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Abstract 
Collaboration between actors in the supply chain has previously been widely researched. In 
recent years, studies have investigated how the relationship affects the collaboration between 
manufacturers and the retailer in the supply chain. For example, it is illustrated that actors in the 
supply chain benefits when the collaboration builds on trust. A theory used to illustrate the role 
of relationships in the supply chain is the social capital theory, which includes three dimensions 
such as the relational dimension, the cognitive dimension and the structural dimension. The role 
of social capital theory in this study is put into context of a commonly investigated area of 
collaboration: collaborative planning and forecast. The aim of this study is to find implications of 
the social capital on the collaborative planning and forecast. Qualitative interviews of eight 
respondents was held, and the analysis is based on thematic findings from the interviews. From 
the research we find that the social capital that surrounds the collaboration has implications on 
the collaborative planning and forecast in terms of reducing uncertainty, affecting the efficiency 
which involves factors such as inventory and margins, and finally we argue that the social capital 
contributes to the managing of supply and demand. 
 
Keywords: Collaborative planning, Collaborative forecasting, Supplier-retailer collaboration, 
Enablers and inhibitors of collaborative planning, Social Capital in retail-supplier relationship, 
The role of social capital in supply chain 
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1. Inledning 
Denna studie avser att undersöka vilka implikationer socialt kapital kan ha på gemensam 
planering och prognostisering mellan detaljhandlare och dess leverantörer. Det sociala kapitalet, 
vilket McGrath & Sparks (2005) definierar som “aktiva förbindelser mellan människor, där 
förtroende, ömsesidig förståelse och normer delas, och som möjliggör samarbete”, kommer att 
behandlas utifrån teorin om socialt kapital. 
 

1.1 Bakgrund 
Företagsklimatet har genomgått en stor förändring under de senaste två decennierna i och med 
bland annat ökad teknologi och globalisering, vilket har resulterat i ökad konkurrens i 
affärsvärlden. För att möta den ökade konkurrensen har företag insett att de inte kan agera 
oberoende av varandra, utan måste samarbeta med andra aktörer i sin omgivning. Utveckling av 
informationsteknologier samt elektronisk data med tillgång till realtidsinformation har bidragit 
till möjligheten att strategiskt använda sig av informationsutbyte, vilket möjliggjort ett närmare 
samarbete mellan aktörer (Wu & Cheng, 2008). Mccarthy & Golicic (2002) menar att företag i 
en flödeskedja som samarbetar genom planering och prognostiseringen kan bidra till synergier 
som leder till förbättrade företagsprestationer. Gemensam planering och prognostisering i 
flödeskedjan kan definieras som: två eller flera självständiga företag som arbetar tillsammans 
mot ett gemensamt mål - för att svara mot kundens efterfrågan (Simatupang et al., 2002). Enligt 
författarna kan två företag som samarbetar på detta vis uppnå fördelar, vilket svårligen kunnat 
uppnås på egen hand.  
 
Som ett exempel har Wal-Mart, som bland annat verkar inom dagligvaruhandeln, ansetts som 
pionjärer när det kommer till att skapa samarbete och synkronisera aktiviteter med sina 
leverantörer. Genom att uppdatera och dela information kontinuerligt med sina leverantörer 
lyckades de minska sina ledtider, samt att lagernivåer optimerades (Hammond & Janice, 1993). 
Ireland & Crum (2005) hävdar att en av de grundläggande faktorerna bakom det lyckade 
resultatet var att Wal-Mart lyckades bygga upp goda relationer med sina leverantörer. Betydelsen 
av nära relationer mellan aktörer är något som har rönt allt mer uppmärksamhet då företag numer 
arbetar närmre andra företag i syfte att bibehålla konkurrensfördelar, flexibilitet och effektivitet 
(Nyaga, Whipple & Lynch, 2010). Son, Hillmer & Roden, (2016) hävdar att företag som bildar 
starka relationer med varandra har större benägenhet och möjlighet att förena sina intressen och 
mål.  
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1.2 Problemdiskussion 
Även om det har visat sig att gemensam planering och prognostisering mellan företag har 
potential att ge upphov till ömsesidiga fördelar, så anses det svårt att realisera detta i praktiken, 
dels på grund av skilda intressen; att de enskilda företagen i stor utsträckning vidtar aktiviteter 
som endast gagnar det egna företaget, och inte sällan görs detta på bekostnad av de företag som 
samarbetas med (Eksoz, Mansouri & Bourlakis, 2014). Möjligheten till samarbete gällande 
gemensam planering och prognostisering antas också vara beroende på vilken bransch som 
undersöks (Panahifar et al., 2015).  
 
Gemensam planering och prognostisering syftar till att alla aktörer ska engagera sig 
(Ramanathan & Gunasekaran, 2014). Danese & Kalchschmidt (2011) förklarar att det finns en 
problematik i att upprätta prognoser eftersom det är ett flertal faktorer som bidrar till en bra 
prognos, exempelvis den enskilda organisatoriska tillämpningen, samt olika möjligheter till 
samarbeten genom informationsinsamling. Vidare menar Danese & Kalchschmidt (2011) att 
tekniker för upprättandet av prognoser med lämplig datainsamling och bearbetning kan innebära 
positiva effekter för den berörda verksamheten av prognosarbetet, exempelvis tydligare 
kostnadshantering. Upprättandet av samarbete mellan organisationer kan enligt Boddy et al. 
(1998) leda till samarbetsproblem gällande planering och prognoser, då organisationer har olika 
uppfattningar om vad som bör prioriteras. Vidare nämns att aktörer kan underskatta hur 
tidskrävande det är och vilka kostnader som är betingade av denna typ av samarbete. Det gäller 
inte minst gemensamma prognoser för nyintroducerade produkter, då det finns lite eller ingen 
tidigare information som kan utgöra underlag (Boddy et al., 1998). 
 
Enligt Kampstra et al. (2006) är det bara en liten del av alla försök som ämnar att skapa 
samarbete gällande planering och prognostisering som lyckas. Kampstra et al. (2006) antyder att 
parter upplever sig tvingade till samarbete, och menar att det kan grundas i en diskrepans 
gällande målsättningar, eller att en part inte upplever sig ha tillräckligt med inflytande när 
riktlinjer angående samarbete upprättas. Daugherty et al. (2006) menar på ett liknande sätt att 
företag kan ha problem med att upprätta välfungerande samarbeten gällande planering och 
prognostisering på grund av svårigheten att hitta rätt affärspartner och att de misslyckas att knyta 
samman de gemensamma behoven.  
 
Sanders & Premus (2002) framhäver informationsdelning som en nyckelkomponent för 
gemensam planering och prognostisering. Enligt Sanders & Premus (2002) ses 
informationsdelning som ett “lim” som håller ihop företagens strukturer och som främjar 
flexibilitet. Dock är den information som delas inte till någon nytta om den inte är av kvalitet och 
kan användas av mottagaren. Informationen kan exempelvis blivit tillgänglig i ett för sent skede 
för att motparten skall kunna använda den, alternativt blivit ändrad så ofta att mottagaren inte 
upplever den som trovärdig. Ett sådant scenario kan innebära att informationsdelning blir 
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kontraproduktivt, då mottagaren använder sig av inaktuell eller inkorrekt information (Forslund 
& Johansson, 2007). 
 
Hudnurkar, Jakhar & Rathod (2014) förklarar att förtroende är en viktig aspekt för möjligheten 
för organisationer att ingå samarbete. Om parterna känner en hög grad av förtroende till varandra 
finns det en god möjlighet att uppnå ett väl fungerande samarbete kring planering och 
prognostisering. Avsaknad av förtroende mellan parter kan medföra att de aktiviteter och 
transaktioner som görs mellan parterna betraktas misstänksamt, att ena eller båda parterna 
upplever att de måste kontrollera varandras förehavanden (Hudnurkar, Jakhar & Rathod, 2014). 
Det kan avses avtalade leveranser eller information som delas eller andra samordnade aktiviteter. 
Det kan exemplifieras genom att en leverantör inte är realistisk gällande vilka volymer som kan 
levereras, när det kan levereras och vilken kvalitet produkten kan antas hålla (Barratt, 2004). 
Detta kan innebära negativa följdeffekter för mottagaren, som i sin tur kan få svårt att 
tillfredsställa sina kunders efterfrågan. Detta gör att mottagaren får lägga extra resurser på att se 
till att leverantören fullgör sina skyldigheter (Carey, Lawson & Krause, 2011).  
 
Småros (2007) undersöker hur samarbete ser ut mellan parter inom dagligvaruhandeln, med 
fokus på såväl leverantörer som detaljister. Småros (2007) menar att dagligvaruhandeln har 
anledning att intressera sig i att samarbeta gällande prognoser eftersom ledtider och 
lagerhållningen kan påverka detaljhandeln direkt. Därför kan dagligvaruhandeln gynnas av att 
engagera sig i samarbeten gällande gemensam planering & prognostisering med leverantörer 
(Eksoz et al., 2014, & Småros, 2007). 
 
En teori som har använts för att belysa den relationella betydelsen är teorin om socialt kapital. 
Enligt Social kapital teorin ses relationer som en form av kapital, som möjliggör utbyte av 
resurser. Det kan avse resurser som det enskilda företaget inte hade kunnat anskaffa på egen 
hand (Dyer & Singh, 1998, & Koka & Prescott, 2002). Det sociala kapitalet utgörs av tre 
dimensioner; relationell, kognitiv och strukturell. Den relationella dimensionen avspeglas i 
förtroende och engagemang mellan parter, kognitiva dimensionen avser delade normer och 
målsättningar, medans den strukturella dimensionen avser interaktionen mellan aktörer, som 
påverkar kommunikationen och möjliggör utbyte av resurser (Coleman, 1994, & Koka & 
Prescott, 2002). 
 
Tidigare studier genomförda av Cousins et al. (2006) och Krause et al. (2007) har påvisat en 
positiv korrelation mellan socialt kapital och förmågan för företag att samarbeta. Det har fått 
viktiga praktiska implikationer då företag i större utsträckning än tidigare verkar i komplexa 
nätverk, och där vikten av att skapa en god relation fått en allt större betydelse för möjligheterna 
att samarbete. Enligt McGrath & Sparks (2005) är möjligheterna för två aktörer att samarbeta 
avhängigt det sociala kapitalet. Krause et al. (2007) undersökte vilka positiva effekter den 
strukturella och kognitiva dimensionen hade på prestationsförmågan hos två företag, närmare 
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bestämt deras kvalitét, leveransförmåga och flexibilitet. Villena, Revilla, Choi (2011) studerade 
vilka negativa effekter de olika dimensionerna hade på relationen på lång sikt mellan två företag.  
 
Enligt Johnson et al. (2013) är forskningen kring det sociala kapitalets betydelse för samarbeten 
mellan företag begränsad, särskilt gällande planering och prognostisering. Teorin om socialt 
kapital berör hur relationer på interorganisatorisk nivå skapar ett socialt kapital (Koka & 
Prescott, 2002). Teorin kan bidra till att skapa insikt för vilken roll det sociala kapitalet fyller när 
detaljhandeln samarbetar med dess leverantörer (Carey et al., 2011). Vår studie har ett fokus ur 
detaljistens perspektiv, och kontexten är dagligvaruhandeln. Dagligvaruhandeln är intressant att 
undersöka avseende samarbete, och anledning är dels den korta hållbarheten hos produkterna 
samt den snabba omsättningshastigheten, vilket ställer stora krav på att detaljisten och 
leverantören lyckas koordinera sina insatser (Eksoz et al., 2014, & Småros, 2007).   

1.3 Bidrag 
Tidigare forskning har påvisat att gemensam planering och prognostisering givit upphov till ökad 
effektivitet. Det har även forskats kring faktorer som främjar och förhindrar gemensam planering 
och prognostisering, där vikten av att dela information, förtroende mellan parter, engagemang, 
samt gemensamma målsättningar har bland annat lyfts fram (Eksoz et al. 2014, & Småros, 2004, 
& Hollmann, Scavarda & Thomé, 2015).  
 
Dock har resultaten som framkommit av dessa studier betraktats som bristfälliga eller 
ofullständiga (Hollmann, Scavarda & Thomé, 2015). Hollmann, Scavarda & Thomé (2015) samt 
Eksoz et al. (2014) konstaterar att det finns en brist på empiriska undersökningar som studerar 
vilka implikationer dessa faktorer har på gemensam planering och prognostisering. Vidare är 
majoriteten av de empiriska studier som gjorts på området baserade på kvantitativ karaktär 
(Carey et al., 2011, & Villena et al., 2011). Vi avser därmed att skapa förståelse kring vilka 
implikationer dessa faktorer har på gemensam planering och prognostisering, genom att tillämpa 
teorin om det sociala kapitalet, vilket kan ses som det teoretiska bidraget. Undersökningen kan 
hjälpa praktiker att förstå vilka implikationer det sociala kapitalet har på gemensam planering 
och prognostisering, och därmed underlätta den gemensamma planeringen och 
prognostiseringen.  
 
 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att skapa förståelse för vilka implikationer det sociala kapitalet har på 
gemensam planering och prognostisering inom dagligvaruhandeln mellan detaljhandlare och 
dess leverantörer. 
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Genom att dela upp det sociala kapitalet i dess relationella, kognitiva och strukturella kapital 
frågar vi: 
 

- Vilka implikationer har den relationella dimensionen på gemensam planering och 
prognostisering? 

- Vilka implikationer har den kognitiva dimensionen på gemensam planering och 
prognostisering? 

- Vilka implikationer har den strukturella dimensionen på gemensam planering och 
prognostisering? 

 

2. Teoretisk referensram  
Nedan presenteras den teoretiska referensramen, där utgångspunkt tas i teorin om socialt kapital. 
Avsnittet avser att förse läsaren med insikt i teorin om socialt kapital, och insikt i teoretiska 
resonemang kring gemensam planering och prognostisering. Avsnittet avser också bidra till att 
läsaren ska få en förståelse för diskussioner kring gemensam planering och gemensamma 
prognoser ur tidigare forskning. Teorin om socialt kapital tillsammans med ett antal tillhörande 
begrepp samt en redogörelse för samarbete med gemensam planering och prognoser, kommer 
ligga till grund för undersökningens syfte och genomförande. Avslutningsvis kommer en 
sammanfattning göras för att redogöra hur teorierna och begreppen hänger ihop genom en 
analysmodell. 
 

2.1 Teorin om socialt kapital 

Företag som bygger nära relationer sinsemellan tenderar att i högre utsträckning utbyta resurser 
med varandra, än vad som kan uppfattas vid ytliga relationer (Dyer & Singh, 1998, & Koka & 
Prescott, 2002). Det skapar möjligheter för det enskilda företaget att få tillgänglighet till resurser 
som annars varit svårt att införskaffa på egen hand. Sådana relationer är värdefulla för företag 
och kan ses som ett socialt kapital (Koka & Prescott, 2002, & Lawson et al., 2008). 
     
Socialt kapital definieras som en tillgång, en funktion av den sociala relation som byggts upp 
mellan företag och dess medarbetare (Coleman, 1994). Socialt kapital kan vidare förklaras som 
graden av hur olika individer känner ett ömsesidigt förtroende och tillit för varandra. Förtroende 
och tilliten mellan parter kommer sedermera få avgörande inverkan på huruvida företag kan 
uppnå lyckade samarbeten (Carey, Lawson & Krause, 2011).  
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Teorin om socialt kapital kan användas för att skapa förståelse och förklara under vilka premisser 
två eller flera aktörer kan utveckla ett samarbete som gagnar båda parter (Carey, Lawson & 
Krause, 2011). Tesen enligt Carey, Lawson & Krause (2011) är att företag inte verkar oberoende 
av varandra, och vilkas målsättningar svårligen kan uppnås utan andra aktörers medverkan. 
Enligt teorin om socialt kapital förfogar företag och samhällen inte endast över tillgångar som 
kan tas upp i balansräkningen, utan man innehar även ett socialt kapital. Skillnaden gentemot 
övrigt kapital är att det inte kan byta ägare, utan det sociala kapitalet skapas i interaktion mellan 
individer och företag (Coleman, 1994).   
 
Teorin om socialt kapital understryker vikten av skapa en förståelse av sociala och 
beteendemässiga karaktäristiska i en relation mellan två aktörer. Det har hävdats att det är det 
mest betydelsefulla tillvägagångssättet att teoretisera kring företag som ingår i nätverk och som 
samarbetar (Adler & Kwon, 2002, & Carey et al., 2011, & Krause et al., 2007, & Villena et al., 
2010). Företag som bygger socialt kapital sinsemellan tenderar att dela med sig av varandras 
resurser i större utsträckning än företag som inte gör det, och att socialt kapital stärker banden 
mellan aktörer, generera förtroende som kan reducerar konflikter (Cousins et al., 2006, & Krause 
et al., 2007, & Lawson et al., 2008, & Min et al., 2008). Villena et al., (2010) menar också att 
parter som lyckas bygga upp socialt kapital, tenderar att engagera sig mer i varandras verksamhet 
och ser varandras behov, vilket i teorin skall rendera positiva effekter på samarbete. 
 
Inom teorin om socialt kapital benämns tre olika dimensioner av socialt kapital: strukturella, 
relationella samt kognitiva (Nahapiet & Ghoshal, 1998 & Carey et al., 2011).  
 

2.2 Relationella dimensionen 
Den relationella dimensionen handlar om förtroende, engagemang, välvilja, samt hur individer 
identifierar sig i de relationer som skapas mellan parterna, där förtroendet skapar värden och 
därmed anses vara en avgörande aspekt (Carey, Lawson & Krause, 2011). Relationen är något 
som byggs upp över tid genom interaktioner mellan företagens anställda. Relationer som bygger 
på tillit minskar risken för opportunistiskt beteende och främjar öppenhet och ömsesidighet 
(Coleman, 1990, & Tsai & Ghoshal, 1998). Nära relationer skapar incitament för parter att 
upprätthålla överenskomna normer. I denna kontext ses engagemang som ett känslomässigt 
tillstånd som förpliktigar parter att sträva mot gemensamma behov (Tsai & Ghoshal, 1998). 
Studier har påvisat att den relationella dimensionen är en viktig faktor för att uppnå väletablerade 
samarbeten (Carey et al., 2011, & Krause et al., 2007, & Lawson et al., 2008).  
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2.2.1 Förtroende 
En studie av Sherman (1992) visar på att en tredjedel av alla försök till samarbeten misslyckas på 
grund av brist av förtroende mellan parter. Förtroende bidrar till att såväl återförsäljare som 
leverantörer kan agera utifrån dess fulla potential (Kumar, 1996), och parter med högt förtroende 
för varandra tenderar att i större utsträckning kommunicera med varandra (Kwon & Suh, 2004). 
När båda parter känner förtroende för varandra kommer möjligheter skapas att dela information, 
att investera i att förstå varandras affärsverksamhet samt att ägna resurser åt den andra parten för 
att hjälpa denne (Kumar, 1996). Individer med förtroende för varandra är inte rädda för att dela 
information med varandra, och vidare upplevs att den information som tas emot är pålitlig. Parter 
som hyser förtroende för varandra har en benägenhet att se på affärsmöjligheter som en chans 
istället för en risk (Kwon & Suh, 2004).  
 
Enligt de Jong & Nooteboom (2000) kan förtroende mellan parter minska varandras 
transaktionskostnader. Anledning är att förtroende reducerar opportunistiskt beteende, som ses 
som den främsta orsaken till att transaktionskostnader uppstår (Villena et al., 2010). Sako & 
Helper (1998) menar att när parter hyser förtroende för varandra så försöker de inte utnyttja 
varandras svagheter eller agera opportunistiskt när den ena parten befinner sig i trångmål. 
Forslund & Johnsson (2007) menar att när parter inte hyser förtroende för varandra så får det 
konsekvenser i form av att parter spenderar mycket tid på att analysera och övervaka varandras 
ageranden; huruvida de uppfyller rätt standarder, eller att de genomför tidsödande inspektioner. 
Enligt författarna är detta något som hämmar varandras företagsprestationer, i form av att de 
resurser som finns att tillgå inte används effektivt, och att parter inte har tid att fokusera på att 
optimera sina egna processer. Detta då fokus ligger på att kontroller den andra parten. 
       
Vidare hävdar de Jong & Nooteboom (2000) att förtroende kan öka företagens flexibilitet, då 
förtroende reducerar osäkerhet och handelspartners inte behöver upprätta detaljerade kontrakt, 
som annars är tidskrävande och kostsamma. Jong & Nooteboom (2000) menar att när förtroende 
uppnås kan det ersätta formell och detaljerad styrning. Kumar (1996) förklarar att förtroende 
bygger på att en part i ett affärsrelation upplever att den andra parten är intresserad av dess 
affärsverksamhet, och att den kommer ta detta i beaktande innan den agerar i affärer med parten. 
Vidare förklarar Kumar (1996) att detaljhandlare som känner förtroende för dess leverantörer 
kommer fortsätta använda dessa leverantörer i stället för att leta efter andra utbudsmöjligheter.   
 
Sako (1992) menar att förtroende är ett ”sinnestillstånd, en förväntan av en part - att den andra 
parten uppträder och handlar på ett förutbestämt vis som är acceptabelt för båda parter.” Sako 
(1992) hävdar att förutbestämt beteende kan bero på flera olika saker och gör en distinktion 
mellan tre typer av förtroende. Den första typen avser ett ”kontraktuellt”, ömsesidigt förtroende 
gällande skriftliga eller muntliga avtal, som baseras på att handlingspartners upprätthåller att 
avlagda löften hålls. Den andra typen benämns ”kompetensförtroende”, det vill säga en förväntan 
på att handlingspartners uppfyller sina roller full ut. ”Kompetensförtroende” är en funktion av 
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vilka färdigheter handlingspartnerna besitter, såsom teknik och ledarskap. Den tredje och sista 
typen, ”goodwill förtroende” är mer abstrakt och refererar till ömsesidiga förväntningar 
angående engagemang gentemot varandra, som bygger på känsla av moralisk förpliktelse att 
upprätthålla samarbetet (Sako, 1992).    
  
Om exklusivitet mellan återförsäljare och leverantör kan skapas, det vill säga att samarbetet är 
unikt, är förtroende en viktig aspekt av affärsrelationen. Förtroende kan också vara begränsat i de 
fall som återförsäljaren och leverantören inte kan skapa en exklusiv affärsrelation, exempelvis 
om det handlar om produkter som en återförsäljare inte är den enda återförsäljare som 
tillhandahåller produkten för försäljning (Kumar, 1996).     

2.2.2 Engagemang 
Kwon (2004) förklarar att engagemang mellan parterna är en viktig faktor för att uppnå ett 
framgångsrikt samarbete. Om det däremot inte finns engagemang mellan affärspartners kan 
samarbetet bli ineffektivt i takt med att den enskilde parten kommer känna ett behov av att 
inspektera och kontrollera motpartens aktiviteter. Engagemang är viktigt i det sociala utbytet, 
och engagemang visas när en affärspartner anser att de pågående affärsrelationerna är så viktiga 
att det finns anledning att med maximal ansträngning underhålla dessa (Kwon, 2004). Enligt 
Nyaga, Whipple & Lynch (2010) kan engagemang generera informationsdelning, gemensamma 
relationella ansträngningar samt riktade investeringar, och detta kan också leda till förbättrade 
resultat och en tillfredsställelse i samarbetet. Nyaga, Whipple & Lynch (2010) förklarar också att 
engagemang kan leda till fördelar för båda parter i ett samarbete, och att långsiktiga partnerskap 
kan bidra till förbättringar för de involverade organisationerna. Engagemang mellan detaljister 
och leverantörer kan också manifesteras i en samarbetande kontext där leverantören kommer 
med förslag om nya produkter, förbättringsåtgärder i detaljistens verksamhet, samt erbjuder sig 
att ta ansvar för de transaktioner som görs dem emellan genom att ta ansvar för returer. Vidare 
kan engagemang visas genom att leverantören söker att anpassa sin produktion i enlighet med 
detaljistens önskemål (Forslund & Johnsson, 2007). 
 
Engagemang mellan parter kan bidra till att upprätthålla affärsrelationerna för att hantera 
oförutsedda omständigheter, exempelvis bristande kontrakt mellan parterna. Engagemang kan 
också utvecklas i de fall som de involverade parterna frivilligt engagerar sig i aktiviteter som 
gynnar de involverade parterna. När båda parterna engagerar sig i varandras verksamheter 
tenderar också förtroendet dem emellan att förstärkas Krause et al. (2007). När engagemang 
mellan parterna utvecklats är det viktigt att upprätthålla dessa, eftersom båda parter är beroende 
av affärsrelationerna. Detta innebär att parterna besitter en gemensam förståelse för vikten av 
relationerna (Nyaga, Whipple & Lynch, 2010).  
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2.3 Kognitiva dimensionen 
Den kognitiva dimensionen avser delade målsättningar, visioner, regler och värderingar mellan 
parterna i relationen. Dessa gemensamheter möjliggör för att skapa förståelse för varandras 
behov samt främja samordnade utbyten mellan parterna (Carey, Lawson & Krause, 2011).  
Delade normer och regler över hur arbetet bör bedrivas påverkar agerandet bland aktörer i en 
riktning som tjänar bådas intressen (Gulati et al, 2000). Enligt författarna tenderar gemensamma 
normer och regler att skapa harmoni, som undertrycker opportunistiskt beteende, vilket i sin tur 
medför att respektive part inte behöver lägga resurser på att kontrollera att motpartens 
förehavanden avviker från överenskomna.          
 
Den kognitiva dimensionen kan ses som en förenlighet mellan parter (Leana & Van Buren, 
1999), och delade målsättningar kan vara den faktor som förenar organisationerna (Tsai & 
Ghoshal, 1998). Enligt Leana & Van Buren (1999) har parter upparbetat ett kognitivt kapital när 
det finns ömsesidiga förväntningar gällande hur respektive part antas arbeta, och vilka aktiviteter 
som behöver vidtas för att uppnå gemensamma mål. Vidare manifesteras det kognitiva kapitalet 
när parterna förbinder sig att fullgöra sina löften (Leana & Van Buren, 1999). Parter som har 
upparbetat ett kognitiv kapital har via studier visat att det minskar risken för missförstånd och 
främjar möjligheterna att koordinera aktiviteter (Tsai & Ghoshal, 1998). Den kognitiva 
dimensionen ses som delade meningar mellan affärspartners som innebär att solidaritet skapas 
över tid. Detta motverkar kortsiktiga prioriteringar samt opportunistiskt agerande utifrån 
egenintresse (Coleman, 1990).  
              
Kognitivt kapital har som ovan förklarats visat sig rendera positiva effekter på företags 
prestationsförmåga. Ett uppbyggt kognitivt kapital underlättar utbytet av resurser och parter blir 
medvetna om den potentiella nyttan av att integrera och kombinera sina resurser (Nahapiet & 
Ghoshal, 1998, & Tsai & Ghoshal, 1998). Kognitivt kapital sägs också stärka parters 
engagemang att samarbeta, utnyttja synergier, samt förbättra varandras processer såsom 
leveransförmåga och kvaliteten på produkter (Gulati et al., 2000, & Inkpen & Tsang, 2005). 
    

2.3.1 Målsättningar 
Samarbetande organisationer behöver forma unika och integrerade målsättningar, för att bidra 
med lönsamhet (Lejeune & Yakova, 2005). För den enskilde organisationen kan det anses svårt 
att uppnå dess egna målsättningar, men i samarbete med andra organisationer kan den enskilde 
organisationens målsättningar uppnås (Hudnurkar, Jakhar & Rathod, 2014). 
 
Överensstämmande målsättningar innebär att olika affärspartners kan uppnå dess egna 
målsättningar genom att åstadkomma de målsättningar som samarbetet syftar till. Samarbetets 
målsättningar är beroende av de målkrav som skapats i samförstånd mellan de olika 
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affärsparterna, och överensstämmande målsättningar uppkommer när affärsparterna upplever att 
dess organisatoriska målsättningar sammanfaller med samarbetets målsättningar. För att 
långsiktiga samarbeten mellan affärsparter skall kunna genomföras anses överensstämmande 
målsättningar vara en viktig faktor, och därför är det viktigt att ansvariga chefer förmedlar den 
enskilde organisationens målsättningar vidare till övriga parter i samarbetet. Detta för att skapa 
ett effektivt samarbete (Cao & Zhang, 2011). Forslund & Johnsson (2007) menar att det kan 
finnas stora skillnader mellan partners målsättningar, bland annat på grund av olika finansiella 
förutsättningar eller skillnader i respektive företagsomgivning, och att det kan medföra att 
respektive parts målsättningar står i konflikt med varandra. 
 
Danese & Kalchschmidt (2011) förklarar att målsättningen med samarbetet blir en faktor som 
påverkar hur det faktiska samarbetet kommer se ut. Exempelvis kan samarbetet utgå ifrån att 
förbättra effektivitet och kan då tänkas baseras på utbyte av information, medan ett samarbete 
som utgår ifrån att företagen vill öka sitt individuella ansvar kan det behöva ta initiativ till 
gemensam planering och styrning, och därmed en betydande integration av verksamheterna 
(Danese & Kalchschmidt, 2011).   

2.4 Strukturella dimensionen 
Den strukturella dimensionen avser kopplingar och graden av interaktion mellan aktörer som 
möjliggör utbyten av resurser (Coleman, 1994). Koka & Prescott (2002) operationaliserar 
strukturellt kapital genom utbyte av information. Enligt författarnas synsätt är strukturellt kapital 
en funktion av att parter delar specifik information och annan kunskap. Det strukturella kapitalet 
manifesteras i form av att den information och kunskap som delas underlättar för parterna att 
synkronisera sina aktiviteter, och att eventuella problem som uppstår undanröjs tillsammans 
(Dyer & Nobeoka, 2000). Därtill hävdar författarna att kunskap och informationsutbyte 
sinsemellan tenderar att förbättra kommunikationen och genererar en bättre förståelse för 
varandras verksamheter.   
 
Den strukturella dimensionen kan tolkas brett, med såväl information som kunskap som 
strukturella faktorer. I vår studie väljer vi att avgränsa den strukturella dimensionen till 
informationsdelning, med grund i operationaliseringen gjord av Koka & Prescott (2002).   

2.4.1 Informationsdelning  
En nyckelfaktor för samarbete är att företagen delar information sinsemellan. Med 
”informationsdelning” avses att parter utbyter information mellan varandra. Den information 
som delas kan innefatta tillgänglig kapacitet, priser på produkter, lagernivåer, kostnader samt 
tiden det tar all leverera produkter (Simatupang & Sridharan, 2002). Det kan också handla om 
information angående efterfrågan eller operationella planer, i syfte att enas kring prognoser. 
Genom att dela information om efterfrågan; om slutkunden; från återförsäljare till leverantörer, 



 11 

har det visat sig ge markanta förbättringar. Detta i stället för att leverantörer endast skall förlita 
sig på ordrar om skickats av återförsäljaren. Informationsdelning kan på så vis reducera 
osäkerhet (Simatupang & Sridharan, 2002). 
 
Utvecklingen av informationsteknologin har möjliggjort att information kan delas i realtid. Det 
möjliggör för parter att skapa en databas med aktuell information om allt som händer i 
flödeskedjan, och det medför i sin tur möjligheter för parterna att fatta bättre beslut om 
produktionsplanering, resursallokering och genererar mer precisa prognoser (Huang, Lao & 
Mak, 2003). Enligt Huang, Lao & Mak (2003) kan informationsdelning bidra till en effektivare 
flödeskedja, samt konkurrensfördelar som inte hade kunnat uppstå utan samarbete.  
 
Genom att använda informationssystem kan exempelvis en återförsäljare dela med sig av 
information gällande efterfrågeprognoser till leverantörer och på så vis reducera osäkerhet. 
Informationen ses utifrån leverantörerna perspektiv som en värdefull resurs som möjliggör för att 
producera och leverera i tid, vilket skapar positiva synergieffekter i flödeskedjan (Zhu & Sarkis, 
2004, & Cao & Zhang, 2011). 
 
Att dela information mellan parter är en förutsättning för ett väl fungerande samarbete. Dock är 
informationen inte till någon nytta om den inte är av rätt kvalitet (Forslund & Johansson, 2007). 
Med kvalitet åsyftas till vilken grad information som utbyts mellan parter möter det verkliga 
behovet (Forslund & Johnsson, 2007). Enligt Forslund (2004) så räcker det inte med att 
information gällande prognoser delas mellan parter. Hur motparten tolkar informationen och 
använder densamma beror på kvaliteten på informationen. Den information som förmedlas kan 
exempelvis blivit tillgänglig i ett för sent skede för att motparten ens skall kunna använda den, 
alternativt blivit ändrad så ofta att mottagaren inte upplever den som trovärdig (Forslund & 
Johansson, 2007). Enligt författarna kan informationen som förmedlas delas upp i fyra typer som 
avgör kvaliteten på densamma: Att informationen är i tid, precis, lätt tillgänglig, och trovärdig. 
 
I tid menas att mottagaren får information i överenskommen tid eller när den efterfrågas. Med 
precis avses i vilken utsträckning det finns uppenbara misstag i den. Prognoser är i sin natur 
grundade på antagande om framtiden, och vissa felmarginaler är att räkna med, men information 
som innehåller uppenbara misstag medför merarbete för motparten som måste korrigera detta 
innan det förs in i sina it-system. Lättillgänglighet menas att informationen kan inhämtas utan att 
motparten behöver vidta några extra åtgärder, såsom att manuellt för in informationen i systemet 
för planering. Med trovärdighet menas att sannolikheten för att informationen skall ändras är 
liten (Forslund & Johnsson, 2007).  
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2.5 Risker med socialt kapital 
Även om det finns uppenbara fördelar för parter att bygga socialt kapital, har det även 
uppmärksammats att det kan innebära risker med att bygga för mycket socialt kapital (Adler & 
Kwon, 2002; Villena, Revilla, Choi, 2010). Villena, Revilla & Choi (2010) menar att samarbeten 
gällande gemensam planering och prognostisering, utöver värdeskapande, kan innebära negativa 
effekter samt risker i affärsrelationen. I situationer där parterna har upprättat en välarbetad 
affärsrelation, kan det upparbetade sociala kapitalet leda till att parterna agerar mindre objektivt 
(Villena, Revilla & Choi, 2010). 
 
I och med detta kan för mycket socialt kapital i affärsrelationen bidra till ett ineffektivt sätt att 
använda resurser (Villena, Revilla & Choi, 2010). Vid en viss punkt i ett ökat samarbete inom en 
affärsrelation, börjar värdet av ytterligare information att avta. Den information som utbyts kan 
komma att bli överflödig, och om det finns för mycket information tillgängligt kan det bli för 
tidskrävande att ta beslut angående informationen (Adler & Kwon, 2002). Vidare kan överdrivna 
samarbeten, med redan etablerade informationssystem med en viss leverantör, innebära att 
köparen kan gå miste om potentiella bättre leverantörer (Kern, 1998). Samtidigt kan också det 
överdrivna samarbetet begränsa kunden att fokusera på förbättring av dess egen verksamhet. 
Överflödig information kan skapa strukturella hämningar på beslutsfattare om det finns 
begränsad möjlighet att ta till sig samt sortera den information som finns tillgänglig. Det kan 
därmed vara av vikt för beslutsfattare att förstå att all information som finns tillgänglig inte 
heller är viktig för att ta effektiva beslut. Det är också av vikt att beslutsfattare i verksamheter är 
medvetna om dessa risker som ett överdrivet samarbete kan medföra, och att det kan invagga 
aktörer i falsk säkerhet (Villena, Revilla & Choi, 2010). 

2.6 Gemensam planering och prognostisering 

I den allt mer konkurrensutsatta marknaden har företag insett att de måste bemöta kundens 
efterfråga allt mer skyndsamt. Den slutgiltiga kunden kommer välja de företag som kan leverera 
produkter i tid och med hög kvalitet. Kunders allt mer skiftande preferenser gällande produkter 
har föranlett företag att erbjuda ett mer vidgat utbud. Det har ökat osäkerheten och svårigheten 
för företag att prognostisera efterfrågan, särskilt när det kommer till produkter med korta 
livscykler, såsom dagligvaror. För att kunna matcha efterfrågan med utbud behöver företag 
samarbeta med företag i (Simatupang & Sridharan, 2002). 
  
Även om det har visats sig att samarbete i flödeskedjan har potential att ge upphov till 
ömsesidiga fördelar, så har de visats sig svårt att realisera detta i praktiken, på grund av skilda 
intressen; att de enskilda företagen i stor utsträckning vidtar aktiviteter som endast gagnar det 
egna företaget, inte sällan på bekostnad av andra företag i flödeskedjan (Eksoz et al., 2014). 
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För att olika parter ska kunna samarbeta och dela information med varandra och på sätt bidra till 
varandras processer, krävs ett samarbete genom planering och prognostisering (Danese, 2006). 
Att samarbete gällande planering och prognoser görs mellan företag bygger på grundtanken om 
samarbeten inom flödeskedjan, där minst två parter genom samarbetet uppnår 
konkurrensfördelar och större vinster än om ett samarbete inte genomförts (Hollmann, Scavarda 
& Thomé, 2015). Hollman, Scavarda & Thomé (2015) förklarar att tanken med att samarbeta 
gällande planering och prognoser på en inter-organisatorisk nivå är att möjliggöra för 
tillverkande företag och aktörer i detaljhandeln att gemensamt skapa prognoser för att kunna 
planera verksamheten. Förutom samarbetet med just prognosen så behöver det också fokuseras 
på att planering sker genom samarbete. 
 
Gemensam planering och prognostisering spelar en viktig roll för samarbetet i flödeskedjan, 
vilket kan bidra till att förbättra relationer mellan parter genom just planerandet, där faktorer som 
informationsdelning, risker, fördelar, kostnader och sammansvetsade prognoser är viktiga. 
Utifrån dessa utgångspunkter kan organisationer planera såväl produktion som lager. Samarbete 
genom planering och prognostisering kan förbättra samarbeten hos handelspartners genom att 
samarbetet bidrar till att eliminera utbud- och efterfrågeosäkerhet, och värden till slutkunden 
skapas (Hollmann, Scavarda & Thomé, 2015). Möjligheten att effektivisera flödeskedjan 
grundas i att samarbetet lägger stor vikt vid att efterfrågeinformationen delges till de olika 
parterna i flödeskedjan (Panahifar, Byrne & Heavey, 2015). 
 
Informationsdelningen som sker mellan parterna i samarbetet innebär ett sätt att hålla nere 
lagernivåer, och i samarbetet bidrar alla involverade parter genom att dela med sig dess expertis 
för att skapa den bästa möjliga prognosen. Information kring försäljning, marknadsföring 
produktion samt inköp bidrar till att gemensamt utforma prognoser. Parter med fokus på 
försäljning och marknadsföring bidrar till prognosen genom information kring kampanjer och 
marknadstrender, medan parter med fokus på produktion och inköp bidrar till prognosen genom 
information tillverkningskapacitet och utbud. Prognosen blir därmed en funktion av all insamlad 
information från olika affärspartner (Simatupang & Sridharan, 2002). Genom att samarbeta med 
prognosen, genom att delge kontinuerlig information, minskas ett företags beroende av historisk 
data. Historisk data tar inte hänsyn till rådande marknadstrender och kan därför bli missvisande 
eftersom det inte är säkert att historien upprepar sig. Däremot kan historisk data också vara 
relevant, för att den på lång sikt kan vara användbar, eftersom en jämförelse i marknadsandelar, 
budget och kampanjer kan göras. Att följa en typ av konsensus vid prognosskapandet säkerställer 
möjligheten att alla funktioner i samarbetet fungerar (Helms, Ettkin & Chapman, 2000). Småros 
(2007) konstaterar en grundläggande princip för samarbete gällande prognoser: att båda parter 
skall gynnas av samarbetet. Småros (2007) poängterar även att aktörer inom detaljhandeln ofta 
besitter en makt inom branschen, och att de därigenom gynnas oavsett samarbete, och att de inte 
behöver ingå samarbete med leverantörer för att dra nytta av effektiva ledtider inom 
flödeskedjan. 
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Panahifar et al. (2015) diskuterar faktorer som möjliggör samt motverkar implementering av 
samarbete genom planering och prognoser. En hög grad av förtroende samt information är de 
främst undersökta faktorerna som bidrar till möjliggörandet, där information anses ha ett flertal 
egenskaper som bidrar till minskad osäkerhet och ökad flexibilitet. Möjliggörande faktorer antas 
vara varierande beroende på vilken bransch som studeras, samtidigt som det är viktigt att 
beslutsfattare inom organisationerna är medvetna om vilka faktorer som är möjliggörande 
(Panahifar et al, 2015). De faktorer som kan motverka implementeringen av samarbete med 
planering och prognoser kan bland annat vara: att parterna inte har samma målsättning, att 
efterfrågesituationen inte är varierande, begränsat förtroende samt svårigheter att se de 
ekonomiska fördelarna (Panahifar et al., 2015). Enligt Panahifar et al. (2015) anses den största 
begränsande faktorn vara begränsat förtroende.  

2.7 Teoretisk sammanfattning - en analysmodell 
Syftet med studien är att skapa en förståelse för vilka implikationer det sociala kapitalet har för 
den gemensamma planeringen och prognostiseringen. Teorin om det sociala kapitalet 
understryker vikten av att förstå de sociala och beteendemässiga karaktäristika som en relation 
bygger på, och är ett användbart sätt att teoretisera kring gällande samarbeten mellan 
organisationer (Adler & Kwon, 2002). När socialt kapital byggs upp mellan affärspartner stärks 
banden mellan aktörerna och parterna kan komma att engagera sig i varandras verksamhet. Det 
kan yttra sig genom ett större utbyte av resurser, vilket i sin tur kan innebära positiva effekter på 
samarbetet. Teorin om det sociala kapitalet är som ovan beskrivet, baserat på tre dimensioner: 
relationella dimensionen som bygger på förtroende och engagemang, kognitiva dimensionen som 
baseras delade målsättningar, visioner, regler, samt att parter har vetskap om varandras behov. 
Den strukturella dimensionen bygger på de kopplingar och den interaktion som sker mellan 
parterna, och vår tolkning är främst hur och på vilket sätt informationsdelning sker mellan parter. 
Enligt teorin påverkar de tre dimensionerna möjligheterna att gemensamt planera och 
prognostisera.  
 
Nedan presenteras en modell som illustrerar tillämpningen av teori för det valda 
problemområdet. 
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Egenkonstruerad analysmodell 

3. Metod samt vetenskapligt förhållningssätt  
Föreliggande avsnitt ämnar att ge läsaren förståelse för studiens ansats samt tillvägagångssätt. 
Intentionen med avsnittet är att ge läsaren möjlighet att bedöma studiens trovärdighet. Vidare 
diskuteras hur studiens resultat har uppnåtts, och i anslutning till detta förs en kritisk diskussion 
kring vissa metodiska överväganden och vilka potentiella implikationer det kan tänkas inneburit 
för studien. 

3.1 Ämnesval 
Studies ämnesval har varit något som har utvecklats under arbetets gång. Författarna till 
föreliggande studie har arbetat inom dagligvaruhandeln och har på olika plan haft kontakt med 
leverantörer. I sina arbeten har författarna identifierat att det inte sällan uppstår problem i 
samarbetet med leverantörerna, vilket medför konsekvenser för verksamhetsplanering på 
arbetsplatsen. Författarna anser att det är särskilt intressant att studera denna problematik med 
anledning av produktens känsliga natur i dagligvaruhandeln, med korta utgångsdatum. Vikten av 
att ett väl fungerande samarbete som underlättar verksamhetsplanering ställs här på sin spets. 
Denna bakgrund har författarna diskuterat hur en undersökning kring samarbetet gällande 
verksamhetsplanering kunde utformas.  
 
För att vidareutveckla idén till ämnet studerades flertalet artiklar med relevant anknytning till. 
Författarna uppmärksammade att det fanns en stor problematik kring samarbete gällande 
verksamhetsplanering och att det var en funktion av en rad olika faktorer. Dock var det enligt 
författarnas uppfattning att merparten av de studier som studerat denna problematik av 
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kvantitativ karaktär, och därmed inte utvecklat en tillräcklig förståelse kring dessa faktorer. Mot 
denna bakgrund identifierade författarna gap i forskningen. 

3.1.1 Problemformulering  
Efter att forskaren blivit klar över vad som är ämnesvalet, återstår i nästa steg att problematisera 
kring ämnet och utforma en genomtänkt och välformulerad problemformulering, med 
målsättning att kunna inhämta relevant data som kan härledas till problemformuleringen (Holme 
& Solvang, 1997). Ett problem är ett uttryck för något som inte står rätt till i verkligheten  
(Descombe, 2004). Problemformuleringen ska uttrycka studien syfte. Den skall ge läsaren en 
förklaring till varför vi vill undersöka ämnet, samt vilka frågor studien ämnar att svara på 
(Holme, Solvang, 1997). Enligt Holme & Solvang, (1997) skall verkar problemformuleringen 
som en kompass för det författarna planerar att göra senare. Problemformuleringen är något som 
författarna till föreliggande studie kämpat med. Dock stod det klart för författarna relativt tidigt 
att frågeställningarna skulle vara av typen hur/på vilket sätt. Problemformulering och 
frågeställningarna i föreliggande studie är något som har utvecklats löpande under studiens gång 
och genom läsning av tidigare forskning, samtidigt som den övergripande teorin använts som 
glasögon på själva problemet. 

3.2 Vetenskapssyn och förhållningssätt 
Vetenskapssynen påverkar undersökningar in den mån forskaren väljer att se på det fenomen 
som ämnas att studeras (Holme & Solvang,1997). Det är företrädesvis två typer av inriktningar 
som forskare brukar framhäva. Den positivistiska och interpretivistiska. 
 
Interpretivism grundas i att den sociala verkligheten är en en konstruktion och tolkning av 
människor, samt att förhållningssättet anmodar forskaren att upptäcka den subjektiva 
andemeningen av en social handling (Bryman & Bell, 2011). Till skillnad från den positivistiska 
synen antar den interpetivistiska synen hur människor uppfattar och förstår världen, och hur dem 
skapar densamma genom sina förehavanden och tolkningar (Denscombe, 2004). 
Som tidigare konstaterats är det syftet och frågeställningarna som styr undersökningen och 
studiens syfte är att skapa en förståelse vilka implikationer teorin om det sociala kapitalet har för 
detaljister och leverantörer att samarbetar genom planering och prognostisering. Därmed antar 
forskarna till föreliggande studie ett interpretivistiskt synsätt, då studien ämnar att besvara hur 
och på vilket sätt, samt att forskarna tar med sig erfarenheter in i den kontext varvid fenomenet 
ska studeras. 

3.2.1 Vetenskaplig ansats och forskningsstrategi 
Bryman & Bell (2011) förklarar att forskningsansatsen för en undersökning blir grundläggande 
för att kunna närma sig insamlingen av datamaterial. Ansatsen stipulerar vilken typ av 
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undersökning forskaren ämnar att genomföra, samt vilka resultat som kan uppnås (Christensen et 
al., 2016). Christensen et al. (2016) menar att forskaren inte väljer sin ansats, utan den är en 
funktion av studiens problem och syfte. En fallstudieansats används då forskaren avser att gå på 
djupet gällande fenomenet som studeras och generera förståelse för innebörden av problemet 
(Lekvall & Wahlbin, 2001). En fallstudie innebär att ett mindre antal fall eller respondenter 
undersöks, och är lämplig att använda för att beskriva och skapa förståelse för komplexa sociala 
processer och när forskaren vill tränga igenom ytan och förstå vad, hur och varför något är som 
det är (Bryman & Bell, 2011). I och med att vi har valt att studera hur ett flertal aktörer i 
liknande kontexter inom dagligvaruhandeln upplever att det sociala kapitalet påverkar den 
gemensamma planeringen och prognosen, kan det förstås att vår studie kan likställas med en 
fallstudie. Studiens syfte och problem styr ansatsen. Lekvall & Wahlbin (2001) menar att 
ansatsen har betydelse för vilket intresse forskaren har vid analysen och tolkningen av det 
empiriska materialet. 
 
Enligt Holme & Solvang (1997) skall forskaren vid undersökningen beakta och ställa sig frågan 
vilken metod som lämpar sig bäst för det problemområde som ämnas att studeras. Den data som 
forskaren ämnar att insamla kan vara av antingen kvalitativ eller kvantitativ karaktär. Holme & 
Solvang (1997) menar att det inte finns en glasklar skillnad mellan metoderna. Båda metoderna 
syftar till att utöka vår förståelse för samhället - hur människor, organisationer uppträder och 
influerar varandra (Bryman & Bell, 2011). Kvalitativ metod används när studien syftar till att 
skapa en förståelse genom att studera individers uppfattning av den sociala verkligheten, som 
innebär en möjlighet att återge deltagares tankar och sätt att se på världen. Kvalitativa studier 
möjliggör också för forskaren att skapa en djupare förståelse av det som studeras (Bryman & 
Bell, 2011, & Yin, 2013) Studiens syfte är att undersöka på vilket sätt de olika dimensionerna 
gällande teorin om det sociala kapitalet och tillhörande begrepp påverkar gemensam planering 
och prognoser. Vi anser att kvalitativ metod är lämpligt för denna studie, då metoden innebär en 
möjlighet för oss att skapa förståelse för hur det sociala kapitalet påverkar gemensam planering 
och prognoser. 

3.2.2 Deduktivt eller induktivt angreppssätt 
Enligt Holme & Solvang (1997) är det problematiskt att studera fenomen med endast enkla 
teorier till sitt förfogande. Beroende på om utgångspunkten i undersökningen tas i teorin eller 
empirin så kan den kunskap som forskaren ämnar att komma fram till tes sig på olika sätt. Det 
talas företrädesvis om två olika angreppssätt, deduktiv och induktiv metod. Enligt Holme & 
Solvang (1997) försöker en forskare som använder deduktiv metod dra slutsatser om det som 
studeras genom befintlig teori, medans vid en induktiv metod så försöker forskaren upptäcka och 
generera ny teori från det empiriska materialet oberoende av tidigare teori. Föreliggande studie 
har både deduktiva och induktiva inslag. Själva utgångspunkten till studien, särskilt gällande 
utveckling och problemformuleringen är förankrad och utvecklad av tidigare framlagd empiri. 
De glasögon som författarna till föreliggande studie har för att se på problemet gällande 
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gemensam planering och prognostisering mellan detaljister och leverantörer är teoretiskt 
förankrat. Dock ämnar studien inte att pröva eller testa teorin i avsikt att dra generella slutsatser 
om fenomenet, utan skapa en större förståelse kring fenomenet, i avseende hur och på vilket sätt 
teorin om det sociala kapitalet påverkar den gemensamma planeringen och prognostiseringen. 
Med bakgrund av detta har studien således även ett induktivt inslag. 
 

3.3 Praktiskt tillvägagångssätt 

3.3.1 Litteratursökning 
Som ovan förklarats finns det inslag av ett deduktivt angreppssätt i föreliggande studie. Det 
implicerar därmed att en forskaren tagit avstamp i teorin. Det är av vikt att anskaffa en teoretisk 
referensram som är relevant för problemformuleringen och det fenomen som ämnas att studeras 
för att möjliggöra tolkning och analys av empirin som samlas in (Denscombe, 2004). Det fordras 
därmed att forskaren underkastar sig det arbete som krävs för att gå igenom och se till att lämplig 
litteratur finns att tillgå. För att hitta relevant litteratur till ämnet användes lokala databaser 
såsom Google Scholar, Summon, ScienceDirect, LIBRIS, Emerald och Jstor. Vid den initiala 
litteratursökningen sökte vederbörande artiklar till ämnet som kunde vidga vår förståelse, men 
också för att identifiera ett problemområde med tillhörande forskningsgap. Enligt Denscombe, 
(2004) bör forskaren vid litteratursökningen formulera nyckelord som fånga in det ämne som 
skall undersökas. De nyckelord som används har Collaborative planning, Collaborative 
forecasting, Supplier-retailer collaboration, Enablers and inhibitors of collaborative planning, 
Social Capital in retail-supplier relationship, The role of social capital in supply chain, i syfte 
att skapa förståelse för problematiken kring gemensam planering och prognostisering utifrån 
sociala kapitalets olika dimensioner. En annan teknik som använts för att hitta relevant litteratur 
är följa upp referenser i de artiklar som fanns relevanta vid den initiala sökningen som användes 
med hjälpa av nyckeltal. Denscombe (2004) menar att ett sådant tillvägagångssätt kan medföra 
att forskare lyckas identifiera de artiklar som är mest relevant i ämnet, då ett visst flertalet 
referera till ett fåtal arbeten i området.  

3.3.2 Val av studieobjekt 
Enligt Holme & Solvang (1997) är valet av undersökningspersoner avgörande för att forskaren 
skall kunna genomföra studiens syfte, samt svara på dess frågeställningar. Kvalitativa studier 
syftar inte till att statistiskt generalisera eller ute efter respondenter som är representativa (Holme 
& Solvang, 1997). Yin (2013) menar att vid kvalitativa studier tenderar forskaren att utföra ett 
avsiktligt urval. Författaren menar att syftet med ett sådant urval är att identifiera de enheter som 
har potential att inbringa den mest pregnanta datan, som således är mest relevant för studiens 
ämne. Till skillnad från exempelvis ett bekvämlighetsurval så väljs inte enheterna bara för att de 
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är lättats att erhålla tillgänglighet till, vilket inte alltid är att föredra då de sannolikt inte är de 
mest upplysande. Yin (2013) menar att det är fundamentalt vid ett val av urval att forskaren 
undviker att snedvrida sin studie. Författaren förklarar att detta kan ske då forskaren endast väljer 
sådana enheter som besannar ens egna förutfattade meningar. 
 
Studiens urval av respondenter har gjorts systematiskt, utefter vad Yin (2013) benämner som 
avsiktligt urval. Syftet med studien är att undersöka vilka implikationer det sociala kapitalet har 
på gemensam planering och prognostisering i dagligvaruhandeln, ur detaljistens perspektiv.  
Initialt gjordes en kartläggning av potentiella företag i dagligvaruhandeln. Sedermera togs det 
direkt en fysisk kontakt i butik. Det var av vikt att erhålla tillgänglighet till respondenter som 
dagligen i sitt operativa arbetet hade tät kontakt med leverantörer. Därav ställdes frågor till 
personalen som identifierade relevanta personer. Vid ett antal tillfällen var första kontakten inte 
lämplig som intervjuperson av just den anledningen, att vederbörande inte arbetade operativt 
med leverantörer. Dock hänvisades vi sedermera till relevanta personer på respektive företag. 
Till dessa personer förklarades vilka vi var och vilket ämne som skulle studeras. I anslutning till 
detta ställdes en del frågor som var teoretiskt förankrade och som kopplades till studiens 
problemformulering. På så vis uppmärksammades huruvida den potentiella respondenterna ägde 
sakkunskap i ämnet. Genom detta tillvägagångssätt så identifierades en del potentiella 
respondenter, som vid första anblicken ansågs relevanta, men på grund av att de inte arbetade 
operativt med leverantörer eller att de hade för lite erfarenhet. Detta stärker på så vis studiens 
validitet, det vill säga att den data som genererats från respondenterna har åtminstone grundats i 
gedigen sakkunskap hos respondenterna (Yin, 2013). 
 
 

Yrkesroll/Företag Kön Erfarenhet 

Butikschef/A Kvinna 15 år 

Butikschef/B Kvinna 20 år 

Inköpsansvarig/C Man 35 år 

Färskvaruansvarig/D Man 25 år 

Butikschef/E Man 20 år 

Butikschef/F Man 14 år 

Butikschef/G Man 17 år 

Inköpsansvarig/H Man 12 år 

Tabell över intervjuade individer  
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3.3.3 Operationalisering och konstruktion av frågeformulär 
Innan intervjuerna genomfördes upprättades ett frågeformulär med avsikten att använda detta 
frågeformulär som en guida genom intervjuerna. Operationalisering har tagit sin utgångspunkt i 
studiens befintliga teori i avseende det sociala kapitalet och dess dimensioner. Enligt Holme & 
Solvang (1997) är det viktigt att forskaren vinnlägger sig detta arbete, då operationaliseringen 
syftar till att överföra teorin till frågor konkreta frågor i frågeformuläret. Om inte forskaren 
lyckas med operationalisering finns det risk att den data som erhålls från respondenterna inte är 
förenlig med den teoretiska utgångspunkten och problemformuleringen, och således blir det svårt 
att genomföra analysen (Holme & Solvang, 1997). Enligt Yin (2013) är det dock inte alltid att 
föredra ett strikt manus med en fullständig lista över frågor. Författaren menar att forskaren bör 
ta en utgångspunkt i teorin av att frågorna bör härledas till teorin, men att frågorna som ställs till 
respondenten sannolikt kommer att variera på grund av den unika kontexten 
 
Intervjuguiden har arbetats fram utefter både Yin`s (2013) och Holme & Solvang´s (1997) 
rekommendationer och inleddes med några inledande frågor av övergripande karaktär för att 
erhålla en kontext kring verksamheten och personen i fråga. Frågorna har företrädesvis varit av 
öppna karaktärer. Enligt Yin (2013) är det av vikt att frågorna är öppna, annars finns det stor risk 
att svaren reduceras till ett ord. Öppna frågor tenderar att få respondenterna att uttrycka sig med 
egna ord och blir på så vis inte styrda i en viss riktning, vilket slutna frågor gör (Yin, 2013).  
Vidare konstruerades frågor utefter respektive dimension. Den relationella dimensionen uttrycker 
vikten av förtroende och engagemang mellan parter, och begreppen ligger till grund för 
operationaliseringen av de frågor i intervjuguiden som utformats, för att besvara första 
frågeställningen i vårt syfte. Exempelvis ställdes frågor som innefattar vilken roll förtroende 
spelar för gemensam planering och prognoser. På samma sätt har den kognitiva dimensionen och 
begreppet målsättningar, samt strukturella dimensionen och begreppet informationsdelning, 
operationaliserats i frågeställningarna. Detta för att möjliggöra för att besvara den andra och 
tredje frågeställningen i vårt syfte. Exempelvis har frågor lyfts fram som berör de gemensamma 
målsättningarnas betydelse för den gemensamma planeringen och prognostiseringen, samt vilken 
roll informationsdelning spelar för gemensam planering och prognostisering. 

3.3.4 Kvalitativa intervjuer 
För vår studie har vi valt att genomföra semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Kvalitativa 
intervjuer kan användas när intervjuaren har ett antal rubriker att bygga intervjun på utifrån en 
intervjuguide, utan att använda sig av ett strikt manus (Bryman & Bell, 2013) Att genomföra 
kvalitativa intervjuer ger intervjuaren en möjlighet att skapa en relation med deltagaren genom 
att bedriva ett samtal, och det ger en möjlighet för deltagaren att utveckla svaren (Yin, 2013). I 
undersökning har valet av kvalitativa intervjuer möjliggjort för oss att ta del av respondentens 
tankar genom välutvecklade förklaringar och reflektioner. Den typ av intervjuer som har använts  
har varit av semistrukturerad karaktär vilket innebär att intervjuaren kan bygga intervjun kring en 
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upprättad intervjuguide, med möjliggörande för intervjuaren att ställa ytterligare frågor som kan 
uppfattas relevanta för att få in bra svar (Bryman & Bell, 2011).  
 
Yin (2013) menar att det är viktigt att visa hänsyn till respondentens tid, men också sin egen. 
Respondenten tid är ofta begränsad och har sannolikt andra prioriteringar. Författaren menar att 
forskaren gör klokt i att hörsamma detta och att det sannolikt goda förutsättningar för en god 
interaktion med respondenten. Vi tog fasta på detta vid bokningen av respektive intervju där vi 
anpassade oss helt efter respondentens möjlighet att genomföra intervjun, gällande tid och plats. 
Antalet intervjuer som genomfördes i föreliggande studie uppgår till åtta stycken. Varje intervju 
har tagit mellan 25-35 minuter att genomföra. Sex av intervjuerna genomfördes på plats i butik, 
medans två genomfördes med telefon. Innan varje intervju inleddes ställdes frågan till 
respondenten huruvida vi fick spela in. Vi förmedlade även hur datan skulle användas och att 
respektive respondent hade möjligheten att vara anonym om så önskades. Alla respondenter gav 
tillåtelse till detta och har medfört att vi kunnat vara aktiva under intervjun, samt att ingen 
information gått förlorad.  
 
Det är viktigt att forskaren är uppmärksam och beaktar sin eget förhållningssätt gentemot 
respondenten så att inte forskarens beteende får effekter som spiller över på respondenten och 
således hämmar tillförlitligheten på intervjun (Holme & Solvang, 1997). Författarna menar att 
forskaren inte får pådyvla sina egna åsikter på respondenten genom att ställa ledande frågor. 
Därtill bör forskaren vara perceptiv, transparant, och notera icke-verbala uttryck. (Yin, 2013) 
Detta är något som vi försökt anamma för att skapa en bra relation till respondenten för att skapa 
lättsam intervjusituationen som kan främja en bra diskussion. Bryman & Bell (2013) framhäver 
vikten av flexibilitet hos forskaren under en intervju. De menar att vi sidan av att vara lyhörd och 
observant på att följa upp intressanta teman som framkommer, så bör forskaren vara flexibel i 
frågornas ordningsföljd, uppföljningsfrågor gällande svar. Detta för att varje intervjusituation 
och respondent är unik och ett strikt tillvägagångssätt är därmed inte optimalt. Detta är något 
som vi tagit fasta på. Då respondenten exempelvis kommit in på ett område som enligt vår 
uppfattning var en av de sista punkterna, så var vi flexibla nog att anpassa oss till detta. Som 
ovan nämnt har två av intervjuerna genomförts genom telefon. Det finns vissa uppenbara 
nackdelar med detta tillvägagångssätt. Företrädesvis gäller det att forskaren inte kan identifiera 
icke-verbala uttryck, och att det blir en problem att skapa en personlig relation med respondenten 
(Yin, 2013). Det har således ställt krav på den perceptiva förmågan - att vara observant på 
tonfall, reaktioner hos respondenten för att föra en god dialog. 

3.3.5 Transkribering och databearbetning 
Direkt efter vi genomfört intervjuerna transkriberades datan som erhölls. Bryman & Bell (2013) 
menar att detta tillvägagångssätt gör att forskaren har intervjun färskt i minnet. Även om 
intervjun är inspelad så kan det vara situationer där respondenten visat icke-verbala reaktioner 
som förstärkt vissa påståenden. Detta är något som kan gå förlorat om forskaren väntar med att 
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transkribera. Inspelning har medfört att vi i lugn och ro kunnat bearbeta och skriva ut empirin, 
och utefter det välja det material som är mest relevant för studiens syfte och frågeställningar.  
 
Efter transkriberingen sammanställdes empirin utefter begreppen planering och prognoser. Varje 
intervju lästes noggrant för att erhålla en överblick över materialet. Därefter identifierades och 
markerades implikationer på gemensam planering och prognoser, och sedermera sammanställdes 
empirin utefter dessa begrepp och varje respondent. Det har på så vis skapats struktur och 
möjligheter att identifiera mönster och skillnader mellan respondenter, vilket har underlättat 
analysarbetet. De citeringar som använts, som ligger under respektive begrepp där vi samlat 
material som uttrycker implikationer på planering och prognoser, syftar till att dels accentuera 
den framlagda empirin, men också för att ge läsaren möjlighet att tolka respondentens utsaga. 
Det skapar på så vis transparens till framställningen av data. 

3.4 Analysmetod 
Empirin har sammanställts genom ett schema (se bilaga 1) utifrån de tre dimensionerna inom 
socialt kapital. Vidare har en analystabell konstruerats där aggregerade tolkningar av empirin 
presenteras, detta för att identifiera och skapa en helhetsbild av det insamlade materialet. Bryman 
(2011) förklarar att analyser kan genomföras tematiskt. Av vår empiri har teman skapats med 
avsikt att kunna koppla till studiens syfte och frågeställningar, och i analystabellen har endast det 
datamaterial som anses ha relevans för studiens syfte och frågeställningar presenterats. Analysen 
grundas i de tre dimensionerna som berörs av teorin om socialt kapital och de teoretiskt 
framställda begreppen. Analysen görs utifrån sammanfattande tolkningar som presenterats i en 
egenkonstruerad analystabell. 
     

3.4.1 Generaliserbarhet 
Kvalitativ forskning är företrädesvis fokuserad på att upptäcka och skapa förståelse för sociala 
beteenden i egenartade sammanhang. Varje enskilt fenomen har sina säregna betingelser, och är 
således unika (Yin, 2013). Det implicerar därmed att det är svårt att försöka generalisera de 
resultat som har utvunnits ur föreliggande studie, eller att de kan anses vara representativa i 
annan utsträckning än de som har studerats. Yin (2013) menar dock att studiens betydelse stegras 
om resultatet och dess implikationer kan överföras till andra situationer, än den unika kontext 
som studerats (analytisk generalisering). De resultat som framkommit i föreliggande studie kan 
därmed försökas tillämpas på andra liknande kontexter. Vidare kan resultaten tänkas förfina 
begrepp och idéer som utvecklats ur tidigare forskning (Denscombe, 2014). 
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3.4.2 Validitet och reliabilitet 
Enligt Yin (2013) bör resultaten från en studie bedömas med utgångspunkt i hur valida rönen är. 
En valid studie har lyckats mäta det man avsett att mäta. Det är en fråga om trovärdighet, det vill 
säga i vilken utsträckning undersökningen och dess resultat är förenliga med verkligheten. En 
valid studie har också som karaktäristiska att insamlingen av empirin och tolkningen av gjorts på 
ett rättmätigt sätt. Holme & Solvang (1997) menar att det är lättare att erhålla valid information i 
kvalitativa undersökningar än kvantitativa. Författarna menar att det har att göra med att 
forskaren är närmre den kontext där fenomenet studeras. Detta gäller särskilt när 
insamlingsmetoden bedrivs genom intervjuer på plats. Dock menar Holme & Solvang (1997) att 
forskarens perception av fenomenet inte nödvändigtvis speglar det som studeras, eller att när 
forskaren närmar sig det som skall studeras inte sker förutsättningslöst, utan grundar sig i den 
uppbyggda problemdiskussionen om ämnet. Medans på andra sidan finns respondenten, som 
kanske inte alls är medveten om problematiken, vilket kan få konsekvenser för forskaren att 
erhålla detaljerad och varierad data (Yin, 2013).  
 
För att så stärka validiteten har vi försökt att vara så noga som möjligt med att konstruera ett 
relevant frågeformulär genom operationalisering av teorin. Vi har vridit och vänt på frågorna för 
att verkligen fånga det vi avsett att fånga. Det som kan bli problematiskt med semistrukturerade 
frågor är att de är förhållandevis öppna till sin natur, vilket gör att det kan finnas en diskrepans 
mellan hur vi antar att respondenten skall uppfatta frågan och hur respondenten faktiskt gör det, 
vilket kan inverka på datans relevans utifrån ämnets problem. För att stärka validiteten har vi 
förklarat problemområdet utförligt, och vad vi ämnar att studera. Vidare har vi i anslutning till 
varje fråga bett respondenten att komma med exempel som kan belysa respondentens utsaga. 
Ytterligare åtgärder för att stärka validitet är att vi undersökt åtta olika enheter med liknande 
kontext, samt att vi säkerställt att varje respondent hade gedigen erfarenhet inom ämnet. Genom 
att spela in alla intervjuer så har vi även reducerat behovet att av att tolka respondenternas 
utsagor på plats, vilket kan stärka studiens validitet (Bryman & Bell, 2013). Inspelning medför 
också att informationen blir offentlig och möjliggör för andra att granska materialet (Bryman & 
Bell, 2013).  
 
En av det viktigaste aspekterna gällande att skapa tilltro till en undersökning är att se till att 
studien har hög reliabilitet, det vill säga tillförlitlighet. Är en studie tillförlitlig så är det troligt att 
de rön som framkom av en viss studie, också skulle framkommit om studien hade gjorts om, vid 
liknande betingelserna. Kvalitativa studier innebär en begränsad möjlighet till att genomföra 
replikerande studier och det har med den mänskliga faktorn att göra och forskarens inverkan på 
forskningsprocessen (Bryman & Bell, 2013). I varje intervju har vi försökt att utöva ett identiskt 
förfarande, dock är detta vår subjektiva bedömning - likaså kan respondentens beteende och svar 
skilja sig åt från en gång till annan. För att uppnå en hög grad av tillförlitlighet till föreliggande 
studie har vi försökt att i så stor utsträckning som möjligt redogjort för de tillvägagångssätt som 
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vidtagits. Yin (2013) förklarar att kvalitativa studier bedrivs på ett offentligt sätt med en 
tydlighet av forskningsprocessen, vilket bidrar till studiens tillförlitlighet och trovärdighet.  

3.4.3 Metodreflektion 
Antalet intervjuer som genomförts i föreliggande studie uppgår till åtta stycken. Varje intervju 
tog mellan 25-35 minuter att genomföra, och alla intervjuer genomfördes de två sista veckorna i 
november. Sex av intervjuerna genomfördes på plats i butik, medan två bedrevs via telefon. Båda 
författarna närvarade vid samtliga intervjuer. Det kan diskuteras huruvida vi uppnått empirisk 
mättnad gällande respektive intervju. Det är kan tänkas att empirin skulle kunna vara mer 
pregnant om intervjuerna varit längre. Respondenterna skulle på så vis kunnat exemplifiera 
ytterligare hur det sociala kapitalet påverkar den gemensamma planeringen och 
prognostiseringen. Detta hade inte bara underlättat analysarbetet i form av att identifiera mönster 
mellan respondenter, utan möjligtvis tagit analysen till en högre nivå, genom att på ett konkret 
sätt beskriva hur och på vilket sätt det sociala kapitalet påverkar det gemensamma arbetet. Dock 
så vill vi framhäva att huruvida vi lyckades uppnå empirisk mättnad eller ej, så är det inte enbart 
avhängigt omfattningen av intervjuerna, utan minst lika beroende av hur väl eller mindre väl vi 
lyckats formulera våra frågor. Det kan konstateras att respondenterna gjort liknande tolkningar 
av frågorna, men att det funnits ett behov av att förtydliga vissa frågor och förklara vissa 
begrepp. Bryman & Bell (2013) förklarar att pilotstudier kan användas för att identifiera otydliga 
intervjufrågor, och för att möjliggöra för att revidera frågeguiden. Det kan tänkas att de 
genomförda intervjuerna och den insamlade empirin hade kunna gynnats av att en pilotstudie 
gjorts. Eftersom vi upplevde att vissa begrepp behövde förtydligas för ett fåtal respondenter, kan 
vi konstatera att en pilotstudie hade begränsat dessa oklarheter samt möjliggjort för oss som 
intervjuare att ställa så tydliga frågor som möjligt. Vi upplevde stundtals ett gap mellan den 
teoretiska förankringen av vår frågeställning, och hur respondenterna uppfattade dessa. En 
pilotstudie hade möjliggjort för oss att utveckla intervjuguiden, och kunnat operationalisera 
frågorna för att bemöta respondenten. 
 
Två av de åtta intervjuerna är genomförda som telefonintervju. Bryman & Bell (2013) förklarar 
att fysiska möten möjliggör för intervjuare att ta del av och uppfatta respondentens kroppsspråk. 
Det kan tänkas att de två telefonintervjuer som genomförts omfattas av begränsningar, då vi som 
intervjuare inte haft möjlighet att tolka respondentens fysiska uttryck vid svarandet av frågorna. 
Däremot kan det konstateras att vi har sex intervjuer som genomförts med fysiska möten, där vi 
haft möjlighet att ta del av respondentens kroppsspråk. Av dessa erfarenheter kan vi konstatera 
att vi oberoende av telefonintervju eller fysisk intervju kunnat urskilja respondenternas åsikter, 
och vi upplever att vi kunnat återge en rättvis bild av respondenternas besvarande av frågorna. 
Vår studie och de genomförda intervjuerna är teoretiskt förankrade i begreppen gemensam 
planering och gemensamma prognoser. Vid genomförandet av intervjuer framgick det att 
respondenterna inte gjorde någon åtskiljning mellan planering och prognoser. En pilotstudie hade 
i vårt fall kunnat bidra till att identifiera respondenternas bristande separation mellan begreppen, 
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och vi hade därmed kunna anpassa intervjuguiden för att bemöta respondenternas förståelse 
kring begreppen. 
 
Bryman & Bell (2013) nämner att semi-strukturerade intervjuer ofta bygger på utformade teman, 
och att intervjumetoden möjliggör för att ställa frågor som inte ingår i den utformade 
intervjuguiden, samt att frågor kan framställas i varierande ordning. Den konstruerade 
intervjuguiden är fokuserad kring teman, som grundas i vår teoretiska referensram. Detta har 
möjliggjort för att skapa en tydlighet vid intervjuerna. Däremot kan det tänkas att de 
förkonstruerade teman som använts har inneburit en begränsning, då respondenterna eventuellt 
haft ytterligare intressanta svarsmöjligheter som inte framkommit vid intervjuerna. Vid 
genomförandet av våra intervjuer semi-strukturerade intervjuer genomförts, vilket varit en fördel 
för oss eftersom det möjliggjort för oss att ställa följdfrågor och därmed få respondenter att 
förklara och förtydliga svaren ytterligare.  
 
Gällande studiens generaliserbarhet så har föreliggande studie inte haft som syfte att identifiera 
orsakssamband eller korrelationer mellan olika variabler som har undersökt. Ambitionen har 
således inte varit att överföra resultaten till andra kontexter eller att påvisa att resultaten skulle 
vara representativa till en större population. Studien har genomförts med ett begränsat antal 
respondenter, samt att urvalet inte gjorts slumpmässigt. Därmed kan studiens resultat knappast 
generaliseras, eller antas vara representativt för en större population. Snarare har syftet varit att 
skapa en förståelse för vilka implikationer det sociala kapitalet har på företags förmåga att 
gemensamt planera och prognostisera och att identifiera mönster mellan respondenterna. Dock 
vill vi hävda att även om resultaten inte kan generaliseras så kan rönen tänkas vara användbara 
för företag som gemensamt planerar och prognostiserar.  

Det kan diskuteras huruvida det geografiska urvalet och dess begränsningar haft implikationer på 
resultatet. Det är vid kvalitativa undersökningar viktigt att försäkra sig om att respondenterna 
uppfyller vissa krav i syfte att skapa tillförlitlighet i studiens resultat (Bryman & Bell (2013). 
Som beskrivits ovan gällande urvalet ansåg vi dels att det var av vikt att urvalet av respondenter 
hade en gedigen erfarenhet. Vi ansåg att respondenterna på så viss hade möjlighet att dela med 
sig av erfarenheter som de samlat på sig över tid. Merparten av respondenterna bedriver sin 
verksamhet i Örebro med omnejd och det kan således tänkas att resultaten endast är relevanta 
inom region Örebro. Vi är också medvetna om att studiens validitet hade kunnat förstärkas 
genom att inkludera respondenter från ett större geografiskt område, eller annorlunda 
branscherfarenhet. Anledningen till att vi inte gjorde detta beror exempelvis på tillgängligheten 
av respondenter, och att vi helt enkelt inte hade möjlighet att åka till andra platser eller att de 
potentiella respondenterna som vi ville intervjua inte hade tid. Det går därmed inte att utesluta att 
rönen i föreliggande studie kunnat sett annorlunda ut om urvalet haft större geografisk spridning 
eller mindre begränsning. Vi vill dock framhäva att flertalet respondenter hade en gedigen 
erfarenhet i branschen och att flertalet arbetat i olika delar av landet. Indirekt kan det 
argumenteras att vi haft en geografisk spridning, då respondenterna inte bara talade utifrån sin 
egen verksamhet, men också utifrån tidigare erfarenheter. Dock kan det tänkas att studiens 
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resultat påverkats om vi inkluderat respondenter som var yngre eller med mindre erfarenhet än 
de som intervjuades.  

Ett flertal av de artiklar som berörs i denna studie är författade av samma författare. Bland annat 
återkommer fler än en artikel författade av Panahifar, Byrne & Heavey, samt Simatupang & 
Sridharan. Det kan tänkas att detta har påverkat studien, genom att en viss författare är 
representerad i stor utrsträckning. Anledningen till att ett flertal artiklar av samma författare valts 
är på grund av att vi ansett att samtliga artiklar bidrar till möjligheten att skapa förståelse för 
undersökningsämnet. Vid en källkritisk reflektion kan det också vara av vikt att belysa att de 
artiklar som använts härstammar från olika geografiska områden, vilket kan tänkas skapa en 
bredare förståelse för det utvalda problemområdet.  

En kvalitativ studie har genomförts eftersom syftet med studien varit att skapa förståelse för de 
implikationer det sociala kapitalet har på gemensam planering och prognostisering. Det kan 
diskuteras huruvida kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer är ett lämpligt 
tillvägagångssätt för studien, och vi anser att den valda undersökningsmetoden möjliggjort för 
oss att genomföra studien och besvara vårt syfte. 

4. Empiri  

I följande avsnitt kommer det empiriska materialet att presenteras. Empirin består av åtta 
intervjuer med personer från åtta olika företag inom dagligvaruhandeln. Empirin har sorterats 
utefter begreppen planering och prognostisering och förevisas separat för varje respondent.   
    

4.1 Företag A (FA) 

FA arbetar som butikschef i en medelstor livsmedelsbutik som ingår i en multinationell koncern, 
och FA har daglig kontakt med ett stort antal fristående leverantörer. FA har ett övergripande 
ansvar i butiken med ansvar som överordnad över inköpsprocessen. FA har långvarig erfarenhet 
inom dagligvarubranschen med varierande roller, och har lång erfarenhet av kontakt med 
leverantörer. 
 
Planering 
FA förklarar att planeringen för exempelvis personalkostnader och butiksförsäljning kan 
underlättas om det finns ett förtroende för att leveranser sker i tid och med rätt kvalitet. Detta för 
att slippa merarbete, tidsåtgång och de merkostnader som följer. Enligt FA är det viktigt att 
leverantörer tar ansvar för de produkter som de levererar. Att leverantörer är redo att stå för 
kostnader som uppstår vid eventuella leveransfel, exempelvis felaktiga volymer eller kvalitet, är 
grundläggande för att känna förtroende för leverantören. Genom att ett förtroende är uppbyggt 
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för leverantören upplever FA en trygghet i planeringen för butikens verksamhet. Vidare upplevs 
att det kan vara problematiskt att planera och komma fram till framtida försäljning när leveranser 
inte kommer i tid eller det finns olika prisuppfattning för varorna. Att återkommande kontrollera 
och hantera felaktigheter innebär ett dubbelarbete samt tidsåtgång för butiken. Enligt FA är det 
också svårt att upprätta samarbeten med leverantörer som försöker trycka ut produkter på 
marknaden, eftersom butiken kan erhålla vissa produkter billigare genom internlager. 
 
Enligt FA är det viktigt att det finns en trygghet till leverantören, och att det i befintliga 
affärsrelationer ofta finns en inneboende trygghet. FA menar att det därför att svårt att 
gemensamt planera med framför allt nya leverantörer eftersom parterna inte byggt upp ett 
förtroende för varandra, och att ett försök att upprätta nya affärsrelationer genom planering 
påverkar butikens egen planering i form av ett merarbete och mer tidsåtgång.  
 
En viktig aspekt som påverkar den gemensam planeringen är hur leverantörer tar ansvar för deras 
produkter. FA konstaterar att leverantörens ansvar är grundläggande för att kunna bygga en 
affärsrelation, och menar att ansvaret grundas i en vilja hos leverantören att engagera sig. FA vill 
känna ett förtroende för att leverantören kan hjälpa butiken genom rimliga inköpspriser, och 
framförallt att leverantören tar kostnader som hänförs till icke-sålda varor, exempelvis i samband 
med en kampanj. Om inte leverantören kan ta ansvar för kostnader blir det problematiskt för FA 
eftersom personalkostnader ofta planeras utifrån prognoser för försäljning av en viss kampanj. 
 
I ett första möte med leverantören är det viktigt för FA att det finns gemensamma målsättningar 
mellan parterna, för att ens överväga att samarbeta med leverantören, och gemensamt planera 
med leverantören. Det förekommer svårigheter att gemensamt planera med leverantörer som inte 
kan bemöta butikens målsättningar. Eftersom butiken är väldigt medveten om marginaler på 
produkter, kan det bli svårt att planera med leverantörer som försöker sälja sin produkt utan att 
försöka sätta sig in i butikens behov och krav på marginaler. Detta kan skapa långsiktiga problem 
som innebär avslutade samarbeten. Gällande gemensam planering med leverantörer upplever FA 
att det är viktigt att båda parter försöker tillgodose varandras behov, exempelvis hjälp i butiken 
med varuplacering. Detta innebär att FA inte behöver lägga ner resurser på att hantera hyllan, 
och kan planera utifrån den hjälp som tillhandahålls direkt av leverantören. 
 
Enligt FA är tydlig information gällande produktkvalitet, volymer och priser viktigt för att 
butiken skall kunna planera verksamheten samt upprätta bra prognoser. Vidare anses att 
informationssystem förenklar gemensam planering med leverantörer, och informationssystem 
effektiviserar kedjan samt bidrar till en snabb leverans. FA kan uppleva att det är problematiskt 
när information uteblir eller är begränsad gällande leveranser, och menar att det innebär en 
osäkerhet i planeringen av den egna verksamheten och att det innebär merarbete. 
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“Vissa produkter kan vara beroende av hur väder ser ut i andra länder, och exempelvis 
vaniljstänger anses kunna bli ett problem för oss i jul, på grund av just vädret. Mycket av detta 
kan vi inte förutse, men vi får information av leverantörer som observerar oss om detta.” 
 
Prognoser 
När FA skall överväga att gemensamt skapa prognoser med leverantörer är det, precis som vid 
gemensam planering, viktigt att FA upplever en vilja att ta ansvar och ett engagemang från 
leverantören. FA förklarar att ansvaret och engagemanget handlar om att leverantören skall ta 
hand om icke-sålda varor, och förklarar att detta inte påverkar själva prognosen i sig, men att det 
blir problem att bygga ett förtroende och en vilja att gemensamt skapa prognoser när 
leverantören inte besitter dessa egenskaper. Enligt FA ligger ofta säljprognosen, exempelvis vid 
en högtid, till grund för de personalkostnader som butiken åtar sig. FA förklarar att det blir svårt 
att hantera personalstyrka om de inte kan känna en trygghet i att prognosen och leverantörens 
engagemang och ansvar för den gemensamt uppsatta prognosen. När leverantörer håller vad de 
lovat gentemot butiken anser FA att det finns en potential att fortsätta gemensamt skapa 
prognoser med leverantören.  
 
FA förklarar att det är viktigt att bygga förtroende för leverantörer för att gemensamma 
prognoser skall vara användbart, och menar att dialogen är en faktor som bidrar till förtroendet. 
Enligt FA finns det svårigheter i att prognostisera, och även planera, butikens verksamhet när 
prognosen sker i samspel med leverantören. Anledningen kan vara att leverantören har slut på 
varor, att det finns en osäkerhet kring inköpsvolymer eller att det finns en osäkerhet kring 
inköpspriser. Prognosen måste bygga på dialogen, för att säkerställa att det går att matcha 
efterfrågan på en produkt. 
 
Enligt FA baseras inköp som regel på prognoser. Dessa prognoser är baserade på historisk 
försäljning. När inköp bygger på en prognos kan också en dialog behöva föras med leverantören, 
där information gällande utbud och efterfrågan kan utgöra underlag för beställningar. Det finns 
vissa leverantörer som erbjuder informationssystem, och genom dessa vill de försöka upprätta 
gemensamma prognoser. Enligt FA kan det dock bli för tidskrävande att bekanta sig med 
leverantörens system i förhållande till befintliga alternativ. FA upplever att samarbetet har 
förenklats av gemensamma informationssystem i de fall som informationssystemen berör 
produkter som det finns en hög daglig omsättning på.  
 
“Ibland finns det inte så mycket, och de skall kolla upp om de kan få in något annat. Ibland kan 
det ta lite längre tid än vad man skulle önska, vilket gör att det kan vara svårt att planera och 
skapa prognoser för kampanjer, m,m. Dels vilket pris men också med volymer. Det är viktigt att 
föra en tät dialog med leverantörer när sådana situationer uppstår, för att tajma efterfrågan.” 
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4.2 Företag B (FB) 

FB arbetar som butikschef i en mindre livsmedelsbutik som ingår i en större nationell kedja, och 
har kontinuerlig kontakt med leverantörer. Vidare har FB ett övergripande ansvar i butiken med 
ansvar som överordnad över inköpsprocessen. FB har arbetat inom dagligvaruhandeln i 20 år 
med varierande roller, och har lång erfarenhet av kontakt med leverantörer. 
 
Planering 
FB upplever att gemensam planering underlättas när leverantörer är engagerade i butikens bästa 
genom att erbjuda sig att återkommande besöka butiken för att stämma av exempelvis 
varukvalitet. FB belyser vikten av att leverantörer engagerar sig i butikens verksamhet, men 
förklarar samtidigt att leverantörer inte alltid är engagerade och tar ansvar, och att detta får en 
konsekvens för FB. 
 
Konsekvensen för FB är att det blir problematiskt att gemensamt planera med leverantörer som 
inte är villiga att ta hand om icke-sålda produkter eller att de inte är villiga att ta hand om de 
kostnader som uppstår i samband med returer, även om de åtagit sig den uppgiften. Anledningen 
är att det skapar merarbete i form av att kontrollera och säkerställa leveranser för butiken. FB 
lyfter också fram att engagemanget från leverantörer kan ta överhanden. Det kan ske när 
leverantörer är ute i butiken och tar hand om sin hylla, och menar att det inte är sällan att lev 
flyttar runt andra produkter i syfte att erhålla bästa exponering. FB menar att detta rendera i ett 
minskat förtroende för leverantören. 
 
Enligt FB är det svårt att gemensamt planera om leverantören inte kan lyssna till butikens behov, 
och att de försöker synkronisera verksamheterna. FB förklarar dock att det är en balansgång, och 
att leverantören inte får styra för mycket i planeringen. Vidare förklarar Företag B att det finns 
ett problem med att leverantörer inte förstår butikens verksamhet eftersom leverantörer försöker 
trycka ut varor på marknaden och att butiken blir stående med ett högt lager. 
 
“De måste lyssna på vad vi har för behov..om de inte gör en ansats till att försöka synka våra 
verksamheter så blir det svårt med planeringen.” 
 
Prognoser 
FB förklarar att det är viktigt att känna förtroende för att kunna skapa gemensamma prognoser - 
att kontinuerlig kontakt med samma personer hos leverantören är viktigt för att kunna bygga 
prognoser. Om det återkommande är samma person från leverantören som besöker FB blir ofta 
beställningar mer korrekta. Enligt FB innebär den täta kontakten att butiken kan sätta en större 
tillit till leverantören, vilket bidrar till att inte behöva kontrollera att leverantören fullföljer sina 
åtaganden. 
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Det är viktigt att FB´s leverantörer förstår butikens behov, och försöker sätta sig in i butikens 
situation. Om det inte finns en signal om att leverantören förstår butikens behov skapas en 
osäkerhet kring vad som kan förväntas av leverantören, eftersom inköp som bygger på en 
gemensam prognos, och inköpen kan medföra hög lagerhållning. FB konstaterar att det därför är 
viktigt att leverantörer är lyhörda och levererar en passande mängd varor. 
 
“Det viktiga är att ha en dialog, och att de försöker sätta sig in i våran situation och verkligen 
engagerar sig i att försöka förstå vår verksamhet, annars uppstår en osäkerhet hos mig, gällande 
vad jag känner att jag kan förvänta mig hos en leverantör..” 
 
Enligt FB är informationssystem angående historisk försäljning en dominerande faktorer som 
bidrar till butikens möjlighet att utveckla prognoser och samarbeta med leverantörer genom 
dessa. FB förklarar att förhandlingar med leverantörer kanske inte kommer att påverkas, men 
menar att det är viktigt att bygga prognosen utifrån historisk försäljning för att tillsammans med 
leverantören möta utbud och efterfråga. En viktig faktor som möjliggör för FB att gemensamt 
planera och prognostisera med leverantörer är att representanter från leverantören delger 
försäljningsunderlag och statistik baserat på vad som köpts in i tidigare stadier samtidigt som FB 
gör en personlig reflektion över den faktiska försäljningen. Detta innebär en möjlighet för FB att 
förbättra sitt utbud och på så sätt effektivisera sin egen verksamhet, utifrån den befintliga 
tillgången på statistik.  
 
“Något som hjälper oss med planering är att det kommer representanter med 
försäljningsunderlag för butiken, med statistik över försäljning..Då får man ett underlag som 
man kan göra förändringar utifrån.” 

4.3 Företag C (FC) 

FC arbetar som inköpsansvarig i en medelstor livsmedelsbutik som ingår i en större nationell 
kedja, och FC har daglig kontakt med leverantörer. FC har ett totalansvar för inköpsprocessen 
och har arbetat med kundrelationer i stora delar av sitt verksamma arbetsliv. Butiken ingår i en 
kedja som har tillgång till ett internlager. 
 
Planering 
Enligt FC är det viktigt att leverantörer är engagerade för att gemensam planering skall bära 
frukt. FC menar att servicegraden hos leverantör är viktig för att parterna skall kunna planera 
verksamheterna utifrån slutkundens efterfråga. Om det är bristfälligt utbud av en vara vid en 
högtid är det viktigt att leverantören försöker åtgärda detta på ett effektivt sätt, genom att själv 
föreslå ett substitut. Om FC inte upplever att leverantören levererar varor i tid eller inte försöker 
skapa en bra affärsmässig relation med butiken blir det svårt att gemensamt planera, eftersom det 
inte finns en trygghet i leverantörens agerande. FC konstaterar att relationer till leverantörer 
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påverkar planeringen genom att bristfälliga affärsrelationer med leverantörer som inte fullföljer 
sina åtaganden kan innebära att butiken får ta kostnader för icke-sålda produkter. FC poängterar 
att det är viktigt med kontinuitet med samma kontaktperson i den gemensamma planeringen hos 
leverantörer för att bygga förtroende, och att det är tidskrävande och arbetsamt för verksamheten 
när leverantörer skiftar kontaktperson. Det blir tidskrävande för FC att bygga upp nya 
affärsrelationer, och tidsåtgången hade kunnat fokuseras på andra viktiga moment i butiken. 
 
“Leverantörer har en förmåga att byta representanter och sånt har jag inget förtroende för. Sen 
får det vara vilket märke bakom som helst.. för om jag skapar relation med säljare och han lovar 
mig saker som han ska utföra och så byter de säljare då står jag här med skägget i brevlådan.” 
 
Enligt FC kan butikens och leverantörens målsättningar bidra för att en effektiv gemensam 
planering skall kunna genomföras. Om leverantören förstår och anpassar sig till butikens 
målsättningar är det möjligt att skapa ett bra samarbete med leverantören, vilket möjliggör för 
butiken att effektivisera sin verksamhet och erhålla bra marginaler på produkter. Effekten av att 
parterna kan möta varandras behov blir att butiken kan behålla sina marginaler och leverantören 
får en möjlighet att sälja volymer. 
 
“Han kommer hit och säger till mig, jag vill ha in tre sektioner hos dig. Jag säger jag har redan 
3 sektioner i dag.. då vill jag inte ha in samma grejjer utan då får du ju ta in någon som berikar 
hela segmentet istället..Blir det en prishöjning vilket det kan bli beroende på tillgång och 
efterfrågan på ekoprodukter måste jag ju sätta mig vid datorn och ändra pris till kunden för att 
behålla mina marginaler så då lägger ju jag in det att jag vill att leverantören gör det och om 
det är direktleverans.” 
 
Enligt FC betonar vikten av informationssystem för att gemensamt planera. För FC kan en dålig 
gemensam planering få konsekvenser för verksamheten, som innebär att för stora volymer köpts 
in relativt till vad som sålts, och att det blir en kostnad i form av tid och personal eftersom 
personal behöver hantera lager i butik. Även om det är en kostnad till följd av att den 
gemensamma planeringen inte varit effektiv, kan det hända att FC väljer att fortsätta med en 
leverantör eftersom det kan handla om att båda parter chansat och testat oprövade produkter. 
 
“Både den dyraste och den bästa tid vid har så är ju det personalkostnaden..man vill ju helst att 
det ska va slut på söndagen, och sen att man får nya varor på måndagens eller efter jul eller vad 
det nu är..Det finns statistik att ta ut i vårat system, på vilken nivå du vill. Hur det har gått år för 
år. Sen kommer det ju nya saker varje år, man har ju inte en aning hur det skall sälja.”  
 
Prognoser 
FC förklarar att butiken kan utnyttja informationssystem som tar ut statistik för att analysera 
försäljning och prognoser på olika nivåer i butiken. Utöver informationssystemens betydelse i sig 
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är det viktigt att leverantören kan erbjuda ett mervärde i och med informationssystemet, och FC 
förklarar att leverantörer som erbjuder statistik och bidrar konstruktivt för prognoser har en 
positiv effekt på hyllan i butik. Enligt FC är detta beroende på att båda parter lyckats avtala om 
att integrera system för försäljningssiffror för att förbättra verksamheterna. 
 
“Många chipsleverantörer får jag statisk vad jag säljer i den här butiken, som dem har med sig 
och visar och diskuterar, här har du tappat, och vad ska vi göra? På så sätt förbättras hyllan. 
Dem har ett program med tillgång till våra siffror.” 

4.4. Företag D (FD)  
FD arbetar som färskvaruansvarig i en medelstor livsmedelsbutik som ingår i en multinationell 
koncern, och har arbetat inom branschen sedan 1983. FD har daglig kontakt med ett stort antal 
leverantörer och har lång erfarenhet av olika typer av samarbeten med både lokala och 
internationella leverantörer. 

 
Planering 
Enligt FD är det viktigt med en stark relation till leverantören, och främst när det handlar om 
mindre leverantörer. Eftersom mindre leverantörer kan vara specifika för butiken, och inte 
centralt upphandlade, upplever FD att det är betydande att kunna känna ett förtroende för 
leverantören. Förtroendet ger FD möjlighet att planera för framtiden utan att uppleva en 
osäkerhet gällande leverantörens agerande kring leveranser, kvalitet och priser. 
 
FD belyser relationens betydelse för samarbetet genom att förklara hur en leverantör hos butiken 
har åtagit sig att stå för de kostnader som är förenliga med icke sålda varor. FD konstaterar att 
detta skapat ett förtroende för leverantören. När leverantören åtar sig att stå för dessa kostnader 
samtidigt som leverantören levererar en produkt med hög kvalitet, upplever FD också ett stort 
engagemang från leverantören. Planeringen underlättas i och med vetskapen om att leverantören 
ansvarar för de kostnader som utebliven försäljning medför. FD förklarar att det i kontrast, finns 
leverantörer som bara är intresserade av den kortsiktiga försäljningen, och inte heller tar ansvar 
för returer. Det ger konsekvenser i form av merarbete för FD, framförallt tid. 
 
FD förklarar att butiken har ett nära samarbete i planeringen med en mindre leverantör där 
butiken har synpunkter på recept, och har möjlighet att påverka produktutvecklingen i 
samarbetet. För butiken och de involverade individerna bidrar detta till en möjlighet att sätta en 
personlig prägel genom samarbetet. Detta bygger ett engagemang, med en förhoppning att beröra 
och gynna slutkonsumenten. 
 
Enligt FD är det problematiskt att gemensamt planera verksamheter tillsammans med 
leverantörer som inte har delade målsättningar. Det finns leverantörer som inte är intresserade av 
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att förstå butikens verksamhet, och att de har en vision för deras verksamhet som inte är 
överensstämmande med butikens vision. Leverantörer kan leverera oregelbundet till butiken med 
begränsade volymer vilket inte passar butiken, och detta beror ofta på att leverantören inte har 
som målsättning att driva marknaden. Detta skapar problem med planeringen och en följdeffekt i 
butiken blir ett begränsat utbud samt att det kan vara svårt att planera framtida kampanjer 
tillsammans med leverantören. 
 
FD förklarar att det finns samarbeten där den gemensamma planeringen kan genomföras 
eftersom leverantören har höga målsättningar för sin egen verksamhet. När målsättningen är att 
leverera förstklassig service och högkvalitativ produkt, upplever FD en möjlighet att gemensamt 
planera verksamheterna. FD anser att den gemensamma planeringen effektiviseras eftersom 
leverantören oftast i målsättningen, med förstklassig service, kan bidra i butik genom tidsenliga 
leveranser och en vilja att ersätta för icke-sålda varor. Här förklarar FD att leverantören spelar en 
viktig roll för FD´s möjlighet att fokusera på andra uppgifter i butiken eftersom de inte behöver 
kontrollera leverantören återkommande. Leverantörens höga målsättningar blir en form av 
kvalitetsstämpel för hela samarbetet. 
 
”De kan vara så att de är nöjda med sin lilla skvätt de levererar lite då och då, men det är ju 
kanske inte alltid förenligt med våran målsättning. De måste förstå att de behöver producera 
mer, så vi alltid kan ha produkter i hyllan, annars så kan vi stå utan, som vi faktiskt har gjort 
med vissa mjöl, som är lokala. På grund av att man inte orkar eller vill driva på marknaden.” 
 
För FD är information i den gemensamma planeringen en viktig faktor för att butiken inte ska 
behöva kontrollera och ta reda på information självmant och att det förenklar butikens möjlighet 
att planera sin verksamhet. Det kan förekomma missförstånd med befintliga leverantörer 
gällande volymer, kvalitet eller leveranser av specifika produkter, och FD förklarar att detta i 
många situationer hade kunna motverkas av en tydlig information eller mer kommunikation. 
Återkommande missförstånd med leverantörer kan innebära problem som skapar ett merarbete 
för butiken eftersom FD upplever ett behov av att kontrollera leveranser. För FD kan detta 
påverka om samarbetet skall fortsätta eller inte. 
 
Gällande planering för oprövade produkter förklaras att det sker en kontinuerlig kontakt med 
leverantören, där parterna stöttar varandra. Detta underlättar för såväl butiken som leverantören, 
där exempelvis svinn av produkter kan behöva hanteras. Vidare förklaras att den gemensamma 
planeringen med leverantören kan möjliggöra en förbättrad butiksupplevelse för slutkunden. Om 
butiken väljer att ha temavecka med en viss vara kommer ett tätt informationsutbyte med 
leverantören ske i god tid för att möjliggöra för en bra helhetsupplevelse för kunden i butiken. 
 
Vidare förklaras att butiken utnyttjar gemensamma informationssystem där beställning av varor 
kan göras eller information kan delas, och det hjälper FD att planera verksamheten. Det innebär 
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också en möjlighet för butiken att, genom att kontrollera leverantörens utbud, upprätta kampanjer 
i butik. Däremot kan en problematik upplevas, som påverkar planeringen av verksamheten, med 
informationssystem hos leverantörer i de situationer beställningar görs och kampanjer planeras, 
men leverantören i ett senare skede meddelar att produkten är slutsåld. 
 
Prognoser 
FD förklarar att det är svårt att skapa gemensamma prognoser med leverantörer om det inte finns 
något förtroende för de uppgifter som leverantören bidrar med, då de skall utgöra underlag för 
prognosen. FD förklarar vidare att följdeffekter av att leverantören inte har överensstämmande 
målsättningar med butiken kan vara att det blir problematiskt att uppskatta framtida försäljning 
eftersom leverantören inte producerar utifrån den planering som verksamheterna gemensamt 
delat. FD får svårt att bemöta efterfrågan i butik, och det är tydligt för butiken att leverantören 
endast levererar utifrån sina egna viljor och målsättningar. 
 
“Det kan bli problem att uppskatta hur mycket vi kan sälja framöver, eller planera med 
kampanjer med sådana leverantörer, för dom ser till sitt. Det blir ett glapp mellan våra mål och 
deras mål. De försöker liksom inte producera i enlighet med vår planering. Det blir torftigt”. 
 
FD belyser informationsutbyte angående försäljning och prognoser som en viktig del i 
samarbetet med leverantörer, och förklarar att datorsystem med information kring daglig 
försäljning ligger till grund för det informationsutbyte som sker från butiken till leverantören. FD 
förklarar också att 95% av inköpen sker baserat på statistik. Leverantören får möjlighet att ta del 
av butikens historiska försäljning gällande varje enskild produktgrupp vid exempelvis en högtid, 
och planera för kommande högtid utifrån denna information. 

4.5 Företag E (FE) 

FE är butiksägare och ansvarig inköpare i en mindre livsmedelsbutik som ingår i en 
multinationell koncern. FE har arbetat inom livsmedelsbranschen under större delen av sin 
karriär, och har under åren haft varierande rollen inom dagligvaruhandeln. FE har daglig kontakt 
med leverantörer, och har möjlighet att beställa varor från såväl internt lager som externa 
leverantörer. 

 
Planering 
Enligt FE är relationen avgörande för att kunna genomföra gemensam planering med 
leverantören, och om det inte finns förtroende för leverantören blir det problematiskt i längden. 
Det finns också situationer där FE och leverantören i en gemensam planering kommit fram till 
hur affärer skall skötas, men leverantören missköter samarbetet. FE väljer att illustrera detta 
genom att förklara ett exempel:  
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“Jag menar vi kan ha lagt en order framåt och gått ut med den varan “a” i ett produktblad till 
kund, och sen så kommer leveransen och så är det ett substitut. Visst det går att sälja den varan, 
men det är inte alltid som kunden uppskattar det.”  
 
Vidare förklarar FE att kampanjer kan möjliggöra för att gemensamt planera med leverantören, 
men att det kan påverka affärsrelationen och förtroendet för leverantören om butiken har 
annonserat för en vara och ett pris ut mot slutkund, och leverantören i en förhandlingssituation 
inte kan tillgodose butikens önskemål om inköpspris. Detta kan påverka butikens marginaler, och 
förtroendet för leverantören försvinner. Dessa faktorer påverkar möjligheten för FE att fortsatta 
att gemensamt planera med leverantören, och FE poängterar att tidsåtgång och kostnader i form 
av tid är den främsta följdeffekten för verksamheten när det är problematik med leverantörer. 
 
FE förklarar att det finns produkter som säljer sig av sig självt eftersom det är en bra produkt till 
ett billigt pris, men konstaterar samtidigt att det är viktigt att lokala leverantörer med 
specialiserade produkter är engagerade i den gemensamma planeringen för att produkten skall 
kunna framhävas på marknaden. Att leverantörer engagerar sig i den gemensamma planeringen 
och även vill vara aktiv med marknadsföring i butik, bidrar till att produkten får en 
“äkthetsstämpel”. För FE innebär gemensam planering i form av marknadsföring eller fysisk 
leverans en möjlighet att planera butikens verksamhet och effektivisera främst kostnadsdelen av 
verksamheten, som drivs av personalkostnader. 
 
FE förklarar att det finns en leverantör där den gemensamma planeringen bygger på förtroende, 
där FE lägger över allt ansvar på leverantören. FE berättar att det kan gå lång tid innan butiken 
analyserar om förutsättningar förändrats, och ännu längre tid innan försäljningsuppföljningar 
sker från butikens sida. En effekt av detta blir enligt FE att tid kan fokuseras åt andra uppgifter i 
verksamheten, och tiden kring samarbetet med just denna leverantör blir begränsad. 
 
Planering 
Enligt FE är det viktigt att gemensam planering kan bidra till en win-win situation, och för 
butikens del är det om slutkunden är nöjd som är avgörande för att de skall anse affären som en 
win-situation. FE anser att leverantörens målsättningar ofta avspeglar sig i leverantörens vilja att 
faktiskt bidra ute i butiken genom att bedriva marknadsföring eller representera en vara ute i 
butiken. FE menar att detta bidrar till leverantörens äkthet, och att butiken själva inte behöver 
bekosta resurser för att synliggöra produkten. Enligt FE är synkroniserade målsättningar viktiga 
för att kunna bedriva gemensam planering, och förklarar att detta hänger ihop med om butiken 
och leverantören har för avsikt att sälja kvalitet eller kvantitet, och om båda parter kan dela 
målsättningen för detta påverkas hela samarbetet positivt. FE förklarar att butiken måste få veta 
leverantörens ståndpunkt angående en produkt för att kunna avgöra vilken roll produkten kan 
fylla i butikens sortiment, och hur den skall marknadsföras. 
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“Ja, ska vi sälja kvalitét eller kvantitet? Man behöver vara synkade med varumärken. Det är 
viktigt att jag vet vad leverantören har tänkt sig..vi måste ha synkade målsättningar med 
varan..Det skall vara en win-win situation. De skall tjäna och vi ska tjäna. Ur min synpunkt, 
kunden skall va nöjd, hitta ett brett sortiment, lokala produkter.” 
 
Möjligheten att gemensamt planera med leverantörer är för FE beroende av att information kan 
delas. Leverantörer som kan delge statistik till butiken angående priser och volymer för tidigare 
inköp bidrar till att butiken skall kunna drivas så effektivt som möjligt. För FE underlättar detta 
verksamheten eftersom de inte behöver ta reda på själva hur de skall förhålla sig till olika 
marknadssituationer. På samma sätt delar FE information till leverantörer baserat på tidigare 
försäljning för att kunna bidra med planeringen hos leverantören. Om ett bristande 
informationsutbyte sker mellan parterna kan den gemensamma planeringen bli bristfällig, och det 
kan finnas oklarheter kring vem som står för vilka kostnader.  
 
Prognoser 
Att utforma gemensamma prognoser tillsammans med leverantören är viktigt för att FE skall 
kunna hålla låga lagernivåer, och FE förklarar att leverantörer som kan erbjuda omfattande 
statistik angående exempelvis tidigare inköp vid en högtid oftast kan bidra till att hålla 
lagernivåerna låga. Bristande information kan påverka butiken negativt i form av svinn och 
tidsåtgång. En faktor som kan begränsa möjligheten att gemensamt prognostisera med 
leverantörer är oftast lokala leverantörers förmåga att hantera prisjusteringar. Om de inte har 
möjlighet att dela informationen i tid med butiken kan det uppstå situationer där FE 
prognostiserar utifrån felaktiga inköpspriser. 
 
“Då kan jag snabbt och enkelt se hur mycket som ska gå, eller så har jag det i huvudet, att det 
var lagom förra året, och då tar vi de volymerna, som leverantören redan har uppskrivet sen 
förra året. Detta påverkar hur jag kan anpassa och matcha kapaciteten och hur mycket lager.” 
 
Enligt FE bygger gemensamt skapande av prognoser tillsammans med vissa leverantörer på ett 
sätt där parterna inte baserar prognoserna på marknadspriser, utan bygger prognoserna på 
produkters självkostnadskalkyler. Det förenklar FE´s verksamhet eftersom butiken vet vilka 
kostnader som går att räkna med. Samtidigt förklarar FE att det finns mer standardiserade 
produkter där råvarupriser styr skapandet av prognosen. 

4.6 Företag F (FF) 

FF är butiksägare och arbetar som butiksansvarig i en medelstor livsmedelsbutik som ingår i en 
multinationell koncern. FF har lång erfarenhet inom livsmedelsbranschen och har ansvarat över 
tre butiker inom koncernen. FF har daglig kontakt med leverantörer, och är beslutsfattare i vilka 
leverantörer som används. 
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Planering 
När det finns ett flertal passande substitut till en produkt är det inte lika viktigt att det går att 
bedriva gemensam planering med en specifik leverantör, men om det är en speciell produkt är 
den gemensamma planeringen viktig, även om det kan vara så att FF´s önskemål om planering 
inte alltid prioriteras hos leverantören. FF förklarar att det finns en högre acceptans för 
problematik när det är produkter som inte går att ersätta av en annan leverantör. 
 
FF beskriver engagemangets påverkan i den gemensamma planeringen med leverantörer som en 
funktion av att leverantören vid försenade leveranser tar ansvar och försöker upplysa butiken om 
problematik som uppstått för leverantören. Detta hjälper FF att hantera sina kostnader i 
verksamheten genom att främst anpassa personalstyrka utifrån de leveranser som förväntas. 
 
Möjligheten för FF att gemensamt planera med leverantörer är beroende av de prognoser som 
skapats tillsammans, och därför förklarar FF att planeringen och prognoser är beroende av 
varandra. FF reflekterar över att planeringen, baserat på prognosen, möjliggör för att hålla ner 
lagernivåer och det blir möjligt att få jämnare flöden med produkter. Detta bidrar positivt för 
butiken eftersom ett jämt flöde möjliggör för att behålla fokus på att effektivisera hyllan, och 
uppnå lönsamhet. 
 
“Systemet tar hänsyn till prognoserna. Gör att vi får jämnare flöden med produkter. Vi kan 
jobba mer med den ordinarie hyllan. Sen kanske platsen på den ordinarie hyllan inte räcker till. 
Vi kan jobba med de andra produkterna på gavlarna som gör att vi får bättre lönsamhet totalt 
sett.” 
 
FF förklarar att det kan vara problematiskt att gemensamt planera med leverantören, och 
förklarar att detta oftast beror på bristande gemensamma målsättningar samt att leverantören 
agerar på ett opportunistiskt sätt. Enligt FF förekommer det att leverantören försöker driva 
igenom prishöjningar som är omotiverade, med en uppfattning om att kunna berika sig på 
butikens okunskap. FF förklarar att det är tydligt att leverantören inte delar butikens 
målsättningar, och butiken kommer som resultat av detta att försöka använda en annan 
leverantör. För FF kan det vara svårt att agera utan hjälp av leverantören och när leverantören 
inte har förståelse för butikens målsättningar, bidrar det ofta till minskad försäljning i butiken, 
vilket inte är hållbart för butiken och dess relation med slutkunden. 
 
“Vi hade en leverantör där det blev en konflikt..så då blev det tomt på hyllan, och det blir ju ett 
rejält tapp. Kunden blir ju inte speciellt nöjd om man säger så.” 
 
FF kan uppleva att det blir problem när leverantören inte förstår hur viktig dennes roll är för 
butiken, och vikten av att investera i att förstå butikens verksamhet. Leverantören är butikens 
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kontaktyta, och leverantörens största roll att sälja varor till butiken, men för att göra det krävs det 
en förståelse för butikens verksamhet. FF förklarar att detta ofta påverkar butikens planering och 
att butiken måste sänka priser på produkter, och ger ett exempel: 
 
“Enligt mitt tycke så ska han sälja grejer, och för att göra det behöver han ha en förståelse för 
mig och min verksamhet, annars bli det problem med planeringen. Jag skulle ju haft produkten 
vecka 44-45, för det är då jag hade kunnat tjäna pengar på den.” 
 
Enligt FF bygger informationsdelningen mellan butiken och leverantören på att båda parter 
genom möten analyserar produkters tidigare priser och försäljning. Delningen av 
informationssystem, genom automatiskt beställning, har möjliggjort för butiken att hålla nere 
lagernivåer och det finns en möjlighet för leverantören att planera deras verksamhet utifrån 
butikens planering för att se till att varor finns på plats i butiken vid rätt tidpunkt. Det är ofta 
problematiskt att gemensamt planera med lokala leverantörer när de inte besitter resurser att 
upprätta informationssystem, exempelvis en beställningsplattform. Gemensam planering 
möjliggör för FF att hantera leveransproblematik. Eftersom butiken håller låga lagernivåer blir 
butiken känslig för försenade och uteblivna leveranser, vilket ger följdeffekter för försäljningen 
på kort sikt. Därför är det viktigt för FF att ha framförhållning gällande beställningar. 
 
“Om man jämför med en större leverantör, som vill att vi lägger förhandsordrar långt i förväg, 
så har mindre leverantörer inte ens tänkt tanken på att föra fram detta..Problemet för mig blir 
att jag inte kan möta efterfrågan..” 
 
Prognoser 
FF upplever att det måste finnas ett engagemang från leverantörens sida att gemensamt sätta sig 
ned och föra en dialog kring produkter och hur en prognos kan byggas, eftersom det möjliggör 
för FF att skapa förhandsordrar på produkter i god tid. 
 
“Inför jul  lägger vi förhandsordrar, då kommer leverantörer hit, man sätter sig ner med 
leverantören och tittar på de produkter som de levererar. Hur mycket vi sålde förra året? Det 
tillvägagångssättet tillämpas också när vi kör kampanjer, och sen lägger man en 
förhandsorder.” 
 
FF konstaterar att gemensamt skapa prognoser med leverantörer kan vara svårt, och anledning 
till detta är ofta leverantörens bristande förståelse för butikens verksamhet. Leverantören kan 
besitta okunskap om när butiken förväntar sig en produkt, och hur mycket av produkten som 
butiken behöver. Detta kan resultera i att FF får problem att bemöta efterfrågan i butik, och det 
blir svårt att skapa en jämförbar prognos för butiken. FF har en uppfattning om att leverantörer, 
oftast mindre, besitter begränsade resurser för att tillgodose butikens behov. Detta är ofta 
problematiskt eftersom FF vill ha lokala leverantörer som tillför ett värde i butiken, men att dessa 
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emellertid har svårt att konkurrera med vissa större leverantörers relativt långa framförhållning. 
Den största konsekvensen av denna bristande gemensamma prognos blir en negativ effekt på 
intäkterna, i form av en utebliven försäljningsmöjlighet, vilket går ut över den totala planeringen.  
 
“Jag tror att det handlar mycket om brist på resurser och rutin från leverantörens sida. Men 
problemet blir för mig att jag inte kan möta vår efterfrågan. Bara ett par dagar utan 
efterfrågade produkter i en högsäsong, blir ett inkomstbortfall, vilket går ut över min planering.“  
 
Genom det informationssystem som FF har byggt upp finns det möjlighet att basera inköp på 
prognoser, ofta baserat på tidigare försäljning. För FF skapas fördelar av informationssystemet i 
form av jämna flöden med produkter och ökad effektivisering. FF arbetar med ett 
informationssystem för att möjliggöra att integrera lokala leverantörer, och möjliggöra 
beställningar genom systemet. Det finns dock problem med systemet, i form av opålitlig 
information, vilket gör att FF måste ta personlig kontakt med leverantören för att dubbelkolla 
informationen 
 
“I systemet så finns det en flik där vi kan lägga in lokala leverantörer..Den informationen som 
finns där gällande lokala produkter, är inte alltid tillförlitlig. Vilken volym, eller vilka produkter 
som finns tillgängliga. Det brukar sluta med att man får ringa istället.” 

4.7 Företag G (FG) 

FG är butiksansvarig i en större livsmedelsbutik som ingår i en multinationell koncern, och har 
lång erfarenhet av att ingå affärer med leverantörer och ansvarar för en välfungerande 
inköpsprocess. 

 
Planering 
FG anser att förtroendet till leverantören har betydelse för att kunna upprätta ett samarbete 
genom gemensam planering. Förtroendet för leverantören innebär att butiken inte behöver lägga 
tid på att reflektera över vad som bestämts med leverantören. Vidare anses att förtroendet är en 
avgörande faktor för om butiken vill fortsätta att gemensamt planera med leverantören. FG 
förklarar att det är viktigt med ett ömsesidigt förtroende mellan parterna, och resonerar att 
butiken kan tänkas ta kostnader för icke-sålda varor. Emellertid påverkar inte detta hur butiken 
skapar förtroende för leverantören. Butiken arbetar för att hjälpa mindre leverantörer, och genom 
att agera affärsmässigt vill butiken också att leverantören skall känna ett förtroende för butiken. 
 
“Förtroendet är viktigare än att leverantörer tar returer. Då tar jag hellre smälllen. Men det 
beror lite på om det är stor eller liten. För det kan vara ganska tufft för en liten att ta tillbaka för 
mycket returer.” 
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Om FG känner ett engagemang från leverantören kan gemensam planering underlättas, och 
engagemanget är främst betydande i ett långsiktigt perspektiv. Engagemanget från leverantören 
bidrar till en förbättrad försäljning i butiken genom att leverantören försöker ta hand om 
affärsrelationen och anpassa butiksutbud för att maximera försäljning.  
  
“I ett långsiktigt perspektiv. Det underlättar, och framförallt att det kan bli mer affärer av det. 
Man jobbar hellre med en leverantör där jag upplever att de bryr sig, lyssnar och tar hand om 
hela affären och inte bara säljer in, utan också tänker på vår försäljning.” 
 
Enligt FG kan ett samarbete med gemensam planering underlättas av att parterna delar 
målsättningar. Delade målsättningar gynnar den gemensamma planeringen eftersom FG och 
leverantören besitter förståelse för hur samarbetet kan drivas på ett effektivt sätt. Det finns lokala 
tillverkande leverantörer som har svårt att se helheten, med en begränsad förmåga att anpassa sig 
till marknadens efterfråga. Enligt FG kan butiken och leverantören besitta skilda åsikter om hur 
en produkt bör anpassas i butiken utifrån konsumentens behov, och detta brukar få konsekvenser 
genom en svårighet för butiken att gemensamt med leverantören planera inköpsvolymer.  
 
Gemensam planering med leverantörer kan underlättas när leverantörer hanterar information och 
delger information med butiken. Information från leverantören kan i många fall vara enda sättet 
för FG att planera verksamheten, och den gemensamma planeringen med leverantören blir därför 
avgörande för att butiken skall kunna effektivisera sin verksamhetsplanering. 
 
“Det är viktigt att vi får information från leverantören. Det kan vara en nyhet, och där har vi 
inget underlag att gå på hur mycket det kan tänkas sälja. I dessa situationer är det bäst att 
leverantören tar hand om affären.” 
 
Prognoser 
FG anser att leverantörens engagemang och förståelse för butikens behov är avgörande i ett 
första skede för att kunna skapa gemensamt prognoser. FG förklarar att butiken är beroende av 
leverantörerna när det handlar om att skapa prognoser för nya produkter, och att målsättningarna 
för produkten måste vara likvärdiga. Det är också viktigt att leverantören har ambitionen att 
hantera produkten ute i butiken, för att effektivisera både för butiken och leverantören. 
  
“Vi är ju väldigt beroende av leverantörernas kunskap. Det finns ingen vits att jag går in och 
styr där, de tar hand om kampanj eller nyheten i butik och står för allt. 
 
När etablerade produkter används i den gemensamma prognosen är informationssystem 
bidragande till prognosen genom att butiken kan analysera tidigare försäljning och använda det 
som underlag som information gentemot leverantören, för vad som beräknas säljas i butik. 
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“Historik och trender, sen nyheter.. Sen kan jag se efteråt hur mycket vi sålt av den varan och 
använda det som underlag för framtida försäljning..Vi kollar mycket historik.” 

4.8 Företag H (FH)  
FH är inköpsansvarig för en mindre livsmedelsbutik som ingår i en multinationell koncern, och 
har långvarig erfarenhet av att samarbeta med leverantörer. FH har daglig kontakt med såväl 
lokala som centralt styrda leverantörer. 

 
Planering 
Enligt FH är det viktigt att leverantörer tar ansvar exempelvis genom att de försöker underlätta 
för butiken med effektiva lösningar för icke-sålda varor. När leverantörer tar ansvar skapas tillit, 
och en möjlighet till en långsiktig gemensam planering. 
 
“Vi hade en leverantör som sålde in en produkt t till oss, och då sa han köp två halvpallar, och 
vi sålde knappt en halvpall. Då sa han att jag slänger in 3-4 kronor per flaska, och så kan du 
köra lite bättre pris ut. Där möts vi gemensamt. Jag kan rea ut dem och han slipper ta så mycket 
svinn. Jag kan sälja ut, kunden kan testa en ny produkt och leverantören får ett bra rykte av att 
vara hjälpsam. Engagemanget från leverantören spelar en stor roll. Det kommer också påverka 
framtida samarbeten, att jag vet att han kan kompromissa och hjälpa till om det strular.” 
 
FH illustrerar ett scenario som kan påverka möjligheten att gemensamt planera med leverantörer 
genom att förklara att leverantörens byte av representanter för företaget ute i butik kan försvåra 
affärsrelationen. Enligt FH är det tidskrävande att bygga upp nya affärsrelationer. I situationer 
där nya representanter försökt sälja in en omotiverad mängd varor till butiken, jämfört med 
tidigare representant, upplever FH en problematik i att bygga relationen och det blir svårt att 
känna ett förtroende för leverantören. FH upplever att agerandet blir representativt för den nya 
representanten, och det blir svårt för butiken att låta representanten bidra ute i butiken på ett sätt 
som skulle kunna gynna FH. 
 
Det är svårt att ingå samarbete med leverantören för att gemensamt planera när leverantören 
besitter andra målsättningar med samarbetet än vad FH gör. FH förklarar att det finns 
leverantörer, där en gemensam planering upprättats, och som besitter begränsad 
produktionskapacitet samt en begränsad förmåga att expandera deras verksamhet. Leveranser 
motsvarar därmed inte butikens målsättningar med den gemensamma planeringen, och detta blir 
problematiskt för FH eftersom det blir svårt att matcha efterfråga från konsumenten. En 
konsekvens av problematiken blir att butiken får leta sig om efter andra leverantörer. Detta kan 
få effekter på FH´s verksamhet eftersom kunden emellertid endast är intresserad av den specifika 
leverantörens produkt. 
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“Det kan vara så att vi vill köpa en viss produkt med en viss volym, och de säger att de inte kan 
leverera mängden på grund av att de inte kan expandera. Kunden frågar efter varan, och då 
måste man vända sig till andra leverantörer som man kanske inte vill köpa av, men vi har ju 
inget val där.” 
 
FH menar att det är viktigt att den nya representanten omgående försöker skapa en förståelse för 
butikens verksamhet, för att kunna anpassa och tillgodose butikens behov i den gemensamma 
planeringen. FH framhäver även vikten av att dela information för att underlätta planeringen. FH 
förtäljer att det finns en gemensam plattform, där det läggs in ordrar i en månad framåt, samt att 
det finns möjlighet att korrigera volymer både upp och ner efter behov. Det finns även möjlighet 
att i realtid se vilka produkter och volymer som finns tillgängliga. FH menar att det skapar 
trygghet för den framtida planeringen. 
 
Prognoser 
Enligt FH har engagemanget som leverantören visar en betydande roll för att gemensamma 
prognoser skall kunna genomföras. Engagemangets betydelse är stor eftersom butiken ibland 
besitter okunskap angående en viss produkt, och leverantörens presentationer och delande av 
kunskap kring produkten och dess marknad kan hjälpa butiken till en lönsam affär. 
 
FH anser att det är svårt att tillsammans med leverantörer bedriva gemensamma prognoser när 
leverantörer ständigt försöker utveckla dess produktutbud. Att de försöker trycka ut produkter på 
marknaden, och försöker bearbeta butiken till att ta emot stora volymer av oprövade produkter 
uppstår det en problematik för butiken. FH förklarar att butikens kundgrupp inte fokuseras bland 
leverantörer, och att de volymer som leverantören föreslår i den gemensamma prognoser inte 
motsvarar butikens potentiella försäljning. Enligt FH försöker leverantören i den gemensamma 
prognosen utgå från att alla produkter blir sålda, men att de inte förstår konsumentens behov och 
att det är tydligt att leverantören försöker skapa ett behov. För FH får leverantörens agerande 
konsekvenser för butiken som står med osålda varor, och ett ytterligare moment i det 
övergripande samarbetet uppstår eftersom parterna behöver bearbeta hur stora volymer med 
osålda varor skall hanteras. När FH står för kostnaderna får det stora konsekvenser för butikens 
marginaler. 
 
“Vi måste se vad vi har för kundgrupp. Det är något som kan uppstå då de inte känner vårat 
behov, utan bara försöker trycka ut grejer..Det påverkar att vi måste slänga massa grejer om det 
visar sig att det inte går att sälja, det påverkar våra marginaler.“ 
 
FH menar att det inte alla leverantörer samlas under den gemensamma plattformen. Gällande 
vissa leverantörer och tillhörande produkter är FH beroende av leverantörers marknadssyn och 
uppgifter. 
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“Priser och kvalitét. Ofta vill man ha en referens på varan..Det är inte alltid jag har koll på en 
produkt, då får leverantören komma in där och instruera. 
 

5. Analys 
Analysen har genomförts utifrån Den relationella dimensionen, den kognitiva dimensionen och 
den strukturella dimensionen, och underrubriker har skapats utifrån våra tolkningar av empirin, 
vilket framgår av en sammanställande tabell. 
 

 Den relationella 
dimensionen 

Den kognitiva 
dimensionen 

Den strukturella 
dimensionen 

Planering - Reducerar 
osäkerhet 

- Underlättar 
planering 

- Bristande 
målsättningar 
skapar 
svårigheter att 
gemensamt 
planera 

- Lagerhållning 
- Marginaler/Voly

mer 
- Försäljningsmöjli

gheter. 

- Effektivisering 
- Merarbete 

 

Prognoser - Möjliggör 
prognoser 

 
 
 

- Lagerhållning 
- Matchningsprobl

ematik 
 
 
 

- Effektivisering 
- Matchning 
- Svinn 
- Marginaler 

En egenkonstruerad analystabell med sammanfattande teman för varje dimension 
 

5.1 Relationella dimensionen 

5.1.1 Förtroende mellan parter reducera osäkerhet för den gemensamma 
planeringen 
Kumar (1996) resonerar att förtroende mellan leverantörer och återförsäljare möjliggör för 
parterna att uppnå dess fulla potential, och förtroendet anses skapa förutsättningar för parterna att 
förstå varandras verksamheter. Detta kan förstås av den genomförda undersökningen där 
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samtliga respondenter uppger att förtroende för leverantören är en grundläggande faktor för att 
gemensam planering skall falla väl ut. Samtliga respondenter uppger också att om det inte finns 
förtroende för en leverantör så kommer de inte heller ingå eller fördjupa samarbetet. Carey, 
Lawson & Krause (2011) menar att förtroende är något som byggs upp över tid genom 
interaktioner mellan parter. Detta är anser respondenterna som problematiskt när det kommer till 
nya leverantörer. Flera respondenter uppger att det är tidskrävande att upparbeta förtroende 
mellan varandra, och det innebär en process som kräver ömsesidiga insatser vilket tar resurser 
från den egna verksamheten.  
 
I den gemensamma planeringen med leverantörer uppger respondenterna att de ofta har en 
specifik person från det levererande företaget som utgör en “kontaktperson” som företagen 
planerar med. Detta anses problematiskt då de inte sällan byts ut. Jong & Nooteboom (2000) 
hävdar att förtroende mellan aktörer kan öka företagens flexibilitet, då förtroende reducerar 
osäkerhet och handelspartners inte behöver upprätta detaljerade kontrakt, som annars är 
tidskrävande och kostsamma. Tillsammans med Carey, Lawson & Krause (2011) resonemang 
om att förtroende tar tid att bygga upp kan detta förstås i den problematik kring att leverantörer 
byter ut kontaktpersoner. Enligt respondenterna får det konsekvenser för den gemensamma 
planeringen, genom att det är svårt att fullt ut lita på att den nya personen kommer fullgöra sina 
åtaganden. 
 
Ovanstående resonemang ligger i linje med vad Coleman (1990) hävdar. Det vill säga att 
förtroende kan ses som ett kapital som byggts upp över tid mellan två individer. Ett relationellt 
kapital, som till skillnad från ekonomiskt kapital inte kan byta ägare, skapas i interaktion mellan 
individer och företag. Mot denna bakgrund kan det genom undersökningen också förstås att 
förtroende kan reducera opportunistiskt beteende, vilket även poängteras av Villena et al. (2011). 
Sako & Helper (1998) menar att när parter hyser förtroende för varandra så försöker de inte 
utnyttja varandras svagheter. Flera respondenter uppger att de många gånger saknar insyn 
gällande utbudsmöjligheter, råvarupriser och vilka volymer som finns att tillgå. Detta är 
information som leverantören besitter och butikernas verksamhetsplanering är helt avhängig 
denna information. Respondenterna upplever inte att detta är ett direkt problem när ett förtroende 
finns mellan parterna.  

5.1.2 Förtroende och engagemang underlättar den gemensamma 
planeringen 
En tolkning kan göras av ett resonemang av de Jong & Nooteboom (2000) samt Villena et al. 
(2011) som påpekar att förtroende minskar transaktionskostnader. Det vill säga att när parter 
känner förtroende för varandra så behöver de inte lägga tid på att kontrollera varandras 
ageranden. Respondenterna uppger att om förtroende finns för leverantörer så underlättar det 
planeringen för framtiden utan att behöva uppleva en osäkerhet gällande en leverantörs agerande 
kring exempelvis att leveranser kommer i tid, att kvalitet på varor är enligt överenskommelse 
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eller att priserna på produkterna inte kommer att ändras. Förtroende identifieras således genom 
att leverantören kan skapa förutsättningar för den enskilde butiken att åtnjuta effektivitet och de 
kan fokusera på att optimera den egna verksamheten. Anledningen är att förtroendet underlättar 
planeringen och det finns en tydlig förståelse mellan parterna och hur de kan tänkas agera.  
 
Gemensamt hos de undersökta företagen är att förtroendet bygger på att leverantörer tar ansvar 
för sina åtaganden, det som Sako (1992) beskriver som kompetensförtroende, och att 
leverantören lever upp till de förväntningar som butiken ställer. Sako (1992) förklarar att det är 
förväntningarna som bidrar till förtroendet, och att det kontraktuella förtroendet innebär att löften 
hålls. Respondenterna vittnar att förtroendet för leverantören kan manifesteras i form av att 
leverantören tar ansvar för sina åtaganden, i form av att ta ansvar för hela “affären”. Det förstås 
genom allt från tidsenliga leveranser, till att plocka upp och sköta hyllan och att leverantören tar 
hand om returer. Dessa faktorer är något som respondenterna genomgående har påpekat som en 
viktig faktor för att den gemensamma planeringen skall bära frukt. Flera respondenter uppger 
också situationer när leverantörer inte har agerat i enlighet med detta. Det har fått konsekvenser i 
form av att butikerna fått stå med osålda produkter, vilket renderat i ökade lager och minskade 
marginaler till följd av sänkning av priser. 
 
Det kan konstateras av undersökningen att leverantörens engagemang, främst genom fysisk 
närvaro i butik samt dess förmåga att prioritera den enskilde butiken, påverkar den gemensamma 
planeringen. Enligt Kwon (2004) visas engagemang när det finns anledning att anstränga sig för 
att bibehålla affärsrelationer. Av undersökningen förstås att när leverantörer engagerar sig i 
butiken och försöker förstå konsumentens behov, gynnas konsumenter och butiken kan 
effektivisera sin verksamhet. Nyaga, Whipple & Lynch (2010) belyser vikten av att upprätthålla 
ett engagemang i affärsrelationerna, och av vår undersökning förstås att leverantörer som 
försöker upprätthålla affärsrelationer genom engagemang ofta underlättar gemensam planering.  
 
Det råder konsensus kring respondenterna att engagemanget är en viktig del för den 
gemensamma planeringen. Det visar sig bland annat genom att leverantörer aktivt hjälper till i 
butiken, genom att exempelvis sköta sin del av “hyllan”. Enligt Kwon & Suh (2004) kan 
engagemang och förtroende vidare innebära affärsmöjligheter mellan leverantörer och butiker. 
Flera respondenter uppger att det är viktigt att leverantörer gör återkommande besök i butik, för 
att exempelvis stämma av varukvalitet. Respondenterna uppger att det underlättar planeringen 
och att butiken kan fokusera på andra värdehöjande aspekter. Flera respondenter uppger också att 
det är viktigt att framförallt lokala leverantörer engagerar sig i butik för att förbättra 
försäljningen mot slutkund. En respondent uppger att det ger en “äkthetsstämpel” kring 
produkten. Det är framförallt när nya produkter skall lanseras som respondenterna lyfter vikten 
av engagemang. Anledningen är att det kan saknas kunskap kring nya produkter, och hur den 
bäst skall framhävas för att optimera försäljning, och att det skulle vara tidsödande och innebära 
merarbete för butikerna om det skulle stå för hela lanseringen själva.  
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Flertalet respondenter vittnar om att när leverantören inte uppvisar engagemang får det 
konsekvenser för den gemensamma planeringen. Enligt Forslund & Johnsson (2007) kan 
engagemang visas genom att leverantören söker att anpassa sin produktion i enlighet med 
detaljistens önskemål. Det är något som också bekräftas av respondenterna och som regel är 
leverantörer villiga att gör detta, men det finns vissa lokala leverantörer som inte visar detta 
engagemang. Det får konsekvenser för den gemensamma planeringen på så vis att butikerna inte 
alltid kan möta efterfrågan från konsumenten, och det är problematiskt då inte heller vet vilka 
volymer de framgent har att arbeta med. Respondenterna uppger att de måste bearbeta dessa 
leverantörer hela tiden, i syfte att de skall producera mer, vilket påverkar butikens resurser. 

5.1.3 Möjliggör prognoser  
Respondenterna lyfter inte fram några entydiga konsekvenser av den relationella dimensionen på 
gemensamma prognoser. Dock betonar flertalet att det är svårt att skissa på gemensamma 
prognoser om det inte finns något förtroende för leverantören. Det handlar framförallt om de 
uppgifter som leverantören bidrar med, och som skall utgöra underlag för prognosen. Det ligger i 
linje med Kumar (1996) och Kwon & Suh´s (2004) resonemang om att när parter känner 
förtroende för varandra så tenderar de att ingå djupare samarbeten och dela information i högre 
utsträckning, och att aktörer som känner förtroende för varandra också uppfattar att den 
information som görs tillgänglig är pålitlig. I undersökningen har det framgått att leverantörens 
engagemang är viktigt för att skapa gemensamma prognoser. Flera respondenter uppger att det 
måste finns ett engagemang från leverantörens sida att sätta sig ner och föra en dialog kring 
prognoser, och att det visar på att det finns en genuin vilja att åstadkomma bra resultat vilket 
även förklaras av Whipple & Lynch (2010). När leverantören gör detta så medger flera 
respondenter att förtroende för leverantören ökar (Krause et al., 2007). 
 
För att kunna skapa gemensamma prognoser kan förtroendet för leverantören, enligt en 
respondent, skapa en trygghet hos butiken. Om det finns ett förtroende för hur leverantören 
förhåller sig till den gemensamma prognosen, är det möjligt för butiken att skapa 
personalplanering baserat på den uppsatta prognosen. Det finns risker med ett bristande 
förtroende som ofta innebär högre personalkostnader, eftersom det är svårt att känna en trygghet 
i den gemensamt uppsatta prognosen. Simatupang & Sridharan (2002) menar att kunders allt mer 
skiftande preferenser gällande produkter gör att företag numer erbjuder ett större utbud än 
tidigare och att det därmed har ökat osäkerheten och svårigheten att skapa träffsäkra prognoser, i 
synnerhet produkter med korta livscykler. Respondenterna uppger att prognoser ofta baseras på 
historisk data, men när det gäller nya produkter så är det svårare och det medför en osäkerhet 
huruvida prognoserna är tillräckligt bra.  
 
Historisk data tar inte heller hänsyn till skiftande marknadstrender (Simatupang & Sridharan, 
2003). Två av respondenterna vittnar om att gällande vissa produkter är de helt beroende av 
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leverantörens marknadssyn. En effekt av detta blir enligt två av respondenterna att tid kan 
fokuseras på andra uppgifter i verksamheten, då leverantören tar på sig hela ansvaret. Detta kan 
dock innebära risker att lägga över ett för stor ansvar på leverantörens sida, att ge denne för stort 
förtroende (Villena, Revilla & Choi, 2011). En av respondenterna tar upp ett exempel när en 
leverantör propsade om en ny produkt och lovordade försäljningsmöjligheterna. Dock visade det 
sig att leverantören hade missbedömt marknadsefterfrågan och produkten sålde ingenting. 
Returer är något som leverantören ofta kan ta på sig, men butiken har ändå haft kostnader i form 
av lansering och extra personal, samt den tid detta projekt upptagit.   

5.2 Kognitiva dimensionen 

5.2.1 Målsättningarna påverkar försäljningsmöjligheter 
Leana & Van Buren (1999) förklarar att det kognitiva kapitalet bygger på ömsesidiga 
förväntningar på vad som krävs för att uppnå gemensamt uppsatta mål. Respondenterna förklarar 
att det är viktigt att leverantören och butiken besitter likartade målsättningar med samarbetet, och 
det kan förstås att målsättningarna blir en viktig del i den gemensamma planeringen. Carey, 
Lawson & Krause (2011) förklarar att en förståelse för varandras behov gynnar utbyten mellan 
affärsparterna, och Gulati et al. (2000) samt Inkpen & Tsang (2005) förklarar att det kognitiva 
kapitalet möjliggör för att utnyttja synergier samt förbättra varandras processer, såsom 
leveransförmåga och kvaliteten på produkten. Det kan förstås av samtliga respondenters 
resonemang att leverantörer och butiker besitter olikartade förväntningar av en viss produkts roll 
i en butik, och att detta är en faktor som påverkar möjligheten att skapa gemensamma 
målsättningar. Utifrån respondenterna kan målsättningarna eller de bristande målsättningarna 
mellan affärspartnerna skapa effekter i den gemensamma planeringen. Respondenterna förklarar 
att det är svårt att gemensamt planera om parterna besitter olikartade målsättningar, och 
följdeffekter för butikernas verksamhet kan resultera i begränsade försäljningsmöjligheter och 
bristande volymer samt att marginaler kan påverkas. På grund av den kognitiva dimensionen 
skapas solidaritet över tid, vilket motverkar kortsiktiga prioriteringar samt opportunistiskt 
agerande utifrån egenintresse (Coleman, 1990). Gulati et al. (2000) belyser att opportunistiskt 
beteende kan uppstå hos en affärspart om det finns bristande gemensamma normer och regler i 
samarbetet, där just normerna och reglerna spelar en viktig roll som kan motverka det 
opportunistiska beteendet. En respondent förklarar att det finns samarbeten med leverantörer där 
den gemensamma planeringen påverkas på grund av att leverantörer berikar sig på butikens 
okunskap om en viss produkt, exempelvis gällande marknadspriser. Det kan förstås av 
respondentens resonemang att samarbetet lider av en avsaknad av delade normer, och 
respondenten förklarar att följdeffekter av de bristande målsättningarna i den gemensamma 
planeringen ofta innefattar minskad försäljning och ett behov att leta ny leverantör.  
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Ett upparbetat kognitivt kapital begränsar risken för missförstånd mellan affärspartnerna, vilket i 
stället skapar möjligheter för att integrera aktiviteter (Tsai & Ghoshal, 1998). En respondent 
belyser begränsad förståelse från leverantörer som en faktor som påverkar den gemensamma 
planeringen. Denna begränsade förståelse gör det svårt för butiken att gemensamt planera med 
leverantören, och oönskade effekter av missförståndet uppstår för butiken främst i form av hög 
lagerhållning.  
 
Respondenterna förklarar att det finns en problematik att gemensamt planera när leverantörer och 
butikerna besitter olikartade målsättningar, där leverantörer kan besitta olikartade uppfattning om 
den gemensamma planeringens utformning. Danese (2011) förklarar att samarbetets 
målsättningar ofta påverkar det faktiska samarbetet, och menar att samarbeten kan kännetecknas 
av förbättrande effektivitet eller ökat individuellt ansvar. Det kan förstås av respondenterna att 
målsättningarna blir påverkade av hur den gemensamma planeringen utformas.  

5.2.2 Det kognitiva kapitalets betydelse för att lösa matchningsproblem 
Såväl Nahappiet & Ghoshal (1998) som Tsai & Ghoshal (1998) belyser det kognitiva kapitalets 
betydelse för ett företags prestationsförmåga, och konstaterar att ett befintligt kognitivt kapital 
möjliggör för utbyten av resurser och parter kan åtnjuta fördelar av att integrera sina resurser 
med affärspartners. Vidare beskriver Hollmann, Scavarda & Thomé (2015) att gemensam 
planering och gemensam prognostisering kan innebära en möjlighet att eliminera utbud- och 
efterfrågeproblematik, och att ett värde gentemot slutkunden därigenom skapas. Det kan förstås 
utifrån respondenterna att de integrerade resurserna underlättar den gemensamma prognosen, och 
en möjlighet att hantera marknadens matchningsproblematik kring utbud och efterfråga finns. 
Respondenterna menar att matchningsproblematiken kan lösas genom att leverantörer involverar 
sig i att förstå butikens målsättningar, där det ofta handlar om slutkonsumentens efterfråga och 
butikens målsättningar att tillgodose denna efterfråga. Optimerad lagerhållning är en 
genomgående effekt av att det uppbyggda kognitiva kapitalet finns hos parterna, och 
respondenterna förklarar att detta främst är ett resultat av att parterna har hanterat 
matchningsproblematiken.  
  
Forslund & Johnsson (2007) menar att det kan finnas stora skillnader mellan partners 
målsättningar, bland annat på grund av olika finansiella förutsättningar eller skillnader i 
respektive företagsomgivning, och att det kan medföra att respektive parts målsättningar står i 
konflikt med varandra. En respondent belyser detta problem som en begränsande faktor för 
möjligheten att gemensamt skapa prognoser med leverantören. Respondenten nämner att det ofta 
berör mindre lokala leverantörer som besitter begränsade resurser, och att dessa begränsade 
resurser påverkar leveranser och utbud främst eftersom det är svårt att grunda inköpsvolymer på 
begränsade gemensamma prognoser. Det kan förstås att detta blir en ond cirkel för butiken som 
kan vara beroende av en leverantörs produkt, och att ständigt basera inköpsvolymer på tidigare 
ofullständiga prognoser skapar problematik för butiken.  
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Respondenterna förklarar att det finns en problematik att gemensamt planera när leverantörer och 
butikerna besitter olikartade målsättningar, där leverantörer kan besitta olikartade uppfattning om 
den gemensamma planeringens utformning. Danese (2011) förklarar att samarbetets 
målsättningar ofta påverkar det faktiska samarbetet, och menar att samarbeten kan kännetecknas 
av förbättrande effektivitet eller ökat individuellt ansvar. Det kan förstås av respondenterna att 
målsättningarna blir påverkade av hur den gemensamma planeringen utformas. 

5.3 Den strukturella dimensionen 

5.3.1 Det strukturella kapitalet påverkar effektivitet och kan förhindra 
kostsamt merarbete 
Enligt Koka & Prescott (2002) skapas strukturellt kapital när parter delar specifik information 
och kunskap. Respondenterna anser att informationsdelning är en viktig pelare i den 
gemensamma planeringen parterna emellan. Simatupang & Sridharan (2002) belyser 
informationsdelning som en nyckelfaktor för samarbete mellan företag, och enligt Huang, Lao & 
Mak (2003) kan informationsdelning bidra till en effektivare flödeskedja, samt 
konkurrensfördelar som inte hade kunnat uppstå utan samarbete. Respondenterna anser att tydlig 
informationsdelning gällande den gemensamma planeringen kan hjälpa butiken att effektivisera 
verksamheten, och möjligheten att hantera personalkostnader och andra verksamhetskostnader är 
beroende av den information som delas mellan parterna. Shimatupang & Sridharan (2002) 
förklarar att informationsdelning från butiken till leverantörer kan innebära förbättringar hos 
leverantören, och att samarbetet kan dra fördel av minskad osäkerhet. Detta kan förstås i relation 
till respondenterna, som uppger att en konsekvens av bristande information mellan parterna är en 
påverkan på butikens alternativkostnader. Enligt respondenterna skapar bristande information 
osäkerhet, där butiken kan behöva kontrollera information och leveranser, vilket får stora 
konsekvenser i form av ett kostsamt merarbete för butiken. Det kan förstås att det som Forslund 
& Johnsson (2007) förklarar som precis information är en betydande faktor för att gemensam 
planering skall kunna genomföras, detta eftersom information som är precis kan motverka 
merarbete. 

5.3.2 Informationsdelning bidrar till lönsamhet 
Samtliga respondenter belyser informationsdelningens betydelse för att effektivt kunna bedriva 
gemensamma prognoser. Panahifar, Byrne & Heavey (2015) förklarar att effektivitet kan uppnås 
när efterfrågeinformation delges mellan butiken och dess leverantörer, och Huang, Lao & Mak 
(2003) förklarar att realtidsinformation skapar möjligheter att besluta kring 
produktionsplanering, resursallokering samt att det bidrar till mer precisa prognoser. 
Respondenterna förklarar att just informationsdelningen kring försäljning och marknadssituation 



 50 

underlättar den enskilde butikens möjlighet att effektivt skapa precisa prognoser och allokera 
resurser därefter. Det finns möjlighet för vissa respondenter att dela information utifrån kundens 
efterfråga, som kan effektivisera för såväl butiken som leverantören. Zhu & Sarkis (2004) samt 
Chao & Zhang (2011) förklarar just informationssystem som en viktig del för att butiker skall 
kunna dela information till leverantörer för att dessa skall kunna producera och leverera på ett 
effektivt sätt. En respondent förklarar att butiken byggt ett informationssystem, där prognoser 
baserat på tidigare försäljning delas. Informationssystemet möjliggör för parterna att gynnas i 
den gemensamma prognosen, och butiken konstaterar att konkreta fördelar för dess verksamhet 
skapas i form av jämna flöden och ökad effektivitet. Respondenten belyser också att butiken 
arbetar aktivt med att integrera mindre lokala leverantörer i systemet för att underlätta 
produktbeställningar. Det kan tänkas att detta skapar synergier genom hela flödeskedjan, precis 
som Zhu & Sarkis (2004) samt Chao & Zhang (2011) nämner. 
 
Forslund & Johnsson (2007) förklarar att informationen mellan parterna spelar en viktig roll i 
samarbeten om informationen håller hög kvalitet. Av respondenterna kan det förstås att 
informationsdelningens är betydande i det gemensamma skapandet av prognoser, och 
respondenterna lyfter fram att informationsdelning bidrar till att butiken kan motverka svinn. Att 
motverka svinn är en viktig aspekt för majoriteten av butikerna, och informationen möjliggör för 
att hantera varor utifrån den uppsatta prognosen. Informationsdelningens roll kan förstås utifrån 
ett resonemang av Forslund & Johansson (2007) som poängterar att kvalitetssäkrad information 
spelar en funktion för att bemöta butikens specifika behov. 
 
Forslund & Johnsson (2007) nämner att tidsaspekten, lättillgängligheten och trovärdigheten blir 
ytterligare avgörande faktorer för uppfattningen om informationens kvalitet. Respondenterna 
beskriver att när informationsdelningen i den gemensamma prognosen är användarvänlig skapas 
möjligheter att effektivisera försäljning och minimera lagernivåer, där hanteringen av 
lagernivåerna spelar en betydande roll för butiken. Den slutliga effekten av detta blir att butiken 
har en möjlighet att bemöta matchningsproblematik mellan kunders efterfrågan och butikens 
utbud, samtidigt som butikens marginal gynnas. Det kan förstås att just informationens 
lättillgänglighet innehar en betydande roll för hur butiken kan effektivisera dess verksamhet, 
främst när det handlar om de respondenter som menar att gemensamma prognoser som bygger på 
tidigare försäljningssiffror. Det kan vidare förstås att tidsaspekten och trovärdigheten fyller en 
viktig funktion när butiken och leverantörer gemensamt skapar prognoser för försäljning av nya 
produkter på marknaden. En respondent nämner att trovärdigheten, genom leverantörens 
kunskap kring produkten och dess marknad, är viktig för att butiken i sin tur skall kunna åtnjuta 
effektivitet av samarbetet. Utifrån respondenternas resonemang är också tidsaspekten viktig för 
att de gemensamma prognoserna skall kunna fortskrida, och det kan förstås att tidsaspekten kan 
bli en betydande faktor när leverantörer inte har resurser att bemöta butikens krav på 
information. En respondent menar att butiken är beroende av leverantörens marknadssyn och de 
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uppgifter de lämnar, och att konsekvenser av felaktig eller utebliven information får effekter så 
som svinn och svårsålda lager. 
 

6. Diskussion 
Det kan konstateras att det sociala kapitalets betydelse för möjligheten att gemensamt planera 
och prognostisera mellan butiker och dess leverantörer är stor. Vidare kan det förstås att de tre 
undersökta dimensionerna; relationella dimensionen, kognitiva dimensionen och den strukturella 
dimensionen har varierande betydelse för vilka följdeffekter som kan urskiljas från den 
gemensamma planeringen och den gemensamma prognosen.  
 
Utifrån den relationella dimensionen kan det förstås att förtroendet mellan butiken och dess 
leverantörer reducerar osäkerhet, och att förtroendet ofta är en relationell företéelse som skapas 
mellan affärspartnerna över tid. Utöver förtroende kan det också förstås att engagemang fyller en 
viktig funktion i den gemensamma planeringen, vilket främst upplevs genom att leverantörer 
engagerar sig i att förstå butikens verksamhet, och att det finns en vilja att fysiskt bidra i butik. 
Den kognitiva dimensionen kan få följdeffekter för butiken, och de målsättningar som 
gemensamt delas mellan butiken och leverantören ligger till grund för att butikens skall kunna 
bedriva sin affär på ett effektivt sätt. De gemensamma målsättningarna påverkar den 
gemensamma planeringen och den gemensamma prognosen eftersom målsättningarna begränsar 
missförstånd, och negativa följdeffekter på grund av missförstånd begränsas därmed. Den 
strukturella dimensionen kan anses ha stor inverkan på den gemensamma planeringen och den 
gemensamma prognosen. Att butiken och dess leverantörer sinsemellan kan dela högkvalitativ 
information skapar en möjlighet för butiken att effektivisera verksamheten, och den finns en 
möjlighet att hantera kostnader utifrån den information som finns tillgänglig. 
 
Tidigare studier  lyfter ett flertal aspekter av samarbetet kring den gemensamma planeringen och 
prognostiseringen. Hollman, Scavarda & Thomé (2015) belyser att den gemensamma 
planeringen och den gemensamma prognosen grundas i tanken om att samarbetet skall skapa 
konkurrensfördelar, och att samarbetet möjliggör för parterna att planera verksamheterna. 
Simatupang & Sridharan (2003), Panahifar, Byrne & Heavey (2015) samt Helms, Ettkin & 
Chapman (2000) poängterar att informationsdelning fyller en avgörande funktion för den 
gemensamma planeringen och prognostiseringen. I relation till dessa studier är det intressant att 
belysa det sociala kapitalets totala betydelse för att effektivt kunna bedriva gemensam planering 
och prognostisering. Informationsdelningen kan tolkas vara en betydande faktor för att 
samarbetet skall lyckas, men det är emellertid inte informationsdelningen isolerat som möjliggör 
för den gemensamma planeringen och prognosen. Att butiken känner förtroende för 
leverantören, och upplever ett engagemang från denne, kan tolkas vara av stor relevans för den 
gemensamma planeringen. Vidare kan det förstås att gemensamma målsättningar mellan parterna 
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kan vara en betydande faktor för att såväl den gemensamma planeringen som den gemensamma 
prognosen skall kunna bedrivas. Småros (2007) menar att aktörer inom detaljhandeln ofta, 
genom sin makt, gynnas oavsett om de väljer att ingå samarbete med leverantörer eller inte. 
Baserat på vår undersökning är det intressant att bemöta detta resonemang. Vi kan konstatera att 
butiken ofta besitter makt, och har möjlighet att välja leverantörer utifrån den egna preferensen. 
Däremot kan det förstås att det inte är till fördel för butiken att byta leverantörer eller avböja 
möjligheter till gemensam planering och prognoser med redan befintliga leverantörer. Det är 
viktigt att poängtera att butikerna gynnas av den gemensamma planeringen och prognosen, bland 
annat genom effektivisering i form av eliminering av merarbete, minskad lagerhållning och 
förbättrade marginaler. 
 
Det kan förstås att det sociala kapitalet får implikationer på huruvida ett samarbete mellan 
butiker och dess leverantörer för att gemensamt planera och prognostisera kan bedrivas på ett 
effektivt sätt. Såväl Koka & Prescott (2002) som Lawson et al. (2008) framhäver det sociala 
kapitalets inverkan på det enskilda företagets möjlighet till att skaffa värdefulla resurser, och 
utifrån vår studie kan det sammanfattningsvis konstateras att det sociala kapitalet har betydande 
påverkan för huruvida den enskilde butiken kan bedrivas effektivt. 

7. Slutsats 
Syftet med studien var att skapa förståelse för vilka implikationer det sociala kapitalet har på 
gemensam planering och prognostisering inom dagligvaruhandeln mellan detaljhandlare och 
dess leverantörer. 

7.1 Vilka implikationer har den relationella dimensionen på gemensam planering 
och prognostisering? 
Av undersökningen har det identifierats ett antal implikationer av den relationella dimensionen 
på den gemensamma planeringen. Den relationella dimensionen berör faktorer såsom förtroende 
och engagemang, och det kan konstateras att båda dessa faktorer påverkar den gemensamma 
planeringen, men har en varierande betydelse för den gemensamma prognosen. Förtroende anses 
vara en betydande faktor eftersom ett förtroende reducerar osäkerhet mellan parterna. Om det 
inte finns ett förtroende kan planeringen påverkas, och detta främst när leverantörer inte står för 
de gemensamt bestämda åtaganden som denne skall stå för. Bristande förtroende resulterar ofta i 
hög lagerhållning och hämmade marginaler, på grund av ineffektivitet. Engagemang har en 
liknande funktion för den gemensamma planeringen, då leverantörens engagemang möjliggör för 
att skapa en produkt med “äkthetsstämpel”. Engagemanget från leverantören tas i uttryck i form 
av att förstå butikens behov, och att det finns en fysisk representation i butiken. Att produkten får 
en “äkthetsstämpel” påverkar försäljningen, och det möjliggör för att den långsiktiga planeringen 
kan bedrivas för att uppnå ett värde mot konsumenten. 
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För den gemensamma prognosen anses förtroendet vara den faktor som påverkar huruvida 
gemensamma prognoser kan utformas, och engagemang fyller främst en funktion som skapar 
förtroende. Den uppsatta prognosen ligger till grund för hur butikerna hanterar dess interna 
personalhantering, och om det inte finns ett förtroende för leverantören i den prognos som 
skapats i ett första skede kommer butiken åta sig högre personalkostnader. Detta för att bemöta 
osäkerheten utifrån prognosen. 

7.2 Vilka implikationer har den kognitiva dimensionen på gemensam planering och 
prognostisering? 
Såväl den gemensamma planeringen som den gemensamma prognosen kan förstås påverkas av 
huruvida butikerna och dess leverantörer besitter likartade målsättningar med samarbetet. Om det 
inte finns likartade målsättningar påverkas ofta försäljning negativt i och med begränsad 
försäljningsmöjlighet och bristande volymer, och butiken blir ofta lidande av hög lagerhållning. 
För butiken är den gemensamma planeringen därmed beroende av att leverantörer inte agerar 
opportunistiskt, utan försöker tillgodose butikens specifika målsättningar gällande 
produktegenskaper och försäljningsmål. För den gemensamma prognosen fyller de likartade 
målsättningarna en betydande roll för att bemöta matchningsproblematik av utbud och 
efterfrågan. Om leverantören inte kan bemöta butikens målsättningar i den gemensamma 
prognosen, kan det förekomma ett betydande gap mellan utbudet och efterfrågan av en viss 
produkt, och följdeffekten av detta blir främst att konsumenten drabbas av begränsat utbud. 
Vidare drabbas butiken av att ständigt basera prognoser på en begränsad försäljning. 

7.3 Vilka implikationer har den strukturella dimensionen på gemensam planering 
och prognostisering? 
I vår studie har den strukturella dimensionen, som kan anses som bred till sin definition, 
avgränsats till att omfatta informationsdelning mellan parterna. Informationsdelningen fyller en 
viktig funktion för att den gemensamma planeringen mellan butik och leverantör skall kunna 
bedrivas, och det kan förstås att informationen ligger till grund för att hantera osäkerhet. 
Osäkerheten tas i uttryck av att butikerna anser sig tvingade att lägga ner resurser på ett kostsamt 
merarbete, exempelvis genom kontroller av leveranser. En påverkad alternativkostnad kan 
konstateras som en implikation av ett befintligt eller bristande informationssystem mellan 
parterna.  
 
Informationsdelningen fyller även en betydande roll för den gemensamma prognosen, och det 
kan förstås att informationssystem möjliggör för såväl butiken som leverantören att gynnas i 
skapandet av prognosen. Synliga fördelar med informationssystem är att synergier för 
verksamheterna skapas, och effektivitet kan uppnås genom jämna flöden av varor. Att 
information delas effektivt mellan parterna möjliggör för att bygga gemensamma prognoser som 
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är precisa, vilket i ett slutskede kan möjliggöra för att hantera svinn samt lager, och även gynna 
butikens marginaler. 

8. Förslag till vidare forskning 
Den genomförda studien har fokuserat på att undersöka, utifrån det sociala kapitalet, vilka 
implikationer som kan identifieras vid ett samarbete med gemensam planering och 
prognostisering. Studien grundas i att förstå implikationer av tre dimensioner inom det sociala 
kapitalet. Ett förslag till vidare forskning inom området skulle kunna vara att göra en tydlig 
avgränsning till en av de tre dimensionerna, för att undersöka huruvida en enskild dimension kan 
vara av avhängig betydelse för den gemensamma planeringen eller den gemensamma prognosen. 
Det kan vidare konstateras att denna studie, till skillnad från tidigare identifierade studier, är av 
kvalitativ karaktär med det sociala kapitalet som angreppssätt. Här kan det tänkas att 
kompletterande studier av såväl kvalitativ som kvantitativ karaktär kan vara relevant för att 
stärka studiens undersökningsområde. Att vidare tillämpa alternativa teoretiska referensramar 
skulle också kunna bidra till att förstå implikationer av den gemensamma planeringen och 
prognosen. 
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Bilaga. 1 

Intervjuguide 
 
Övergripande frågor 

- Kan du beskriva verksamheten du arbetar inom? 
- Kan du beskriva din roll inom företaget? 
- Hur lång erfarenhet inom branschen har du? 
- Kan du beskriva hur samarbeten mellan ditt företag och era leverantörer vanligtvis ser ut? 
- Vilka är de viktigaste egenskaperna ni letar efter hos leverantörer när ni väljer leverantör? 
- Hur påverkar dessa egenskaper möjligheten att ingå samarbete med en leverantör? 

 
Relationella dimensionen 

- Vilken roll spelar förtroende för leverantören vid samarbete med gemensam planering 
och prognoser? 

- På vilket sätt kan förtroende eller avsaknad av förtroende för leverantörer underlätta eller 
försvåra gemensam planering och prognostisering? 

- På vilket sätt är det viktigt att leverantörer är engagerade för att du skall välja att ingå ett 
samarbete med leverantören?  

- Hur påverkar leverantörens engagemang möjligheten för dig att planera din verksamhet? 
 
Kognitiva dimensionen 

- Vilken betydelse har gemensamma målsättningar mellan din verksamhet och 
leverantören för din verksamhet skall välja att ingå samarbete med en leverantör? 

- Vilka problem kan uppstå i planeringen och skapandet av prognoser för din verksamhet 
om du upplever att leverantörer inte delar de målsättningar som din verksamhet har? 

- Vilka fördelar kan uppstå i planeringen och skapandet av prognoser för din verksamhet 
om du upplever att leverantörer delar de målsättningar som din verksamhet har? 

- På vilket sätt är det viktigt att för att åstadkomma gemensam planering/prognostisering 
att leverantören har vetskap om era behov? 

 
Strukturella dimensionen 
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- Använder ni informationssystem tillsammans med era leverantörer vid gemensamma 
planeringen och prognostiseringen? På vilket sätt? 

- På vilket sätt är det viktigt att dela information med en era leverantör för att ni skall 
kunna gemensamt planera och prognostisera 

- Hur påverkar möjligheten att dela information med en leverantör ert arbete för att planera 
er verksamhet samt upprätta prognoser? 

 

Bilaga 2 
 

FA Den relationella 
dimensionen 

Den kognitiva 
dimensionen 

Den strukturella 
dimensionen 

 Planering: Det är 
svårt att gemensamt 
planera med nya 
leverantörer eftersom 
parterna inte byggt upp ett 
förtroende för varandra, 
och ett försök att upprätta 
affärsrelationer genom 
planering påverkar 
butikens egen planering i 
form merarbete och mer 
tidsåtgång. 
(Engagemang)  
Leverantörens ansvar är 
grundläggande för att 
bygga en affärsrelation, 
och ansvaret grundas i en 
vilja hos leverantören att 
engagera sig. 
Prognoser: Det blir 
svårt att hantera 
personalstyrka om de inte 
kan känna en trygghet i 
prognosen samt 
leverantörens engagemang 
och ansvar för den 
gemensamt uppsatta 
prognosen. FA förklarar 
att det är viktigt att bygga 

Planering:  
Gällande gemensam 
planering med 
leverantörer upplever FA 
att det är viktigt att båda 
parter försöker tillgodose 
varandras behov, 
exempelvis hjälp i butiken 
med varuplacering. Detta 
innebär att FA inte 
behöver lägga ner resurser 
på att hantera hyllan, och 
kan planera utifrån den 
hjälp som tillhandahålls 
direkt av leverantören. 

 
 
 
Prognoser: 

Planering: Enligt FA 
är tydlig information 
gällande produktkvalitet, 
volymer och priser viktigt 
för att butiken skall kunna 
planera verksamheten 
samt upprätta bra 
prognoser. Vidare anser 
FA att informationssystem 
förenklar gemensam 
planering med 
leverantörer, och 
informationssystem 
effektiviserar kedjan samt 
bidrar till en snabb 
leverans. FA kan uppleva 
att det är problematiskt 
när information uteblir 
eller är begränsad 
gällande leveranser, och 
menar att det innebär en 
osäkerhet i planeringen av 
den egna verksamheten 
och att det innebär 
merarbete. 

Prognoser: När 
inköp bygger på en 
prognos kan också en 
dialog behöva föras med 
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förtroende för leverantörer 
för att gemensamma 
prognoser skall vara 
användbart, och menar att 
dialogen är en faktor som 
bidrar till förtroendet. 

leverantören, där 
information gällande 
utbud och efterfrågan kan 
utgöra underlag för 
beställningar. Det finns 
vissa leverantörer som 
erbjuder 
informationssystem, och 
genom dessa vill de 
försöka upprätta 
gemensamma prognoser. 
Enligt FA kan det dock bli 
för tidskrävande att 
bekanta sig med 
leverantörens system i 
förhållande till befintliga 
alternativ. FA upplever att 
samarbetet har förenklats 
av gemensamma 
informationssystem i de 
fall som 
informationssystemen 
berör produkter som det 
finns en hög daglig 
omsättning på.  

FB Planering: 
Konsekvensen är att det 
blir problematiskt att 
gemensamt planera med 
leverantörer som inte är 
villiga att ta hand om 
icke-sålda produkter eller 
att de inte är villiga att ta 
hand om de kostnader 
som uppstår i samband 
med returer, även om de 
åtagit sig den uppgiften. 
Anledningen är att det 
skapar merarbete i form 
av att kontrollera och 
säkerställa leveranser för 
butiken.  
Prognoser: 
(Engagemang och 
förtroende) FB kan 
analysera 

Planering: Det finns 
ett problem med att 
leverantörer inte förstår 
butikens verksamhet 
eftersom leverantörer 
försöker trycka ut varor på 
marknaden och att butiken 
blir stående med ett högt 
lager. 

Prognoser: Om det 
inte finns en signal om att 
leverantören förstår 
butikens behov skapas en 
osäkerhet hos FB vad som 
kan förväntas av 
leverantören, eftersom 
inköp som bygger på en 
gemensam prognos, och 
inköpen kan medföra hög 
lagerhållning.  

Planering: 
Prognoser: Enligt 
FB är informationssystem 
angående historisk 
försäljning en 
dominerande faktorer som 
bidrar till butikens 
möjlighet att utveckla 
prognoser och samarbeta 
med leverantörer genom 
dessa. FB förklarar att 
förhandlingar med 
leverantörer kanske inte 
kommer att påverkas, men 
menar att det är viktigt att 
bygga prognosen utifrån 
historisk försäljning för att 
tillsammans med 
leverantören möta utbud 
och efterfråga. En viktig 
faktor som möjliggör för 
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försäljningsmaterial som 
leverantören erbjudit och 
effektivitet i butiken kan 
åstadkommas genom att 
ställa reflektiva frågor 
som “Behöver vi göra om 
något i hyllan? Vad är 
orsaken till minskningen 
eller ökningen?”. FB 
förklarar att leverantörens 
roll i det gemensamma 
skapandet av prognoser i 
och med detta skapar ett 
förtroende för 
leverantören. 

FB att gemensamt planera 
och prognostisera med 
leverantörer är att 
representanter från 
leverantören delger 
försäljningsunderlag och 
statistik baserat på vad 
som köpts in i tidigare 
stadier samtidigt som FB 
gör en personlig reflektion 
över den faktiska 
försäljningen. Detta 
innebär en möjlighet för 
FB att förbättra sitt utbud 
och på så sätt effektivisera 
sin egen verksamhet, 
utifrån den befintliga 
tillgången på statistik.  

FC Planering: 
Relationer till leverantörer 
påverkar planeringen 
genom att bristfälliga 
affärsrelationer med 
leverantörer som inte 
fullföljer sina åtaganden 
kan innebära att butiken 
får ta kostnader för icke-
sålda produkter. Det är 
viktigt med kontinuitet 
med samma 
kontaktperson i den 
gemensamma planeringen 
hos leverantörer för att 
bygga förtroende, och det 
är tidskrävande och 
arbetsamt för 
verksamheten när 
leverantörer skiftar 
kontaktperson, eftersom 
det är tidskrävande att 
bygga upp nya 
affärsrelationer.Tidsåtgån
gen hade kunnat fokuseras 
på andra viktiga moment i 
butiken. 

Prognoser: 

Planering: Enligt FC 
kan butikens och 
leverantörens 
målsättningar bidra för att 
en effektiv gemensam 
planering skall kunna 
genomföras. Om 
leverantören förstår och 
anpassar sig till butikens 
målsättningar är det 
möjligt att skapa ett bra 
samarbete med 
leverantören, och FC 
förklarar att detta 
möjliggör för butiken att 
effektivisera sin 
verksamhet och erhålla 
bra marginaler på 
produkter. Effekten av att 
parterna kan möta 
varandras behov blir att 
butiken kan behålla sina 
marginaler och 
leverantören får en 
möjlighet att sälja 
volymer. 
 

Prognoser: 

Planering: Enligt FC 
betonar vikten av 
informationssystem för att 
gemensamt planera. För 
FC kan en dålig 
gemensam planering få 
konsekvenser för 
verksamheten, som 
innebär att för stora 
volymer köpts in relativt 
till vad som sålts, och att 
det blir en kostnad i form 
av tid och personal 
eftersom personal behöver 
hantera lager i butik. Även 
om det är en kostnad till 
följd av att den 
gemensamma planeringen 
inte varit effektiv, kan det 
hända att FC väljer att 
fortsätta med en 
leverantör eftersom det 
kan handla om att båda 
parter chansat och testat 
oprövade produkter. 

Prognoser: FC 
förklarar att butiken kan 
utnyttja 
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informationssystem som 
tar ut statistik för att 
analysera försäljning och 
prognoser på olika nivåer 
i butiken. Utöver 
informationssystemens 
betydelse i sig är det 
viktigt för FC att 
leverantören kan erbjuda 
ett mervärde i och med 
informationssystemet, och 
FC förklarar att 
leverantörer som erbjuder 
statistik och bidrar 
konstruktivt för prognoser 
har en positiv effekt på 
hyllan i butik. Enligt FC 
är detta beroende på att 
båda parter lyckats avtala 
om att integrera system 
för försäljningssiffror för 
att förbättra 
verksamheterna. 

FD Planering: När 
leverantören åtar sig att 
stå för kostnader samtidigt 
som leverantören 
levererar en produkt med 
hög kvalitet, upplever FD 
också ett stort 
engagemang från 
leverantören. Planeringen 
underlättas i och med 
vetskapen om att 
leverantören ansvarar för 
de kostnader som 
utebliven försäljning 
medför. I kontrast finns 
det leverantörer som bara 
är intresserade av den 
kortsiktiga försäljningen, 
och inte heller tar ansvar 
för returer. Det ger 
konsekvenser i form av 
merarbete, och framför 
allt tid, för FD. 

Planering:  
Leverantörer kan leverera 
oregelbundet till butiken 
med begränsade volymer 
vilket inte passar butiken, 
och enligt FD beror ofta 
detta på att leverantören 
inte har som målsättning 
att driva marknaden. Detta 
skapar problem med 
planeringen och en 
följdeffekt i butiken blir 
ett begränsat utbud samt 
att det kan vara svårt att 
planera framtida 
kampanjer tillsammans 
med leverantören. 
 
Det finns samarbeten där 
den gemensamma 
planeringen kan 
genomföras eftersom 
leverantören har höga 

Planering: Den 
gemensamma planeringen 
med leverantören kan 
möjliggöra en förbättrad 
butiksupplevelse för 
slutkunden. Om butiken 
väljer att ha temavecka 
med en viss vara kommer 
ett tätt informationsutbyte 
med leverantören ske i 
god tid för att möjliggöra 
för en bra 
helhetsupplevelse för 
kunden i butiken. 
Butiken utnyttjar 
gemensamma 
informationssystem där 
beställning av varor kan 
göras eller information 
kan delas, vilket hjälper 
butiken att planera 
verksamheten. Det 
innebär också en 
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Butiken har ett nära 
samarbete i planeringen 
med en mindre leverantör 
där butiken har 
synpunkter på recept, och 
har möjlighet att påverka 
produktutvecklingen i 
samarbetet. För butiken 
och de involverade 
individerna bidrar detta 
till en möjlighet att sätta 
en personlig prägel genom 
samarbetet. Detta bygger 
ett engagemang, med en 
förhoppning att beröra och 
gynna slutkonsumenten. 

Prognoser: 

målsättningar för sin egen 
verksamhet. När 
målsättningen är att 
leverera förstklassig 
service och högkvalitativ 
produkt finns en möjlighet 
att gemensamt planera 
verksamheterna. Den 
gemensamma planeringen 
effektiviseras eftersom 
leverantören oftast i 
målsättningen, med 
förstklassig service, kan 
bidra i butik genom 
tidsenliga leveranser och 
en vilja att ersätta för 
icke-sålda varor. 

Prognoser: 
Följdeffekter av att 
leverantören inte har 
överensstämmande 
målsättningar med butiken 
kan vara att det blir 
problematiskt att 
uppskatta framtida 
försäljning eftersom 
leverantören inte 
producerar utifrån den 
planering som 
verksamheterna 
gemensamt delat. FD får 
svårt att bemöta 
efterfrågan i butik, och det 
är tydligt för butiken att 
leverantören endast 
levererar utifrån sina egna 
viljor och målsättningar. 

möjlighet för butiken att, 
genom att kontrollera 
leverantörens utbud, 
upprätta kampanjer i 
butik. Däremot kan en 
problematik upplevas, 
som påverkar planeringen 
av verksamheten, med 
informationssystem hos 
leverantörer i de 
situationer beställningar 
görs och kampanjer 
planeras, men 
leverantören i ett senare 
skede meddelar att 
produkten är slutsåld. 

Prognoser: 
Informationsutbyte 
angående försäljning och 
prognoser är en viktig del 
i samarbetet med 
leverantörer, och förklarar 
att datorsystem med 
information kring daglig 
försäljning ligger till 
grund för det 
informationsutbyte som 
sker från butiken till 
leverantören. FD förklarar 
också att 95% av inköpen 
sker baserat på statistik. 
Leverantören får 
möjlighet att ta del av 
butikens historiska 
försäljning gällande varje 
enskild produktgrupp vid 
exempelvis en högtid, och 
planera för kommande 
högtid utifrån denna 
information. 

FE Planering: 
Kampanjer möjliggör för 
att gemensamt planera 
med leverantören, men det 
kan påverka 
affärsrelationen och 

Planering: 
Leverantörens 
målsättningar avspeglar 
sig i leverantörens vilja att 
faktiskt bidra ute i butiken 
genom att bedriva 

Planering: 
Leverantörer som kan 
delge statistik till butiken 
angående priser och 
volymer för tidigare inköp 
bidrar till att butiken skall 
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förtroendet för 
leverantören om butiken 
har annonserat för en vara 
och ett pris ut mot 
slutkund, och leverantören 
inte kan tillgodose 
butikens önskemål om 
inköpspris. Detta kan 
påverka butikens 
marginaler, och 
förtroendet för 
leverantören försvinner. 
Dessa faktorer påverkar 
möjligheten för FE att 
fortsatta att gemensamt 
planera med leverantören, 
och tidsåtgång och 
kostnader i form av tid är 
den främsta följdeffekten 
för verksamheten när det 
är problematik med 
leverantörer. 

Prognoser: Det kan 
bli problematiskt att 
gemensamt skapa 
prognoser med 
leverantörer när 
leverantören besitter 
begränsat 
leveransförmåga, eftersom 
FE kan behöva leta efter 
ett substitut för produkten 
som slutkund kan tänkas 
köpa. Det kan också 
handla om unika 
produkter från 
leverantören, och då blir 
butiken tvungen att 
förhålla sig till 
leverantörens begränsade 
leveransförmåga. 
 
Det innebär också 
möjligheter att gemensamt 
skapa prognoser. Om FE 
kan vara med och påverka 
inköpskvantiteter och 

marknadsföring eller 
representera en vara ute i 
butiken. Detta bidrar till 
leverantörens äkthet, och 
att butiken själva inte 
behöver bekosta resurser 
för att synliggöra 
produkten. 
Synkroniserade 
målsättningar viktiga för 
att kunna bedriva 
gemensam planering, och 
förklarar att detta hänger 
ihop med om butiken och 
leverantören har för avsikt 
att sälja kvalitet eller 
kvantitet, och om båda 
parter kan dela 
målsättningen för detta 
påverkas hela samarbetet 
positivt. Butiken måste få 
veta leverantörens 
ståndpunkt angående en 
produkt för att kunna 
avgöra vilken roll 
produkten kan fylla i 
butikens sortiment, och 
hur den skall 
marknadsföras. 

Prognoser: FE har 
en uppfattning om att 
leverantörer, oftast 
mindre, besitter 
begränsade resurser för att 
tillgodose butikens behov. 
Detta är ofta 
problematiskt eftersom FE 
vill ha lokala leverantörer 
som tillför ett värde i 
butiken, men att dessa 
emellertid har svårt att 
konkurrera med vissa 
större leverantörers 
relativt långa 
framförhållning. Den 
största konsekvensen av 
denna bristande 

kunna drivas så effektivt 
som möjligt. För FE 
underlättar detta 
verksamheten eftersom de 
inte behöver ta reda på 
själva hur de skall förhålla 
sig till olika 
marknadssituationer. På 
samma sätt delar FE 
information till 
leverantörer baserat på 
tidigare försäljning för att 
kunna bidra med 
planeringen hos 
leverantören. Om ett 
bristande 
informationsutbyte sker 
mellan parterna kan den 
gemensamma planeringen 
bli bristfällig, och det kan 
finnas oklarheter kring 
vem som står för vilka 
kostnader.  

Prognoser:  
Att utforma gemensamma 
prognoser tillsammans 
med leverantören är 
viktigt för att kunna hålla 
låga lagernivåer, och FE 
förklarar att leverantörer 
som kan erbjuda 
omfattande statistik 
angående exempelvis 
tidigare inköp vid en 
högtid oftast kan bidra till 
att hålla lagernivåerna 
låga. Bristande 
information påverkar 
butiken negativt i form av 
svinn och tidsåtgång. En 
faktor som kan begränsa 
möjligheten att 
gemensamt prognostisera 
med leverantörer är oftast 
lokala leverantörers 
förmåga att hantera 
prisjusteringar. Om de 
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produkter så får det 
positiva följdeffekter för 
verksamheten, eftersom 
butiken kan hantera 
lagerhållning därefter. Om 
FE är beroende av 
leverantörens produkt så 
blir butiken tvungen att ta 
emot de volymer som 
leverantören erbjuder. 

gemensamma prognos blir 
en negativ effekt på 
intäkterna, i form av en 
utebliven 
försäljningsmöjlighet, 
som i sin tur går ut över 
butikens totala planering.  

inte har möjlighet att dela 
informationen i tid med 
butiken kan det uppstå 
situationer där FE 
prognostiserar utifrån 
felaktiga inköpspriser. 
 
Enligt FE bygger 
gemensamt skapande av 
prognoser tillsammans 
med vissa leverantörer på 
ett sätt där parterna inte 
baserar prognoserna på 
marknadspriser, utan 
bygger prognoserna på 
produkters 
självkostnadskalkyler. Det 
förenklar FE´s verksamhet 
eftersom butiken vet vilka 
kostnader som går att 
räkna med.  

FF Planering: FF 
beskriver engagemangets 
påverkan i den 
gemensamma planeringen 
med leverantörer som en 
funktion av att 
leverantören vid försenade 
leveranser tar ansvar och 
försöker upplysa butiken 
om problematik som 
uppstått för leverantören. 
Detta hjälper FF att 
hantera sina kostnader i 
verksamheten genom att 
främst anpassa 
personalstyrka utifrån de 
leveranser som förväntas. 
 
Möjligheten för FF att 
gemensamt planera med 
leverantörer är beroende 
av de prognoser som 
skapats tillsammans, och 
därför förklarar FF att 
planeringen och prognoser 

Planering: Enligt FF 
förekommer det att 
leverantören försöker 
driva igenom 
prishöjningar som är 
omotiverade, med en 
uppfattning om att kunna 
berika sig på butikens 
okunskap. FF förklarar att 
det är tydligt att 
leverantören inte delar 
butikens målsättningar, 
och butiken kommer som 
resultat av detta att 
försöka använda en annan 
leverantör. För FF kan det 
vara svårt att agera utan 
hjälp av leverantören och 
när leverantören inte har 
förståelse för butikens 
målsättningar, bidrar det 
ofta till minskad 
försäljning i butiken, 
vilket inte är hållbart för 
butiken och dess relation 

Planering: 
Delningen av 
informationssystem, 
genom automatiskt 
beställning, har 
möjliggjort för butiken att 
hålla nere lagernivåer och 
det finns en möjlighet för 
leverantören att planera 
deras verksamhet utifrån 
butikens planering för att 
se till att varor finns på 
plats i butiken vid rätt 
tidpunkt. FF förklarar att 
det ofta är problematiskt 
att gemensamt planera 
med lokala leverantörer 
när de inte besitter 
resurser att upprätta 
informationssystem, 
exempelvis 
beställningsplattform. 
Gemensam planering 
möjliggör för FF att 
hantera 
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är beroende av varandra. 
FF reflekterar över att 
planeringen, baserat på 
prognosen, möjliggör för 
att hålla ner lagernivåer 
och det blir möjligt att få 
jämnare flöden med 
produkter. Detta bidrar 
positivt för butiken 
eftersom ett jämt flöde 
möjliggör för att behålla 
fokus på att effektivisera 
hyllan, och uppnå 
lönsamhet. 

Prognoser: Det 
måste finnas ett 
engagemang från 
leverantörens sida att 
gemensamt sätta sig ned 
och föra en dialog kring 
produkter och hur en 
prognos kan byggas, 
eftersom det möjliggör för 
att skapa förhandsordrar 
på produkter i god tid. 

med slutkunden. 

Prognoser:  
leveransproblematik. 
Eftersom butiken håller 
låga lagernivåer blir 
butiken känslig för 
försenade och uteblivna 
leveranser, vilket ger 
följdeffekter för 
försäljningen på kort sikt. 

Prognoser: Genom 
det informationssystem 
som FF har byggt upp 
finns det möjlighet att 
basera inköp på 
prognoser, ofta baserat på 
tidigare försäljning. För 
FF skapas fördelar av 
informationssystemet i 
form av jämna flöden med 
produkter och ökad 
effektivisering. FF arbetar 
med ett 
informationssystem för att 
möjliggöra att integrera 
lokala leverantörer, och 
möjliggöra beställningar 
genom systemet. 

FG Planering: Det är 
viktigt med ett ömsesidigt 
förtroende mellan 
parterna, och butiken kan 
tänkas ta kostnader för 
icke-sålda varor.  
Om FG känner ett 
engagemang från 
leverantören kan 
gemensam planering 
underlättas, och 
engagemanget är främst 
betydande i ett långsiktigt 
perspektiv. Engagemanget 
från leverantören bidrar 
till en förbättrad 
försäljning i butiken 
genom att leverantören 
försöker ta hand om 
affärsrelationen och 

Planering: Delade 
målsättningar gynnar den 
gemensamma planeringen 
eftersom parterna besitter 
förståelse för hur 
samarbetet kan drivas på 
ett effektivt sätt. Det finns 
lokala leverantörer som 
tillverkar produkter och 
har svårt att se helheten, 
och besitter en begränsad 
förmåga att anpassa sig 
efter marknadens 
efterfråga. Butiken och 
leverantören kan besitta 
skilda åsikter om hur en 
produkt bör anpassas i 
butiken utifrån 
konsumentens behov, och 
detta brukar få 

Planering: 
Gemensam planering med 
leverantörer kan 
underlättas när 
leverantörer hanterar 
information och delger 
information med butiken. 
Information från 
leverantören kan i många 
fall vara enda sättet för 
FG att planera 
verksamheten, och den 
gemensamma planeringen 
med leverantören blir 
därför avgörande för att 
butiken skall kunna 
effektivisera 
verksamhetsplaneringen. 

Prognoser:  
När etablerade produkter 
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anpassa butiksutbud för 
att maximera försäljning.  

Prognoser: 

konsekvenser genom en 
svårighet för butiken att 
gemensamt med 
leverantören planera 
inköpsvolymer. 

Prognoser: Butiken 
är beroende av 
leverantörerna när det 
handlar om att skapa 
prognoser för nya 
produkter, och 
målsättningarna för 
produkten måste vara 
likvärdiga. Det är viktigt 
att leverantören har 
ambitionen att hantera 
produkten ute i butiken, 
för att effektivisera både 
för butiken och 
leverantören. 

används i den 
gemensamma prognosen 
är informationssystem 
bidragande till prognosen 
genom att butiken kan 
analysera tidigare 
försäljning och använda 
det som underlag som 
information gentemot 
leverantören, för vad som 
beräknas säljas i butik. 

FH Planering: Det är 
viktigt att leverantörer tar 
ansvar exempelvis genom 
att de försöker underlätta 
för butiken med effektiva 
lösningar för icke-sålda 
varor. När leverantörer tar 
ansvar skapas tillit, och en 
möjlighet till en långsiktig 
gemensam planering. 
Det är tidskrävande att 
bygga upp nya 
affärsrelationer. I 
situationer där nya 
representanter försökt 
sälja in en omotiverad 
mängd varor till butiken, 
jämfört med tidigare 
representant, upplever FH 
en problematik i att bygga 
relationen och det blir 
svårt att känna ett 
förtroende för 
leverantören. FH upplever 
att agerandet blir 
representativt för den nya 

Planering: Det finns 
leverantörer, där en 
gemensam planering 
upprättats, och som 
besitter begränsad 
produktionskapacitet samt 
en begränsad förmåga att 
expandera. Leveranser 
motsvarar därmed inte 
butikens målsättningar 
med den gemensamma 
planeringen, och detta blir 
problematiskt eftersom 
det blir svårt att matcha 
efterfrågan från 
konsumenten. En 
konsekvens av 
problematiken blir att 
butiken får leta sig om 
efter andra leverantörer. 
Detta kan få effekter på 
FH´s verksamhet eftersom 
kunden emellertid endast 
är intresserad av den 
specifika leverantörens 
produkt. 

Planering: 
FH framhäver vikten av 
att dela information för att 
underlätta planeringen. 
FH förtäljer att det finns 
en gemensam plattform, 
där det läggs in ordrar i en 
månad framåt, samt att det 
finns möjlighet att 
korrigera volymer både 
upp och ner efter behov. 
Det finns även möjlighet 
att i realtid se vilka 
produkter och volymer 
som finns tillgängliga. FH 
menar att det skapar 
trygghet för den framtida 
planeringen. 

Prognoser: 
FH menar att det inte är 
alla leverantörer samlas 
under den gemensamma 
plattformen. Gällande 
sådana leverantörer och 
tillhörande produkter så är 
FH beroende av 
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representanten, och det 
blir svårt för butiken att 
låta representanten bidra 
ute i butiken på ett sätt 
som skulle kunna gynna 
FH. 

Prognoser: Enligt 
FH har engagemanget 
som leverantören visar en 
betydande roll för att en 
gemensamma prognoser 
skall kunna genomföras. 
FH menar att 
engagemangets betydelse 
är stor eftersom butiken 
ibland besitter okunskap 
angående en viss produkt, 
och att leverantörens 
presentationer och 
delande av kunskap kring 
produkten och dess 
marknad kan hjälpa 
butiken till en lönsam 
affär. 

Prognoser: Butikens 
kundgrupp inte fokuseras 
bland leverantörer, och de 
volymer som leverantören 
föreslår i den 
gemensamma prognosen 
inte motsvarar butikens 
potentiella försäljning. 
Leverantören i den 
gemensamma prognosen 
utgår från att alla 
produkter blir sålda, men 
de förstår inte 
konsumentens behov och 
att det är tydligt att 
leverantören försöker 
skapa ett behov. 
Leverantörens agerande 
får konsekvenser för 
butiken som står med 
osålda varor, och ett 
ytterligare moment i det 
övergripande samarbetet 
uppstår eftersom parterna 
behöver bearbeta hur stora 
volymer med osålda varor 
skall hanteras. När FH står 
för kostnaderna får det 
stora konsekvenser för 
butikens marginaler. 

leverantörers 
marknadssyn och 
uppgifter. FH berättar 
också att samma situation 
uppstår när nyheter skall 
introduceras och att det 
inte alltid blir så lyckat, 
och att det kan få 
konsekvenser i form av 
svinn och svårsålda lager, 
vilket hämmar 
marginalen. 

En sammanställning av empirin genom ett tredimensionellt schema 
 
 


