
 

Högskolan i Halmstad 

Sektionen för Ekonomi och Teknik  

Kandidatuppsats företagsekonomi 61-90 hp 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäljare vs. leverantör  

– Påverkan och förväntningar 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: David Robinger 

Philip Nerme 

 

Handledare:  ChristineTidåsen  

Examinator:  Navid Ghannad



Förord 

 
Uppsatsprocessen inleddes genom en diskussion om författarnas gemensamma intresse för 

relationsmarknadsföring och klädbranschen. Vi bestämde oss gemensamt för att vi ville ha 

mer på fötterna innan vi valde ett ämne inom detta område, vi började således med att utföra 

en förstudie. Den utfördes i december 2011 på Trendmark AB:s huvudkontor söder om 

Göteborg. Vi träffade Thomas Frydebo som är marknadschef på Trendmark AB, som enligt 

egen utsago marknadsför och representerar noga utvalda och världsledande varumärken i 

premiumklassen. Trendmark AB representerar idag varumärken som Musto, Sebago och NZA 

och har cirka 30 anställda med en omsättning på drygt 100 miljoner SEK.  

 

Under mötet diskuterade vi klädbranschen och de problem och utmaningar som en leverantör 

i premiumklassen ställs inför. Vi diskuterade allt från strategin bakom att utveckla nya 

varumärken till hur marknadsföring via sociala medier skulle skötas på bästa sätt. Det 

framkom mer och mer under samtalet hur viktig relationen till företagets återförsäljare var. 

Detta var ett ämne som Thomas själv tog upp. Han förklarade hur snabbt det gick att få ett 

dåligt rykte i en bransch där återförsäljarna träffas regelbundet via olika mässor och där det 

finns många likartade varumärken. Det är ofta relativt enkelt för återförsäljarna att ersätta ett 

varumärke med ett annat likvärdigt.  

 

Thomas ville veta varför en återförsäljare var nöjd med relationen, vad de saknade och hur de 

som leverantör kunde anpassa sig till deras önskemål. Vi såg här en stor potential för vår 

uppsats och bestämde oss efter en diskussion sinsemellan att undersöka denna relation. 

Eftersom vi genom Thomas fått klart för oss att makten låg hos återförsäljaren, genom att de 

alltid hade flera olika alternativ att tillgå ifall de var mindre nöjda med en leverantör, 

bestämde vi oss därför i ett tidigt skede att det var denna viktiga del i relationen som vi ville 

undersöka. Vi ville veta hur en återförsäljare värderar relationen till sina leverantörer, vad 

som gör att en återförsäljare lämnade ett samarbete med en leverantör och vilken typ av stöd  

och hjälp de eftersträvar för att vara nöjda med samarbetet.  
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Sammanfattning 

 

Titel: Återförsäljare vs. leverantör – Påverkan och 

förväntningar 

Slutseminarium:  2012-05-28 

 
Ämne:   Företagsekonomi (61-90 hp) marknadsföring,

                        kandidatuppsats 15 hp 

 

Författare:   Philip Andersson Nerme, David Robinger

   

Handledare:   Christine Tidåsen 

 

Företag:   Thomas, Nääs Bomullsfabriken, Boys 2 Men 

 

Nyckelord: B2B, relationship, loyalty, klädbranschen, 

affärsrelation 

 

Problemformulering: Vilka förväntningar har en återförsäljare på 

relationen till en leverantör i klädbranschens 

premiumsegment? 

Syfte:  Syftet med uppsatsen är att undersöka vikten av 

relationen mellan leverantör och återförsäljare inom 

premiumklädbranschen utifrån återförsäljarens 

perspektiv. Definiera relationen och förklara vilka 

krav en återförsäljare ställer på sina leverantörer. 

Beskriva hur en lyckad relation ser ut och vilka 

resultat en lyckad respektive mindre lyckad relation 

leder till.  

 

Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen är baserad på teori runt 

omkring de redan befintliga teorierna kring de fem 

olika faktorer vi valt ut; rykte, engagemang, 

förtroende, affärsrelation och lojalitet. 

 

Metod: En kvalitativ ansats där vi utfört fyra individuella 

intervjuer på tre olika företag. 

 

Empiri: Empirin har sin grund i de olika utförda intervjuerna 

och de svar respondenterna lämnat oss. 

 

Analys: Analysen utgår från den insamlade teorin och de 

utförda intervjuerna där likheter, olikheter och 

individuell analys och samband av de utvalda 

faktorerna. 

 

Slutsats och diskussion: Studien har visat att alla de utvalda faktorerna spelar 

en stor roll i skapandet av en affärsrelation mellan 

återförsäljaren och dess leverantörer.  
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Abstract 
 

Title:    Retailers vs. Manufacturer - Impact and expectations 

Date of seminary:   28th of May, 2012 
 

Subject:    Business administration - Marketing, Candidate

   thesis 15 p. 
 

Authors:    Philip Andersson Nerme, David Robinger 
 

Instructor:    Christine Tidåsen 
 

Companies:    Thomas, Nääs Bomullsfabriken, Boys 2 Men 
 

Key words:  B2B relationship, loyalty, garment industry, business 
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The main issue:  What are the expectations in a retailer-supplier-

relationship in the premium segment of the apparel 

industry? 

   

Purpose:  The purpose of this paper is to investigate the 

importance of the relationship between supplier and 

retailer of premium clothing industry based on the 

retailer perspective. Define the relationship and 

explain the requirements that the dealer expects from 

its suppliers. Describe what a successful relationship 

looks like and what results a successful and less 

successful relationship entails. The essay is meant to 

be used by suppliers to see what demands and 

expectations a dealer have for them. 
 

Theory:  The theoretical Frame of Reference is based on the 

theory of the existing theories of the five factors we 

have selected; reputation, commitment, trust, 

business relationships and loyalty. 
 

Method:  A qualitative onset where we conducted four 

individual interviews in three different companies. 
 

Empiric:  The empirical material is based on the different 

versions interviews and the answers which the 

respondents left us. 
 

Analysis:  The analysis is based on theory and the formed 

interviews where the similarities, differences and our 

individual analysis and correlation of the selected 

factors.  
 

Conclusion and discussion:  The study has shown that all the selected factors play 

an important role in creating a business to business 

relationship between the retailer and its suppliers. 
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Prolog 
Peter öppnade en ny butik för fem år sedan i en stor svensk stad. Han har alltid varit 

intresserad av kläder och hamnade av en slump i klädbranschen för några år sedan.  

Av en händelse blev han erbjuden en lokal av en bekant. Lokalen var centralt belägen och då 

Peter såg ett behov av en butik som enbart var riktad till branschens premiumvarumärken 

bestämde han sig för att ta steget mot en egen butik. Fem år senare har Peter genom sitt hårda 

arbete byggt upp en butik som har ett erkänt gott renommé i staden.  

  

Peter har under åren förhandlat eller haft kontakt med långt över hundra olika leverantörer av 

premiumvarumärken, men Peter kan oftast ersätta ett varumärke med ett annat likvärdigt ifall 

han vill byta ut det. Idag har Peter tjugo varumärken i butik, varav tio har varit med sedan han 

öppnade för fem år sedan. Han har även en heltidsanställd som hjälper honom i butiken. 

 

Efter de många samtal och varumärken som hunnit passera genom åren har Peter en ganska 

klar bild av vad han kan förvänta sig av en leverantör. Han förväntar sig att de ska visa ett 

intresse för hur deras produkter säljer i hans butik och om hans kunder är nöjda med dessa. De 

leverantörer som enbart syns till vid själva försäljningstillfället upplever han inte är 

engagerade. Peter, som ju vill satsa på ett varumärke under en längre tid, får då känslan av att 

de inte har det engagemang som krävs. Om inte de är intresserade av att se hur deras 

produkter säljer, hur ska Peter då kunna lita på att de satsar det som krävs i form av 

marknadsföring och ger honom stöd ifall han behöver? 

 

Ett av de första varumärken Peter jobbade med hade en fantastisk kollektion, men tyvärr var 

några kläder felaktiga. Döm av Peters förvåning när leverantören vägrade byta ut kläderna! 

Peter har tagit emot reklamationer från sina kunder och kunde plötsligt inte förvänta sig 

detsamma från leverantören. Efter en månad av diskussioner fram och tillbaka fick Peter rätt 

och leverantören reklamerade varorna. Problemet var bara att de gav honom kläder från förra 

årets kollektion. Trött på allt bråk var det bara för Peter att rea ut kläderna för att i alla fall 

försöka få tillbaka sin insats. Därefter sa Peter upp kontakten med leverantören och han fick 

senare reda på att många av hans återförsäljarkollegor valde att göra likadant. När han senare 

besökte mässor visade det sig att många av de som drev liknande butiker med 

premiumvarumärken kände varandra. Det var uppenbart att de talades sinsemellan om hur 

leverantörerna skötte sitt arbete. Idag är varumärket på väg tillbaka, kläderna är fortfarande 

riktigt bra och några av hans kollegor har tagit in varumärket i sortimentet igen. Men Peter tar 

inte den risken igen, det går inte att bygga upp det förtroendet. Som han känner idag kommer 

han vara den sista butiken i Sverige som tar in detta varumärke igen. 

 

Det är otroligt viktigt för Peter som driver en så pass liten butik, att han kan lita på vad 

leverantören lovar. Om en säljare från leverantören sitter i hans butik och säger att de lovar att 

hjälpa till ifall någon av deras produkter står stilla, måste Peter kunna lita på hans ord. Annars 

står Peter där med jackor som hänger på hans galgar vecka ut och vecka in utan att bli sålda. 

Han behöver en flexibilitet och ett engagemang från leverantören, annars finns det i Peters 

värld flera andra leverantörer som kan ta dennes plats. Tiden är för knapp när man driver en 

egen butik för att hinna lägga tid på onödiga diskussioner när det finns många andra alternativ 

att tillgå. 
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1. Inledning  
 
Kapitlet inleds med en presentation av klädbranschen och dess storlek i Sverige, för att sedan 

komma in på relationens roll i premiumsegmentet. I vår problemdiskussion diskuterar vi 

faktorerna i en relation mellan en leverantör och återförsäljare. Efter det följer uppsatsens 

syfte och avgränsningar samt en disposition för att ge läsaren en överblick av uppsatsens 

upplägg. 

1.1 Bakgrund 
På grund av alltför höga tillverkningskostnader finns det idag inte någon större tillverkning av 

kläder i Sverige. Den tillverkning som idag finns kvar är mindre och den är mer inriktad på 

design vilket producerar mindre volymer. Majoriteten av de kläder som säljs i Sverige är 

således tillverkade utomlands. För att distributionen ska fungera finns det idag flera 

leverantörer av de kläder som importeras till den svenska marknaden. Trots samordning av 

distribution och försäljning bedöms konkurrensen vara hård. Enligt tabell.1 är klädbranschen 

den mest konkurrensutsatta branschen i Sverige (”Konkurrensindex”, 2004, s. 9).   

                                            1. Beklädnadsbranschen  4,0 

                                            2. Livsmedelsbranschen  3,4 

3. Telekombranschen  3,3 

4. Hotell, camping och restaurang 3,1 

5. Byggbranschen  3,0 

6. Transportbranschen  2,9 

7. Vård- och omsorgsbranschen 2,8 

8. Hälso-och sjukvårdsbranschen 2,4 

 
 

 Graden av konkurrens mäts enligt en femgradig skala där en femma motsvaras av hög 

konkurrens och en etta motsvarar en låg konkurrens. 

 

 

 
Med beklädnadsbranschen menas kläder, skor samt väskor och accessoarer (konkurrensindex 

2003). Branschen själv har uppskattat handeln till cirka 60 mdr kr brutto/år. Till detta 

tillkommer Statistiska Centralbyråns (SCB) egen uppskattning för enbart tillverkningen där 

omsättningen då hamnar på cirka 65 mdr kr brutto/år. Denna siffra motsvarade 2004 cirka 3 

procent av Sveriges BNP (”Konkurrensindex”, 2004).  

 

Det finns i Sverige cirka 10 000 företag, 6 200 butiker och cirka 30 000 anställda. De svenska 

klädbutikerna är oftast mycket små, vilket motsvaras av att 2 734 butiker år 2007 inte hade 

några anställda, det vill säga ägaren var den enda som arbetade i butiken. Ungefär lika många, 

2 764 butiker, samma år hade 1-4 anställda. Endast tio butiker (=företag) hade fler än 50 

anställda år 2007 (”statistik: mode, sko och textil” , 2008) 

 

Resultatet av det konkurrensindex Svenskt Näringsliv tagit fram i samarbete med SCB 

under 2004. Branscherna och deras placering efter beräkningarna är: 
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Detta leder oss vidare till det segment vi är intresserade av att undersöka. Klädbranschen är 

precis som de flesta branscher indelad i olika segment där vi finner olika varumärken, från det 

allra billigaste segmentet till det allra lyxigaste och dyraste segmentet. Uppdelningen i vårt 

arbete grundar sig i Doyle och Sterns (2006) modell av de fyra olika segmenten inom 

marknadsföring och strategi. Uppdelningen sker enligt ekonomi, massmarknaden, premium 

och – lyxsegmentet.  

 
Utvecklad från: Doyle, P. and Stern, P,(2006, s. 85). Marketing Management & Strategy 

 

 

Vi har valt att inrikta arbetet inom premiumsegmentet av klädbranschen. Henrik Forsell som 

driver butiken Boys 2 Men i Falkenberg, definierar ett premiumvarumärke som ett varumärke 

du som kund kan förvänta dig hålla en hög kvalité och lång livslängd till ett högre pris. Han 

menar vidare att det naturligtvis inte bara handlar om dessa faktorer utan att det även är ett 

sätt för en kund att utrycka sin personlighet och en viss image genom kläderna. Henrik menar 

också att kunden ofta kommer identifiera sig med varumärket, att livsstilen stämmer överrens 

med kläderna. Henrik menar också att servicen ska stämma överrens med priset på de 

premiumkläder han säljer. Att det krävs service, professionalitet och ärlighet för att skapa en 

relation till kunden. 

 

”Being marketing-driven will no longer be enough. The new leaders will be relationship-

driven.” 

– (Blomqvist, Dahl & Haeger, 2004, s. 25) 

 

 

Detsamma gäller naturligtvis köp företag emellan. Relationer finns överallt i dagens samhälle 

och det blir allt viktigare att vårda en relation då det kommer att löna sig på lång sikt 

(Blomquist, Dhal & Haeger, 2004). Produkten vid försäljningen är givetvis viktig, men att 

kunna erbjuda en bra service är en grundförutsättning för att bibehålla ett värde för kunden. 

 

Anderson och Narus (1990) menar att värdet på ett varumärke till slutkonsumenten är ett 

kombinerat resultat av leverantören och återförsäljarens gemensamma beslutsfattande. De 

menar att detta bäst optimeras genom ett partnerskap. Vad vi då vill titta på är begreppet 

relationskvalitet, vilket förklarar hur vi ska skapa en anpassad relation till kunden och inte 

bara koncentrera oss på den mellan varorna och tjänsterna (Gummesson, 2002).  

Under senare år har köpkraften hos återförsäljare relativt till leverantör ökat, skriver Bloom 

och Perry (2001). Utmaningen för en leverantör blir därför att både differentiera sitt 
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varumärke men också att skapa en relation till återförsäljaren (De Charnatony & Mcdonald, 

1998).  Glynn, Motion och Brodie (2007) menar att det fortfarande finns en tro på att det är en 

enkel väg från leverantörens varumärke till slutkonsumenten (Brodie, Glynn och Durme, 

2002) och att leverantören ofta glömmer bort hur betydelsefull en relation till återförsäljaren 

kan vara.  
Detta då många varumärkesforskare ser återförsäljare som enbart en stödjande roll, utan att 

titta närmare på partnerskapet mellan leverantören och återförsäljaren  

 

Trots att det idag finns en medvetenhet och en förståelse för hur en relation kan leda till ökat 

värdeskapande mellan företag förbises detta ofta hos företag (Håkansson & Snehota, 1995). 

Det beror på att grunden av en relation är uppbyggd kring olika faktorer och mekanismer. 

Men företag väljer att definiera begreppet relation som en helhet, ett samlat begrepp utan att 

istället förstå vad som skapar värde i relationen. Det är därför viktigt att reda ut vad en 

relation består av och varför den är viktig. 
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1.2 Problemdiskussion 
 

Blomqvist et al. (2004) menar att relationsmarknadsföring handlar om att hitta och välja rätt 

kunder och knyta dessa närmare företaget. Genom att knyta kunderna närmare kan företaget 

skapa ett större värde för kunden. När kunden har avslutat själva transaktionen slutar inte 

relationen. Det är här den värdeskapande grunden tar sin början och den kommer fortsätta 

långt efter själva inköpet. Det är först efter transaktionen som relationen kommer få sin 

betydelse för kunden.  

 

En stor del av tidigare forskning tittar på relationen till slutkonsumenten (Webster, 2000). Vi 

ser dock en lucka i relationen mellan leverantör och återförsäljare och det är således denna 

relation vi har valt att fokusera på, eftersom återförsäljaren är mellansteget mellan 

leverantören och slutkonsument. Inom marknadsföringen är det viktigt att utgå från kunden 

för att förstå dennes behov och önskemål (Blomqvist et al, 2004).  Kundrelationen är av 

central betydelse för företagets existens. Denna relation är inte enbart viktig från företagets 

synvinkel utan även från kundens perspektiv då det vid ett köp kan uppstå osäkerhet. Kunden 

behöver känna förtroende till sin leverantör för att fatta större eller viktiga inköpsbeslut. Vad 

vi här menar är att återförsäljaren är leverantörens kund. 

 

Idag gäller det för företag att hitta fördelar gentemot sina konkurrenter. Vilket bland annat 

uppstår genom långsiktiga affärsrelationer. Företag som har framgångsrika långtidsrelationer 

mellan köpare/säljare medför i sin tur att det blir av vikt för företag att förstå vilka faktorer i 

relationen köpare/säljare som leder till framgång och hur de kan få denna relation att uppstå 

(Powers & Reagan, 2007).  

 

Rykte är en faktor som är viktigt i början av relationen köpare/säljare då det inte finns några 

tidigare erfarenheter eller uppfattningar av motparten. Då blir ryktet den primära källan till 

information menar Powers och Reagan (2007). Det är även viktigt att förstå vilka 

konsekvenser ett rykte kan leda till och vad som faktiskt ligger bakom detta rykte fortsätter 

Bromley (2002).  

Som exempel på ett gott rykte finns det en framgångsrik klädesbutik i USA. Det hela började 

med att en kund var missnöjd med sin skjorta, kunden reklamerade skjortan i butiken trotts att 

det inte var de som hade sålt skjortan. Butikens resonemang var att ingen ska behöva bära en 

skjorta de är missnöjd med. Ryktet spred sig snabbt och denna klädesbutik är idag en känd 

”innebutik” som drar till sig kunder från hela världen (”Värdet av lojala kunder”, 2012)).  

Bennett och Gabriel (2001)  menar att positiva ryktet i en relation oftast leder till 

framgångsrika följder. Det finns fler exempel på hur relationer och därtill ryktet har kommit 

att spela en viktig roll för organisationers framgångsrika utfall. Ett känt exempel är den 

mellan Ben Cohen och Jerry Greenfield, skaparna bakom företaget Ben och Jerry som 

tillverkar glass. Det hela började som en bra relation där båda hade kompetens inom olika 

områden och de båda fungerade bra tillsammans. De kunde genom sin relation utnyttja 

varandras kompetens för att lyckas med ett framgångsrikt utfall. Det rykte som skapades 

utifrån relationen och företaget kom att skapa en stor taktiskt fördel gentemot deras 

konkurrenter, mycket på grund av att ryktet om deras starka relation till varandra och deras 

familjära sätt att behandla sin personal på i förlängningen kom att locka intressenter (Bennet 

& Gabriel, 2001). 

 

Blomqvist et al. (2004) menar att relationsmarknadsföring handlar om att välja ut rätt kunder, 

knyta dem till företaget och koncentrera marknadsföringsinsatserna till de befintliga och 

potentiella kunderna där företaget har störst chans att skapa värde. Tanken med att skapa bra 
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relationer är att öka kundlojaliteten vilket leder till att kundomsättningen minskar och 

företaget behöver mindre resurser på att jaga nya kunder samtidigt som företaget får gratis 

marknadsföring via positiv ”word of mouth”. Detta kan i sin tur leda till att leverantören 

skapar sig ett bra rykte bland andra återförsäljare, vilket kan göra det lättare att knyta dem till 

sig då makten till största del ligger hos återförsäljaren.  

”Corporate reputation is a key factor in the success of organizations.” 

 – Formbrun & Van Riel, 2004; Fryxell & Wang, 1994 

 

Vi ställer oss frågan hur förtroende kommer in i en affärsrelation och hur den definieras. 

 

”Inom premiumbranschen tar förtroende lång tid att bygga upp ” 

(personlig kontakt Thomas Roth 2012-03-29, Henrik Forsell 2012-04-23). 

 

Är branschen konkurrensutsatt kan ett bortblåst förtroende vara skillnaden mellan en fortsatt 

relation och ett avslut då det finns ett antal andra liknande alternativ att tillgå. Tittar vi på de 

premiumvarumärken som finns i klädbranschen ser vi att där finns ett stort antal. Många 

liknar dessutom varandra, och som vi tidigare visat är klädbranschen en av de mest 

konkurrensutsatta branscherna i Sverige.  

Morgan och Hunt (1994) menar också att förtroende är en nyckelvariabel för att utveckla 

lyckade affärsrelationer mellan företag. Ganesan (1994) styrker ovan nämnt med att lägga till 

att förtroendet också spelar en viktig roll i en relation. Förtroendet uppkommer då den ena 

parten har förtroende för den andra partens tillförlitlighet och integritet, vilket bygger på 

dennes expertis, trovärdighet och intentioner. 

 

Lassar och Kerr (1996) menar att en dålig relation till återförsäljaren kan leda till att värdet på 

leverantörens varumärke minskar. Detta trots att produkten fortfarande håller den förväntade 

kvalitén. Blomqvist et al. (2004) menar därför att det inte räcker att ha konkurrenskraftiga 

produkter för att nå framgång i och skapa starka kundrelationer över en längre tidsperiod, 

något som är en stor fördel för leverantören då detta skapar en större möjlighet till att behålla 

kunder under ekonomiska kriser, eller tillfälliga nedgångar. 

 

Gil-Saura, Frasquet-Deltoro och Cervera-Taulet (2009) menar att engagemang och lojalitet 

hos båda parter är nyckelfaktorer till att ha långtgående relationer.  

Att långtgående relationer leder till lojala kunder inom B2B vilket då tenderar att öka 

samarbetet mellan företag (återförsäljare och leverantör). Samarbetet skapar i sin tur en nytta 

för återförsäljaren och leverantören då de kommer reducerar sina transaktionskostnader.  

 

ICA som är en av Nordens ledande detaljhandelsföretag som 2009 hade ca 1300 butiker i 

Sverige eftersträvar och arbetar aktivt för att skapa och upprätthålla lojala kunder 

(”ICA”.2012). Det räcker att vi klickar in på ICA:s hemsida angående deras affärsstrategier 

för att se att lojalitet är en faktor företaget eftersträvar. 

 

”Att vara lyhörd är grunden i kundarbetet. Genom att vara uppmärksam på hur kundernas 

behov och önskningar förändras kan vi leverera nya och bättre lösningar hela tiden. På så 

sätt skapar vi förtroende och lojalitet.” (”ICA”,2012) 

 

Gil-Sauraet al.(2009) menar att en återförsäljare har en intention om att lojaliteten indikerar 

på om en kund kommer fortsätta handla med leverantören och rekommendera denna vidare, 

en attitydmässig lojalitet.   
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Denna attityd kunden skapar sig gentemot företaget är nära sammankopplat med hur mycket 

engagemang kunden har i affärsrelationen. Berry (1995) hävdar att relationer i servicesektorn 

är uppbyggda av ömsesidigt engagemang vilket stärks av det Crotts et al., (2000) menar att 

engagemanget leder till om kunden vill bevara relationen till företaget eller om kunden 

kommer avvisa den.  

 

1.3 Problemformulering 

Hur bibehåller en leverantör en långsiktig affärsrelation med en återförsäljare i en 

konkurrensutsatt bransch? 

1.4 Syfte 
 

Uppsatsens syfte är att utifrån återförsäljares perspektiv undersöka relationer mellan 

återförsäljare och leverantörer inom klädbranschens premiumsegment. Genom att undersöka 

betydelsen av faktorerna engagemang, förtroende, lojalitet, rykte i affärsrelationen mellan 

återförsäljare och leverantör definiera vad som gör en affärsrelation långsiktig. 

1.5 Avgränsningar  
 

Vi har i uppsatsen valt att begränsa oss till klädbranschens premiumsegment. Där har vi tittat 

på fristående butiker och deras relation till sina leverantörer.  Vi har därför valt att bortse från 

de stora kedjorna samt den del av klädbranschen som inte tillhör premiumsegmentet. Vi har 

valt att titta på relationerna utifrån återförsäljarens perspektiv för att kunna svara på frågan 

vad leverantören gör bra respektive mindre bra. Vi har således begränsat oss till ett 

återförsäljarperspektiv utan att ta hänsyn till leverantörernas begränsningar. Vi har också av 

praktiska orsaker valt att begränsa oss till västra Sverige (Falkenberg, Göteborg och 

Halmstad). 
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1.6 Uppsatsens disposition 
 

 

 
 

 

 

Inledning 

Metod 

Teoretisk 
referensram 

Empiri 

Analys 

Slutsats 

I inledningen beskrivs den svenska klädbranschens storlek 

samt en definition av premiumbranschen. Vidare 

presenteras affärsrelationens olika faktorer och hur viktiga 

de är för relationen mellan en återförsäljare och 

leverantör. 

 

Här beskrivs hur vi samlat in primär och sekundär-data för 

att kunna besvara problemställningen. Vi motiverar vårt 

metodval och beskriver arbetets tillvägagångssätt. 

I detta kapitel presenteras de teorier vi anser vara 

relevanta för detta arbete och vi belyser de olika 

faktorerna; rykte, engagemang, förtroende, affärsrelation 

och lojalitet. 

Här presenteras det insamlade materialet från 

intervjuerna med en uppdelning av de olika faktorerna 

för att få en struktur i de svar som de intervjuade 

lämnat. 

Här har vi valt att se till likheter och olikheter mellan 

den insamlade teorin och de svar de intervjuade 

lämnat oss för att på så vis analysera svaren på ett 

giltigt vis.  

Här presenteras de slutsatser vi dragit utifrån den 

teori och analys som presenterats tidigare i 

uppsatsen.  
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2. Kvalitativ Metod 
 

I det andra avsnittet presenteras tidigare forskning samt de, enligt oss relevanta teorier vi 

kommer undersöka och jämföra med vår empiri. Teorierna är alla publicerade i 

vetenskapliga artiklar och tidskrifter. Kapitlet avslutas med en sammanfattande modell över 

teorierna.  

 

2.1 Utgångspunkt 

 

Innan Uppsatsprocessen fick ordentlig fäste och vi kunde börja granska vetenskapliga artiklar 

ordentlig krävdes det att vi kunde skapa oss en förförståelse inom det valda ämnet 

relationsmarknadsföring och klädbranschen i sig. Vi ville skapa oss en ännu djupare insikt i 

det valda ämnet och beslöt oss för att göra en förundersökning. Många tankar kring syftet med 

studien uppstod vid en första intervju med Thomas Frydebo på Trendmark, en av Sveriges 

största leverantörer av marina kläder. Thomas var intresserad av att förstå vad de bör tänka på 

i relationen till sina återförsäljare för att behålla dem som kunder. Att de inte väljer en 

konkurrents varumärke framför deras. Då branschen till stor del är uppbyggd på relationen till 

sina återförsäljare förstod vi att vi var på rätt spår.  

 

Efter flertalet diskussioner och genomläsningar av insamlad data fann vi en lucka i relationen 

mellan tillverkare och leverantör. Det har skrivits många vetenskapliga artiklar och böcker om 

relationer till slutkonsumeter, men det visade sig vara föga studerad om relationen mellan 

tillverkare och återförsäljare. Detta ledde oss in på studiens syfte att förklara vilka faktorer 

som leder fram till en långtgående affärsrelation mellan en återförsäljare och dess tillverkare 

inom klädbranschen. Vi ville beskriva de faktorerna i en denna affärsrelation som är viktiga 

att förstå sig på, för att företag lättare ska kunna arbeta mot att skapa långsiktiga relationer.  

För att nå studiens syfte var vi tvungna att begränsa oss till en del av en bransch. Hur en 

tillverkare ska arbeta mot sina återförsäljare för att behålla dem som kunder. Att en 

återförsäljare inte stannar hos en tillverkare om de blir dåligt behandlade. Ett varumärke kan 

inte behålla trogna kunder om de inte tar hand om dem.  För att få svar på detta begav vi oss 

till tre återförsäljare i premiumklädbranschen vilka alla hade ett större antal olika varumärken 

i sina sortiment. Detta för att kunna belysa skillnader och likheter mellan de relationer som 

var långtgående respektive de som inte var de. Urvalet av respondenter baserades på att de 

alla var verksamma inom klädsbranchens premiumsegment och att personerna vi intervjuade 

hade mångårig erfarenhet med att arbeta med leverantörer.   

 

Metodansats 

 

För att uppnå studiens syfte att förklara vad i en affärsrelation mellan en återförsäljare och 

tillverkare som gör den långtgående, delades relationen upp i olika faktorer. Engagemang, 

lojalitet, förtroende, rykte och tillfredsställelse visade sig vara de viktigaste faktorerna för vårt 

valda ämne. Denna uppdelning gjordes efter genomläsning av insamlad teori, eftersom att en 

relation beskrevs som bestående av flera olika teoretiska utgångspunkter. För att göra det 

möjlig att nå studiens syfte valdes en kvalitativ ansats. Detta baserat på att vi hade ett antal 

faktorer som alla var för sig behövde redas ut för att förstå deras del i en relation. Den 

kvalitativa ansatsen handlar om att på olika vis klargöra ett specifikt problem eller ett 

fenomens egenskaper (Widerberg, 2002). Vårt valda fenomen förstod vi då bestod av 

affärsrelationen. Detta intensiva upplägg kan enklast förklaras genom att vi tittar noggrannare 

på en eller flera variabler rörande undersökningen för att sedan granska dem på djupet menar 
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Jacobsen (2002). Utgångspunkten för analys och slutsats blir således att titta på samband och 

likheter med den teoretiska referensramen samt diskutera kring dessa detta genom att 

genomföra ett mindre antal djupgående intervjuer där vi får möjlighet att belysa problemen 

och möjligheterna med en leverantör-återförsäljarrelation från grunden.  En fara med detta är 

att det finns en chans att urvalet blir subjektivt och att synen är baserad på ett fåtal enheters 

syn (Jacobsen, 2002).  Vi har försökt att uppväga detta genom att i intervjuerna vara så pass 

detaljerade för att skapa vad Jacobsen(2002) menar är hög extern giltighet. Motsatsen är det 

extensiva upplägget. Här väljs ett stort antal enheter ut för att på bredden kunna generalisera 

resultatet. Det vill säga att resultatet kan överföras till andra sammanhang (Jacobsen, 2002). 

Efter diskussion mellan författarna kom vi fram till att det extensiva upplägget passade dåligt 

för den valda problemformuleringen och syftet med uppsatsen vilket Merriam (1994) och 

Backman (2008) menar ska ligga till grund för val av metodansats. Detta ledde oss till att 

välja den kvalitativa metoden. 

 

Nackdelarna med en kvalitativ metod är att då enbart ett fåtal enheter undersöks blir resultaten 

svåra att generalisera (Jacobsen 2002). Vi var medvetna om detta men hade inte för avsikt att 

generalisera resultaten, utan begränsade oss till det utvalda premiumsegmentet inom 

klädbranschen och studera dessa. Förklara faktorerna bakom en långtgående relation på djupet 

och på så sätt skapa en hög extern giltighet och därigenom skapa en överförbarhet.  

 

Val av ansats 

Jacobsen (2002)  menar att det finns två olika ansatser till att samla in data för att lösa 

problemställningen metodiskt - den deduktiva och den induktiva ansatsen.  

Vi inledde vår undersökning med en induktiv ansats, där vi helt utan teoretisk kunskap gjorde 

en förundersökning för att ta reda på vad som skulle ligga till grund för vår problemställning. 

Detta beskriver Jacobsen (2002) som den induktiva ansatsen, där vi går från empiri till teori. 

Det vill säga forskaren samlar in empiri utan att ha en teorietisk referensram innan.  Jacobsen 

(2002) beskriver detta som idealet, när forskaren helt utan förväntningar samlar in 

information för att sedan utforma teorier. När vi hittat det ämne som vi bestämde oss för att 

undersöka skiftade ansatsen åt det deduktiva. I den deduktiva ansatsen går forskaren från teori 

till empiri. Här grundar forskarna sina förväntningar och slutledning till tidigare forskning för 

att sedan testa om förväntningarna håller i verkligheten (Jacobsen, 2002). 

Vi samlade in en bred teoretisk referensram och vi fördjupade oss i de olika beståndsdelarna i 

relationer och relationsmarknadsföring. Då ämnet relationsmarknadsföring är enormt fick vi 

minska mängden teori och välja ut ett antal faktorer som vi ansåg vara relevanta för studien. 

Vi är medvetna om att som Jacobsen (2002) menar, att en nackdel med den deduktiva 

ansatsen är att riktningen på undersökningen påverkas av den insamlade teorin, vilket leder 

till enbart teorier som anses viktiga innan de efterforskas. Dock kan vi stärka detta med att vi 

under uppsatsens start gick in med ett öppet sinne, utan några teorier att basera våra val på i 

uppsatsprocessen början och att vi först därefter gjorde subjektiva val utifrån den insamlade 

teorin vilket vi menar bör minska vår egen påverkan på valen utav teorier. 

   

Då vi i vår uppsatsprocess gick från den induktiva ansatsen mot den deduktiva ansatsen blev 

det ett naturligt steg att använda oss utav öppna individuella intervjuer. Vi valde att utföra 

dessa hos respektive återförsäljare för att skapa en naturlig miljö för de intervjuade. Detta 

menar vi bidrog till att de intervjuade kände sig bekväma och kunde utveckla sina svar 

obehindrat. Som enligt Backman (2008)  innebär att vi intresserar oss för hur individer 

upplever och tolkar situationer och intryck i deras verklighet då de är omgivna av det 

fenomenet som vi är intresserade av att undersöka. Detta i likhet med det Jacobsen (2002) 

menar att vi nu fick möjligheten att titta på samband och likheter med den teoretiska 
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referensramen som tidigare var insamlad, samt att diskutera kring dessa med de utvalda 

intervjuobjekten. Detta gav oss också en tydligen övergång från teorin till verkligheten. Vi 

kunde på detta vis se om den insamlade teorin fanns i de svar vi fick från de intervjuade. 

 

2.2 Genomförande 

 

För att vi skulle få in en tillförlitlig teori och information om bland annat vad en affärsrelation 

bygger på och hur den kan tänkas se ut sökte vi litteratur ur olika databaser samt med hjälp 

från stadsbiblioteket i Halmstad. Litteraturen som fanns att tillgå vid Högskolan i Halmstad 

och på stadsbiblioteket bidrog med förklaringar och detaljerad information inom det valda 

ämnet. Den litteratur vi samlat in har varit på både engelska och också på svenska. Internet 

var även en av våra stora informationskällor då vi på Internet fick tillgång till flera olika 

databaser så som Libris och Högskolans Summon där vi kunde söka på artiklar av tidigare 

författare inom det valda ämnet. Det krävdes stor förståelse för nyckelorden innan vi fick 

tillgång till de mest relevanta data, som var tillämpbara i arbetet. De vanligaste nyckelorden 

har bestått av; relationship marketing, B2B, satisfaction, relationship, loyalty, trust, clothing 

industry, klädbranschen samt kombinationer utav dessa. Google schoolar har även varit en 

stor tillgång för att hitta rätt information inom ämnet som sedan har varit tillgänglig genom 

Högskolan i Halmstad. 

 

Den öppna individuella intervjun 

 

Baserat på ovan nämnt sagt valde vi att använda oss av den öppna individuella intervjun. Vi 

ansåg att den lämpade sig till det ämne och den frågeställning vi har för avsikt att utreda och 

att den också skulle komma att ge oss möjligheten att samla in den information vi behövde för 

att kunna besvara vår problemställning. Primärdata baseras på de fyra olika intervjuerna vi 

genomförde med olika respondenter i klädbranschens premiumsegmentet. 

Intervjupersonerna valdes utifrån studiens syfte. Då vi ville undersöka relationer mellan 

leverantörer och återförsäljare var det viktigt att intervjupersonerna hade mångårig erfarenhet 

från att förhandla och arbeta med leverantörer, detta antingen genom att driva egen butik eller 

som anställd. Utifrån de valda kriterierna ledde detta oss fram till följande fyra intervjuer. 

 

 

 Thomas Roth  

Thomas Roth är 55 år gammal och har arbetat med kläder i hela sitt liv. Han har 

arbetat i ett flertal butiker i Halmstad där han bland annat varit butiksansvarig för en 

butik på 700kvm. Hans dröm har alltid varit att öppna en egen butik. Efter ett mindre 

lyckat försök att starta en butik tillsammans med en kollega blev Thomas för sju år 

sedan erbjuden en lokal i centrala Halmstad. Han bestämde sig för att satsa som ensam 

ägare och har etablerat sin mycket exklusiva butik under de sju år som gått sedan 

öppnandet år 2005. 

 

 Henrik Forsell 

Henrik Forsell är 42 år och hamnade i klädbranschen av en tillfällighet. Han utbildade 

sig inom barn och fritid men fann att hans stora intressen var kläder och försäljning. 

24 år gammal öppnade Henrik Boys 2 Men i Falkenberg. Han har i 18 år varit ensam 

ägare och ansvarig för butiken. Henrik förhandlar dagligen med leverantörer och är  

ensam ansvarig för vilka varumärken som finns i butiken. 
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 Sandra Rosén 

Sandra Rosen är 42 år gammal och har arbetet med kläder och skor i 25 års tid. Hon 

har även jobbat hos en leverantör vilket hon menar gett henne en ökad insyn då hon 

sett saken från flera håll. Hon arbetar dagligen med att förhandla med leverantörer och 

även som personal shopper. 

 

Inge Ahlvin 

 Inge Ahlvin är 61 år gammal och har arbetat i branschen sen har var 14 år gammal. 

Han kommer ursprungligen från Borås och har genom fabriksarbete lärt sig om kvalité 

och tillverkning från grunden och sedan tagit sig vidare inom branschen. Sedan han 

var 24 år har han arbetat på Solo i Göteborg, där han arbetade som bland annat 

butikschef. Men till största del har han haft inköp och varuexponering som 

sysselsättning. Han har arbetat på Nääs Bomullsfabriken sedan augusti 2011. 

 

 

Jacobsen (2002) menar att den öppna individuella intervjun baseras på att vi som intervjuare 

samtalar med de intervjuade för att på så vis få fram riktig och rätt information. Vi lät de 

intervjuade samtala och diskutera kring de olika faktorerna engagemang, lojalitet, förtroende, 

rykte och tillfredsställelse utifrån den insamlade teorin. Målet med intervjuerna och uppsatsen 

är att få fram intervjupersonernas åsikter och tankar kring ämnet. Detta gav oss en tydlig 

inblick i om vi hittat rätt och riktig information då vi jämförde teorin med det våra 

respondenter kom fram till. Det märktes tydligt att de utvalda faktorerna stämde bra överrens 

med respondenternas svar och tankegångar. Vi var väl medvetna om att ny primärdata kunde 

dyka upp och att det då krävdes följdfrågor. Widerberg (2002) stöder detta med att forskarens 

uppgift blir att följa upp de lämnade svaren, vilket är typiskt för den kvalitativa intervjun då 

det blir av vikt att forskaren kan stärka de delar av de lämnade svaren som kommer stärka 

förståelsen för fenomenet.  Det var därför viktigt att se till så att samtalen flöt på bra. Det vi 

upplevde i våra intervjuer var att detta var ett ämne som engagerade och att det mer handlade 

om att styra intervjupersonerna till att förtydliga och fördjupa vissa tankar än att leda in dem 

på helt nya områden. Uppbyggnaden av frågorna i intervjun brukar vara till viss del flexibla 

och inte fasta (Jacobsen, 2002 ). På detta vis kunde vi ställa de följdfrågor vi ansåg behövdes 

och be de intervjuade att formulera sig på ett annat sätt eller utveckla ett svar. Widerberg 

(2002) menar att det är av vikt att den person som intervjuar, vanligen forskaren, är insatt och 

har förståelse för fenomenet då det är forskarens uppgift att få fram relevanta svar och som så 

småningom kommer att följa upp svaren. Vi la därför mycket tid på att sätta oss in i den teori 

vi fann nödvändig. Detta underlättade också tolkningen av intervjuerna då det blev en stor 

mängd text av varje intervju. Här krävdes det en gedigen kunskap för att kunna hitta vad som 

var relevant för studien.  

 

Intervjuguide 

 

För att försäkra oss om att vi skulle få svar kring all den insamlade teorin bestämde vi oss för 

att skapa en intervjuguide. Widerberg (2002) beskriver intervjuguiden som ett verktyg för att 

underlätta för forskaren, verktygen hjälper forskaren att hålla sig inom ramen för den 

insamlade teorin och underlättar ett djupgående analysarbete.  

Vi arbetade noggrant kring de frågorna vi skulle ställa och utgick hela tiden från den 

insamlade teorin och de faktorer vi tidigare utformat. En viktig mening för oss baserat på det 

Widerberg (2002) anser var att, analysskissen bör utformas utifrån den insamlade teorin och 

den empiriska litteratur som medför en överskådlig bild på vad som bör belysas i intervjun. 

Denna mening hade vi i bakhuvudet under utformningen av frågorna. Vi hade redan tidigare 
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delat upp teorin kring våra faktorer och det var av högsta relevans att vi fick så uttömmande 

svar som möjligt. När vi ansåg att frågan var tillräckligt bra formulerad, bad vi en testperson 

läsa igenom teorin kring en av faktorerna. Efter detta ställde vi de frågor vi hade skapat kring 

teorin för att se om personen kunde svara så uttömmande som möjligt. Det krävdes en del 

genomarbetning och strukturering för att frågorna skulle kännas så naturliga som möjligt. Det 

är också det vanligaste problemet vid intervjutillfället enligt Widerberg (2002) att det inte 

arbetas tillräckligt med det förarbete som krävs, utan arbetet sker mer rutinmässigt av hur 

frågor ska ställas och vilka frågor som bör ingå. Detta märkte vi vid första utformningen av 

frågorna, att de var endast uppbyggda kring våra egna tankar och när vi sen jämförde de med 

teorin hörde de inte riktigt ihop med varandra. Men som ovan nämnt, efter många ändringar 

uppnådde vi det resultat vi var ute efter och ansåg oss nöjda med frågorna baserade på teorin.   

 

Intervjuguiden kan, men behöver inte, vara utformad efter en individ utan mer generell för att 

passa vid flera intervjuer (Widerberg, 2002). Frågorna var öppna och intervjupersonerna 

tilläts prata fritt om ämnet. Följdfrågor och uppföljningsfrågor ställdes efter behov där vi 

ansåg att vi inte uppnått tillräcklig mättnad kring faktorerna och dessa ställdes tills dess att vi 

ansåg oss nöjda kring mättnadsstadiet. Vi förtydligade frågorna vid några tillfällen för att öka 

reliabiliteten. Intervjuguiden var så pass öppen att den i många fall användes som en 

påminnelse och vägledning under intervjun. Vid intervjuerna talade dock de intervjuade 

väldigt engagerad kring ämnet och vi fick snarare använda guiden till att begränsa och rikta in 

de intervjuade mot de områden vi ville veta mer om. Vi upptäckte då att den noggrannheten vi 

använt oss av i utformandet av frågorna nu hade betalat sig. 

 

Vi valde att utföra den kvalitativa intervjun ansikte mot ansikte med de intervjuade. Detta för 

att på så vis få en mer personlig kontakt och även få möjligheten att kunna läsa av 

kroppsspråk och attityder vilket ger en bättre kontakt med den intervjuade (Widerberg, 2002). 

Vi fick bra kontakt med alla de intervjuade och kände också att vi fick de förtroendet som 

krävdes för att få bra svar kring våra teman. Det finns dock inga garantier att personkemin i 

mötet mellan den som intervjuar och den intervjuade fungerar som hoppats, menar Widerberg 

(2002). Detta kan då leda till att kvaliteten på intervjun nödvändigtvis inte blir så bra som det 

var tänkt vilket kan vara en risk i den kvalitativa intervjun. Vi kände dock inte igen oss i detta 

då vi kom bra överrens med alla våra intervjuade, där samtalet flöt på bra och vi fick svar på 

de frågor vi ställde. De intervjuade var väldigt öppna kring de valda ämnet. 

 

Vi som undersökare tog även noteringar och anteckningar för att kunna ställa frågor till de 

intervjuade efter intervjutillfället vilket Jacobsen (2002) menar är ett bra tillvägagångssätt för 

att komplettera svaren om något senare verkar oklart. Vi gjorde valet att spela in intervjuerna 

efter ett godkännande av de intervjuade för att vara säkra på att vi inte skulle gå miste om 

någon relevant information. Dock menar Jacobsen (2002) att det kan medföra nackdelar att 

använda sig av denna typ av utrustning vid en intervju. Det går inte att bortse från att det kan 

finnas personer som inte vill bli intervjuade när de samtidigt blir inspelade under samtalet. 

Det kan vara så att den person som blir intervjuad är negativt inställd till denna form av 

intervju och därför väljer att inte svara på vissa frågor eller svarar på ett annat sätt än vad de 

hade gjort utan inspelning. Detta reflekterade vi över efter intervjuerna, men kände inte alls 

igen oss. Snarare tvärt om, de intervjuade förstod klart vårt syfte med bandspelaren och var 

enligt vår bedömning fullt bekväma med att bli inspelade.  

Det går dock inte att frångå att med hjälp av en inspelad intervju blir återberättelsen av 

intervjun mer korrekt och mer fullständig (Jacobsen, 2002). Vilket också gjorde att vi hade 

möjlighet att transkribera alla intervjuer ordagrant, en stor fördel i den efterföljande analysen. 
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När vi gjorde valet av plats för de individuella intervjuerna vad det för oss viktigt att tänka på 

miljön. Detta för att, som Widerberg (2002) menar, underlätta för den intervjuade samt att ett 

besök i en för dem bekant miljö ger bättre svar. Vi genomförde därför intervjuerna på plats i 

respektive butik men på en avskild plats där de intervjuade kunde få lugn och ro och gott om 

tid på sig att besvara de frågor vi ställde. Den första intervjun gav mycket berikande 

information och flödet var stort precis som Widerberg (2002) menar, vilket ledde oss till valet 

att behöva begränsa informationen. Informationsflödet kom så småningom att minska från de 

intervjuade allt eftersom vi genomförde fler intervjuer. Antalet intervjuer vi genomförde ledde 

oss till en mättnadspunkt, då vi kände att fler intervjuer inte skulle inbringa ny berikande 

information. Eftersom vi fick väldigt lika svar under alla fyra intervjuerna ansåg vi att vi 

uppnått mättnadskriteriet och vi valde efter diskussion att inte genomföra en femte intervju.  

 

Widerberg (2002) menar att materialet kommer att presenteras och analyseras utan någon 

koppling till individen själv, vilket medför att den intervjuade inte behöver känna sig 

utlämnad och att dennes svar inte ska medföra en känsla av otrygghet vid svarslämnandet. Vi 

valde dock att avsluta alla de genomförda intervjuerna med att fråga om det fanns något de 

ville utelämna. För att ge dem en extra trygghet berättade vi att de kunde höra av sig i 

efterhand så skulle vi exkludera detta ur arbetet. 

 

Intervjuerna sammanställdes sedan i empirin. Till en början transkriberades alla intervjuer 

ordagrant för att inte missa någonting. Detta resulterade i cirka 40 datorskrivna sidor. Empirin 

sammanställdes sedan med stöd utav dessa transkriberingar och de delarna som var relevanta 

för studien valdes ut. Empirin jämfördes sedan med den teoretiska referensramen i analysen 

vilket mynnade ut i den slutsats som studien resulterade i.  

 

Valet att göra så pass få men grundliga intervjuer gjordes med studiens utgångspunkt att gå på 

djupet med problemställningen och inte generalisera resultatet utan att istället skapa en hög 

extern giltighet vilket vi anser oss ha uppnått med den stora mängd relevant information som 

intervjuerna gav. 

2.3 Validitet och reliabilitet 

Vi ville också vara säkra på undersökningens validitet som Jacobsen (2002) menar är ett 

viktigt efterarbete att kontrollera. En metod vi använt oss av går ut på att jämföra de slutsatser 

vi kommit fram till med vad andra tidigare har kommit fram till och att på så sätt kunna ställa 

dessa undersökningar mot varandra. Widerberg (2002) menar att validitet är avsaknad av 

systematiska mätfel. Validitet och reliabilitet blir inte lika centrala begrepp i en kvalitativ som 

kvantitativ uppsats eftersom avsikten inte är att generalisera, då tanken är att skapa förståelse 

och inte statistisk representativitet. Ett sätt att mäta validiteten är att jämföra med liknande 

undersökningar och deras resultat. Att vi får fram liknande resultat som den teori vi använt 

oss utav ökar studiens validitet (Jacobsen, 2002) detta leder till att vi kan generalisera men 

målet är att nå hög extern giltighet vilket Jacobsen(2002) menar att går att uppnå med 

tillräckligt goda argument.  

 

Det är viktigt att frågorna som ställs under intervjuerna är tydliga så att risk för oklarheter och 

missförstånd minimeras. Detta minskar risken som Jacobsen (2002) tar upp med systematiska 

mätfel som bör minimeras för att öka reliabiliteten. För att reliabiliteten ska kunna 

säkerhetsställas bör intervjupersonerna väljas utifrån de kriterier som är relevanta för studien 

samt att de intervjuade ska informeras om syftet med intervjun och ha möjlighet att godkänna 

detta. Vi anser att vi på ett korrekt sätt har beaktat ovanstående punkter för att uppnå den 

validitet och reliabilitet som vi önskade. 
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3. Teoretisk referensram 
  

 Här presenteras de teorier vi valt att använda i vår uppsats. Vi har med utgångspunkt i dessa 

teorier tagit fram vår empiri och genom teorin har vi förankrat vårt arbete. 

3.1 Affärsrelationen mellan återförsäljare och leverantör. 
 

Affärsrelationer såg annorlunda ut förr mot vad de gör idag (Blankenburg, 

Eriksson & Johanson, 1999; Dyer, 1997; Dyer and Singh, 1998; Lambert Lambert 

,Knemeyer & Gardner 2004; Sheth and Sharma, 1997; Wilson, 1995). Innan 

industrialiseringen var affärsrelationerna mer koncentrerade mot transaktioner samt inköp och 

försäljning mellan leverantören och återförsäljaren till att idag vara mer fokuserad på 

interaktion dem emellan. 

 

Idag är affärsrelationer mer koncentrerade kring interaktion mellan leverantören och 

återförsäljaren, det vill säga att binda kontakter och kommunicera med varandra. 

Inom affärsrelationen Business to business (B2B) finns en tydlig trend (Ulaga & Eggert, 

2006). Denna trend handlar om att ha färre men närmare relationer mellan företag. Den närhet 

som skapas mellan företagen menar Andersson och Narus (1990) leder till en bättre 

konkurrensfördel emot andra företag. Konkurrensfördelen uppstår för de företag som har 

framgångsrika långtidsrelationer mellan köpare/säljare. Detta i sin tur medför att det blir av 

vikt för företag att förstå vilka faktorer i relationen köpare/säljare som leder till framgång och 

hur de kan få denna relation att uppstå (Powers & Reagan, 2007).  

Vidare menar Ford, Gadde, Håkansson, Lundgren, Snehota, Turnbull och Wilson (1998) att 

relationen då får ett ökat värde eftersom båda parter i relationen förstår varandra bättre. På 

samma sätt som Gummeson (2002) menar att det långsiktiga samarbetet leder till en ”win-win 

situation”. Leverantören och återförsäljaren bör se varandra som medparter istället för att se 

varandra som motparter vilket på vissa håll uppstår. Relationen bör ses som ett sätt att öka 

värdet för varandra. Därför bör båda parter ha en konstruktiv attityd. Uppfylls dessa kriterier 

skulle relationen kunna bli långsiktig och bestående enligt Gummeson (2002). 

 

Det långsiktiga värdet som skapas av relationen är en kombination av leverantörens och 

återförsäljarens gemensamma beslut enligt Anderson och Narus (1990) och att besluten 

optimeras genom ett partnerskap. Detta visar Glynn, Motion och Brodie (2007) i sin 

forskning. De menar att relationen till leverantören skapar värde för återförsäljaren då 

leverantörens varumärke genererar resurser som är kopplade till varumärket, såsom 

annonsering, PR-stöd och kategoriutveckling. 

 

En ytterligare fördel för återförsäljaren är att då leverantören redan har marknadsfört 

produkten innan återförsäljaren, får butiken en trovärdig produkt och ett varumärke som 

stärker återförsäljarens trovärdighet och image mot kunden genom leverantörens redan 

etablerade varumärke (Lane & Aaker, 1992).  Det finns därför en tydlig koppling mellan 

leverantörens varumärke och konsumenten. Detta blir därför en del i relationen mellan 

leverantören och återförsäljaren.  
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Glynn et al. (2007) menar därför att leverantören bör vara medveten om att återförsäljaren är 

steget mellan dem och slutkonsumenten och att de representerar deras varumärke. Därför bör 

relationen mellan leverantör och återförsäljare vara grundad på samarbete. 

 

Tanken är alltså att skapa och vårda de kontakter leverantören eller återförsäljaren har för att 

få fler konkurrensfördelar genom dessa samarbetsrelationer (Dwyer et al. 1987, Håkansson & 

Snehota, 1995). Samarbete leder då till ett ökat värde för både leverantören och 

återförsäljaren då de kan dra nytta av varandras kreativitet och effektivitet och på så vis skapa 

en bättre produkt till slutkonsumenten, vilket speciellt sker i företag som vill hitta innovativa 

och kreativa vägar genom sina samarbetspartners och genom detta utnyttja varandras expertis. 

 

Affärsrelationens beståndsdelar 

 

Borys och Jemison (1989) definierar ”buyer-seller-relationship” som en överrenskommelse 

mellan köparen och säljaren där de båda utnyttjar varandras resurser och/eller den andres 

affärsstruktur. Denna relation innebär att båda parter byter erfarenhet eller resurser, vilket 

leder till ett värdeskapande. Denna relation menar Gil-Saura et al.(2009), Anderson och Narus 

(1990), Powers och Reagan (2007) och Gummeson (2002) består av grundläggande 

nyckelfaktorer: engagemang, lojalitet, förtroende, rykte och tillfredsställelse. 

 

Tillfredsställelse 

 

Tillfredsställelse med motpartens prestation i B2B-relationer betyder i vilken grad affärsdelen 

av relationen levererar ett värde (Gruen, Summers & Acito, 2000). Tillfredsställelse med 

motpartens prestation leder vidare till att förtroende och engagemang utvecklas, två 

nyckelfaktorer för att ha en lyckad långtidsrelation inom B2B (Anderson & Narus, 1990). 

Ett vanligt antagande är att en förbättrad kvalité på produkten automatiskt leder till ökad 

tillfredsställelse, lojalitet och därigenom ökad lönsamhet för företaget (Gummeson, 2002). 

Denna klara koppling finns dock inte alltid. Gummeson (2002) menar att de flesta som lämnar 

en leverantör faktiskt är nöjda. De lämnar för en mängd andra olika orsaker, till exempel en 

konkurrents marknadsföring, övertalats av vänner, viljan att prova någonting nytt och så 

vidare. Volvo som skapade ett relationsmarknadsföringsprogram kom fram till att om lojala 

kunder skall vara fortsatt lojala måste företaget belöna dessa.  

 

Studier visar att det är stor skillnad mellan att kunden är nöjd och mycket nöjd (Gummeson, 

2002). Pintney Bowes, tillhandahållare av kontorsteknik, fann att 78 % av de mycket nöjda 

kunderna uppgav att de skulle vara kunder i framtiden jämför med 20.9% av de som sa sig 

bara vara nöjda. Samma siffror för företaget Xerox var 80 % respektive 14 %.  

Tillfredsställelse med en prestation kan inte ske i början av en relation utan kräver att 

relationen har funnits så länge att prestationsresultat har kunnat framträda (Powers & Reagan, 

2007). Det är också resultaten av denna utvärdering av prestationsresultaten som bestämmer 

värdet på relationen. 

3.2 Förtroende 
 

Förtroende som koncept är giltigt i många olika situationer en person kan ställas inför. Det 

kan vara ett förtroende för frisören eller att kocken på restaurangen vet vad han gör 

(Kuppelwieser, Grefrath och Dziuk, 2011). Människor använder förtroende när vi gör 

komplexa köp såväl som enkla. Förtroende är inte bara ett viktigt begrepp människor emellan 

utan det gäller också för organisationer, produkter och varumärken. 
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Anderson and Narus (1990) definierar förtroende som: 

 

“The firm’s belief that another company will perform actions that will result in positive 

outcomes for the firm, as well as not take unexpected actions that would result in negative 

outcomes for the firm.” 

– Anderson & Narus, 1990. S. 45 

 

För en säljare i en B2B-relation är det nödvändigt att vinna en köpares förtroende och vårda 

detta under hela relationen (Luhmann, 1979; Jones & George 1998; Yamagishi, 2002; ref i: 

Wang & Huff, 2007). Speciellt i konkurrensutsatta miljöer där det som Crotts, Alderson 

Coppage & Andibo (2000) menar kan vara så att leverantörer ofta ses på ett avvisande sätt av 

återförsäljaren. Återförsäljaren ser det som en ”win-lose situation”, där det handlar om 

transaktionen endast. Men det finns de företag som arbetar aktivt med att bygga partnerskap 

mellan sina leverantörer. Författarna argumenterar att förtroende och engagemang är 

byggstenarna i en sådan relation. De menar att utan en tro från återförsäljaren på att 

leverantören kommer att agera i återförsäljarens intresse kommer inte relationen att kunna 

fortgå.  

 

Modellen nedan visar på vilka faktorer som påverkar förtroendet vilket leder vidare till 

engagemang (Crotts et al, 2000, s. 197).  

 
Crotts et al. (2000) menar utifrån modellen att samarbete i relationer bygger på höga nivåer av 

förtroende som gör att både köpare och säljare fokuserar på den långsiktiga relationen. De 

faktorer som påverkar förtroende är tillfredsställelse med prestation, kvalité, pris, hur aktivt 

andra alternativ undersöks (Calt), kommunikation, samarbete, anpassning och sociala 

bindningar. Dessa är testade i ett flertal empiriska studier (ref. i Crotts et al., 2000; Crotts, 

Aziz, & Raschid, 1998; Doney & Cannon, 1997; Han & Wilson, 1993; Heide & John, 

1990;Mummalaneni & Wilson, 1991; Wilson, Soni, & O’Keefe, 1995). Eftersom det handlar 

om relationer företag emellan är tillfredsställelse med prestation, kvalité och pris hos 
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leverantören nödvändiga faktorer för att denne inte ska marginaliseras och försvinna i 

mängden. Anderson och Narus (1990) stödjer vidare att Calt påverkar förtroendet eftersom 

både säljare och köpare jämför med det bästa tillgängliga alternativet. Detta blir en faktor för 

att bedöma hur beroende de är av den andra parten. Kontentan blir att Calt minskar både 

förtroende och engagemang om det finns flera andra attraktiva alternativ tillgängliga eftersom 

både återförsäljare och leverantör tvingas investera mer i relationen när det inte finns andra 

alternativ att tillgå (Crotts et al., 2000). Med kommunikation menas att viktig information 

delas i tid mellan företagen. Samarbete är enligt Anderson et al. (1990) samt Morgan och 

Hunt (1994) handlingar som strävar till att ge gemensamma resultat. Anpassning handlar om 

att den ena parten ändrar sina processer för att tillmötesgå den andra parten (Crotts et al., 

2000). Till sist är sociala bindningar en process som utvecklas genom personliga kontakter 

vilket tenderar att hålla ihop en relation (Crotts et al., 2000). Mummalaneni och Wilson 

(1991; ref. i Crotts et al., 2000) fann att köpare och säljare som har starka sociala band var 

mer engagerade i relationen än de som hade svagare band. Crotts et al. (2000) definierar 

sociala bindningar som graden av ömsesidig personlig vänskap och tycke mellan en köpare 

och säljare. 

 

Affärer innehåller alltid osäkerhet, det är vad som karaktäriserar utbyte mellan företag (Ford, 

2002). Denna osäkerhet kan aldrig elimineras helt. En stor del av denna osäkerhet har med 

den andra parten i transaktionen att göra. Exempel försening mellan besked och leverans 

(”time delay”). Det är ofta svårt och omständigt att på papper specificera alla delar i en 

transaktion. Istället är det relationen som skapar säkerheten. Denna säkerhet skapas genom 

förtroende för den andra parten. Han Wilson och Dant (1993) fann att köpare och säljare inom 

B2B såg förtroende som den viktigaste faktorn för affärsrelationer. Morgan och Hunt (1994) 

konstaterar att förtroende är en nyckelvariabel för att utveckla lyckade affärsrelationer mellan 

företag. Förtroende uppkommer då den ena parten har förtroende för den andra partens 

tillförlitlighet och integritet. Förtroende är alltså en förväntan om den andra parten vilket 

bygger på dennes expertis, trovärdighet och intentioner (Ganesan, 1994). Även Gil-saura et al. 

(2009) menar att det finns en stor enighet i litteraturen om att förtroende är en nödvändighet i 

relationen mellan företag. 

 

Powers och Reagan (2007) menar att även då förtroende är viktigt både i relationens början 

och också allt eftersom den fortgår kan förtroende endast mätas och utvärderas efter det att 

parterna varit i en längre relation. 

3.3 Engagemang 

 
Kopplingen mellan förtroende och engagemang är tydlig i samarbetande Business to 

Business-relationer. Engagemang är en önskan om att relationen ska fortsätta och ett arbete 

för att se till att så blir fallet (Crotts et al., 2000). Berry (1995) hävdar att relationer i 

servicesektorn är uppbyggda av ömsesidigt engagemang. Engagemang har en stark koppling 

till att utvärdera en relation (Ring & Van de Ven, 1994). Detta leder i sin tur till ett beslut om 

att avsluta eller fortsätta en relation (Morgan och Hunt, 1994). Engagemang är det som skiljer 

vilka som stannar och vilka som avslutar en B2B-relation menar Mummaleini et al(1991). 

Engagemang i en relation innebär ett outtalat löfte om relationens fortgående (Powers och 

Reagan, 2007). Detta engagemang uppkommer då båda parterna i relationen anser att den är 

så betydelsefull att båda parterna anstränger sig maximalt för att relationen ska fortgå på 

obestämd tid (Morgan och Hunt, 1994). Engagemang uppkommer först då relationen blivit 

väl etablerad (Powers och Reagan, 2007). Det innebär att då relationen börjar etableras kan 

förtroende inte längre byggas på löften utan måste byggas på handling (Ford et al, 1998). Här 
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blir anpassning viktigt. Det innebär en villighet att anpassa sig till den andra parten i 

relationen. Författarna menar att det är den informella anpassningen som visar på 

engagemang i relationen. Det kan till exempel röra sig om en återförsäljare som vid 

betalningsproblem får skjuta upp betalningen av fakturan till nästkommande månad.  Dessa 

anpassningar kan dock vara dyra. Som när en leverantör väljer att senarelägga en omdesign 

för att återförsäljaren önskar detta då det passar bättre in i återförsäljarens försäljningsplan. 

Dessa informella anpassningar är viktiga för att bygga engagemang men är desto svårare att 

kontrollera. Exempelvis när en säljare på ett företag lovar att ordna snabbare leveranser. Det 

kan vara ett litet löfte för säljaren men kan störa hela produktionsschemat för företaget denne 

arbetar för. Allt eftersom relationen utvecklas blir dessa ömsesidiga anpassningar fler och fler 

och engagemanget i relationen ökar. 

För att engagemang ska uppstå från en affärspartner blir kontakten från sälj- och 

servicepersonal av yttersta vikt (Ross, Andersson & Weitz 1997). Det är de som representerar 

företaget och blir därför den naturliga kontakten med motparten.  

Ford et al (1998) menar att relationer mellan företag är precis som relationer mellan 

människor. I vissa fall är inte ett företag engagerat i relationen utan söker endast kortsiktiga 

fördelar. Till exempel kan en leverantör öka priset på en vara då det för tillfället finns ont om 

denna. Då motparten söker kortsiktiga fördelar blir bristen på engagemang därför tydlig.  

Relationen kan också vara sådan att båda parter har ett engagemang för att relationen ska 

fungera på lång sikt. Det finns flera fördelar med ett sådant arrangemang. Kuppelwieser, 

Grefrath och Dziuk (2011) menar att om affärspartners är engagerade i relationen och är redo 

att samarbeta med respekt mot varandras mål kommer båda parter att få bättre resultat och 

lönsamhet i längden. Kumar (2002) visar på att företag som hade långvariga relationer med 

sina kunder inom B2B kunde visa upp en större lönsamhet än firmor som inte hade det.  Även 

Tsiros, Ross och Mittal (2009) menar att långtidsrelationer korrelerar med lönsamt och vidare 

att detta är speciellt sant i servicesektorn.   

Tsiros, RossJr och Mittal (2009) visar att en hög nivå av engagemang gör att sökandet efter 

andra alternativ minskar. Högt engagemang leder även till mer ofördelaktiga omdömen om 

alternativen, vilket betyder att de som är involverade i en Business to Business-relation med 

högt engagemang är mindre benägna att utforska andra alternativ. Detta leder i sin tur till att 

relationerna varar längre. 

3.4 Rykte 
 

Ett rykte är viktigt för ett företag då det representerar andra företags förväntningar om 

företagets kapacitet (Powers & Reagan, 2007). När ett företag letar efter en ny 

samarbetspartner blir ryktet om företagets kapacitet och trovärdighet en viktig faktor om 

företaget är nytt och otestat (Wilson, 1995). Ett rykte om hög kapacitet ökar leverantörens 

trovärdighet. Rykte är viktigast i början av relationen köpare/säljare då det inte finns några 

erfarenheter från motparten. Då blir ryktet den primära källan till information (Powers & 

Reagan, 2007). 

 

Säljare och köpare kan komma till ett möte osäkra på hur parterna värderar varandra. Då 

spelar parternas rykte en avgörande roll (Banks, Hutchinson & Meyer, 2002). Säljaren kan till 

exempel komma till en förhandling i tron att köparen endast accepterar låga priser. Köparen å 

sin sida kan ha en uppfattning om säljaren som ger denna ett rykte om att ha höga kostnader 

och därför endast säljer till ett högt pris. Banks et al. (2002) fann att det bästa ryktet för en 

säljare att ta med sig till förhandlingsbordet var ett rykte som gjorde köparen nästan säker på 
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att säljarens kostnader är höga. Köparens mest fördelaktiga rykte var däremot tvärtemot, där 

ett rykte om att köparen betalar höga priser ledde till att säljaren erbjöd lägre priser. 

Kumar, Petersen och Leone (2007) menar att det inte behöver vara så att det bara är de kunder 

vilka köper störst volymer eller de som genererar högsta intäkterna vid precisa köptillfällen 

som är de viktigaste kunderna. Det gäller att inte glömma de kunder som kommer att sprida 

ett gott rykte om ditt företag och din produkt. Dessa kunder kan komma att generera fler 

kunder genom att sprida ryktet om ditt företag och därför spelar det mindre roll hur stora 

volymer de köper utan att faktiskt förstå och hitta dessa kunder som sprider ett gott rykte om 

dina produkter. Reichheld (2002) stödjer även denna teori genom sin teori, att de kunder som 

fokus bör ligga på är de kunder vilka är beredda att berätta för andra om ditt företag och dina 

produkter, för att på så vis öka företagets vinster och intäkter genom att attrahera fler kunder. 

Denna ryktesspridning och förmåga att generera nya kunder är direkt positiv korrelerat till 

företagets fortsatta expandering enligt Reichhelds (2002) teoretiska undersökning. Även 

Kumar, Petersen och Leone (2007) har kommit fram till att kunders benägenhet att sprida 

företags rykte vidare hör ihop med hur knuten kunden känner sig till produkten.  

3.5 Lojalitet 
 

Kundlojalitet inom Business to business har visat sig ha en stor betydelse för ett företags 

prestation, vilket gör att företaget får en fördel gentemot konkurrenterna (Gil-Saura et 

al.2009). Vidare menar de att lojala kunder inom B2B tenderar att samarbeta på ett sådant sätt 

att företagen (återförsäljare och leverantör) skapar nytta för varandra samt reducerar 

transaktionskostnader.  

 

Lojalitet kan mätas på flera olika sätt men Gil-Sauraet al.(2009) menar att den mätmetoden 

som har blivit allmänt accepterad mäter hur en återförsäljare har en intention om att fortsätta 

med leverantören eller rekommendera denna vidare till en annan återförsäljare. Det vill säga 

en attitydmässig lojalitet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modell utvecklad från Gil-Saura, Frasquet-Deltoro och Cervera-Taulet (2009, s.71) 

 

Värdet på affärsrelationen leder enligt Gil-Sauraet al.(2009) till att förtroende, engagemang 

och tillfredsställelse utvecklas inom relationen. Dessa variabler har visat sig kunna förutse 

lojalitet. De kunde genom sin undersökning visa på att det fanns en direkt effekt av 

engagemang och tillfredsställelse på ökad lojalitet inom Business to Business. De kunde inte 

finna någon direkt effekt av förtroende på lojalitet. Båda dessa påståenden stöds utav Ulaga 
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och Eggert (2006). Däremot kunde Gil-Saura et al. (2009) visa på en indirekt påverkan mellan 

förtroende och lojalitet genom att förtroende påverkade engagemang enligt modellen ovan. 
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4. Empiri 

4.1 Intervju med Thomas Roth, ägare av butiken Thomas i Halmstad. 29/03 2012 

 

4.1.1 Bakgrund 
 

Butik 

Thomas har valt att endast jobba med premiumvarumärken och han sköter all kontakt med 

leverantörerna och handplockar själv de kläder som säljs i butiken. Han tror på en hög och 

personlig service. Butikens framgång bygger enligt Thomas på dess goda rykte och personliga 

kontakt med kunden. Målgruppen är en mogen man med ett bra jobb, traditionellt 25-45 år 

gammal. Butiken omsätter 6 miljoner SEK. Thomas har nyligen gjort en större damsatsning 

och förhoppningen är att detta ska öka omsättningen till 9 miljoner SEK.  

 

4.1.2 Affärsrelationen 
 

Thomas beskriver och betonar genomgående under intervjun hur viktigt det är med bra 

affärsrelationer. Dock menar Thomas att det finns affärsrelationer som han väljer att vårda 

mer aktivt och att vissa relationer faller sig mer naturliga. Vissa leverantörer har han endast 

kontakt med när det är dags för införsäljning, sen har de ingen kontakt fram tills nästa 

säljsituation. Sedan finns det leverantörer som Thomas har en mer privat relation till. De talas 

ofta vid om hur det går för deras varumärken och umgås även vid sidan av jobbet. Thomas 

beskriver affärsrelationen till en av sina leverantörer som ett familjeförhållande, han blir 

bjuden på säljchefens bröllop och de går ofta ut och äter tillsammans. När Thomas besöker 

denna leverantör i deras lokaler kan han gå in från lagret och bli igenkänd därifrån ända upp 

till ledningen där relationerna är goda. Thomas ser detta som en helt naturligt process då det 

varken finns tid eller möjlighet att ha djupa relationer med alla leverantörer. Han vill dock 

betona att han har genomgående goda affärsrelationer som det ser ut idag, men att det oftast är 

personkemin till kontaktpersonen hos leverantören som kommer avgöra om det kan leda till 

en mer personlig kontakt utanför de rena transaktionerna med företaget.   

  

Thomas beskriver att de olika affärsrelationerna skiljer sig åt mycket eftersom vissa av hans 

leverantörer befinner sig utomlands, att det då är agenterna Thomas har kontakt med. Han 

menar att det är lättare att bygga upp en relation med en leverantör som befinner sig 

geografiskt närmare vilket underlättar personlig kontakt. 

 

Thomas menar att de affärsrelationer som har lett till mer privata relationer mellan honom och 

leverantören även har inneburit fördelar i affärslivet. Där de långtgående relationerna har 

hjälpt honom i hans etablering har de grundat sig i att affärerna har vårdats från båda hållen, 

det är inte bara pengarna som ska tjänas utan det ska även finnas en del hjärta i det de arbetar 

med.  

 

Thomas menar att det i branschen är vanligt att leverantörerna sysslar med direktförsäljning 

för att hitta nya återförsäljare. Thomas berättar själv att han blir uppringd av leverantörer flera 

gånger i veckan vid högsäsong, det upplever han som påfrestande. Han upplever att vissa 

leverantören ligger på väldigt hårt för att få in en fot och när de lyckats med detta ”ligger de 

på som iglar”, menar Thomas. Det gör det svårt att bli av med dem och han nöjer sig då med 

endast en produkt trots att han tycker om varumärket.  
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Thomas menar att den kontakten han önskar till en leverantör och deras varumärke är att han 

gärna ser att de hör av sig till honom. Detta antingen via e-mail eller per telefon, där de låter 

honom veta att de är intresserade av att använda honom som återförsäljare och om Thomas då 

är intresserad är det bara att ta upp kontakten.  

 

Thomas beskriver också några av premiumleverantörerna som väldigt svåra att få in i sin 

butik. Lyckas han få ett godkännande att sälja deras produkter är det stränga krav som ställs. 

För att få exponera deras produkter i butiken krävs det att han tar bilder på butik och 

inredning. Detta görs för att sedan i detta fall få ett godkännande från leverantören i Italien. 

Thomas tycker själv att det kan vara lite extremt i vissa fall men han har förståelse för att 

leverantören vill upprätthålla varumärkets exklusivitet.  

4.1.3 Förtroende 
 

Thomas menar att förtroende är oerhört viktigt i relationen mellan leverantör och 

återförsäljare. Han förklarar att leverantörernas förtroende var en utav förutsättningarna för 

honom att kunna starta upp en ny butik. Förtroendet gav honom krediter från leverantörerna. I 

Thomas fall handlade det om så mycket som 90 och 120 dagars kredit, vilket var en stor 

ekonomisk hjälp och en stor anledning till att butiken har blivit framgångsrik. Han menar att 

många unga som vill starta butik får svårigheter när de behöver bygga upp alla relationer från 

scratch.  

 

Thomas tar upp sin relation med Boråsbaserade Eton som en exemplarisk affärsrelation. Han 

hade samarbetat med Eton under 25 års tid och när han ville öppna butik var dörrarna öppna.  

Han menar att förtroende behöver tid på sig för att utvecklas, att relationer är väldigt 

personliga och att det inte bara handlar om hur mycket pengar han tjänar. Han menar vidare 

att det krävs en personlig kontakt för att utveckla en relation och därigenom bygga förtroende. 

Därför blir det svårare att bygga en förtrolig relation med en dansk eller en italiensk agent 

som Thomas träffar endast en eller två gånger per år i samband med olika mässor. En sådan 

kontakt blir ofta ytlig och inte den djupa relation som en tätare kontakt kan ge. Thomas menar 

att ju längre du sköter dina betalningar, sköter de sina leveranser och tar emot de 

reklamationer som uppstår och desto mer litar företagen på varandra. På detta sätt formas den 

affärsmässiga relationen som sedan förstärks av det personliga som han menar kräver mer 

engagemang av bägge parter. 

 

Thomas menar vidare att när en leverantör har misskött sig och det uppstått problem är detta 

svårt att reparera. Han vill känna trygghet i att de sköter sina leveranser och reklamationer 

samt att han får den produkt som han har betalat för. Det kräver alldeles för mycket energi i 

annat fall. 

4.1.4 Engagemang 

 

Thomas menar att engagemang i relationen är viktigt för att kunna hitta mer flexibilitet. Han 

tar igen upp relationen med Eton som exempel på en fungerande relation: 

 

”Mina relationer med dem är ju så bra att om jag ringer och vill byta varor som inte 

fungerar så är det inga problem. Och skulle jag känna att jag skulle jag få betalningsproblem 

kan jag ringa och få ut en faktura, så det är aldrig några problem. Så vår relation är ju 

faktiskt exemplarisk det är ju som ett familjeförhållande kan man säga.”  

– Thomas Roth 2012-03-29 
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Thomas tar också upp kontakten med hela företaget som exemplarisk. Vare sig han pratar 

med växeln eller besöker lagret hälsas Thomas alltid med förnamn och de vet alltid vem han 

är. Det engagemanget menar Thomas är väldigt svårt att känna från till exempel ett italienskt 

märke. Då jobbar han med den svenska agenten, men även om relationen kan bli bra vet 

aldrig Thomas hur engagerad agenten är i varumärket utan han har en känsla av att agenten 

när som helst kan välja att jobba med ett annat varumärke som är mer lönsamt för honom. 

Thomas tog i intervjun upp ett exempel på ett företag där engagemanget och flexibiliteten 

saknades, vilket i slutändan gjorde att Thomas valda att sluta samarbeta med leverantören. 

Leverantören låg i Italien och märket var enligt Thomas verkligen ”top-of-the-line”. Thomas 

blev väl bemött i Italien på alla sätt och vis. Showroomet var flott och kläderna andades hög 

kvalité. Problemet var att storlekarna inte stämde på långa vägar och när Thomas påtalade 

detta fick han till svar att alla måtten var precis som de skulle vara. Företaget vägrade ta 

kläderna i retur. Efter mycket bråk fram och tillbaka fick Thomas rätt, men med det resultatet 

att han avslutar kontakten och ej kommer att fortsätta samarbeta med leverantören.  Även om 

deras kollektioner fortfarande tilltalar Thomas blir det för jobbigt att ha med dem att göra.  

 

”Blir något fel ska det bara kunna skickas tillbaka. Utan tjafs, det är otroligt viktigt.” 

 – Thomas Roth 2012-03-29 

4.1.5 Rykte 

 
När Thomas börjar förklara hur viktig del ryktet har i klädbranschens premiumsegment, 

förklarar han också hur pass liten denna del av segmentet är. Att de återförsäljare som arbetar 

med premiumvarumärken är en liten homogen grupp. Kontakten sker via olika mässor men 

det finns också rent personliga kontakter med flera butiksägare, detta medför att de samtalar 

mycket med varandra. Kommer det ett nytt intressant varumärke sprids detta snabbt i 

branschen. Det är både positivt och negativt menar Thomas, det blir svårt att vara ensam om 

ett varumärke då ryktet sprids ganska snabbt, men positivt att det går snabbt att få reda på 

vilka varumärken som fungerar. Som exempel nämner Thomas Jacob Cohen som tillverkar 

exklusiva jeans med silverknappar och fina detaljer. Det är en framgångssaga menar Thomas, 

de kläder som köps in till butiken får man sålt. Trots att jeansen säljs för 3000-3500 kronor.  

 

Det hela började för 4 år sedan då ryktet spred sig inom branschen att ett nytt väldigt hett 

varumärke hade nått Sverige, att det var här premiumbutikerna skulle vara med för här fanns 

det marknad att hämta. Det hela började då med ett rykte från en återförsäljare som sedan 

spred sig som en löpeld och det gällde att snabbt få en del av kakan. Idag menar Thomas på 

att det är många butiker som jagar Jacob Cohen och vill sälja varumärket i sina butiker men 

att de har stängt dörrarna för fler samarbeten, bara för att kunna bibehålla sin exklusivitet. 

Thomas menar att det var hans goda kontakter i branschen som gjorde att han tidigt fick 

arbeta med varumärket. 

 

Vidare förklarar han att det inte bara är bra rykten som sprider sig mellan återförsäljarna, 

samma sak gäller negativa rykten. Det kan vara hur en leverantör agerat i en situation eller om 

kvalitén på kläderna varit undermålig. Thomas lyssnar till dessa rykten och ser dem som ett 

varningens finger. Han vill själv bilda sig en uppfattning om leverantören då det kan vara en 

mindre bra kontakt mellan återförsäljare och leverantör som lett till ryktet och att det 

nödvändigtvis inte enbart är leverantörens fel.   

 

Thomas återkommer med känslan av att den nischade premiumbranschen är som en liten 

familj, att om det är något positivt eller negativt som talas om en leverantör så får alla höra 



25 

 

om det och att leverantören inte kan lyckas dölja det. Thomas tror dock att det pratas mer om 

hur bra en leverantör sköter sig, att det goda ryktet når ut till alla. 

 

Thomas tror själv att leverantörerna är väldigt försiktiga för att missköta en relation, att de är 

medvetna om hur negativt det kan komma att påverka dem i det långa loppet. Han menar till 

och med att vissa leverantörer ringer upp och förklarar varför det gått fel hos en annan 

återförsäljare så att Thomas ej skall få höra detta bakvägen. 
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4.2 Intervju med Inge Ahlvin och Sandra Rosén.  Nääs Bomullsfabriken i Nääs. 

20/04 2012 
 

4.2.1 Bakgrund 

 

Butiken 
Nääs Bomullsfabriken är en klädbutik några mil öster om Göteborg. Butiken som öppnade i 

september 2010 och har en yta på 1300 kvadratmeter med cirka 60 olika varumärken. Butiken 

är inriktad mot premiumvarumärken. Målgruppen, mycket på grund av dess geografiska läge 

en bit utanför Göteborg, är en bilburen familj med hög disponibel inkomst. 

 

4.2.2 Affärsrelationen 

 

Vi är mer nyfikna på hur Inges djupare kontakter ser ut och ställer honom därför frågan om 

det finns vissa affärsrelationer han vårdar bättre än andra. Då Inge varit i branschen så pass 

länge är det självklart att han drar nytta av sina djupare relationer eller vänskaper med andra 

leverantörer på ett affärsmässigt plan. Inge menar att det finns ett ömsesidigt utbyte mellan 

dem. De besöker oftare butiken än andra leverantörer och det händer att de umgås vid sidan 

av jobbet för att diskutera hur framtiden ska se ut. Vidare berättar Inge att de leverantörer han 

inte känner någon personlig kontakt med håller affärsrelationen på en ren transaktionsnivå. 

Att det är ömsesidigt att se relationen mer som en transaktion, men att det fungerar bra som 

det är. 

 

Sandra och Inge har inga problem med leverantörer som är för intensiva i sin uppvaktning. I 

så fall önskar de istället mer kontakt från leverantörerna där de skulle kunna tänkas besöka 

dem oftare eller följa upp bättre. Sen menar Inge att det givetvis finns några enstaka 

leverantörer som är enträgna och att det då gäller att vara tydlig och bestämt förklara att de 

inte är intresserande för tillfället, men att de är välkomna tillbaka i ett senare skede. 

 

Inge och Sandra menar att det viktigaste för dem är att varumärket känns rätt för butiken. 

Sandra menar att det ofta handlar om magkänslan. De vill att de varumärkena som ska finnas i 

butiken ska kommunicera med varandra och höra ihop. Inge menar att de jobbar aktivt för att 

hitta dessa varumärken men också blir uppsökta utav dem. Oftast uppsöker de själva 

varumärken genom att besöka olika mässor. 

 

De jobbar mycket med att fånga in nya intryck samt nya leverantörer på just mässor. De 

arbetar mest mot leverantören än leverantörer arbetar mot dem. Inge berättar också om 

leverantörer som dyker upp hos dem som ”gubben i lådan” och vill visa sitt varumärke. Ibland 

menar Inge att det kan vara rätt dag, rätt tid och rätt plats som gör att dem behöver även deras 

varumärken i butik. Dock kompletterar Sandra detta med att valet av varumärkena oftast är 

mer genomtänkta än vad Inge berättar om ”gubben i lådan”. 

Inge berättar vidare att det givetvis är så att de arbetar kring en budget och ramar, samt en 

tanke av varumärkesmix de vill ha i butiken. Detta baserat på vilken målgrupp de tror att de 

har idag.  

 

Inge och Sandra bekräftar båda att de givetvis tittar på försäljningssiffror angående vissa 

varumärken, det är en kombination av både magkänsla och försäljningssiffran som är med i 

avgörandet av att starta ett samarbete med en leverantör. Inge förklarar också att vissa 
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varumärken behövs i butiken för att skapa vad han kallar en ”edge” för att på så sätt skapa lite 

image och reklam, där detta är inräknat i deras marknadsföringsbudget.  

4.2.3 Förtroende 

 

Inge menar att det är viktigt att det finns en ett förtroende för leverantörerna, att butiken kan 

lita på att leverantören sköter det de har lovat. Inge vill i största möjliga mån slippa lägga tid 

på att argumentera vid reklamationer eller andra problem då han menar att det idag finns för 

många bra leverantörer för att han ska lägga tid på sådant. 

 

Butikens filosofi handlar om att trivas med de personer de samarbetar med, att tycka om de 

personer som finns bakom alternativt arbetar med varumärket. Det kan enligt Inge vara lätt att 

tycka om ett varumärke men om personerna bakom är svåra att samarbeta med får man göra 

ett val, för dem är det viktigt att ha en bra relation, att kunna samtala och lösa problem 

tillsammans. Inge eftersträvar en samarbetsvillig attityd och inte en kaxig attityd. Inge betonar 

vidare att det är roligare att sälja produkterna från de leverantörer som de känner ett 

förtroende för.   

 

Inge menar att det går ganska snabbt att bygga upp ett förtroende för en leverantör. Det märks 

direkt om de är smidiga eller inte menar han. Hur anpassningsbar leverantören är kan vara 

avgörande. 

 

”Man märker ju ganska snart om det är kinkigt eller om de är samarbetsvilliga.”  

– Inge Ahlvin 2012-04-20 

 

Inge menar att man känner ett förtroende för kontaktpersonen. De är ju de som är 

ambassadörer för varumärket men att även de kan ha en dålig dag. Förtroendet för företaget 

behöver inte påverkas utav det, då han är medveten om att alla kan göra fel. På det stora hela 

är det ju trots allt de personer som han har kontakt med som avgör hur han ser på företaget. 

4.2.4 Engagemang 

 

Inge menar att de generellt har ganska bra kontakt med sina leverantörer. De har blivit bättre 

på att ställa upp och hjälpa till med att lösa eventuella problem som uppkommer. Att det inte 

bara handlar om att leverantörerna säljer in och sen ska de sälja utan att de hjälps åt tills dess 

att varorna kommit ut ur butiken. Han menar att väldigt många leverantörer har blivit bättre 

på detta men inte alla, men generellt har klimatet blivit bättre. Sandra håller med Inge och 

berättar att om en produkt inte säljer kan vissa leverantörer komma dit och byta ut produkten 

och hänga upp de nya produkterna samt även arbeta i butiken någon dag. Detta gör väldigt 

mycket enligt Sandra. Inge håller med och menar att detta är saker som kommit de senaste 

fem till tio åren, att leverantören gör aktiviteter i butik samt även utbildar butikens personal 

om deras varumärke, vem som ligger bakom och vad det står för. Han menar vidare att då 

leverantören är fysiskt aktiv i sina kunders butiker visar detta på leverantörens engagemang. 

De finns de leverantörer som Inge önskade var mer aktiva. Han vill ha en kontakt där 

leverantören besöker, ringer, frågar hur det går, om de kan hjälpa till med något.  

Som anpassningsproblem tar Inge upp att leverantören inte vill hjälpa till. Det kan handla om 

reklamationer, att det är fel på ett plagg och leverantören inte vill ta sitt ansvar. Detta är 

ganska vanligt enligt Inge när man arbetar med leverantörer utanför Sverige. Han menar att 

det räcker med att gå till Danmark för att hitta företag som inte ens tar emot reklamationer. 

Han eftersträvar en dialog och en förståelse hos leverantören så att de kan inse att de har gjort 

fel utan en argumentation.  
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”Att då när vi vet att man rätt hålla på med att argumentera, sånt orkar man ju inte hålla på 

med. Det finns för många bra leverantörer idag för att man ska hålla på med sånt.” 

 – Inge Ahlvin 2012-04-20 

 

Sandra menar att visst önskar hon sig ett mer långsiktigt engagemang från leverantörerna och 

Inge fortsätter resonemanget med att säga att det krävs tre säsonger med ett varumärke innan 

de kan börja utvärdera. 

 

”Tre till fyra säsonger är gängse. Först då kan man börja diskutera. Sticka in termometern 

och känna: Vad händer här? Var är vi någonstans med detta varumärket?”  

– Inge Ahlvin 2012-04-20 

 

Sandra menar att detta är också avgörande vid ett första inköp. Hon menar att det är väldigt 

ogenomtänkt att ta in ett varumärke bara för en säsong och sen ta bort det. Det handlar om att 

ge varumärket en chans. Det ska vara genomtänkt innan butiken kommer till inköpet. 

4.2.5 Rykte 

 

Inge berättar att det oftast är på mässor som de tar in information om nya leverantörer. Men 

de söker även information på nätet om nya leverantörer och kan på så vis ta in mycket 

information om dem och deras varumärken. Sen kommer Inge också in på det vi här är 

intresserade av och det som Inge berättar om, hur kontakten fungerar med deras kollegor. Att 

de givetvis pratar mycket med kollegor i branschen för att ta in information om vad som 

händer på marknaden. Att det kan vara så att någon talar om ett visst varumärke och att det då 

blir ett naturligt steg att vända sig till vissa leverantörer. 

 

Inge menar också att de mest diskuterar med branschfolk och kollegor när det kommer till att 

se nya varumärken och att leverantörerna pratar med andra leverantörer. Att det finns två 

läger, detta betonar han dock inte som något negativt utan bara som ett konstaterande.  

 

Skulle det vara så att de hittar ett nytt hippt varumärke gäller det att de passar sig lite om de 

inte vill att det sprider sig, menar Inge. Precis på samma sätt som att det skulle vara en 

leverantör som missköter sig, eller vise versa, att detta rykte då sprider sig till återförsäljare 

och andra i branschen.  

 

Skulle en leverantör ha ett dåligt rykte i branschen menar Inge att det är viktigt att skaffa sig 

en egen uppfattning om leverantören, att inte avstå varumärket på grund av detta. Men om 

han träffar kollegor på en mässa som talar om en leverantör som är svår att jobba med är det 

klart att det också väger in, även om Inge betonar att han vill bilda sig en egen uppfattning. 

4.3. Intervju med Henrik Forsell, ensam ägare av Boys 2 Men i Falkenberg. 23/04 

2012 
 

4.3.1 Bakgrund 

 

Butiken 

Boys 2 Men är en klädbutik belägen i centrala Falkenberg. Butiken öppnade 1994 med en yta 

på 85 kvadratmeter. Idag är butiken på 180kvadratmeter och har cirka 25 varumärken i 

premiumklassen. Omsättningen var 2011 cirka 7.5 miljoner svenska kronor. Butiken har två 

fastanställda utöver ägaren Henrik och två stycken timanställda som kallas in vid behov. 
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4.3.2 Affärsrelationen 

 

Affärsrelationerna är väldigt viktiga att de fungerar, berättar Henrik. Han tycker själv att 

relationerna med de varumärken han har i butiken idag fungerar bra. Sen är det klart att det 

finns de som jag blir lite mer fäst vid, uttrycker Henrik sig. Han menar på att av hans 25 

varumärken har han en mer privat relation till två eller tre stycken utav dem. Det kan vara att 

när leverantörerna kommer för att besöka hans butik, händer det att de även åker hem till 

Henrik för att grilla och äta en bit mat. Detta för att relationen har utvecklat sig så pass bra, 

men att det ändå är viktigt att hålla affärerna för sig och det privata för sig. Vidare menar han 

att bara för att han har en bättre relation till vissa av sina leverantörer handlar han inte mer av 

dem, men att de kanske kan dra större nytta av varandra då de känner varandra bättre. Dock 

hoppas Henrik ändå att när det väl kommer till kritan, om han skulle vara i ett trångmål, att de 

goda relationerna skapar någon form av fördel. 

 

Sen finns det de leverantörer Henrik önskar mer kontakt med, då det kan vara så att de bara 

har kontakt med varandra vid själv köptillfället. Han önskar att dessa leverantörer ska höra av 

sig och följa upp i större utsträckning än vad de idag gör. Henrik förklarar vidare att han inte 

lägger någon större koncentration vid att vissa leverantörer inte hör av sig, han kan inte klicka 

med alla leverantörer. Men för varumärkets skull tycker Henrik det är konstigt att de inte 

försöker sköta kontakten bättre.  

 

”Man får en känsla av att det inte bryr sig överhuvudtaget, då känner man sig jävligt liten.”  

– Henrik Forsell 2012-04-23  

 

Detta i jämförelse med en optimal kontakt från leverantören menar Henrik. Att leverantören 

kunde följt upp efter en försäljning och sett hur det gått för varumärket i Henriks butik och att 

denna kontakten kunde skett lite efter säsongen också. Det kunde räckt med ett e-mail eller att 

leverantören ringer ett samtal för att stärka kontakten. Att en bra relation leder till att våga 

utnyttja varandra mer är självklart för Henrik, om det skulle vara att han står och väger mellan 

två varumärken kommer det bli den med bäst kontakt och relation, den leverantör som backar 

upp, ger support och hjälper honom.  

 

Henrik menar att det är klart att det är så att varumärket kommer att påverka valet av 

leverantör. Att det är så att han kollar även på försäljningssiffror på ett varumärke som har 

gått bra. Sen är det även så menar Henrik att affären han driver idag sysslar med premium 

eller ”märkes” segmentet, alltså en affär som inte ser ut som alla andra i Sverige, utan han 

tillhandahåller diverse varumärken. Henrik berättar också att han träffar en hel del andra 

människor i branschen på olika mässor eller vid olika inköp. Vid dessa tillfällen pratas det en 

hel del om det skulle vara ett varumärke som går bra. Detta menar Henrik är en klar faktor att 

titta på ett varumärke. Men ett varumärke som går bra i Stockholm behöver inte 

nödvändigtvis gå bra i Falkenberg, berättar Henrik, det finns flera parametrar att ta hänsyn till 

när han ska välja en leverantör av ett varumärke.  

 

Henrik berättar också att med tanke på att det är en liten bransch krävs det inte att man är först 

med ett varumärke i staden, utan att det går bra att avvakta lite innan man väljer en ny 

leverantör. På detta vis hinner kanske grannstäder eller liknande städer testa varumärket och 

visar det sig lönsamt kan det vara en idé att ta kontakt med leverantören. Det gäller även att 

fråga försäljaren av varumärket hur de ska lyckas få ut märket på den svenska marknaden, 

vilka muskler som ligger bakom helt enkelt.  
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Leverantören kontaktar även honom antingen via telefon eller så besöker de butiken och visar 

upp sina varor, vilket oftast händer mest på grund av att han lyckats etablera butiken så väl. 

Trots detta är Henrik noga med att poängtera att även han kollar runt efter nya varumärken. 

Han berättar själv om när han fick kontakta varumärket Gant, för att lyckas få in deras märke i 

sin butik då det var en stil han tycktes sakna.  

4.3.3 Förtroende 

 

Henrik menar att han har en för liten butik för att ställa några egentliga krav på leverantören. 

De som han har en bra relation till försöker han skapa någonting bra tillsammans med. Henrik 

menar att han känner sig ganska liten i förhållande till de stora drakarna i branschen, men han 

menar också att han kan ställa lite större krav, då han känner att han är en något tyngre kund, 

för de leverantörer han har haft en lång relation med.  

 

Minimikravet för att Henrik ska känna förtroende för en leverantör är att de håller vad de har 

lovat. Har han haft en dialog med leverantören förväntar han sig att de ska följa upp vad de 

kommit överens om. Om till exempel en produkt ”står stilla”, det vill säga ej säljer, vill han 

att det löftet om hjälp han fick från en säljare om att byta ut produkter som inte säljer ska 

gälla. Tyvärr, menar Henrik, är det inte i alla lägen som detta gäller. Det skadar hans 

förtroende även om det inte är säkert att han slutar med varumärket av den orsaken endast. 

Han betonar att det inte handlar om att få pengarna tillbaka utan att kunna få byta ut de varor 

som inte säljer. För en liten butik menar Henrik syns det väldigt tydligt med varor som hänger 

en hel säsong, då är det en stor fördel att kunna byta ut dessa och få in nya varor som säljer. 

Henrik menar att de större kedjorna har en fördel i sådana lägen då de kan rotera sina varor 

mellan butikerna. Därför anser Henrik att det är viktigt för en leverantör att vara medveten om 

detta. 

 

Henrik tar upp ett exempel när han avslutade kontakten med en leverantör som han inte tyckte 

uppfyllde vad de lovade. De talade om en stor satsning och marknadsföring som det inte 

syntes någonting utav, samtidigt som de krånglade med reklamationer. De tappade sedan 

snabbt mark över hela Sverige. Idag är märket på väg tillbaka, kollektionen ser enligt Henrik 

väldigt bra ut men förtroendet är skadat och Henrik menar att han är den sista i Sverige som 

kommer ta in varumärket även om det börjar ta fart igen.  

 

Henrik menar att det blir för kontaktpersonen han utvecklar ett förtroende, även om 

förtroendet sprids till varumärket som helhet. Men om Henrik skulle behöva skjuta fram en 

faktura vill han kunna prata med kontaktpersonen och inte någon person på 

ekonomiavdelningen som han inte haft någon tidigare kontakt med. 

4.3.4 Engagemang 

 

Henrik menar att det är viktigt att leverantören hör av sig och frågar om hur deras kläder 

säljer, hur intresset är för dem. Syns leverantören endast till på införsäljningen i februari och 

sedan inte hörs av förrän nästa införsäljning ställer sig Henrik sig frågande om det verkligen 

är rätt man på rätt plats. Han tycker att ett minikrav på leverantören är att de hör av sig ett par 

gånger under säsongen. Han menar att det kan räcka med ett e-mail. Det stärker relationen, 

enligt Henrik. Sen betonar han att det inte är alla leverantörer som han får en bra personlig 

kontakt med, men för varumärkets del tycker han att ett visst engagemang bör visas upp för 

honom.  
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Henrik berättar att av de 25 varumärken som butiken har idag, har 10 stycken hängt med 

sedan ombyggnaden 1999 och det menar Henrik visar på ett engagemang från hans sida.  

4.3.5 Ryktet 

 

När Henrik är på mässor eller pratar med andra leverantörer händer det att de växlar några ord 

och kollar hur det går för ett varumärke, om det säljer bra eller mindre bra. De diskuterar 

alltså rent relationsmässigt och inte så mycket om en leverantör, utan rent relationsmässigt. 

Dock menar Henrik att om en leverantör har misskött sig i branschen kan det vara så att detta 

diskuteras återförsäljare emellan, till exempel då en leverantör har krånglat med leveranser 

eller reklamationer så går ryktet i branschen.  

 

”Visst har man suttit och spytt galla över någon som inte har funkat någon gång liksom.” 

 – Henrik Forsell 2012-04-23 

 

Han menar att det inte är roligt för leverantören, då de kommer att ta skada av detta rykte, 

men att det kan bero på hur olika vi är som personer. Det kan vara en relation mellan en 

leverantör och en återförsäljare som inte funkar, eller att återförsäljaren inte betalar i tid eller 

dylikt. Det är viktigt att skapa sig en bild själv och inte bara lyssna till andras rykten, att det 

helt enkelt finns två sidor av saken, menar han. Det gäller att vara professionell och ställa 

frågor till leverantören om hur de jobbar för att försöka få fram en så korrekt bild som möjligt. 

Finns inte intresseret av att plocka in ett varumärke, då bryr man sig inte heller om 

leverantörens rykte. 

 

Henrik berättar om ett varumärke han råkade ut för, där han hade problem med reklamationer 

och där de behandlade honom illa och relationen fungerade inte alls. Det visade sig att det inte 

bara var han som råkade ut för detta och det spred sig i Sverige, där varumärket inte längre 

har lyckats hålla sig kvar. När denna leverantör idag försöker ta sig tillbaka på den svenska 

marknaden beskriver Henrik det som att han kommer vara den sista i Sverige som tar kontakt 

med leverantören, att kunderna ska banka på hans butik innan han ingår ett samarbete igen. 

Detta trots att Henrik var och kollade på deras senaste kollektion som verkligen var fin, det är 

en skada så djupt rotad att han inte kommer gå tillbaka till dem. 
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5. Analys 

5.1 Affärsrelation 

 
Efter industrialiseringen har en affärsrelation till stor del varit koncentrerad kring rena 

transaktioner mellan leverantören och återförsäljaren (Blankenburg et al., 1999; Dyer, 1997; 

Dyer and Singh, 1998; Lambert et al., 2004; Sheth and Sharma, 1997; Wilson, 1995). Idag är 

affärsrelationen mer koncentrerad på interaktion, vilket menas att binda kontakter och 

kommunicera med andra. Intervjupersonerna svarar i likhet med det som nämns i teorin om 

affärsrelationer. De betonar gemensamt att affärsrelationer är väldigt viktiga att vårda. 

Thomas menar att det givetvis inte går att vårda alla affärsrelationerna lika, utan att det faller 

sig mer naturligt att ta hand om de relationer där interaktionen fungerar bättre. Inge och 

Sandra instämmer och förklarar att med vissa leverantörer har de en djupare affärsrelation och 

den blir därför mer naturlig att vårda. Henrik menar att av de 25 leverantörer han arbetar med 

idag, har han en djup relation med två till tre av sina leverantörer. Thomas och Inge som har 

varit i branschen länge menar också att det oftast är de långtgående kontakterna de har tagit 

med sig till där de står idag.  

 

Vi kan konstatera i både Inges och Thomas fall att affärsrelationerna de byggt upp under sitt 

yrkesliv också fortsätter när de startar upp en egen butik eller byter arbetsplats. Thomas 

beskriver fördelen med en av sina långtgående relationer med att han vid sin etablering av sin 

butik tog hjälp av sina goda affärsrelationer för att kunna ta in varumärken som han har varit i 

kontakt med tidigare. Här ser vi ett tydligt samband med det Dwyer et al. (1987) och 

Håkansson och Snehota (1995) beskriver, att kunna ta vara på varandra i en relation och 

varandras expertis. Alla de intervjuade beskriver dessutom det som att det inte är ovanligt att 

umgås privat med de leverantörer vilka de har en god relation till.   

 

Vi utläser ett samband i det Dwyer et al. (1987) och Håkansson och Snehota (1995) säger, att 

samarbetet mellan leverantören och återförsäljaren kommer att öka värdet för de båda, då de 

har möjlighet att på detta vis utnyttja varandra genom kreativa vägar. De kan ta hjälp av 

varandras expertis när de ser varandra som vänner och när relationen fungerar på samma sätt 

rent privat. Det finns även en stark koppling till förtroende och utvecklandet av personliga 

band(Crotts et al., 2000). Vi kan se att de längsta relationerna hos alla intervjupersoner är de 

som har en personlig prägel. Henrik menar att detta inte behöver vara en fördel ifall det skulle 

bli en kris för hans butik och han behöver förhandla om hjälp, då det finns andra aspekter som 

spelar in. Men han har ett stort förtroende på de relationer med personliga band, att de 

kommer göra så mycket som de kan i en sådan situation. Detta menar vi skapar en stor 

trygghet i relationen som helhet. Vetskapen om att kontaktpersonen kommer agera i 

återförsäljarens intresse, skapar en stor trygghet även om den inte eliminerar hotet. Henrik 

menar att han kan vara hårdare i en affärsmässig förhandling med de han har en privat relation 

till. Inge håller med Henrik till viss del, men Inge beskriver det mer som självklart att dra 

nytta av sina goda kontakter rent affärsmässigt också, att det gagnar både honom som 

återförsäljare och hans leverantör att samarbetet fungerar smidigare på så sätt. Vi ser det som 

naturligt att leverantören och återförsäljaren drar nytta av den rent privata relationen i 

affärsförhandlingen. Det är fortfarande ett givande och tagande, men den privata relationen 

skapar i slutändan en trygghet. Både när återförsäljaren vill förhandla om bättre villkor och då 

en leverantör behöver stödja återförsäljaren.  

 

Vi ser att vikten av att vårda sina affärsrelationer är viktiga för ett företags fortlevnad eller 

inför framtida samarbetspartners, att det gagnar leverantören att vårda dem aktivt. Chetty och 
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Eriksson (2002) och Shipley,Cook och Barnett (1990) menar att om tillverkaren ska lansera 

en ny produkt i ett segment där återförsäljaren är närmast kunden, lär sig leverantören bäst av 

sina återförsäljare. Vi menar att det därför lönar sig för en leverantör att ha en öppen dialog 

med sina återförsäljare även utanför det rent transaktionsmässiga.  

 

Enligt Berry (1995) var det vanligt förr att en leverantör åkte runt för att hitta och övertala nya 

återförsäljare att bli en del av deras företag genom att starta upp en detaljhandel som 

leverantörens partner. De återförsäljare som var villiga att ta upp leverantörens varumärke 

ökade i försäljning då leverantören gjort varumärket känt genom reklam och genom en 

överlägsen produkt. Teorin menar att det var på detta vis varumärken lyckades binda lojala 

kunder. Våra respondenter beskriver detta på ett liknande sätt, att leverantörerna även idag 

sysslar med direktförsäljning mot återförsäljarna. Det är en väg att hitta in i butiken för 

leverantören. Thomas menar att vissa leverantörer kan vara alltför påstridiga i sin försäljning 

och när leverantören väl har etablerat sitt varumärke i butiken är det svårt att bli av med dem. 

Thomas hävdar att även om han är intresserad av ett varumärke som han vet att kunderna 

efterfrågar, nöjer han sig med de produkter leverantören redan sålt in då den påstridiga 

kontakten är alltför besvärande. Inge och Henrik håller inte med, de ser inte 

direktförsäljningen som ett problem, utan menar att om de är raka och tydliga med att säga nej 

så fungerar det bra, leverantören förstår budskapet. Därför menar vi att direktförsäljning är ett 

sätt att bygga en affärsrelation, att besöka butiken och där igenom få en personlig kontakt. Det 

måste ju dock som Thomas säger, finnas en balans. Det får inte gå över mot det påstridiga 

hållet vilket torde ge en motsatt effekt där återförsäljaren då söker efter att minimera 

kontakten med leverantören. Thomas menar vidare att den kontakt han vill ha till sina 

leverantörer är av den karaktären att de gärna får höra av sig till honom angående deras 

varumärken och kollektioner, men att Thomas själv hör av sig därefter om han är intresserad 

 

Enligt Lane at al(1992) finns det en tro att varumärket ger leverantören mer kontroll över dess 

återförsäljare och konsumenter fast så inte är fallet. Det är relationen mellan leverantören 

själv och återförsäljaren som bör betonas, inte återförsäljarens relation till varumärket (Lane 

et al., 1992).  Detta ser vi i det Inge berättar då han går mycket på magkänslan vid val av ett 

nytt varumärke, både relationen och kläderna ska stämma överrens. Han menar att Nääs 

Bomullsfabrikens filosofi är att trivas med de personer som butiken arbetar med. Är 

relationen bra mellan de båda är sannolikheten större att samarbetet fortsätter.  

 

Sammanfattningsvis menar våra respondenter att det är viktigt att leverantörerna visar att de 

bryr sig om dem som återförsäljare, att en optimal kontakt är att vårda relationen och följa 

upp ett par gånger under året och se hur det gått. Då vi analyserar vad respondenterna säger, 

förstår vi att relationen till ett varumärke också bör fungera rent personligt, att personkemin 

till säljaren eller leverantören ska stämma överrens med varumärkets produkter. Vi kan 

konstatera att personkemin och den personliga känslan är viktig för alla intervjuade. Thomas 

poängterar detta genom att säga att pengar inte är allt, det är viktigt att trivas med dem som 

han arbetar med. 

 

Glynn et al. (2007) belyser att leverantören bör vara medveten om att återförsäljaren är steget 

mellan dem och slutkonsumenten och att de representerar leverantörens varumärke. Därför 

menar vi att relationen mellan leverantör och återförsäljare bör vara grundad på samarbete. Vi 

har tidigare nämnt att samarbetet kan ta skada då leverantören är för inriktad på själva 

införsäljningen. Däremot menar intervjupersonerna att det finns de varumärken som är så pass 

exklusiva att leverantören kan i vissa fall styra sin exponering i butiken. Detta menar Lane et 

al.(1992) har att göra med att leverantören redan har marknadsfört varumärket innan 
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återförsäljaren har kläderna i sin butik. Intervjupersonerna förstår att vissa varumärken vill 

behålla sin exklusivitet på sina produkter.  

5.2 Förtroende 

 

Morgon och Hunt (1994) säger att förtroende är en nyckelvariabel för att utveckla lyckade 

affärsrelationer mellan företag. Thomas bekräftar att förtroende är oerhört viktigt i relationen 

mellan återförsäljare och leverantör, han utvecklar med att säga att förtroende är en nyckel till 

samarbete mellan företag. Han, Wilson och Dant (1993) stödjer Thomas påstående då de 

menar att köpare och säljare inom B2B anser att förtroendet är den viktigaste faktorn. Henrik 

illustrerar detta vidare genom att tala om en leverantör som en gång brustit i förtroende hos 

honom. Han menar att det krävs att dennes kläder säljer otroligt bra i hela Sverige för att han 

ska överväga att jobba med dem igen. Vi kan genomgående se i intervjuerna att då inte 

förtroende längre finns kan inte heller relationen utvecklas. Vi ser att återförsäljaren avslutar 

relationen och är mycket tveksam till att återuppta den. Vi menar att detta är en tydlig 

indikator på hur viktigt förtroendet är att bevara för en leverantör. Att det till stor del har att 

göra med om återförsäljaren väljer att avsluta samarbetet, det blir således en konkurrensfördel 

för en leverantör som lyckas skapa förtroende gentemot sina återförsäljare. 

 

Powers och Reagan (2007) menar att förtroendet i en relation endast blir tydligt efter att 

relationen har varat så pass länge att förtroendet kan utvärderas. Detta kan vi se i Thomas svar 

då han menar att hans starka relationer från yrkeslivet möjliggjorde betydligt längre krediter 

(upp till 120 dagar) än vad som är kutym i branschen (30 till 60 dagar) när det fanns ett stort 

förtroende för Thomas som person, ett förtroende som Thomas byggt upp under lång tid. 

Detta blev tydligt när Thomas stod på egna ben och de ställde upp för honom bekräftade i sin 

tur Thomas förtroende för leverantörerna och han har sju år senare fortfarande en relation till 

dem, en relation han beskriver som idealisk och ömsesidig. Henrik berättar om hur mycket 

enklare kontakten med leverantörer är idag när relationerna är upparbetade. När Henrik 

startade butiken var han tvungen att jaga leverantörer och enligt egen utsago behandlades han 

som ingenting, i dag känner han ett ömsesidigt förtroende. Han känner att de har ett 

förtroende för honom. Inge menar också att det är roligare att sälja de produkter där han har 

förtroende för leverantören. Precis som Ford (2002) menar att förtroende tar bort osäkerhet. 

Vi kan se hur det sparar tid och energi då det finns ett förtroende till leverantören. Inge och 

Henrik menar dock till skillnad mot Powers och Reagan (2007) att det går ganska snabbt att få 

förtroende för en leverantör, det avgörs till största del av hur smidiga de är rent affärsmässigt. 

Här skulle vi kunna argumentera för att anpassning i ett tidigt skede bygger förtroende men vi 

konstaterar att det är tydligt att de relationerna där intervjupersonerna beskriver ett stort 

förtroende också har pågått under flera år vilket bekräftar resultatet från Powers et al. (2007). 

Vi menar att vi kunde se det största förtroendet där det finns både en affärsmässig och 

personlig kontakt (Crotts et al., 2000). Thomas menar också att personliga kontakter är 

nödvändiga för att bygga förtroende, vi kan överföra detta till resonemanget om sociala 

bindningar som ju är en byggsten i att skapa förtroende och senare engagemang.  

 

Att samarbete är en faktor som leder till förtroende (Anderson et al, 1990; Morgan och Hunt, 

1994) ser vi ett tydligt stöd för hos intervjupersonerna. Inge och Sandra uppskattar att 

leverantören tar sig tid då deras produkter säljer sämre. Att de får en känsla av att 

leverantören ser på relationen som ett partnerskap som inte tar slut i och med införsäljningen, 

något som också betonas av Henrik och Thomas. Henrik utrycker det som att det faktiskt 

ligger i bådas intresse att produkterna säljer, han vill se att leverantören också är medveten om 

detta. Flera intervjupersoner utrycker skepsis till de leverantörer som aldrig hör av sig, vi ser 

stor skepsis hos Sandra, Inge och Henrik till dessa leverantörers förhållningsätt. Henrik 



35 

 

utryckte sig att de kanske borde fundera över varför de överhuvudtaget är i branschen. Inge 

och Sandra uttrycker sig på ett liknande sätt och vi föreslår därför att avsaknad på samarbete 

leder till att förtroendet minskar och återförsäljaren börjar överväga ett avslut av relationen. 

Vi menar att detta är en ytterst viktig pusselbit för att bygga förtroende. Känslan av att 

återförsäljaren inte var ensam ansvarig för att sälja leverantörens produkter vidare utan att det 

var ett samarbete uppfattade vi som väldigt uppskattat bland återförsäljarna. Det var också 

något som de kom tillbaka till flera gånger under intervjuerna. 

 

”Man får en känsla av att de inte bryr sig överhuvudtaget, då känner man sig jävligt liten”.  

– Henrik Forsell 2012-04-23 

 

Inge menar att Nääs Bomullsfabrikens filosofi handlar om att trivas med och ha förtroende för 

de leverantörer de anlitar, att det kan vara lätt att tycka om själva varumärket men om det inte 

fungerar med de personer som de ska samarbeta med får de göra ett val precis som 

Mummalaneine och Wilson (1991) menar, att de som har starka personliga band är mer 

engagerade i en relation. Även Thomas utrycker sig såsom att pengar faktiskt inte alltid är det 

viktigaste, han menar att han måste kunna trivas med de leverantörer han väljer att arbeta 

med. Ford (2002) menar vidare att det är förtroendet för den andra parten som skapar säkerhet 

då det inte finns tid att på papper specificera alla delar i en transaktion. Vi tolkar också deras 

svar som att när intervjupersonerna har förtroende för leverantören innebär det mindre arbete 

för dem då de kan lita på att de personer de har kontakt med också sköter sina åtaganden på 

ett korrekt sätt. Vidare menar Thomas då en leverantör har misskött sig en gång är detta svårt 

att reparera. Han menar att det krävs alldeles för mycket kontroll och tid för att reparera en 

relation utan förtroende, vilket vi menar också stödjer Fords (2002) argumentation för att det 

är förtroendet som skapar säkerhet i transaktioner företag emellan. Vi menar att denna 

trygghet då är försvunnen. Henrik utvecklar med att han vill känna trygghet i att 

leverantörerna sköter sina leveranser och att eventuella reklamationer behandlas smidigt. Vi 

anser att det är just på grund av att denna säkerhet eliminerats som gör att återförsäljaren kan 

börja överväga andra alternativ. Fördelen som förtroendet gav med att slippa kontrollera varje 

del i en transaktion på papper har försvunnit, vilket resulterar i en alltför energi- och 

tidskrävande process.  

 

Crotts et al. (2000) menar att återförsäljare och leverantör tvingas investera mer i en relation 

där det inte finns andra alternativ att tillgå. Vi kan genomgående konstatera att återförsäljarna 

utvärderar och är beredda att avsluta de relationer som inte fungerar. Kopplingen till andra 

tillgängliga alternativ blir tydlig då alla intervjupersonerna menade att det ofta är relativt lätt 

att ersätta ett varumärk med ett annat. Detta menar vi är på grund av den stora konkurrens 

som finns inom klädbranschen, naturligtvis blir då detta enligt oss en stor faktor att väga in 

för leverantören i kontakten med sina återförsäljare. Då det, som vi fick intrycket i förstudien 

av Thomas Frydebo, är en maktbalans som väger över till fördel för branschens återförsäljare 

menar vi därför att vi tydligt kan se kopplingar i Crotts et al. (2000) modell, genom att 

återförsäljaren väljer att avsluta en relation som inte uppfyller dennes förväntningar. Vi kan i 

flera fall konstatera att det är just anpassningen som ligger till grund för ett avslut. Att 

reklamationer krånglar, att de är för påtryckande i sin försäljning eller att de inte ger något 

stöd då någon utav deras produkter säljer dåligt. 

 

Då relationen börjar etableras kan förtroende inte längre byggas på löften (Ford et al, 1998) 

utan måste byggas på handling. Båda Henrik och Thomas pratar om att leverantörerna inte 

bara kan sitta och säga en sak utan måste kunna bevisa detta då skarpt läge gäller. Till 

exempel i Henriks fall om en produkt står stilla, har leverantören lovat hjälp i en sådan 
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situation försvinner förtroendet snabbt när så inte är fallet. Återförsäljaren måste kunna lita på 

att leverantören sköter sina reklamationer. Crotts et al. (2000) poängterar att utan en tro från 

återförsäljaren på att leverantören agerar i dennes intresse blir det svårt för relationen att 

fortsätta. Likväl tar Sandra och Inge upp det som otroligt positivt när så är fallet, att de tar sig 

tid att komma till butiken och diskutera problemet. Att en återförsäljare dessutom lägger en 

eller ett par dagar på att arbeta med dem i butik ut mot kund sågs också med positiva ögon. 

5.3 Engagemang 

 

Engagemang i en relation uppkommer först då båda parterna i en relation anstränger sig 

maximalt för att relationen skall fortgå på obestämd tid (Morgan & Hunt, 2007). Ford et al. 

(1998) menar att det är villigheten att anpassa sig till den andra parten i relationen som visar 

på engagemanget. Thomas pratar tydligt om denna flexibilitet och anpassning i sin relation 

med Eton. Har Thomas betalningsproblem är det inga problem att skjuta fram betalningen. 

Returer och byte av varor som inte fungerar hanteras på samma sätt. Etons anpassning till 

Thomas rådande situation och viljan att förenkla för Thomas tyder på ett stort engagemang, 

menar han. Han känner en trygghet i att deras relation består av ett ömsesidigt engagemang. 

Vi kan tydligt se hur Henrik, Sandra och Inge även tar avstånd från de leverantörer som inte 

anpassar sig och försöker spela ett hårdare spel då de vill reklamera varor.  Även om de 

tillslut får rätt har bristen på engagemang hos motparten gjort att de väljer att avsluta 

relationen trots att leverantörens klädkollektioner kan vara fortsatt intressanta. Detta stämmer 

överens med Mummaleini et als (1991) konstaterande att det är engagemanget som är vad 

som skiljer de som stannar i en relation respektive lämnar den. Detta är genomgående tydligt 

genom intervjuerna. För en återförsäljare som har kontakt med många leverantörer ses då 

anpassningen som ett sätt att spara tid. Inge poängterar att tiden är för knapp och att det finns 

alltför många bra leverantörer att tillgå för att han ska vilja lägga tid på de som inte anpassar 

sig. Även Henrik visar med stor tydlighet hur han tvekar till att någonsin ta upp kontakten och 

arbeta med en leverantör som han upplevde misskött sig tidigare eftersom Henriks 

engagemang försvann i relationen när leverantören inte uppfyllde de krav som Henrik ställde 

och vilka Ford et al (1998) argumenterar för. Detta då det är tydligt att motparten inte är 

engagerad så kommer sökandet efter andra alternativ att öka. Då vi redan konstaterat att 

klädbranschen är så konkurrensutsatt blir resultatet ofta att ett likvärdigt varumärke ersätter 

och kontakten med leverantör bryts eller övervägs att brytas. 

 

Inge, Sandra och Henrik menar alla att de tar in ett varumärke med tanken att det skall 

fungera under en längre period. En period på två år är enligt Inge gängse för att ens börja 

bedöma var de är någonstans med varumärket. Vi menar då att det redan i utgångsläget finns 

ett engagemang hos återförsäljaren, de vill se en relation som fungerar under en längre tid. 

Genomgående tydligt menar vi att det är att återförsäljarna också eftersträvar detta ifrån 

leverantören vilket också Berry (1995) konstaterar när han hävdar att relationer i 

servicesektorn är uppbyggda av ett ömsesidigt engagemang. Vi påstår att återförsäljarna ser 

detta som en nödvändighet också från leverantören. De vill veta om hur marknadsföringen 

kommer se ut i framtiden och hur mycket leverantören kommer att satsa på att utveckla 

varumärket för att kunna bedöma varumärkets potential på längre sikt. 

 

Ross, Andersson och Weitz (1997) menar på att för att engagemang från affärspartnern ska 

uppstå är kontakten med sälj- och servicepersonal av yttersta vikt. Här exemplifierar Thomas 

Etons engagemang genom att tala om det positiva bemötande han får från hela företaget, det 

vill säga all kontakt med växeln till säljpersonal och högsta ledning, samt även med 

lagerpersonal. 
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Henrik utvecklar med att säga att då det är säljpersonalen han har kontakt med vill han kunna 

kontakta dessa om det uppstår problem. Vi menar att det är de personer som återförsäljaren 

har kontakt med som måste visa engagemang, även om det rör sig om rena försäljare. Om de 

lovar saker i samband med en transaktion ser återförsäljaren också att det är dem som ska 

uppfylla löftet. Som exempel vill inte Henrik behöva kontakta någon han inte har någon som 

helst relation till vid ett problem. Skulle Henrik vara i en besvärlig ekonomisk situation där 

han behöver skjuta fram en betalning av en faktura, vill han kunna kontakta den person han 

har en relation till och inte ekonomiavdelningen. Sandra understryker detta med att framhärda 

att om det blir problem med produkterna ska dessa kunnas skickas tillbaka utan att det blir en 

diskussion. Han vill veta vem han ska vända sig till.  

 

Vi kan se att det för leverantören är önskvärt att kommunicera ett långsiktigt engagemang för 

att stärka relationen. I förlängningen kan detta leda till att sökandet efter andra alternativ 

minskar (Tsiros, RossJr & Mittal, 2009). Inge menar att leverantörerna generellt har blivit 

bättre på att hjälpa till och lösa eventuella problem som uppkommer. Sandra exemplifierar 

med hur vissa leverantörer tar sig tid till att vara i butiken då deras kläder har sålt mindre. 

Gester som visar på engagemang är generellt uppskattat hos återförsäljarna vilket 

överensstämmer med hur teorin bygger upp relationens sammansättning som en önskan om 

relationens fortgående. 

 

5.4 Rykte 

 

Ett rykte är viktigt för ett företag då det representerar andra företags förväntningar om 

företagets kapacitet (Powers & Reagan, 2007). De vi har intervjuat har genomgående svarat 

att eftersom branschen är så pass liten får de snabbt in information om nya varumärken och 

leverantörer. De intervjuade poängterar alla hur de genom besök på mässor lyssnar på vad 

andra återförsäljare pratar om och vilket rykte som sprids angående nya varumärken för att på 

så vis också vara först med nya varumärken. Thomas förklarar vikten av ryktet i 

klädbranschen och att med tanke på det premiumsegment de är inriktade på bidrar detta till att 

branschen är koncentrerad kring ett mindre antal återförsäljare. Vi menar att ryktet blir en del 

i beslutet att ta in en ny leverantör men att det också kan påverka förtroendet till befintliga 

leverantörer.  Dock menar alla intervjupersoner att de själva vill göra en bedömning av en 

leverantör. De kan alltså tänka sig undersöka en leverantör trots ett dåligt rykte. Därför ser vi 

inte en stor avgörande betydelse i empirin som teorin menade att ett rykte har. En 

återförsäljare vill helst bilda sig en egen uppfattning om leverantören, vare sig denne har ett 

bra eller dåligt rykte. Thomas menar att leverantörerna i branschen är så medvetna om att 

ryktet om en leverantör som har haft problem med en annan återförsäljare kan ringa upp 

honom för att förklara sin syn på saken innan Thomas ens hunnit höra om det ryktesvägen.  

 

Dock är de intervjuade ense om att de bara pratar rykten med andra återförsäljare och att 

leverantörerna pratar med varandra, att det blir uppdelat som i två läger. Vi menar att ett gott 

rykte är av vikt för en bra relation till sina leverantörer, att det gör allt så mycket smidigare 

för en återförsäljare. Inge betonar även att rykten om en återförsäljare sprider sig, därför 

måste de som återförsäljare också sköta sig. Om vi ser till kunderna precis som Kumar, 

Petersen och Leone (2007) menar att det inte behöver vara så att det bara är de kunder vilka 

köper störst volymer eller de som genererar högre intäkter vid precisa köptillfällen som är 

leverantörens viktigaste kunder, det gäller att inte glömma de kunder som kommer att sprida 

ett gott rykte om ditt företag och dess produkt. Denna parallell ser vi direkt när 

intervjupersonerna berättar om mässorna. Att det under mässorna talas mycket om hur en 

leverantör sköter sig. Om en återförsäljare hör något negativt om en leverantör är 
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återförsäljaren också medveten om detta i kontakten med den leverantören. Thomas menar att 

detta beror på att branschen är som en liten familj. Att ryktet går som en löpeld. Detta på 

grund av att de känner till varandras butiker och varumärken och när någon får nys om ett nytt 

varumärke på marknaden börjar ryktet gå. Ett negativt rykte om en leverantör kommer att 

skada leverantören något oerhört. Henrik och Inge tydliggör också att det är viktigt att skapa 

sig en bild själv och inte bara lyssna till andras rykten, att det helt enkelt finns två sidor av 

saken.  

 

Thomas berättar om ett varumärke som etablerade sig i Sverige som en framgångssaga. Det 

hela började med ett rykte av en återförsäljare i branschen för 4 år sedan, att Jacob Kohen var 

på väg till Sverige och att varumärket hade utmärkt kvalitet med fina detaljer. Idag jagar 

återförsäljare märket, men blir nekade på grund av att de vill behålla sin exklusivitet.  

Henrik har en berättelse om en leverantör på motsatt sätt där han hade problem med 

reklamationer och där de behandlade honom illa. Det visade sig att det inte bara var han som 

råkade ut för detta och det spred sig i Sverige där varumärket inte längre har lyckats hålla sig 

kvar. När denna leverantör idag försöker ta sig tillbaka in på den svenska marknaden 

beskriver Henrik det som att han kommer vara den sista i Sverige som tar kontakt med 

leverantören, att kunderna ska banka på hans butik innan han ingår ett samarbete igen. 

 

När vi lyssnar till de intervjuades historier byggs det vi har läst om i teorin bara på, här kan vi 

verkligen relatera till vad teorin beskriver om ett företag och dess rykte, vilken inverkan det 

kommer få för leverantören. Detta stämmer överrens med Wilsons (1995) teori att när ett 

företag letar efter en ny samarbetspartners blir ryktet om företagets kapacitet och trovärdighet 

en viktig faktor då företaget är nytt och otestat. Det stöds även av Powers och Reagan (2007) 

som menar att ett rykte med hög kapacitet ökar leverantörens trovärdighet. Vi tror att med 

tanke på att rykten sprider sig snabbt i branschen, både positiva som negativa, är 

leverantörerna försiktiga och ser till att negativa rykten inte blir verklighet, med tanke på att 

det skulle kunna skada dem mycket. Vidare tror vi att det är ännu viktigare för en leverantör 

att se till att företagets goda rykte sprids för att på så sätt öka sina marknadsandelar och lyckas 

sälja in sitt varumärke till fler återförsäljare. 

 

5.5 Lojalitet 

 

Vi analyserar den attityd som finns hos de återförsäljare vi har intervjuat mot lojalitet. Denna 

attitydmässiga lojalitet menar Gil-Saura et al. (2009) är ett allmänt accepterat sätt att mäta 

lojalitet. När Thomas, Inge, Sandra och Henrik talar om de leverantörer som de är engagerade 

i ser vi en klar tendens till en attitydmässig lojalitet. Inge menar att det är roligare att arbeta 

med de produkter där det finns ett engagemang hos leverantören. Han utvecklar också Nääs 

Bomullsfabrikens filosofi som att de letar efter leverantörer som de funkar med på ett 

personligt plan. Samtidigt betonar Inge och Sandra att de vill arbeta med en leverantör under 

en längre tid. Att de inte tar in leverantören för en säsong utan förhoppningen är att om allt 

går som det är tänkt ska samarbetet fortgå över överskådlig framtid, vilket blir en tydlig bro 

mellan engagemang och lojalitet.  

 

Vi anser att kopplingen mellan engagemang och lojalitet är tydlig. Thomas och Henrik visade 

båda på exempel där de menar att återförsäljaren saknar den viktiga komponenten anpassning 

i engagemang. Ford et al. (1998) menar även att anpassning är en viktig del i att skapa 

engagemang. Då avsaknad av engagemang är en tydlig indikator på att relationen går mot ett 

avslut blir således ett tydligt engagemang en indikation på lojalitet. Gil-Saura,et al. (2009) 
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menar vidare att lojala kunder inom B2B tenderar att samarbeta på ett sådant sätt att företagen 

skapar nytta för varandra. Tittar vi 

vad Thomas beskriver i sin relation till varumärket Eton blir detta uppenbart. Vi ser en tydlig 

uppskattning från Thomas sida när han talar om sin kontakt med Eton. Han beskriver 

relationen som exemplarisk från båda parter och det var också Eton som var ett av de absolut 

första varumärken som Thomas tog in då han startade sin butik för sju år sedan och Eton finns 

kvar i butiken än idag. Vi såg dessutom tydliga indikationer på att Thomas kommer fortsätta 

vara lojal med varumärket.  

 

Inge menar att om relationen till hans leverantörer och att magkänsla inte stämmer, så sköts 

kontakten i relationen rent transaktionsmässigt. Vi tolkar Inges magkänsla som en beskrivning 

av personkemi. Att om personkemin inte fungerar mellan honom och leverantören känner han 

ingen lojalitet till sin leverantör. Henrik stödjer detta genom att förklara att det är viktigt att 

leverantören backar upp, stödjer och hjälper honom. Att precis som Inge betonar han att det är 

roligare att sälja produkterna från de leverantörer som han känner ett förtroende för. Vi menar 

då vidare att engagemang leder vidare mot lojalitet, precis som Gil-Saura et al. (2009) menar 

att lojalitet hör ihop med hur nöjd kunden, eller i detta fall återförsäljaren, är. 

 

5.6 Sambandet mellan faktorerna 
 
Utifrån de ovan nämnda faktorerna kommer vi här att presentera korrelationen. Vilken faktor 

påverkas av vad och hur hänger de ihop med varandra. Vi ska därför genom en modell visa på 

hur vi har tolkat och analyserat de olika faktorerna och vart de befinner sig i affärsrelationen 

mellan återförsäljaren och leverantören. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Affärsrelationen; egen modell (2012) 

 

      

Affärsrelationen är uppbyggd av ett flertal olika faktorer. Vi konstaterar att engagemang och 

förtroende påverkar varandra och är båda nödvändiga för att skapa en varaktig affärsrelation. 

En affärsrelation är också uppbyggd utav tillfredsställelse, både med produkten och 

samarbetet, och personliga bindningar. Allt detta samverkar mot lojalitet och vi har i empirin 

kunnat konstatera att de mest varaktiga relationerna hos både Thomas och Henrik har varit 

dem där personliga bindningarna är starka. Vi menar att starka personliga kontakter skapar 

både engagemang, förtroende och i slutändan också tillfredställelse. Vi konstaterar att ett 

ömsesidigt engagemang, precis som Berry (1995) menar, är nödvändigt för att skapa och 

bygga förtroende och vi ser att dessa två faktorer är tätt sammankopplade med varandra. De 

Rykte 

Engagemang 

Förtroende 

Affärsrelation Lojalitet 
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intervjuade är alla ense om att en leverantör bör vara engagerade i affärsrelationen, med 

uppföljning och en aktiv kontakt till återförsäljaren. Att engagemang i en relation uppkommer 

först då båda parter i en relation anstränger sig maximalt för att relationen skall fortgå på 

obestämd tid (Morgan & Hunt, 2007). Vi menar dock att det inte räcker att endast vara 

engagerad i en affärsrelation. När en leverantör är engagerad i återförsäljarens butik och 

lyssnar till deras intresse, skapas en form av utbyte genom samarbete som leder till ett 

förtroende för leverantören. Precis som Morgan och Hunt (1994) menar att förtroende är en 

nyckelvariabel för att utveckla lyckade affärsrelationer mellan företag. 

 

Rykte menar vi är en utomstående faktor som har möjlighet att påverka både engagemanget 

och förtroendet då branschen är så pass liten och kommunikationen är lättillgänglig via 

mässor och personliga kontakter återförsäljarna emellan. Vi fann dock ett svagare stöd för vad 

Powers och Reagans (2007) menar att förtroende är en representation för andra företags 

förväntningar om företagets kapacitet, då alla de intervjuade svarade samstämmigt att de 

fördrog att dra sina egna slutsatser om en leverantör framför att lyssna till ett dåligt rykte. Här 

anser vi därför att kopplingen till det dåliga ryktet är svagare än förväntat, dock går det inte 

frångå att ett negativt rykte skulle få en negativ inverkan på engagemanget och förtroende 

 

När det har uppstått ett förtroende och ett engagemang i relationen menar vi att 

affärsrelationen har en potential att bli bestående. Resultatet av affärsrelationen blir i 

slutändan lojalitet. Helt beroende på hur lyckad affärsrelationen blir genom de ovan nämnda 

faktorerna kan det även resultera i en lojal affärsrelation. De intervjuade är ense om att de vill 

bibehålla en affärsrelation till leverantören och att det helst ska finnas en personlig kemi som 

stämmer överrens mellan dem. När vi analyserar vad de intervjuade berättar om lojalitet till 

sina leverantörer och hur lojala deras leverantörer är till dem blir det tydligt att en 

stadigvarande affärsrelation där personkemin stämmer överrens och där båda parter är 

engagerade och känner ett engagemang för varandra, uppstår lojalitet. Därutöver menar vi 

behövs tillfredställelse med produkterna och deras lönsamhet för återförsäljaren. 

6 Slutsats 
Vi kommer i detta avslutande kapitel att redovisa och lyfta fram de slutsatser vi kommit fram 

till. För att besvara vår problemformulering kommer detta ske genom att först redovisa vad 

syftet med hela arbetet varit för att sedan framhäva de slutsatser vi kommit fram till i 

relationen mellan återförsäljare och leverantör i förhållande till de olika faktorerna. 

 

 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vikten av relationen mellan leverantör och 

återförsäljare inom klädbranschens premiumsegment. De intervjuade återförsäljarna har varit 

väldigt öppna med hur deras relation till leverantörerna ser ut. Det är en stor del av det dagliga 

arbetet för dem. De vill gärna berätta om vad de är nöjda med och vad som sköts mindre bra, 

det är ett ämne som engagerar. Många av dem arbetar med ett stort antal olika varumärken, i 

vissa fall så många som sextio stycken (personlig kontakt Inge Ahvlin, 2012-04-20). De 

önskar en kontakt med leverantörerna, att de hör av sig och intresserar sig för hur deras kläder 

säljer eller om återförsäljaren behöver hjälp. Uteblir kontakten tolkar återförsäljaren det som 

att leverantören inte är intresserad av dem.  

 

Vi har definierat relationen genom att redovisa de olika faktorer som relationen innehåller 

utifrån den teori och empiri vi har valt att fokusera på, som har påvisat vikt för att bibehålla 
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en affärsrelation. Vi har redovisat dessa faktorer genom att förklara hur relationen mellan 

återförsäljaren och leverantören är betydelsefull. 

 

För att kunna reda ut och redovisa relationens betydelsefulla delar har vi genom de olika 

intervjupersonerna lyckats redovisa hur en vilka delar i en relation som är viktiga och hur de 

påverkar relationens fortgående. Utifrån de svar vi fått in av de intervjuade och genom den 

koppling som har skett till teorin har vi kunnat redovisa en återförsäljare förväntar sig utav en 

leverantör för att en positiv upplevelse ska genereras utav relationen.  

 

Hur bibehåller en leverantör en långsiktig affärsrelation med en återförsäljare i en 

konkurrensutsatt bransch? 

 

 Affärsrelationen mellan återförsäljare och leverantör består av en ömsesidig relation 

antingen med privata relationer eller rena transaktionsrelationer, där expertis och 

ömsesidighet önskas på ett förtroendeingivande sätt. Återförsäljaren önskar goda 

relationer till sina leverantörer, men vänskapsband skapas om personkemin stämmer 

överrens. Den goda affärsrelationen önskar skapa gynnsamma förhållanden i medgång 

likväl som motgång.  

 

 Förtroendet i affärsrelationen skapas allt eftersom relationen fortlöper i med 

motgångar där båda parter lär sig att lita på varandra. De intervjuade är ense om att 

förtroendet har skapats i relationer de varit involverade med under många år. De 

intervjuade menar att förtroendet behöver tid på sig för att utvecklas, detta genom att 

båda parter i relationen visar ömsesidig respekt. Förtroende blir såldes en viktig del av 

att bibehålla relationen.  

 

 Förtroendet skapas genom att båda parterna i affärsrelationen har ett gemensamt 

engagemang i det de sysslar med. När parterna i relationen är engagerade skapas 

också flexibilitet vilket underlättar och leder till smidigare transaktioner. Det är 

transaktioner som utvecklar och skapar långsiktighet i affärsrelationen. Återförsäljarna 

menar att smidighet och flexibilitet från leverantör ger utrymme för mer energi, energi 

som behövs läggas på kunden. Den stora konkurrensen mellan olika leverantörer 

bidrog också till att öka betydelsen av engagemang hos en leverantör. Då detta visade 

sig vara en viktig faktor för en återförsäljare vid ett beslut om att fortsätta eller avsluta 

en relation.   

 

 Ryktet har betydelse genom att återförsäljaren till exempel får nys om kommande 

varumärken och vilka varumärken som beräknas att bli populära, därför spelar det en 

betydande roll för återförsäljaren. Ryktet har också en förmåga att sprida sig som en 

löpeld mellan återförsäljarna i branschen, därför är det svårt att vara ensam om ett 

varumärke. Ryktet har även en annan funktion inom branschen, det fungerar som en 

indikator på det vis att det talar om fall en leverantör sköter sig bra eller mindre bra. 

Detta rykte kan spridas angående en leverantörs goda eller dåliga rykte, vilket i sin tur 

kan leda till att återförsäljare tänker efter en extra gång innan de ingår ett samarbete. 

Om de inte sköter sig kan detta påverka andra återförsäljare vid ett beslut om att börja 

samarbeta med leverantören.  

Genom dessa faktorer har vi förstått vikten av en affärsrelation, som innebär att: 



42 

 

 En återförsäljare inom klädbranschens premiumsegment lägger mycket vikt på att 

samarbetet till deras leverantörer ska fungera smidigt. 

 Leveranser ska komma i tid och att reklamationer ska skötas smidigt så att 

återförsäljaren kan lägga tid på sina kunder och inte på att argumentera mot en 

leverantör.  

 Leverantören ska visa intresse och engagemang till sina återförsäljare så att de känner 

sig betydelsefulla för leverantören.  

 Återförsäljarens förtroende till sina leverantörer leder till ett långsiktigt samarbete då 

de ofta inom branschen får en personlig kontakt med en leverantör som fungerar bra.  

 Lojaliteten är av vikt då en återförsäljare blir lojal mot ett varumärke och fortsätter 

handla av dem och inte av en annan leverantör. 

 Återförsäljarna lyssnar mycket till det rykte som sprids i branschen, vilken leverantör 

som kommer släppa ett nytt lönsamt varumärke, men också om det är en leverantör 

återförsäljarna ska akta sig för, då de har hört att en leverantör kan vara svår att 

samarbeta med. 

 
Dessa punkter har de intervjuade bekräftat och är ense om. Framförallt att relationen består av 

olika faktorer och att dessa är av stor vikt för att de som återförsäljare ska stanna kvar som 

kund hos en leverantör. Detta leder oss då fram till att skapa goda relationer inom denna 

bransch är A och O för att överleva. Vi har kommit fram till att engagemang och förtroende är 

de två faktorer som bör underhållas och förverkligas för att en affärsrelation ska kunna 

bibehållas utifrån en återförsäljares perspektiv. Ryktet spelar också en roll i utvecklandet av 

en affärsrelation då den kan komma att påverka återförsäljaren antingen i en negativ riktning 

eller positiv, dock ser vi inte att ryktet skulle ha något direkt påverkan på affärsrelationen. 

Ryktet har istället en viss påverkan på de två faktorerna engagemang och förtroende. Utifrån 

respondenterna drar vi slutsatsen att om en affärsrelation ska nå en mer privat relation bör 

lojalitet uppnås vilket skapas då de övriga faktorerna stämmer överrens, men att det är 

individuellt när lojaliteten uppstår i en affärsrelation mellan en leverantör och en 

återförsäljare. 

Framtida forskning 

Under uppsatsarbetets gång blev det mer och mer uppenbart hur viktiga affärsrelationerna var. 

De intervjuade talade med stort engagemang om vad som kunde förbättras. Fortsatt forskning 

hade varit intressant att se kring vikten av att vara fysiskt närvarande för en leverantör. Flera 

intervjupersoner talade positivt om när leverantören tog sig tid till att hjälpa till i Butiken. Hur 

påverkar denna närvara förtroendet och engagemanget gentemot en leverantör? 

En annan intressant utgångspunkt hade varit att titta på större butikskedjor som ju hamnar i ett 

anat förhandlingsläge gentemot en leverantör. Skiljer sig deras förväntningar på en leverantör 

och på affärsrelationen? Forskningen skulle även kunna innefatta andra branscher än 

klädbranschen som är mindre konkurrensutsatta. 
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