen måste du ju göra 

ditt sortiment mycket smalare eller så får man ta den varianten att man har en del 

beställningsprodukter. Men det går ju så snabbt det är ju en dags leveranser. 

M: Är dem här i närheten dem flesta eller? 

P: Nej vi har ju leverans… om vi säger dem flesta leverantörerna ligger ju inom Sveriges 

gränser men vi har ju en fransk leverantör…. 
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M: …. Och det är Carense…. 

P: Nej precis, det Tekicore heter dem. Men det är 3dagar från dem i Frankrike. 

M: Det är ju ingenting ju, 

P:Nää, så det går snabbt. Det bästa logistiken på tapet, där kan vi liksom beställa innan 18 så 

har du leverans dagen efter.  

M. Så ni har fått så pass bra, är det…. Hade ni så innan också? Eller är det pga avtalen nu? 

P: Nej alltså det är ju sånt som vuxit fram med tiden. Men det är en av våra avtalsleverantörer 

som har dem villkoren.  

 

C: Kan ni bestämma när leveranserna sker dagen efter? Ja alltså vi vill att bilen kommer vid 9 

eller kommer den under dagen bara. 

P: Det skickas ju Schenker eller ja… 

C: ..ok… 

P: Det är ju paketbilar så dem kommer när som helst under dagen. 

C: Ok 

P: Det är ju inte leverantörens egna transportbilar som kör utan det är DHL eller Schenker 

M: mm dem kör ju mycket precis som logistiken säger Just-In-Time. Det bestämmer…. du 

har säkert läst om det. Så ni har mycket efter den principen eller? 

P: Det är ju det det bygger på? 

M: Det är det va? Det måste vi skriva om i uppsatsen 

P: Nemen det är ju lite så va, du ska inte behöva hålla gigantiska lager utan det är ju bättre att 

dina leverantörer håller lager. 

C: det är ju så. 

M: mmm 

P: Lager kostar pengar 

 

M: Men ni har ju ett lager som jag har hört talas om. 

P: Nej men det är ju så iom att som vi, vi har leveranser två ggr i veckan ifrån de flesta 

leverantörerna. Vissa har vi ju dagligen från. Så varför ska man stå där med ett stort lager det 

känns ju meningslöst. 

M: Men vilka är det som tar leveranskostnaderna? Är det hela Colorama för alla butiker eller 

tar varsin butik hand om det…. 
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P: Nemen det är ju en kalkyl som leverantören får göra beroende på volym. Kan man 

kalkylera med en hyfsad teknisk grad så att man levererar få produkter men ofta så att säga. 

Så det är en kalkyl dem får göra…. 

M: Nej men jag menar vart går kostnaden på just Tumba? För era…. 

P: ….kostnaderna är ju inbakade i prislappen så det ser vi ju aldrig…. 

M: …. Ja just det så går det tillbaka till huvudkontoret men fakturan eller? 

P: Nej den går inte någonstans utan förhandlar vi fram ett avtal som heter…. Vad ska vi ta? 

leverans, 2 leverans fria dagar i veckan… 

M: ja just det så tar leverantören hand om kostnaden…. 

P:  ….ja då får ju leverantören kalkylera den kostnaden i priset på varan så vi ser den ju aldrig 

en specifik leveranskostnad. Utan den ligger ju i priset. 

M: Alltså om det blir problem sen går man till leverantören å säga…. 

P: med vad? 

M: men typ Schenker att det inte funkar. 

P: Mjo ja precis det är ju också en sak…. 

M: …men det är ingenting som du kan sitta och säga i deras avtal med eran leverantör. 

P: nej, det är ju därför man blir förbannad som Schenker här ringer till oss håller på och 

gnäller, va fan det är ju inte våra problem. Det är leverantörens problem… 

M: …ja, det är ju deras avtal… 

P: Ska jag hålla på att rodda med varför dem inte debiterar oss pallar liksom, det är ju inte 

vårat problem igen liksom det är ju leverantörens problem.  Och det är ju mycket sånt som går 

att avtalsreglera tex med transportskada då är det inte vi som ska ta diskussionen med 

transportören  utan det är våran leverantör som får ta den dealen. Utan dem får leverera nya 

varor så får dem lösa det där på egen hand. 

M:… så långt har det inte gått än… 

P: Jo alltså det händer ju va, säg att du har en pall som smashad då är det ju bara att vi nekar 

att ta emot den pallen, så ringer vi leverantören nu har eran transportör förstört eran pall här se 

till att det kommer en ny så skickar vi tillbaks det här. 

 

C: Ah just det har ni ngt samarbete med era leverantörers leverantör? På något sätt? 

P: Nej det kan vi väl inte säga, eller ja det beror på vad man menar för där är det ju också lite 

speciellt beroende på varugrupp igen. Som en färgleverantörs leverantör har vi inte små 

mycket att göra med likadant en tapetleverantörs leverantör däremot en…. Vad ska vi ta som 

exempel.. du har ju någonting som heter Alfala Kronholm tex som är en grossist rörelse som 
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har ju allt mellan himmel och jord det är verktyg och penslar….. o solrosfrön höll jag på att 

säga men textilfärger det är allt liksom. Där däremot har vi ju ofta ett samarbete med deras 

leverantör på produkten. 

C: Ok? 

M: hur ni vill ha det. 

P: Ja tex, om man säger i dem fallen som är mest gynnsamma för oss i butik är ju att vi har ett 

direkt avtal med tillverkaren av produkten. O sen så har dem ett leveransavtal med grossisten 

så vi har som ett tre parts avtal. Alltså vi handlar med samma villkor som om vi skulle ha 

handlat av importören eller tillverkaren bara det att grossisten levererar. 

M: mmm ok, men ni kan mer specificera mer vad ni vill ha… 

P:… alltså vi får ju den här snabba om man säger logistiken och även möjligheten att slippa 

köpa stora volymer. Då kan vi alltså köpa lite ofta till samma priser som om vi köper stora 

volymer. Det går direkt från fabrikanten…. 

M: …. Ni kan styra hela kedjan liksom…. 

P: Vi kan ju alltså styra våran leverantör att dem håller ett visst sortiment  som vi vill ha, det 

är det det handlar om egentligen. 

 

M: har du hört talas om begreppet supply chain management någon gång? 

P: Mja…nej det kan jag väl inte säga att jag har… 

M: …. Att man styr hela flödet fram till kund… 

P: Mjo men det har jag nog vart införstådd med några gånger. Men jo det har jag…. 

M: jo… För det kollar vi ju mycket på hur man styr själva flödet efter kunden hur den vill ha 

saker och ting för att den ska komma fram till dem. Sen finns det ju ett annat begrepp demand 

chain leadership, vilket anser du ni använder er mest av.  

P: Nej men det är väl så att om vi säger kunde, det beror ju på…. Hur man ska definiera saker, 

men det är ju klart att… om vi säger kunden. Att det är vi som är kund… 

M: … mmmm…. 

P: … det är ju klart att det är vi som styr våra leverantörer att leverera…. 

M: …ja…. 

P: .. efter våra villkor. Det är ju inte som säger hur dem vill att det ska bli klart, klart dem 

säger det men det accepterar vi ju inte. Utan det är ju våra krav styr…. 

M:…. Ja…. 

P:  ….leveranserna. det är ju dem avtalen…. 

M:… Ni styr ju liksom mot alla produktgrupper… 
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P:  Ja det blir ju så mer och mer att vi styr ju in leverantörerna efter våra önskemål pch det kan 

inte om vi tittar på färgleverantörer att dem tillverkar produkter som vi och våra kunder 

efterfrågar. För så har det ju inte riktigt varit jämt, utan ofta så är det så att tillverkaren, 

leverantören lever i sin egna lilla skyddade värld. Så presenterar han produkter han tror att 

marknaden behöver där försöker ju vi göra lite tvärtom vi efterfrågar lite mer hos 

leverantörerna vad marknaden eftersöker så att dem tillverkar….. 

M: ….. ja ni är liksom navet…. 

P:  Ja liksom det blir ju så att vi kan ju styra mer vad våra leverantörer producerar helt enkelt 

om vi säger så. 

 

M: vi ska fråga er logistik, har ni någon logistikchef eller logistikansvarig? 

P:   nej inte logistikansvarig, vi har ju inköp… om vi säger centralt då då så har vi ju 

inköpare…. 

M: …..och dem gör egentligen bara avtalen? 

P: Dem gör ju avtalen sen är det själva logistiken är ju upp till leverantören och slutkunden 

som är butiken. 

M: ja, ja just det ja så ni har bara en inköpare som sitter och förbereder avtalen egentligen… 

P: … ja vi har två inköpare som jobbar bara med inköp och avtal då?... 

M:…..Mmmmm…. Men dem köper inte in stora kvantiteter, utan det är bara butiken själv 

som beställer sen. 

P: Ja precis dem baserar hur ska vi säga. Dem baserar ju avtalen på dem volymer vi har ute i 

butikerna men dem köper ju inte in en konkret mängd färgburkar. Utan man förhandlar fram 

en volym som är kanske på en låt säga miljon liter färg. Så hr mycket färg…. 

M …. Mmmmm…. 

P: …behöver vi. Kan ni tillverka det till dem här pengarna som vi vill betala för det? 

M:… mmmm okej så dem sitter och gör prognoser egentligen som man lägger fram…till 

leverantör 

P: ja dem precis dem vet ju vilka volymer vi har och jobbar med varje år och den volymen 

styr ju avtalets utformnad . Är ju alltså avtalet för leverans på avrop, det är ju inte en leverans 

per avtal. Det ör ju inte så attd en här volymen ska vi ha nu, utan det är ju ett avtal som löper 

minst ett år. 

 

M: Kommer ni gå in mer fler butiker med det här Colorama? 
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P:  om vi säger som så här Sverige är ju täckt från norr till söder, vi finns i princip på alla orter 

vi vill finnas. Där emot kan det vara så att man kollar på lägen och byter lägen på vissa orter 

där man anser att man inte ligger rätt. Det kan ju vara så att en butik vi har kanske inte är rätt 

på en viss ort, man vill ju alltid ha den bästa representationen. 

M: Så ni har börjat göra uppföljningar? 

P: Jaja det har vi gjort redan från början så vi har järn kolla på vilka butiker som ligger var 

och var och vilka som kanske inte borde ligga där. Men vi har en plan för allt där, säg 210 

svenska butiker har vi, max 230 kanske vi kan ha i Sverige. 

 

M: när ni började planera Colorama använde ni er av någon extern konsultfirma som la upp 

prospekt för er? 

P: det kan man ju inte säga att vi gjort iom att vi skapat Colorama av befintliga butiktillstånd, 

det är ju vår kompetens som fanns inom Färgtema och Spektrum som lett fram till Colorama. 

M: Du sa i somras att ni kollat på JC och ngn dansk mat affär…. 

P: …Ja fast det var ju senare, då har vi börjat kolla på andra detaljhandlar i branschen hur dem 

lagt fram de det finns ju många JC HM MQ  MatAff i Danmark vad finns det mer. Ja det är 

väl dem som är störst och då har vi kollat på deras synergi effekter som drivit ett snäpp längre 

än vad vi är nu. Vi är ju bara i första skedet, av att lansera en ny kedjan sen finns det ju andra 

vägar längre fram. 

M: Får jag bara fråga en sak, var dem medvetna om ni kollade på dem? 

P: Medvetna och medvetna man kollar ju alltid runt bland branscherna… 

M:…. Men ni fick alltså inte deras rapporter… 

P:…. Nej nej nej sånt släpper dem ju inte, däremot finns det ju riskkapitalbolag som lyfter 

fram…. 

M…. så ni kollar på det också… 

P: mjo vi kollar på det… 

M…. men ni har inga nu? 

P: vi har några som vi jobbar med i första steget, någon from av kapitalisering blir det ju av en 

sån här lönsam kedja. Så blir det ju på sikt. 

 

C: Hur ser ägandet ut nu, är det som det var i färgtema att ni butiker äger….. 

P: Som det är nu är ju liksom så att varje butik äger en aktiepost i antingen Färgtema eller 

Spektrum. Dessa två i sin tur äger 50% av Colorama AB. 
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C: Jaha så Spektrum och Färgtema är kvar? 

P:  Ja dem är kvar men under likvidation, så vi håller ju på med slutfasen här då vi likviderar 

dessa två bolag och föröver aktiekapitalet till Colorama AB. Så butikerna blir direkt ägande. 

Så det är på gång, inom de närmsta månaderna är det klart. 

 

C: Se där, se där. 

M. vilka mer planer har ni…. 

P: Vilka mer planer? 

M: … ja skapa varuhus… 

P: nej men de närmsta planerna är täcka hela Skandinavien det är det som är plan då så vi ju 

på gång både i Norge och så i Finland. Men det krävs ju kapital så vi får ju ta in externa 

kapitalare. 

 

C: Men hur kommer det funka kommer koncernen äga butiken då? 

P: Det vet vi inte än, så långt har det inte gått än men det finns ju två spår att kedjan köper ut 

alla butiker eller att man driver de i princip som tidigare då…. 

M: …. Som 7/11 då eller…. 

P:  ja att det blir en hårdare styrd central  kedja där man har en stock 50-60 företags ägda 

butiker och ett antal fränschaise butiker på sidan om. Så det finns olika lösningar på 

problemet. 

M: Men det tar ni upp i  nästa årsredovisning eller… 

P: det är ju en ganska lång process innan man når dit vi har nog några år framför oss innan vi 

når dit. 

M: Men vilka är era konkurrenter nu då är det typ Tumba Järnaffär 

P: beror på hur man räknar konkurrenter, kollar man som så, så är ju alla som säljer… 

M… färg… 

P: ja någon av de produkter som vi säljer konkurrenter. Sen är ju frågan om det är en 

direktkonkurrent till butiken. 

M: Vilka är det så? 

P: ja det är det som frågan, 

M: ja för dem flesta har gått med i det här…. 

P: Nja… 

M: …. Utom Nordsjö… 
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P: i den biten av branschen så finns det 4 olika kedjor. Vi som är störst sen har vi ju Nordsjö 

detalj  sen har vi beckers nya hem och sen har vi Flügger. 

M: …..planerar ni på att kanske ta över dem då?... 

P: nej om vi säger så här då färgfackhandlsbranschen har ju varit väldigt styrd av 

färgleverantörerna det är det som är skillnaden mellan oss o våra konkurrenter. Nordsjö detalj 

ägs av Nordsjö, Beckers nya hem av Beckers och Flügger ägs av…. 

M…. Flügger… 

P: Mmm o Colorama ägs av sina butiker, vi är den enda fristående färghandeln på marknaden. 

M: Något mer du har att tillägga? 

C: hmmm, nej…. 

M: är det ok om vi mailar dig, tänkte att vi skulle intervjua Jocke också  

P: jodå. 

C: har ni ngt lager överhuvudtaget. 

M: japp där nere. 

P: Tapet lager kan vi ju säga. 

C: och det är stort eller? 

P:  Ja det är bergis på 20kvm…. Så det bygger ju på…en butik i den här storleksklassen ska 

ha snabba leveranser det funkar inte annars…. 

M: så ni kollade på det här japanska sättet? Alltså Just-In-Time då da. 

P: ja det är väl klart all detaljhandel bygger ju på det idag tar något slut så ska det in samma 

ögonblick i princip.  

 

C: tror ni att ni kan förhandla fram tidpunkter då butiken vill få fram era varor o få dem 

levererade? 

P: ja då får ju vår leverantörer förhandla med  

M:  Schenker eller dhl 

P: det är lättare om man kan liksom jobbar mot ett producerande fabrik som kan styra 

leveranserna på ett helt annat sett, men det är klart det är ju en kostnadsfråga. Klart vi skulle 

kunna säga, vi kan ta exempel Bauhauss dem tar ju inte emot vissa saker vid vissa tider så 

kommer du försent så får leveransen vänta till i morgon. Så det är klart det tänkte finns ju 

redan. 

M: Skulle ni vilja ha det som Bauhauss, det skulle ju under lätta för er eller för butikerna då. 

P: ja det är klart drömmen är ju alltid att leveranserna på förmiddagen och så vill ju alla ha det  

men det går ju inte…. 
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M: …om man inte köper upp leverantör…. Ja menar dhlbilarna som budbärare. 

P: Ja i princip kan man säga då ska ju alltid ut på samma gång och då har du ju inget resten av 

dygnet och det funkar ju inte. 

M: För HM har det ju så att dem har sina leveranser vid en viss tid. 

P: men kollar man lokalt som på Joten så som har sitt lager i sthlm så kan man ju styra bilarna 

på ett annat sätt då kan man säga klockan tre vill vi ha bilen och klockan åtta i Järfälla. 

 

M: Men alltid är ju egentligen under process iom att det kommer pallar och ni inte ens vill ha 

det. 

 

P: det är ju svårare att styra en leverans nere från GBG tidsmässigt än vad det är en från 

STHLM. Så det är ju så beroende av förutsättningar Men det är ju inte avgörande för oss. 

M: Men ni läste inte aldrig Toyota boken, JIT 

P: inte pärm till pärm men… 

M: för det är ju JIT guru. 

P: Men det är ju skillnad om du producerar saker att slippa ligga på massa jävla råvaror som 

liksom inte används 

M: mmm, ni har ju bra kontroll på att tillverka efter kundens behov på plats 

P: Ja det är en viktig del, men om vi ser på våra inköp det är väl där det är ännu viktigare. Att 

vi slipper lägga produkter på lager. Vi har ganska bra koll är vi nere på en viss 

beställningspunkt så beställer vi nytt, för då vet vi att det är slut när det nya kommer hem. 

 

M: Men det här IT-systemet, Coloramas ska det kopplas som ett erp-system till eller bmi till 

själva leverantören. 

P: Precis det är ju planen det är ju lite det, det bygger på. Att har vi ett centralt it system så 

kan vi alltså lägga ska vi ta ett exempel nu. Någon skitprodukt, golvtäckningspapp säg att det 

heter i vårat system golvtäckningspapp artikelnummer ”hej o hå”. Då kommer vi att lägga alla 

våra beställningar mot Colorama, sen fördelas det ut till leverantörerna av den produkten. Det 

innebär inte leverantörs unikt, det är inte Nisses papp som får leverera denna vara bara för att 

det är det artikelnumret. Det kanske är Papp AB för att dem har bäst pris just den veckan, så 

vi kommer ju aldrig att märka av det i butiken. Vi beställer våra varor centralt sen får den med 

bästa erbjudandet leverera. 

M: Och det går till erat inköp egentligen, som säger ja eller nej… 
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P:  ja vi kommer ju aldrig märka av det utan vi får det vi beställer. Det är nästa steg vi tar för 

att kunna styra leverantörerna ännu hårdare. Att vi är en kund med många utlevereringsplatser 

kommer bli ännu tydligare då, för då blir det Colorama som beställer. 

 

C: Har ni många olika speditörer som kommer hit med varor? 

P: vi har väl dem som finns höll jag på att säga, vi har väl schenker dhl och sen så är det ju va 

heter dem dls…. 

M: …dvs….  

P: dvs. 

 

C: hur ofta händer det att dem kommer med varor till er från olika leverantörer? 

P: Jo men så är det ju, transportörerna tänker ju så.  

M: Händer det? 

P: ja så är det ju alltid, dem ser ju att det är samma adress så dem samlastar. 

 

C: kan ni påverka vilken transportör som levererar era varor? 

P: Är det en stor leverantör anlitar han ofta flera transportörer, är det mindre leverantör har 

han ofta redan valt det leveranssätt som passar hans priser, om det nu är posten eller vad det 

kan vara. Om det inte fungerar kan vi påverka dem att byta på en viss ort. 

 

M: Får ni in era varor till era kampanjer? Kan dem leverera. 

P: Nu är det inga problem det var värre innan Colorama, för då var det dålig samverkan 

mellan marknad och inköp. Man vet inte riktigt va de andra håller på med. Men nu är det ju 

bättre koll. 

 

M: hur länge innan planerar inköp ni innan en kampanj 

P: Marknad och inköp planerar, om vi säger produkter det ligger ju ett halv år, ja mer än ett 

halv år innan kampanj. 

M: ok 

P: så det ligger fas, för ofta så kan det ju vara typ exempel såna här robot dammsugare från 

Kina. Då gäller det att man är ute i lite god tid. 

M: ja så man hinner… om den ska gå till alla 200 butiker 

P:  ja precis så det är lång fram förhållning, vi börjar ju planera kampanjerna ja det är ju ett år 

innan de ska genomföras  
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M: Hur ofta har ni dem här flygbladen egentligen? 

P: får se vad har vi haft vi har haft 11DR reklamer i år 

M:  redan? Sen mars? 

P: mmm, så DR11 gick ut i förra veckan. 

C: Vad står DR för? 

P: DR står för, antal ex eller? 

C: nej men du sa DR kampanj. 

P: Direkt reklam 

C: aha 

P: nejdå så vi skickar ut i år 180000 ex då, i bara våran butik. Så det är några ex, några skogar 

som är fällda. 

C: Betalar butiken för reklamen? 

P: Vi betalar mycket centralt där, vi har en symbolisk kostnad då på en krona per utskickat ex 

då. 

C: Har butikerna någon medlemsavgift till koncernen eller? 

P: nej vi har tagit bort alla former av avgifter från våra medlemmar, normalt sätt har man ju en 

fransaise kostnad per år för att vara med i kedjan. Men vi har valt att ta bort den efter som vi 

har haft hyfsad lönsamhet i kedjan samt andra kostnader så vi betalar ingenting för 

marknadsföring och sånt.  

 

C: Men hur funkar det om koncernen inte får in några pengar från butikerna, hur får den då in 

pengar? 

P: Det är ju som så här då att kedjan den drivs ju med hjälp av bonusintäkter från 

leverantörerna. 

C: ok, det innebär? 

P: Det innebär då att man har en central bonus på butikernas inköp, så hela kedjan drivs med 

leverantörspengar  

C: ok 

M: Men det ska ni ta bort sen eller, för att bli helt fristående? 

P: Tanken med att man har kedjan uppbyggd på det viset är ju att vi blir helt oberoende av 

omvärlden vi behöver ju inte ha en rundgång på pengar som man har i andra kedjor. För 

normalt så är det ju så att man tar in fransaise avgifter sen betalar man tillbaka köp trohets 

bonus till butikerna. Så det är bara en rundgång på pengar, o sen tar man betalt för 

marknadsföring etc. Men vi har ju valt att göra tvärtom då, vi tar då den centralersättningen o 
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så gör vi marknadsföring med en viss del, en viss del står administrationen mm. Det är helt 

själv finansierat så att säga utan att butikerna behöver bidra på något sätt mer än att handla 

varor. 

 

C: Väljer man styrelsen. 

P:  Det finns en valberedning som representerar aktieägarna , dem tillsätter en styrelse som i 

sin tur tillsätter en VD och ger denne direktiv. VDn anställer personal runt omkring sig 
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Frågor till Jan Sjöstrand, seniorkonsult på konsultföretaget Establish AB 

Fusion 

Vad är viktigt att tänka på vid implementering eller rättare sagt av själva sammanslagningen? 

Vilka konflikter kan uppstå inom och mellan företagen? 

Vilken del av processen är svårast att implementera? 

Hur är den optimala vägen som företag kan ta till sig? 

 Supply Chain Management 

Vad är viktigt att tänka på vid implementering? Är det beroende av bransch? 

Vilka konflikter kan uppstå inom och mellan företagen? 

Vilken del av processen är svårast att implementera? 

Hur är den optimala vägen som företag kan ta till sig? 

Just-in-Time 

Vad är viktigt att tänka på vid implementering? Är det beroende av bransch? 

Vilka konflikter kan uppstå inom och mellan företagen? 

Vilken del av processen är svårast att implementera? 

Hur är den optimala vägen som företag kan ta till sig? 

Inköp 

Vilka variabel ska man tänka på i huvudsak för att uppnå kostnadseffektivitet? 

Slutsats 

Kan du se ett samband mellan dess termer? Att vilken tror du är viktigaste variabeln för att 

uppnå kostnadseffektivitet eller liknade? 
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Transkribering till Intervjun med Jan Sjöstrand 29 november 2007 

Monika=M  Jan Sjöstrand=J 

J=Jaha 

M:Jag spelar in det det. Så jag slipper skriva så mycket. Då kan vi börja. Vi har fyra 

parametrar i vår uppsats, fusion, Supply Chain Management, inköp och JIT. För de går ganska 

mycket i varandra. Så vi tar ut tar ut dem lite, sen får vi se hur mycket av det som stämmer in 

på våran fallstudie. Vi tänkte ta en extern synvinkel från er eller rättare sagt från dig opch se 

lite hur konsulter tänker på det eller ser på det. Så vi kan börja med fusion. Kan du nåt om det 

eller har du varit med om sammanslagning av olika företag? 

J: O ja. 

M: Ni har det? Men vad jätte bra.  Så då jag kan börja fråga vad tycker du är viktigt att man 

ska tänka på vid implementeringen av själva sammanslagningen? Vilka parametrar man ska 

tänka på? 

J: Det absolut viktigaste är att, det spelar ingen roll oavsett i vilka branscher det gäller, utan 

det är att få två företagskulturer att sammanföra. 

M: Så det är kulturen? 

J: Allt annat kan du lösa, du kan lösa belöningssystem, du kan lösa praktiska bitar, 

infrastruktur, lokaler, IT men företagsskulturen är det.. Varenda gång som vi har gjort och vi 

har gjort tre fusioner konsultmässigt plus att jag har jobbat med flera där vi har fusionerat 

verksamheten. 

M: Just det. 

J: Och då underskattar vi alltid kraften i två företagskulturer.  

M: Så vilka konflikter, är egentligen hur man är mot varandra? 

J: Det är hur man är mot varandra, grundläggande värderingar, hur det är på jobbet, hur du 

jobbar. Du är ganska inlåst och insnöad på ditt sätt. 

M: Men eftersom du har varit med om detta flera stycken nu, vad tycket du är den optimala 

vägen för att klara av det på ett smärtfritt sätt? 

J: Att man skapar en ny gemensam plattform. 

M: Innan man överhuvudtaget börjar?  

J: Jag lärde mig rätt mycket. Jag hade en mentor som sa till mig. Han var en bondson från 

Trelleborg och han jobbade hela sitt vuxna liv med företagssammanslagningar och 

företagsförvärv. Och han har följt en grundläggande princip som han lärde sig på pappas 

bondgård utanför Trelleborg. 
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M: Ok. 

J: Att när dem skulle ha en ny galt till suggan på gården så gick det aldrig att ta galten och 

slänga in den i suggan stia utan var tvungen att ta suggan till en ny stia så bägge två kom in ett 

nytt gemensamt hem. Detta har varit hans ledarprincip i 20 år som verksamhetskonsult. Men 

så är det liksom. Vi gjorde ett misstag i den här senaste fusionen här nu. Vi slog ihop oss i 

våra gamla lokaler 

M: Med? 

J: Detta är våra gamla lokaler, Establish gamla lokaler och Arrigo fick flytta in till oss. 

M: Just det. 

J: Det är helt fel. 

M: Ni skulle flyttat ihop en våning upp eller nåt? 

J: Vi två skulle flyttat ihop in en ny lokal så att det inte fanns några gamla bindningar kvar. 

Nu har vi i för sig totalrenoverat det här. 

M: Mmm. 

J: Men det gäller att skapa en ny gemensam plattform.  

M: Men vilken del av den här processen, från att man börjar tänka på det till blir färdigt med 

fusionen, vilket är svårast? Under hela vägen. 

J: De första sex månaderna efter att du flyttat ihop de två verksamheterna. 

M: I nya lokaler då? 

J: Ja, eller var du än sätter den nya verksamheten. Det är de första sex månaderna. 

M: Har det hänt mycket att det aldrig gått ihop ens? Eller att det lyckas inte?  

J: Det finns många fusioner som har..  

M: Som till exempel? 

J: Som just nu jobbar jag med en uppbrytning av en fusion där.. 

M: Som inte funkade? 

J: Det är Coop Sverige, Coop Norge och Coop Danmark som trodde för fem års sen att de 

skulle gå och bilda Coop Norden och få ner de tre bolagen till ett gemensamt Coop för 

norden. Nu har man hållt på i ett år och försöka bryta upp. 

M: Det var en intressant synvinkel faktiskt. 

J: Man har försökt att få det gå ihop i fyra år, men det går inte. Så från och med årsskiftet så 

kommer svenska KF att äga 100% av Coop Sverige. Så det blir en Coop Danmark, Coop 

Norge och Coop Sverige och Coop Norden upphör. 

M: Det är intressant att du säger det eftersom vår fallstudie handlar om Colorama. 

J: Färgbutiken? 
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M: Ja. Färgtema och Spectrum gick ihop och blev ett. Nu planerar dem att ha Colorama 

Nordic, alltså Sverige, Norge och Danmark. Sverige och Danmark har gått ihop, Norge är 

jätte svåra. Har du sett om Norge är svåra business mans? 

J: Nää, dem har väl varit svåra eller nää. Jag tycker tvärt om att dem stora problemen uppstår 

mellan svenska och danska, generellt sett. 

M: Språkmässigt också då eller? 

J: Ja, språkmässigt och kulturmässigt. Vi är både mer språkligt och kulturellt mer lika norskar 

än vad vi är mot norskarna. Men danskarna, nordens araber som man kan säga, har en annan 

kultur. Det är väldig stor skillnad. Jag märkte det väldigt mycket när vi jobbade mycket inom 

SAS. SAS ägs ju av de tre olika länderna. 

M: Men hur lång tid tar det ungefär innan man märker inom en fusion att vi vill bryta upp? 

För den här en ny fusion/sammanslagning. 

J: Du har ju lagt ner så mycket energi i fusion/sammanslagning. Så du står ut.. 

M: Väldigt länge, för länge? 

J: Man kan säga att du står ut för länge. Jaa. Ja, du vill att det ska hålla. Du vill så gärna att det 

ska hålla. 

M: Dem här har precis gått ihop ju, och dem gjorde det i två år. Så nu är dem liksom i 

bebisfasen där allt är underbart och omsättningen går uppåt. Så det kan jag ta med i min 

analys.  

J: Ja. 

M: Men du gå vi till nästa ämne, Supply Chain Management. Det är typ samma frågor som 

jag tänkte fråga på varje. 

J: Mmm. Shoot. 

M: Vad är viktigt att tänka på vid implementeringen, beroende på vilken bransch dem ligger 

i?  

J: Vad menar du med implementering? Av en ny logistiklösning? 

M: Ja, av Supply Chain Management. 

J: Ja vid implementering har du förhoppningsvis tänkt igenom vilken bransch det är. Men vad 

som är viktigast att tänka på vid implementeringen är? 

M: Ja, eller innan? 

J: Det är att de ingående delarna i Supply Chain; leverantörer, företaget, kunden, kundens 

kund. Att alla har samma uppfattningar om hur den här Supply Chain ska fungera. Och att det 

finna förutsättningar att mäta i hela kedjan. Och att det verkligen fungerar. Det är väldigt få 

Supply Chains som är riktiga, det finns väldigt många nu som turnerar runt med budskapet att 
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Supply Chain är en utopi, det är väldigt få totala Supply Chains som får ihop helheten. Man 

mäter och styr på de enskilda delarna fortfarande. Möjligtvis vissa gränssnitt så luckras det 

upp, men Suply Chain Management är jätte svårt om du ska titta på en hel försörjningskedja 

från en ursprungsleverantör till slutlig kund eller konsument. Det är jätte svårt.  

M: Blir det lättare beroende på i vilken bransch man är? Typ detaljhandel eller? 

J: Det är inte i vilken bransch men hur branschen är konstruerad. T.ex så är det lättare om 

branschen är intrigerad med, te.x om vi pratar dagligvarusidan så tas den engelska Tesco upp 

som ett bra exempel som har en Supply Chain som fungerar jämfört med t.ex. Ica. Och varför 

är Tesco så framgångsrikt? Jo, för dem är mer integrerade, dvs Tesco äger både leverantör och 

äger steget framför sig. Ju mer intrigerade att man har starkare bindningar mellan kund och 

leverantör så större möjligheter att lyckas.   

M: Allt beror på hur bra du är på att styra leverantörer, det är där allt börjar? 

J: Nä. Det börjar med hur bra du är på att uppfatta kundbehovet. Du måste alltid börja där så 

att du och din leverantör har någonting gemensamt. 

M: Om inte det funkar så funkar inget rättare sagt? 

J: Nä, då levererar du fel saker. 

M: Mmm. 

J: Det är det absolut viktigaste, absolut viktigaste i hela Supply Chain. 

M: Det är den optimala vägen? 

J: Kundbehovet. Var överrens om ett gemensamt kundbehov. Det är däför vi talar om 

Demand Chain.  

M: Just det. 

J: Det är det som måste styra. Och sen ju mer intrigerad igenom hela kedjan desto enklare blir 

det. Men det är ändå svårt. I Sverige har vi inte särskilt många kedjor som intrigerade. T.ex på 

dagligvarusidan var Ica mer intrigerade förr då de ägde sina egna produktioner, dem ägde Bob 

och dem ägde en massa fabriker. Då kunde dem intrigera mer men nu handlar det om.. 

M: Så du tror inte att man kan intrigera med sina leverantörer om man inte äger dem? 

J: Jo, men det är.. Äger du dem så är det enklare. Jo, man kan men det är mycket svårt. Men 

det kommer mer och mer arbetssätt som gör det enklare att intrigera. Det kommer nya 

metoder, det kommer t.ex. VMI som en metod som gör att man med automatik knyts närmare 

till varandra av ett arbetssätt. Då är det inte ett avtal utan det är att har faktiskt dockat två 

processer till varandra. 

M: Mmm. Då går vi vidare till nästa som är Just-in-Time. Vad är viktigt att tänka på där? 

Beroende på bransch? Som Colorama jobbar väldigt mycket med Just-in-Time. Dem har lagt 
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kundorderpunkten typ 10 minuter innan kunden får sin vara. Så långt har de kommit. Dem 

blandar färg..  

J:  Det är att dem blandar färgen i butik? Men där är det ju skickligt.  

M: Ja, som har ju lagt kundorderpunkten så nära kassan man kan komma. 

J: Sen är ju frågan om hur mycket Just-in-Time det är om du tittar steg för steg bakåt. Hur 

mycket Just-in-Time är det med basfärgen in till blandningsverkstaden i butik. Är det Just-in-

Time eller bygger dem lager där? 

M: Nä, dem har inget lager. Det kommer liksom.. När det tar slut så beställs det och det 

kommer inom 24 timmar. 

J: Ok, men det är snyggt. 

M: Sen är det åkerier som det är problem såklart. Det är åkerier som är självständiga där 

emellan.  

J: Så det funkar inte alltid 24 timmar, då behöver du bygga ett litet säkerhetslager. För 

säkerhets skull. Då har du inte en riktig Just-in-Time lösning. Men Just-in-Time är ju, den är 

så självklar.  

M: Det är så mänskligt? 

J: Men godset ska komma när vi behöver det, när nästa steg i kedjan behöver det så ska det 

komma. Då eliminerar vi onödigt resursbruk.  

M: Det är det VMI ska underlätta att man slipper ringa varandra och maila hela tiden.  

J: Ja. Men VMI kan även vara så att godset kommer lik förbannat innan det behövs. För av 

någon annan anledning vill man bygga lager eller bygga en säkerhet. VMI är att man kommer 

överrens om hur lager skall fyllas på och när man ska fylla på. Så istället för att en inköpare 

ska ta kontakt med en försäljare och säger; Nu vill jag handla av dig. Så har man redan gjort 

upp det steget så det är bara det här inköp eller försäljaren som får order att fylla på. Så du 

kapar ett led men du gör samma arbete och ser till att det finns varor på lager.   

M: Mmm.    

J: Just-in-Time ser till att varan är kommer exakt när den förbrukas.  

M: Men varför lyckades japanerna så himla bra med detta? 

J: Japanerna har fått in en filosofi i hela sitt.. Just-in-Time hänger mycket också 

sammankopplat med Lean. Att jobba så resurssnålt som möjligt för dem har haft brist på 

resurser.  

M: Ja, just det. Absolut. 

J: Just-in-Time är ett resurssnålt sätt att jobba på.  
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M: Men det är.. Är det Just-in-Time resurssnålt som du säger eller är det för få ner 

lageromsättningen? 

J: Det är precis det samma. Vill du öka lageromsättningen och få ner kapital eller lagernivån 

och då blir det mer resurssnålt. 

M: Men vad är bättre, att sitta på en massa lager eller det bättre att få in det rakt in i? 

J: Ja, klarar du av att få det rakt in så att du vet hela tiden att du kan stå där utan några brister.. 

M: Är Sverige duktiga på det? 

J: Mycket varierande. Inte framstående nä.  

M: Inte som japanerna än?  

J: Nä. 

M: Jag har läst mycket artiklar om många som inte kan förstå det där filosofin än. De kan inte 

få in det i sitt dagliga arbete.  

J: Nä, för vi har inte haft den resursbristen som dem har haft. Vi har kunnat slösa med 

resurser. 

M: Aha, så det blir när man dras åt som man börjar tänka på ett annat sätt? 

J: Hela den japanska filosofin, allt från att tittar på hur dem bor och lever och utnyttjar ytor. 

Det finns alltså inte möjligheter. Här kan du.. Om du har ett lager som t.ex. ligger ute på 

vischan och du har dina 10 000 kvadrat och sen har du fyllt dem och då finns det ganska ofta 

där dem ligger så kan du bygga ut 3 000 kvadrat till eller 5 000 kvadrat till. Eller så kan du 

flytta till annat lager. Men i Japan har dem hela tiden haft en otrolig ytbrist så du har den här 

anläggningen och nu måste jag jobba smartare inom den här anläggningen.  Och får jag leta 

efter smartare lösningar som gör att jag förbrukar mindre resurser och tar mindre plats. Det 

tror jag har drivit fram mycket av dem och varför det kommit från Japan. 

M: Det är det logistiker tillämpar eller strävar efter, högsta önskan att det ska kunna bli så att 

man lyckas intrigera hela? 

J: Ja. Just-in-Time är ju.. Intrigation mellan företag är en förutsättning för att det ska kunna 

lyckas med ett Just-in-Time upplägg. Att företag har lyckats intrigera sina processer och bara 

inte har ett kontaktsförhållande att vi ska förhandla och vi ska shoppa ex av dig. Att man 

måste sluta kunden processer var dock.. 

M: Det ska inte bara vara ytligt?  

J: Nä. Arbetssätten måste gå in. Jag jobbar på detta sätt och innebär att jag jobbar på detta sätt 

för att vi ska kunna mötas mellan våra delprocesser. 

M: Mmm. 
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J: Kan du mötas kan du mycket väl tänka dig bygga upp ett VMI. Ehh Just-in-Time upplägg 

menar jag eller ett VMI-upplägg. 

M: VMI är det tanken att det ska bli som ett Just-in-Time system? 

J: Nä du kan göra VMI med Just-in-Time eller utan Just-in-Time. VMI är leverantörsstyrda 

lager. Ditt lager styr du inte själv utan det är leverantören som gör det. Och ni delar 

information som gör att han styr på det sättet som du vill ha det styrt. Då behöver inte du ha 

resurser för att styra det och han behöver sannerligen inte ökade resurser för han skulle ändå 

sålt dem här varorna till dig. Han fyller upp ditt lager och sen gör ni upp om när han tar 

betalningen antingen när han har fyllt på lagret eller när du hämtar ut från lager så får 

leverantören betalt.  

M: Nästa fråga handlar om inköp? Vad är det man ska tänka på inom inköp för att bli 

kostnadseffektiv? Vad är det man ska tänka på, är det kvalitet eller är det pris. Vilket lönar sig 

mest i slutändan? 

J: Jaa du. Då svarar jag som man måste svara och det är att det är kvalitet är givetvis det 

vikigaste. Men.. 

M: Med långsiktigt? 

J: Men som så man ska säga så brukar det vara i 9 av 10 fall handlar det om priset, men.. Men 

då förhandlar du priset under förutsättning att det ligger på en viss kvalitetsnivå annars är du 

inte med i matchen. Och generellt sätt har det ökat, alltså kvalitetskraven har ökat, 

hygiennivån så att säga på kvalitetskraven har ökat. Generellt sätt och fler företag har når upp 

till dem. Om det är fler leverantörer som når upp till dem så blir det priset som är viktigast. 

Förutsatt att dem uppnår den kvalitet så är det priset som är viktigt tycker jag. Dem är inte 

med matchen om dem inte uppnå det. 

M: Nä, det är sant. En slutsats av allt det här. Kan du se ett samband av detta, bland dessa 

fyra? Att det finns i varje företag egentligen? Typ omedvetet? 

J: Vad jag kan se samband mellan dem huvudorderna; inköp.. Inköp och Just-in-Time hänger 

ihop ju, inköp hänger ihop med Supply Chain Management. Inköp är en del av Supply Chain 

Management för att få dem att fungera. Fusion däremot är lite annan del, det är liksom hur 

företag växer och blir större genom att gå samman. Givetvis fusionerar företag så står dem 

inför utmaningar hur de ska lösa sina gemensamma Supply Chains. Hur ska dem lösa 

gemensamma inköp. Men det är samma problemområden.. 

M: Finns det företag som kan syssla med Supply Chains Management men har inte lyckats 

fatta att de har det tänket. Typ att dem har Just-in-Time men vet inte om det.. 
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J: Ja, Supply Chain Management jobbar med det på nåt sätt om du är en försörjningskedja 

men sen kan du vara olika duktig på det. Sen finns det väldigt många företag som inte vet om 

hur pass duktiga dem är.   

M: Och det är vad ni hjälper dem med? 

J: Det kan vi göra genom att göra en benchmarking på dem.  

M: Men tack Janne, det var jätte snällt med en intervju på en kvart. 

J: Det var inte illa det. ☺ 
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