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Abstract 

 
Titel:     “Vertikal Koordination mot Egna Märkesvaror” – En fallstudie av 

transaktionskostnadernas inverkan på vertikal koordination i den 
svenska dagligvarubranschen 

 
Datum för seminarium: 2012-06-01 
 
Kurs:     FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng  
 
Författare:    Knut Artman, Fredrik De Craene Johansson & Stefan Wideland 
 
Handledare:      Niklas Hallberg 
 
Nyckelord:  Vertikal koordination, vertikal integration, egna märkesvaror, 

transaktionskostnadsteorin, dagligvarubranschen 
 
Syfte: Att undersöka hur transaktionskostnaderna (sökkostnader, 

förhandlingskostnader och kontrollkostnader) påverkar 
handelskedjornas beslut att vertikalt koordinera mot EMV.  

 
Metod:     Vi har utfört en enkel kvalitativ fallstudie på dagligvarubranschen. 

Information har samlats in genom sex semistrukturerade intervjuer 
med personal från de tre största handelskedjorna i den svenska 
dagligvarubranschen. En ”pattern matching”-metod användes för 
att analysera den insamlade informationen.  

 
Teoretisk referensram: Transaktionskostnadsteorin användes för att förklara företagets val 

av organisationsform. Valet står mellan att använda marknaden 
eller vertikal integration. Senare forskning argumenterar för att det 
kan vara fördelaktigt att använda en hybridform. Ett preliminärt 
ramverk skapades med utgångspunkt i de teoretiskt grundade 
transaktionskostnaderna associerade med sök, förhandling och 
kontroll. 

       
Empiri:    Den empiriska informationen samlades in genom sex 

semistrukturerade intervjuer kombinerat med sekundärdata från de 
valda handelskedjornas rapporter och hemsidor. Respondenterna 
arbetade för ICA, Coop och Axfood på respektive företags 
avdelning för egna märkesvaror. Den empiriska undersökningen 
sammanställdes i ett empiriskt ramverk. 

       
Resultat:    Samtliga transaktionskostnader ökar när handelskedjorna går från 

att använda marknaden till att vertikalt koordinera mot EMV. 
Teorin där transaktionskostnaderna ska reduceras överensstämmer 
således inte med den empiriska undersökningen. Beslutet att 
vertikalt koordinera mot EMV grundar sig snarare på reducerade 
kostnader förknippade med administration och marknadsföring.  

 



	   	  

Abstract  
 
Title:     “Vertical Coordination towards Private Labels” – A case study of 

the transaction costs associated with vertical coordination in the 
Swedish food industry  

 
Seminar date:   2012-06-01 
 
Course:     FEKH95, Degree Project Undergraduate Level, Business 

Administration, 15 University Credit Points  
 
Authors:     Knut Artman, Fredrik De Craene Johansson & Stefan Wideland 
 
Advisor:       Niklas Hallberg 
 
Keywords:   Vertical coordination, vertical integration, private labels, 

transaction cost theory, food industry 
 
Thesis purpose: To determine how the transaction costs affects the companies’ 

choice to vertically coordinate their supply-chain towards private 
labels. 

 
Methodology:    We applied a qualitative single case study of the Swedish food 

industry. Data was collected through interviews with personnel 
from the three largest companies in the industry. A pattern 
matching method was subsequently used to analyze the collected 
data.  

 
Theoretical framework: The transaction cost theory is used to explain which governance 

form a company should undertake. The choice lies between using 
the market or to produce in-house (vertically integrate). More 
recent research suggests that a hybrid governance form (vertical 
coordination) might be a more suitable strategy under certain 
circumstances. A preliminary framework was created, using the 
theoretical transaction costs associated with search, negotiation and 
control. 

 
Empirical foundation: Empirical data was collected using six semi-structured interviews 

combined with secondary data from the companies’ websites. 
Interviewees were working for private label departments at ICA, 
Coop and Axfood. The empirical data was summarized in an 
empirical framework.  

 
Conclusions:   The transaction costs increased when the companies undertook a 

vertically coordinated governance form instead of using the market 
as price mechanism. Thus, theory was not supported by the 
empirical foundation. Costs associated with marketing and 
administration proved to be of greater importance for the 
companies’ decision to vertically coordinate. 
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INLEDNING 

Egna märkesvaror (EMV) är externt producerade varor som handelskedjorna1 säljer under ett 

eget varumärke. EMV skapas genom kontraktsrelationer mellan handelskedjor och 

leverantörer, där handelskedjornas huvudsakliga målsättning är att reducera inköpspriserna 

vilket ökar vinstmarginalen. EMV kan jämföras med märkesvaror, vilket är varor som inte 

säljs under handelskedjornas egna varumärken (Kellogg’s, Coca Cola, Uncle Bens etcetera). 

Coase (1937) resonerade att det existerar transaktionskostnader associerade med att använda 

marknaden2 och att dessa ligger bakom företagets val av att vertikalt integrera eller använda 

marknaden. Denna tvåsidiga syn på företagens val av organisationsform har i senare litteratur 

kompletterats med ett kontinuum av hybridstrategier som beskriver en kombination av 

extrempunkterna (Williamson, 1991; Menard, 1996). Hybridformen anses därmed som en 

lämplig organisationsform när transaktionskostnaderna inte är så höga att de ger incitament 

för företag att vertikalt integrera, eller så låga att endast marknaden borde användas. Vertikal 

koordination har blivit ett centralt begrepp i diskussionen kring olika hybridstrategier (Frank 

& Henderson, 1992; Marion, 1976; Knoeber, 1989; Schmitz, Frankel, & Frayer, 1995; 

Henderson, 1975; Ziggers & Trienekens, 1999). I uppsatsen kommer begreppet vertikal 

koordination att användas som ett samlingsbegrepp för alla hybridformer som ryms inom det 

ovannämnda kontinuumet. (Frank & Henderson, 1992) 

Uppsatsen utgår ifrån ett transaktionskostnadsperspektiv, där Coase (1937) 

huvudsakligen fokuserade på kostnader som uppstår ex ante kontraktsupprättandet. Coase 

teorier lade grunden för vidare forskning om företags vertikala gränser, där Williamson anses 

vara den mest framträdande forskaren inom det ämnesområde som numera benämns 

transaktionskostnadsteorin (TCT). Williamsons forskning har framförallt fokuserat på 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Handelskedjorna är i uppsatsen begränsade till ICA, Coop och Axfoods verksamheter. 
2	  Att använda marknaden syftar i uppsatsen till handelskedjornas val att köpa leverantörernas märkesvaror.  
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kostnader som uppstår ex post kontraktsupprättandet. De transaktionskostnader som anses 

vara relevanta för den empiriska undersökningen av vertikal koordination utgörs av 

sökkostnader, förhandlingskostnader och kontrollkostnader. Sökkostnader och 

förhandlingskostnader är transaktionskostnader som uppkommer ex ante medan 

kontrollkostnader uppkommer ex post kontraktsupprättandet (Williamson, 1985b: 20-21). 

Sökkostnader uppstår när ett köpande företag strävar efter att finna de relevanta priserna hos 

leverantörer på marknaden. Förhandlingskostnader är förknippade med utformningen, 

upprättandet och genomdrivandet av kontrakt med handelspartnern, där varje enskild 

transaktion kräver ett specifikt kontrakt (Coase, 1937). Kontrollkostnader uppstår då 

kontraktet missanpassats vilket resulterar i omförhandlingar. Vidare uppkommer 

kontrollkostnader för att säkerställa att handelspartnern följer sina kontraktsåtaganden och 

genom detta reduceras risken för opportunistiskt beteende (Williamson, 1985b: 62-63).    

Med TCT som grund framgår det vilka faktorer som påverkar företagens val av att 

vertikalt integrera eller använda marknaden. För att dra slutsatser om när företag använder sig 

av en specifik strategi krävs emellertid en noggrannare jämförelse mellan 

transaktionskostnaderna och valet av organisationsform. Som tidigare nämnts har höga 

transaktionskostnader på marknaden beskrivits som ett incitament för både vertikal 

integration och vertikal koordination, men ingen distinkt förklaring har framkommit till varför 

ett företag skulle välja den ena framför den andra. Syftet med uppsatsen är därför att 

undersöka vilken eller vilka av transaktionskostnaderna (sökkostnader, förhandlingskostnader 

och kontrollkostnader) som påverkar de svenska handelskedjornas beslut att vertikalt 

koordinera mot EMV. Den valda forskningsfrågan är således: ”Hur påverkar 

transaktionskostnaderna handelskedjornas val att vertikalt koordinera mot EMV?”. För att 

besvara forskningsfrågan utfördes en enkel fallstudie på de tre största handelskedjorna i den 
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svenska dagligvarubranschen 3 , där totalt sex ansvariga personer på handelskedjornas 

avdelningar för EMV lade grunden för empiri, efterföljande analys och slutsats.  

För att klargöra uppsatsens disposition avhandlas TCT i ett inledande teorikapitel, 

vilket ligger till grund för ett preliminärt teoretiskt ramverk. Efterföljande metodkapitel 

beskriver tillvägagångssättet för hur empirin samlats in och analyserats. Metodkapitlet följs 

av resultaten från vår empiriska undersökning. Analysen kopplar an teori och empiri, vilket 

resulterar i ett reviderat ramverk. Därefter förs en diskussion kring den valda forskningsfrågan 

och slutligen framförs vårt bidrag till forskningen i ett antal sammanfattande slutsatser. 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Dagligvarubranschen inkluderar samtliga handelsaktörer i handelsledet, det vill säga grossister, handelskedjor 
och livsmedelsbutiker.  
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TEORI 

Transaktionskostnadsteorin 

Coase (1937) beskrev att det i den neoklassiska ekonomiska teorin inte existerar 

prisskillnader mellan identiska produkter. Om kostnaden för en produktionsfaktor, 

exempelvis arbetskraft, är högre i en bransch jämfört med en annan kommer 

produktionsfaktorn att förflytta sig till branschen med mest gynnsamma villkor. 

Prismekanismen i den neoklassiska ekonomiska teorin medför således att priserna för 

identiska produkter hålls balanserade. Coase (1937) upptäckte däremot att användandet av 

marknaden även inkluderar transaktionskostnader, och ifall företag vertikalt integrerar kan 

dessa reduceras.  

Tankarna kring att antingen kontraktera företag på marknaden eller att vertikalt 

integrera, med syftet att reducera transaktionskostnaderna, lade grunden för TCT. 

Efterföljande forskning har bland annat avhandlats av Williamson som anses vara en av 

huvudpersonerna bakom teorin. Williamson (1985b: 83) har vidareutvecklat TCT genom att 

även inkludera olika hybridformer av att kontraktera företag på marknaden och vertikalt 

integrera. För en ökad förståelse av den vertikala koordinationen, som inrymmer alla 

hybridformer i kontinuumet mellan extrempunkterna, är det väsentligt att både redogöra för 

vertikal integration och användandet av marknaden.  

TCT bygger på antaganden om bunden rationalitet och opportunism bland företag på 

marknaden, vilket i sin tur påverkar deras val av organisationsform (Williamson, 1981). 

Bunden rationalitet beskrivs som företagens strävan att agera enligt ett planerat mönster men 

att de är begränsade i detta agerande. Vidare menar Williamson (1985b: 45) att bunden 

rationalitet begränsar företagens förmåga att agera rationellt, då det är komplicerat att 

upptäcka samtliga relevanta kostnader på marknaden. Bunden rationalitet kan anta två olika 

former. Den första formen behandlar frågor angående företagens beslutsprocesser och den 
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andra formen deras val av organisationsform. Williamson (1985b: 46) har riktat särskilt fokus 

mot den andra formen, där antagandet om bunden rationalitet leder till att företag 

kontinuerligt måste planera, anpassa och kontrollera sina transaktioner.  

Opportunism definieras som ”self-interest seeking with guile” (Williamson, 1979: 

234). Williamson (1985b: 47) menar att opportunism kan hänföras till en situation där företag 

förvränger ofullständig information, med avsikten att förvirra och missleda handelspartnern. 

Uppkomsten av opportunism bottnar i osäkerhet mellan företag vid ekonomiska transaktioner. 

Osäkerheten hade reducerats ifall företag på marknaden varit uppriktiga kring deras 

intentioner att skapa sig ett övertag gentemot handelspartnern. Williamson (1981) förklarar att 

en majoritet av kontrakten mellan företag inte är kompletta. Detta medför att de inte kan 

förutspå alla möjliga implikationer som kan tänkas påverka kontraktsförhållandet. Det är 

således alltför omfattande att som handelspartner gardera sig mot alla möjliga utfall som kan 

uppstå genom opportunistiskt beteende.  

Dimensionerna i transaktionskostnadsteorin 

Det finns tre kritiska dimensioner som är vanligt förekommande för att förklara uppkomsten 

av transaktionskostnader; osäkerhet, transaktionernas frekvens och relationsspecifika 

investeringar (Williamson, 1985b: 52). Dimensionerna är avgörande vid företagens beslut att 

vertikalt integrera, anamma en hybrid eller använda marknaden.   

Relationsspecifika investeringar. Relationsspecifika investeringar innebär att en 

investering genomförs för att stödja en specifik transaktion, där värdet av investeringen delvis 

går förlorat om företagen byter handelspartner (Williamson, 1981). Detta innebär att det blir 

enklare att använda samma handelspartner vid ytterligare transaktioner, eftersom andra 

företag inte kan erbjuda den specifika produkten utan att en ny relationsspecifik investering 

äger rum. Det förekommer fyra distinkta kategorier av relationsspecifika investeringar som 
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beskrivs av Williamson	   (1985a); platsspecifika investeringar, fysiska investeringar, 

humanspecifika investeringar samt dedikerade tillgångar.  

Frekventa transaktioner. Frekventa transaktioner tar upp betydelsen av hur ofta 

transaktioner sker med en handelspartner (Williamson, 1991). Transaktionernas frekvens 

klassificeras av Williamson (1979) i två distinkta kategorier; enstaka transaktioner och 

återkommande transaktioner. Transaktionerna har vidare grupperats efter sina karaktäristiska 

egenskaper enligt uppdelningen; ospecifika transaktioner, idiosynkratiska transaktioner eller 

en kombination av dessa. Williamsons uppdelning resulterar i att det uppstår sex olika 

varianter av transaktioner. Beroende på vilken kategori av transaktion som är vanligast hos ett 

specifikt företag kan valet av organisationsform underlättas. För att tydliggöra vilken 

organisationsform som lämpar sig för olika företag, baserat på transaktionernas frekvens och 

karaktäristiska egenskaper, utvecklade Williamson (1979) en modell som illustrerar 

sambanden.  

 

Figur 1. Val av organisationsform (Modifierad från Williamson, 1979: 253) 

Förklaring av organisationsformerna. När transaktionen klassificeras som ospecifik 

är en marknadsorienterad organisationsform med klassiskt kontraktsupprättande lämplig, 

oberoende av transaktionernas frekvens (Williamson, 1979). I stadiet finns det flertalet köpare 

och säljare på marknaden som förhandlar om standardiserade varor till ett jämviktspris och 
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ofullständiga kontrakt existerar inte. Eftersom transaktionen är ospecifik är det därför inte 

svårt att finna likartade produkter hos andra leverantörer.  

När transaktionen kännetecknas av att antingen vara en kombination eller 

idiosynkratisk, och frekvensen av transaktionen är enstaka, är en semispecifik 

organisationsform med neoklassiskt kontraktsupprättande aktuellt (Williamson, 1979). I 

transaktionen har skräddarsydda investeringar ägt rum mellan företagen och de blir måna om 

att kontraktet fullföljs. Att förflytta resurserna till en annan leverantör skulle medföra 

svårigheter i bedömningen av resursernas värde.  

När transaktionen kännetecknas av att vara en kombination eller idiosynkratisk, 

samtidigt som frekvensen av transaktionen är återkommande, uppstår en transaktionsspecifik 

organisationsform som i högre utsträckning baseras på relationsbaserade kontrakt mellan 

företagen (Williamson, 1979). Eftersom transaktionens karaktär utgörs av skräddarsydda 

produkter och transaktionerna återkommer frekvent, blir marknadssituationen komplex och 

därmed kan företagen inte fullständigt förlita sig på marknaden. Enligt Williamson kan 

företagen anta två olika former av den transaktionsspecifika organisationsformen, hybridform 

eller vertikal integration, beroende på investeringens karaktäristika.  

När investeringen är idiosynkratisk menar Williamson (1979) att företagen investerat 

stora delar i humana och fysiska resurser för att en produktion ska kunna förverkligas. När 

transaktionens karaktär antar en kombination blir en hybridform aktuell, och de 

relationsspecifika investeringarna som existerar mellan företagen blir inte lika omfattande 

jämfört med situationen då investeringarna är idiosynkratiska. I hybridformen uppstår inget 

ägandeskap utan relationen baseras på ett nära samarbete mellan företagen. Williamson 

(1979) förklarar att hybridformen leder till att företagen agerar som självständiga enheter och 

redovisar separata resultat. Detta kan utmynna i svårigheter i kontraktsrelationen då båda 
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företagens önskemål ska inkluderas. Därför ställs det höga krav på att involverade företagen 

är flexibla vid kontraktsupprättandet samtidigt som de inser riskerna för opportunism.  

Williamson (1979) hävdar att om transaktionen kännetecknas av att vara starkt 

idiosynkratisk, minskar företagens incitament för att använda sig av marknaden och vertikal 

integration blir istället aktuellt. Anledningen är att både de humana- och fysiska resurserna är 

specifika för en viss transaktion och det blir komplicerat att använda resurserna för andra 

ändamål. I den idiosynkratiska transaktionen finns det därför möjligheter för det vertikalt 

integrerande företaget att uppnå skalfördelar. Vid frånvaron av bunden rationalitet hade 

företagen i förväg kunnat utveckla strategier som resulterat i att osäkerheterna på marknaden 

reducerats, och utan opportunism hade företagen kunnat använda generella regler vid 

kontraktsupprättandet (Williamson, 1985b: 56). 

 Osäkerhet. När investeringarnas karaktär går från att vara ospecifik till att bli alltmer 

idiosynkratiska, ökar även betydelsen för att försöka motverka graden av osäkerhet 

(Williamson, 1979). I ospecifika investeringar är det enkelt att byta handelspartner och det 

uppstår således ingen större osäkerhet på marknaden. När investeringen blir alltmer 

idiosynkratisk tilltar även osäkerheten. Detta medför att det blir viktigare för företagen att 

upprätta system för att motverka gap i kontraktsrelationen, i synnerhet när olika hybridformer 

uppstår. Det finns enligt Williamson (1979) två valmöjligheter för att reducera osäkerheten. 

Det första alternativet är att företaget överger den anpassade designen hos produkten i förmån 

för en mer standardiserad och därmed övergå till ett marknadsorienterat fokus. Det andra 

alternativet är att behålla den anpassade designen, men att utveckla system inom företaget 

som underlättar och effektiviserar olika beslutsprocesser.  

Valet av organisationsform 

Vertikal koordination. Den ursprungliga synen inom TCT utgick ifrån 

extrempunkterna, att använda marknaden som handelsplats eller att vertikalt integrera, vid 
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företagens val av organisationsform. Senare forskning har kompletterat synsättet med ett 

kontinuum av hybridstrategier mellan extrempunkterna. Vertikal koordination är ett 

mångfacetterat begrepp som beskriver ett brett spektrum av hybridstrategier, vilka inbegriper 

alla olika typer av kontrakt som sträcker sig längs kontinuumet av organisationsformer (Frank 

& Henderson, 1992). I följande definition kommer alla tänkbara hybridformer i spannet av att 

kontraktera företag på marknaden till att vertikalt integrera inrymmas i begreppet vertikal 

koordination: ”Vertical coordination encompasses all means of harmonizing vertically 

interdependent production and distribution activities, ranging from spot markets through 

various types of contracts to complete integration.” (Frank & Henderson, 1992: 941). 

Frank och Henderson (1992) hävdar att incitament för vertikal koordination 

uppkommer då marknaden karaktäriseras av ineffektivitet i transaktioner och då marknaden 

inte längre är det mest kostnadseffektiva alternativet. Beslutet att vertikalt koordinera beror på 

transaktionskostnadernas storlek, vilket i sin tur baseras på ett antal dimensioner: osäkerhet, 

relationsspecifika investeringar, antalet leverantörer och administrationskostnader.  

Vertikal koordination har blivit ett omtalat begrepp i dagligvarubranschen (Ziggers & 

Trienekens, 1999). Dynamiska och komplexa marknader påstås förklara höga 

transaktionskostnader, där teknologisk utveckling och ökad konkurrens kräver att företag 

bygger upp starka relationer för att inte riskera att hamna efter sina konkurrenter. Ett 

incitament för vertikal koordination i dagligvarubranschen uppstår genom kravet av att 

upprätthålla en hög kvalitet på varorna, samt för att förbättra kontrollen av leverantörerna så 

att dessa fullföljer sina kontraktsåtaganden (Ziggers & Trienekens, 1999).   

Vertikal integration. Vid höga transaktionskostnader på marknaden beskriver tidigare 

forskning inom TCT vertikal integration som den bäst lämpade organisationsformen för att 

reducera transaktionskostnader (Williamson, 1971). Incitament för vertikal integration uppstår 

även på grund av dubbel marginalisering vilket förekommer då företag med betydande 
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marknadskraft återfinns i flera led i värdekedjan (Besanko, Dranove, Shanley, & Schaefer, 

2010). Leverantörerna kan då prissätta produkterna till ett pris som är högre än 

marginalkostnaden, och de köpande företagen får således köpa in produkterna till 

självkostnaden med ett inkluderat vinstpålägg. Eftersom de köpande företagen också har 

marknadskraft prissätts produkterna ytterligare med ett vinstpålägg gentemot 

slutkonsumenten. Vid vertikal integration kan företagen prissätta produkterna baserat på den 

ursprungliga marginalkostnaden, vilket resulterar i lägre priser och ökade marginaler.  

Att vertikalt integrera kan även säkerställa företagets utbud av produkter, vilket 

reducerar risken med osäkerhet på marknaden (Carlton, 1979). Genom den vertikala 

integrationen kan företagen säkerställa råvaror och anpassa sig till den dynamiska efterfrågan 

på marknaden.  

Nackdelar med vertikal integration. Fördelarna med vertikal integration har framgått i 

tidigare avsnitt, men även nackdelarna bör klargöras för att öka förståelsen i det kommande 

analyskapitlet. Nackdelarna beskrivs kortfattat nedan: (Ziggers & Trienekens, 1999) 

• Ineffektivitet i användandet av resurser: otillräcklig kunskap om hur mycket resurser som 

borde investeras i varje led i värdekedjan kan medföra att en ineffektiv resursallokering 

uppstår.  

• Stor initial investering: vertikal integration kräver ofta en stor initial investering och därför 

blir ökad lönsamhet ett krav för att investeringen ska återbetalas. 

• Minskad flexibilitet: vertikal integration skapar höga utträdesbarriärer vilket innebär att 

aktörerna riskerar att bli låsta i sina positioner. 

• Trögrörlig organisationsstruktur: vertikal integration kan leda till en ineffektiv och 

byråkratisk organisation, vilket i sin tur kan medföra svårigheter för beslutsfattare i 

företaget att allokera resurser effektivt.  
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Transaktionskostnader 

Coase (1937) introduktion av begreppet transaktionskostnader innebar att synen på 

totalkostnaden för en produkt förändrades. Utöver kostnaden för den fysiska produkten eller 

tjänsten, inkluderades nu även transaktionskostnader som uppstod vid användandet av 

marknaden. De olika transaktionskostnaderna kategoriseras fortsättningsvis som 

sökkostnader, förhandlingskostnader och kontrollkostnader.  

Sökkostnader. En av de mest utmärkande transaktionskostnaderna med att kontraktera 

företag på marknaden är sökkostnader, det vill säga att upptäcka vilka priser som är relevanta 

bland olika leverantörer (Coase, 1937). Coase påstod att sökkostnaderna kan reduceras ifall 

anställda innehar den kunskap som marknaden tidigare bidragit med. Vidare uppstår det en 

alternativkostnad där en del av företagets resurser, som hade kunnat användas för andra 

ändamål, går förlorade av att söka och analysera information om marknaden (Chatain & 

Zemsky, 2011).  

Förhandlingskostnader. Coase (1937) förklarar att förhandlingskostnader 

uppkommer eftersom företag måste upprätta kontrakt med varje enskild handelspartner på 

marknaden. Dessa förhandlingskostnader kan reduceras genom att lämna marknaden som 

handelsplats, då anställda inte har samma skyldighet att upprätta kontrakt gentemot sin 

arbetsgivare som mot leverantörer på marknaden. Tidsaspekten är enligt Coase (1937) en 

nackdel med att kontraktera företag på marknaden. Vid användandet av marknaden kan det 

därför vara fördelaktigt att upprätta långsiktiga kontrakt med sina leverantörer, istället för 

flertalet kortsiktiga kontrakt, eftersom den minskade frekvensen av transaktioner kan resultera 

i reducerade förhandlingskostnader. 

Kontrollkostnader.	   Coase (1937) utgick huvudsakligen från transaktionskostnader 

som uppstår ex ante kontraktsupprättandet (sökkostnader och förhandlingskostnader) medan 

senare forskning av framförallt Williamson (1985b: 20-21) riktat ett större fokus på 
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kontrollkostnader som uppstår ex post kontraktsupprättandet. Av Hennessy (1996) framgår 

det att en av de största kostnaderna associerade med att använda marknaden är 

kontrollfunktionen, vilket innebär att det köpande företaget kontinuerligt måste granska 

leverantörerna för att kvalitetssäkra produkterna.   

Tillkommande administrationskostnader genom vertikal integration 

Vid en övergång från att enbart använda marknaden som handelsplats till att vertikalt 

integrera kommer transaktionskostnaderna reduceras, samtidigt som vissa administrativa 

kostnader tillkommer. Initialt är det därför betydelsefullt att företag uppnår en balans i valet 

mellan att producera eller att kontraktera företag på marknaden för att skapa sig en 

konkurrensfördel. Koordineringskostnaderna inom företaget måste vara låga för att de 

administrativa kostnaderna ska sjunka och den vertikala integrationen bli framgångsrik. Ifall 

företagen lyckas med balansgången, där transaktionskostnaderna vägs mot tillkommande 

administrativa kostnader, har de en potential att öka sin lönsamhet. (Coase, 1937) 

Preliminärt ramverk 

Ett teoretiskt ramverk har skapats för att sammanfatta TCT och vilka transaktionskostnader 

som ligger bakom företagens val att gå ifrån marknaden som handelsplats. Ramverket baseras 

på transaktionskostnader som uppstår ex post och ex ante, där tankar ur framförallt 

Williamsons och Coases teorier är kombinerade. Utgångspunkten är att användandet av 

marknaden karaktäriseras av opportunism och bunden rationalitet. Vidare är dimensionerna 

osäkerhet, frekvens och relationsspecifika investeringar orsaken till uppkomsten av 

transaktionskostnader. För att kunna dra slutsatser om varför handelskedjorna vertikalt 

koordinerar i förmån för att vertikalt integrera, bör det framtida reviderade ramverket skilja 

sig från det preliminära ramverket. Uppstår det inga skillnader i det reviderade ramverket går 

det inte att dra slutsatser gällande transaktionskostnadernas påverkan kring handelskedjornas 
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val av organisationsform, utan det måste finnas alternativa förklaringar. En subjektiv tolkning 

av tidigare forskning har sammanställts nedan där paralleller dras till handelskedjornas 

vertikala koordination mot EMV i den svenska dagligvarubranschen. 

Sökkostnader. Givet förutsättningarna om bunden rationalitet och opportunism blir 

sökkostnaderna höga på marknaden. Det krävs en större ansträngning i att finna en leverantör 

då transaktionen kännetecknas av att vara idiosynkratisk, jämfört med ospecifika 

transaktioner som baseras på standardiserade varor. Den höga sökkostnaden skulle ur ett 

teoretiskt perspektiv reduceras ifall handelskedjorna integrerar leverantören som 

tillhandahåller den specialiserade varan istället för att använda marknaden som handelsplats. 

Förhandlingskostnader. Givet de ovannämnda förutsättningarna blir 

förhandlingskostnaderna höga på marknaden. Anledningen till de höga 

förhandlingskostnaderna ligger i den rådande osäkerheten på marknaden med vetskapen om 

ofullständiga kontrakt. Osäkerheten på marknaden ökar då investeringen går mot att bli 

alltmer idiosynkratisk. Denna investering baseras på stora humana- och fysiska investeringar 

mellan företagen, vilket leder till att förhandlingskostnaderna blir höga för att upprätta 

tillfredsställande kontrakt. Förhandlingskostnaderna skulle teoretiskt sett reduceras om 

företagen hade gått ifrån att använda marknaden som handelsplats.  

Kontrollkostnader. Då företagens transaktioner präglas av en hög grad av 

relationsspecifika investeringar uppstår en tilltagande osäkerhet, vilket leder till ökade 

kontrollkostnader på marknaden. Denna kausalitet förklaras av att de köpande företagen 

måste granska sina handelspartners för att säkerställa att de lever upp till överenskomna 

kontraktsförpliktelser.  
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Figur 2. Preliminärt ramverk 
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METOD 

Forskningsdesign 

En enkel fallstudie genomfördes på den svenska dagligvarubranschen med syfte att undersöka 

hur transaktionskostnaderna (sökkostnader, kontrollkostnader och förhandlingskostnader) 

påverkar handelskedjornas val att vertikalt koordinera mot EMV. En viktig förutsättning vid 

valet av forskningsdesign var att tyngdpunkten skulle ligga på att kartlägga och fördjupa 

förståelsen om ett specifikt fall, vilket ryms inom beskrivningen av fallstudier (Bryman & 

Bell, 2011: 60). Att undersöka hur eller varför ett fenomen inträffar, med fokus på nutida 

situationer, var ännu en faktor som influerade valet (Yin, 2009: 10). En enkel fallstudie 

ansågs relevant då det möjliggjorde en djupgående analys av det empiriska materialet för en 

jämförelse med det preliminära ramverket. 

Ursprungsidén var att genomföra en multipel fallstudie på de tre stora handelskedjorna 

(ICA, Coop och Axfood), men på grund av stora likheter mellan företagen ansåg vi det mer 

lämpligt att genomföra en enkel fallstudie på dagligvarubranschen som helhet. Detta var 

tidsbesparande och gav oss större utrymme för en mer genomarbetad och djupgående analys, 

vilket ansågs nödvändigt för att möjliggöra en gedigen diskussion med välgrundade slutsatser. 

Fördelarna med en enkel fallstudie var att det tillät oss att begränsa undersökningen och 

därmed även informationsinsamlingen. Samtidigt gav det oss möjligheten att samla in skilda 

uppfattningar och tolkningar bland respondenterna och därmed kunde vi erhålla en bra bild av 

samspelet mellan teori och verklighet. Vidare kunde vi fokusera på en bransch där tidigare 

forskning avhandlat vertikal koordination som ett vanligt förekommande fenomen, vilket 

ökade möjligheterna att komma fram till relevanta resultat. 
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Val av fall    

Vid urvalet för undersökningen sökte vi efter en bransch som präglades av vertikal 

koordination. Som tidigare nämnt valdes dagligvarubranschen där tidigare forskning 

avhandlat fenomenet med vertikal koordination mot EMV (Hasan & Ryan, 2003). TCT har 

framförallt riktat fokus mot att analysera hur transaktionskostnaderna påverkar företagens val 

av att vertikalt integrera. Vi ansåg det intressant att se närmare på ett mer outforskat område, 

där hybridformen varit framträdande, vilket gav oss större möjligheter att komma fram till 

resultat som tidigare inte behandlats. Fallet är specifikt avgränsat till den svenska 

dagligvarubranschen och undersökningen baserades på svar från respondenter ifrån ICA, 

Coop och Axfood. Med denna avgränsning inser vi att studien inte är teoretiskt generaliserbar 

för fenomenet med vertikal koordination mot EMV i andra branscher, utan kommer ligga till 

grund för fortsatt forskning inom dagligvarubranschen.  

Avgränsningen till ICA, Coop och Axfood motiveras av att handelskedjorna har 

liknande strategier för sina respektive EMV-verksamheter. Vidare utgör de tillsammans en 

marknadsandel på cirka 90 % i den svenska dagligvarubranschen, och på grund av den höga 

marknadskoncentrationen ansågs svaren och slutsatserna vara generaliserbara för 

dagligvarubranschen (Olofsdotter, Gullstrand, & Karantininis, 2011).  

Datainsamling 

Då studien syftade till att undersöka sambandet mellan transaktionskostnader och 

handelskedjornas vertikala koordination mot EMV bedömdes en kvalitativ ansats vara bättre 

lämpad, då det ansågs svårt att kvantitativt värdera transaktionskostnaderna. 

Vi valde att genomföra sex semistrukturerade intervjuer med utgångspunkt i en 

intervjuguide4, där frågorna graderades efter relevans. Frågorna sändes ut via mail ett par 

dagar före intervjuerna för att ge respondenterna tid att finna information som de möjligen 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Se bilaga 1 för fullständig intervjuguide.  
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inte kunde på förhand. Det gav även respondenterna tid att reflektera över frågornas betydelse, 

vilket säkerställde att vi fick relevant information när vi genomförde intervjuerna några dagar 

senare. De förtryckta frågorna fick till följd att intervjuerna var öppna men samtidigt höll sig 

inom förbestämda ramar. Ledande frågor undveks för att få en djupare förståelse kring 

företagens verksamhet för EMV och de avgörande faktorer som påverkar den vertikala 

koordinationen. Frågorna anpassades för att förhålla sig relativt öppna och därmed lämnades 

utrymme för respondenternas reflektioner. Givna svarsalternativ undveks för att reducera 

risken för subjektivitet (Jacobsen, 2002: 163).  

Metoden för att finna lämpliga respondenter kan bäst beskrivas med en purposive 

sampling (Bryman & Bell, 2011: 442). Vi sökte efter individer med stor erfarenhet av att 

arbeta med EMV eftersom intervjufrågorna var djupgående och hade blivit alltför svåra att 

besvara av anställda utanför avdelningen för EMV. För att finna de personer med bäst 

kompetens inom området använde vi oss utav en snöbollsmetod (Bryman & Bell, 2011: 192). 

Genom att fråga oss fram fick vi således kontakt med de personer som ansågs bäst lämpade 

för att besvara intervjufrågorna. Innan den första kontakten initierades användes det sociala 

nätverket Linkedin, vilket gav oss en överblick av hierarkin i respektive företags avdelning för 

EMV. En sammanställning över respondenterna presenteras i tabell 1. Huvudrespondenter var 

Thomas Areskoug, Hans von Heijne och Katarina Waak. Deras intervjuer var tidsmässigt 

längre och deras erfarenhet motiverade vårt val att använda dem som huvudrespondenter.  

Namn Titel Handelskedja 
Thomas Areskoug Head of Private Label Department Coop 
Mikael Lind Inköpschef Egna Märkesvaror Coop 
Hans von Heijne Chef EMV ICA 
Erik Wirell Director Imports ICA 
Katarina Waak Private Label Purchase Manager Axfood 
Emilie De Craene Johansson Private Label Purchase Manager Axfood 

 Tabell 1: Respondenter 
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Vi valde att genomföra sex semistrukturerade telefonintervjuer som låg till grund för 

den empiriska undersökningen. Antalet respondenter motiverades av att dagligvarubranschen 

ansågs relativt homogen, vilket även bekräftades av intervjusvaren. Vi valde de respondenter 

som vi ansåg mest kompetenta inom området och som därför kunde bidra med utförliga och 

relevanta svar. Våra tre huvudrespondenter har flerårig erfarenhet inom handelskedjornas 

verksamhet för EMV, varav två innehar den högsta positionen. De tre andra respondenterna 

ansågs även inneha stor erfarenhet av EMV i dagligvarubranschen, och deras svar användes 

för att både bekräfta samt komplettera huvudrespondenternas förklaringar. Tack vare detta 

ansåg vi att respondenternas svar blev såpass uttömmande att ytterligare intervjuer inte skulle 

leda till någon ny och relevant information. 

Telefonintervjuerna genomfördes över Skype, då det gav oss en möjlighet att spela in 

samtalen samtidigt som alla gruppmedlemmar fick möjligheten att lyssna. Under intervjuerna 

agerade en av gruppmedlemmarna som intervjuledare, medan de två övriga medlemmarna 

antecknade i bakgrunden. Materialet sammanställdes i direkt anslutning till intervjuerna 

genom att lyssna på inspelningarna och komplettera med befintliga anteckningar. Detta 

ansågs effektivt för att minimera riskerna för subjektivitet och personliga tolkningar. 

Ljudinspelningarna användes senare i uppsatsens för att kontrollera att citeringen av 

respondenterna återgavs korrekt.  

Sekundärdata till empirin har hämtats från handelskedjornas årsredovisningar och 

hållbarhetsredovisningar. Informationen fanns att tillgå på respektive handelskedjas hemsida.  

Dataanalys 

Avsaknaden av förutbestämda svarsalternativ medförde stora mängder kvalitativ primärdata 

för vår analys. En ”pattern matching”-metod användes som analysmetod, vilket innebar att ett 

empiriskt grundat mönster jämfördes med ett teoretiskt grundat mönster (Yin, 2009: 136). 
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Utifrån tidigare forskning om TCT, transaktionskostnader och val av organisationsform 

skapades det preliminära ramverket. En nackdel vid användandet av ”pattern matching”-

metoden, med hypotetiska mått, är att precisionen och tolkningen av mätningen till stor del 

beror på undersökaren. Det framgår att alltför subtila variabler kan medföra att mätningen blir 

missvisande (Yin, 2009: 141). I uppsatsen motverkade vi subtiliteten genom att tydligt 

definiera vad som rymdes inom ramarna för våra variabler.  

Efter att den empiriska undersökningen genomförts sammanställdes de uppfattade 

transaktionskostnaderna i en tabell under rubriken ”Transaktionskostnader i den svenska 

dagligvarubranschen”. I efterföljande steg genomfördes en jämförelse mellan det preliminära 

ramverket och det empiriska ramverket, där likheter och skillnader mellan 

transaktionskostnader låg till grund för ett reviderat ramverk.  

Validitet och Reliabilitet 

Validiteten beskriver huruvida undersökningen mäter det som är avsett att mäta (Bryman & 

Bell, 2011: 159). För att öka validiteten fick nyckelpersoner, i form av vår handledare från 

Lunds Ekonomihögskola samt respondenter i undersökningen, läsa utkasten av 

undersökningen för att minska risken att vi tolkat situationer felaktigt (Yin, 2009: 41). 

Vanligtvis delas validitetsbegreppet upp i tre kategorier; intern-, extern- och ekologisk 

validitet. En del forskare påstår att de tre kategorierna är primärt gällande vid kvantitativa 

undersökningar, medan andra menar att det till stor del även går att tillämpa på en kvalitativ 

undersökning (Bryman & Bell, 2011: 42-43). För att tydliggöra vårt tillvägagångssätt för 

upprättande av en hög validitet har vi valt att redovisa de olika validitetsmåtten och huruvida 

de är relaterade till vår undersökning.  

 Den interna validiteten handlar till stor del om kausaliteten mellan de variabler vi 

syftar till att undersöka (Bryman & Bell, 2011: 42). Enligt tidigare forskning anses vertikal 

koordination vara den beroende variabeln och transaktionskostnaderna de oberoende 
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variablerna, där höga transaktionskostnader på marknaden ger handelskedjorna incitament för 

vertikal koordination. Litteraturöversikten kring transaktionskostnadsteorin ansågs tillräckligt 

omfattande för att kunna påvisa att det existerar en kausalitet mellan transaktionskostnaderna 

och vertikal koordination. Med detta resonemang ansågs den interna validiteten vara hög. För 

att öka validiteten ytterligare utvärderades intervjusvaren individuellt av gruppmedlemmarna 

för att undvika eventuella missuppfattningar (Bryman & Bell, 2011: 395). 

 Extern validitet är ett teoretiskt mått på hur generaliserbar en fallstudie är för en hel 

population (Bryman & Bell, 2011: 61). Eftersom vårt fall involverar tre olika handelskedjor, 

som tillsammans har en marknadsandel på 90 % i dagligvarubranschen, ansågs den externa 

validiteten vara hög.  

 Den ekologiska validiteten syftar till att beskriva om undersökningsmiljön återspeglar 

respondenternas naturliga miljö (Bryman & Bell, 2011: 43). Tidigare forskning tyder på att 

den ekologiska validiteten är högre för en kvalitativ undersökning än för en kvantitativ, då en 

kvalitativ intervju anses mer öppen med färre direktiv (Bryman & Bell, 2011: 44). Våra 

telefonintervjuer genomfördes under respondenternas arbetstid och eftersom vi på förhand 

bokat in en avtalad tid medförde det att respondenterna var väl förberedda vid intervjutillfället.    

Reliabiliteten beskriver tillförlitligheten på materialet som samlats in och huruvida det 

återspeglar undersökningsområdet (Bryman & Bell, 2011: 54). För att öka reliabiliteten 

genomfördes en pilotstudie, där respondenter fick ge kritik gällande frågornas form, relevans 

och ifall de var ledande. Studien genomfördes på två personer med god insyn i 

dagligvarubranschen och hade som syfte att reducera risken för ledande frågor och 

subjektivitet. Utvärdering av kritiken hjälpte oss följaktligen att öka frågornas relevans 

(Bryman & Bell, 2011: 262). 
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HANDELSKEDJORNAS VERTIKALA KOORDINATION 

Kapitlet inleds med genomgång av det valda fallet följt av en presentation av de tre aktuella 

handelskedjorna. Därefter redogörs respondenternas svar som förklarar vilka 

transaktionskostnader som förändras när företagen väljer att öka sitt sortiment av EMV. 

Kapitlet sammanställs i ett empiriskt ramverk. 

Empirisk Bakgrund 

Den svenska dagligvarubranschen är fallet för den empiriska undersökningen. Det är en 

bransch som tydligt präglas av en ökande mängd EMV bland handelskedjorna. Trenden med 

ett utökat sortiment av EMV gör branschen intressant för undersökningens syfte; att 

undersöka vilken eller vilka av transaktionskostnaderna (sökkostnader, förhandlingskostnader 

och kontrollkostnader) som påverkar de svenska handelskedjornas beslut att vertikalt 

koordinera mot EMV. Valet att observera handelskedjorna ICA, Coop och Axfood ter sig 

naturligt då de tillsammans har en marknadsandel på cirka 90 % av dagligvarubranschen 

(LivsmedelsSverige, 2010). Den höga marknadskoncentrationen i branschen, med ökad grad 

av vertikal koordination mot EMV, innebär att det blir svårt för potentiella konkurrenter att 

etablera sig på marknaden (Elisasson & Hagström, 2002).  

Handelskedjornas förhandlingsposition gentemot leverantörer av EMV är stark, vilket 

kan medföra lägre inköpskostnader och högre marginaler. Detta innebär att 

slutkonsumenterna får möjlighet att köpa varorna till ett lägre pris (Olofsdotter, Gullstrand, & 

Karantininis, 2011). Incitament för handelskedjornas vertikala koordination kan stödjas av att 

det går att urskilja en trend där slutkonsumenternas efterfrågan på livsmedel med lägre priser 

ökat i Sverige sedan 2006. År 2006 efterfrågade 30 % av konsumenterna helt eller delvis det 

alternativ som erbjöd lägst pris, medan samma siffra för 2012 uppgick till 36 % (Ipsos, 2012). 



	   	   22	  

Ytterligare incitament för ett utökat sortiment av EMV är att förbättra kontrollprocessen i 

produktionen (Elisasson & Hagström, 2002).  

Det är viktigt att klargöra livsmedelskedjan för att kunna föra en vidare diskussion 

kring varför de tre största handelskedjorna fokuserar på att utveckla sina respektive sortiment 

av EMV. I det första ledet, fabriksledet, återfinns producenter och leverantörer av varor 

(Fahlgren & Helgeson, 2004). Varorna från fabriksledet distribueras via grossistledet till 

butiksledet, vilka gemensamt brukar benämnas som handelsledet. Grossistledet består av både 

partihandlare och distributionscentraler, medan butiksledet inkluderar återförsäljare, handlare 

och detaljister. Handelskedjorna agerar primärt inom handelsledet.   

ECR-tidsfönster för leverantörernas märkesvaror 

ECR Sverige införde år 2000 en branschgemensam arbetsgrupp för att effektivisera processen 

av att köpa in leverantörernas märkesvaror till handelskedjornas butikssortiment. Genom att 

upprätta ett tidsschema blir det möjligt att utveckla rekommendationer avseende 

sortimentsrevideringar i den svenska dagligvarubranschen (ECR Sverige Styrgrupp, 2011). 

ECR-tidsfönster avser momentet då lanseringen eller utfasningen av produkten inträffar i 

butikshyllan.  

En lansering av en vara följer generellt sett ett tidsschema som omfattar 16 veckor 

(ECR Sverige Styrgrupp, 2011). Vecka 1 aviserar leverantörer om sortimentsförändringen 

och ifall produkten accepteras av handelskedjorna når den vanligtvis butikshyllan 16 veckor 

senare (ECR-tidsfönster)5.  

Handelskedjornas syn på EMV 

ICA. ICA har publicerat på sin hemsida att det primärt föreligger två anledningar till 

varför de förhandlar fram EMV (ICA, 2012b). Första anledningen är att varan saknas på 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Se bilaga 2 för fullständigt principiellt tidsschema  
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marknaden, den andra är att de kan erbjuda en kvalitativ vara till ett förmånligt pris för 

slutkonsumenterna, vilket möjliggörs genom deras marknadskraft i dagligvarubranschen. På 

hemsidan finns dessutom deras uttalade strategi publicerad, som fastslår att de alltid ska agera 

kostnadseffektivt, utnyttja stordriftsfördelar och synergier för att kunna erbjuda 

slutkonsumenten ett lägre pris på sina varor (ICA, 2012c).  

Enligt Hans von Heijne (Chef EMV) uppgår i dagsläget den totala andelen EMV till 

18 % av ICA:s butikssortiment. Deras sortiment av EMV består av nio olika serier, varav sex 

är inom livsmedel (ICA, 2012b). Försäljningen av EMV, som en andel av den totala 

försäljningen, uppgick 2011 till 19,2 %. Detta kan jämföras med 2010 då motsvarande siffra 

uppgick till 18,4 %. Förklaringen till försäljningsökningen är genomgående prissänkningar av 

EMV samt introduktionen av 270 nya produkter i sortimentet. ICA:s målsättning för 2012 är 

att fortsätta utveckla sitt sortiment av EMV med fokus på att hålla låga priser för 

slutkonsumenten (ICA, 2012a). 

Von Heijne bekräftade i telefonintervjun att en avgörande faktor till att ICA har 

möjlighet att reducera inköpspriserna på sina EMV, och därmed uppnå högre marginaler, är 

något som benämns brand packs. Brand packs innebär att ICA undkommer den 

marknadsföringskostnad leverantörerna annars investerar i för att stärka sitt varumärke. 

Denna kostnad måste i sin tur adderas på produkten och förs således vidare i värdekedjan. 

Erik Wirell (Director Imports) klargjorde von Heijnes synpunkter ytterligare och förklarade 

hur deras EMV kan hålla låga priser: ”Genom låga fasta och rörliga kostnader, knappt någon 

marknadsföring jämfört med A-brands, direkta affärer med tillverkande företag över hela 

världen och möjligheten att flytta produktion till mer kostnadseffektiva ursprung”.  

Under intervjuerna med både von Heijne och Wirell ställdes frågan ifall det fanns 

några framtida planer för ICA att ta över produktionen av sina EMV. Von Heijne besvarade 

att det inte är aktuellt, då en sådan utveckling skulle innebära att ICA kommer att utsättas för 
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en utökad riskexponering. ICA:s livsmedelsbutiker drivs av fria handlare som fattar 

individuella beslut kring vad som ska ingå i butikssortimentet. Ifall ICA tar över produktionen 

av sina EMV, samtidigt som slutkonsumenternas och därmed de fria handlarnas preferenser 

av varor förändras, skulle risken vara påtaglig att ICA hamnar med en överkapacitet av varor. 

Wirell förklarade vidare att ICA tidigare ägt fabriker till några av sina EMV, men att 

utvecklingen snarare går mot att kontraktera leverantörer. Wirell antydde att denna trend, med 

kontraktering istället för ägande, kommer att fortsätta.  

Coop. Ägandestrukturen för Coop skiljer sig åt jämfört med ICA och Axfood, då de 

ägs av 41 stycken konsumentföreningar (COOP, 2012c). Coop har likt de andra 

handelskedjorna ett brett sortiment av EMV. Totalt sett har de ett utbud av nio olika serier i 

sitt sortiment, varav fyra serier är inom produktkategorin livsmedel (COOP, 2012d). COOP 

har publicerat på sin hemsida att de kan erbjuda 10-15 % lägre pris på sina EMV jämfört med 

motsvarande märkesvaror. Mikael Lind (Buying Manager) beskrev att de mest bidragande 

orsakerna till detta var att ”[…] märkesleverantörerna behöver ta höjd för 

utvecklingskostnader, marknadsbudgetar, säljorganisationer etcetera”. Vidare belyste Lind 

nackdelarna och riskerna med ett större sortiment av EMV var ”[…] att sortimentet stagnerar 

då märkesleverantörerna ofta är de som driver nyheter och innovationer”. Under 2011 har 

Coop Sverige avvecklat sitt ägande av den nordiska samarbetsorganisationen Coop Trading 

A/S som är en gemensam inköpsorganisation för Coop i Norge, Danmark, Finland och 

Sverige (COOP, 2012a). Inköp ska istället utföras av en separat avdelning i Sverige, vilket ses 

som ett led i utvecklandet av deras EMV. Under 2011 utökade Coop sitt sortiment av EMV 

med 169 nya produkter (COOP, 2012a; COOP, 2012b). Försäljningen av EMV, som en andel 

av den totala försäljningen, uppgick 2011 till cirka 20 % (COOP, 2012b). 

Thomas Areskoug (Head of Private Label Department) framhävde konsumenternas 

betydelse vid utvecklingen av nya EMV. Det absolut viktigaste incitamentet för att förhandla 
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fram EMV var ifall varan efterfrågades på marknaden. Vidare beskrev Areskoug, likt von 

Heijne och Wirell på ICA, att en avgörande faktor i förhandlandet av EMV är att ”[…] om 

leverantörerna försöker att ta för mycket betalt är det värt för oss att producera under ett eget 

varumärke som då konsumenterna hellre vill ha, då de inte är villiga att betala den där extra 

premien. Det är en balansgång.”. Frågan ifall Coop i framtiden kommer att ta över 

produktionen av sina EMV besvarades mer öppet av Areskoug, jämfört med von Heijne och 

Wirell på ICA. Areskoug drog paralleller till IKEA och menade att flera av deras leverantörer 

är redo att lämna över nyckeln till sina fabriker. Han var dock osäker på ifall en liknande 

situation skulle inträffa för Coop. Lind svarade på samma fråga med följande svar: ”Det har 

tidigare ägts industrier inom dagligvarublocken men de flesta är sålda. Det blir alltid billigare att 

köpa in den produktion man behöver”.  

Axfood. I Axfoodkoncernen ingår livsmedelsbutikerna Willy’s, Hemköp, PrisXtra och 

Axfood Närlivs. Av de tre stora handelskedjorna har Axfood störst andel försäljning av EMV, 

där siffran uppgår till 24,2 % av den totala försäljningen (Axfood, 2012b). Axfood har som 

målsättning att vara den mest lönsamma handelskedjan i dagligvarubranschen och arbetar för 

att utveckla sitt sortiment av EMV med särskilt fokus på Garant-serien, som ska finnas i 

koncernens samtliga livsmedelsbutiker (Axfood, 2012b). Axfoods sortiment av EMV består 

av nio olika serier, varav sex är inriktade på livsmedel (Axfood, 2012a). Visionen är att EMV 

ska utgöra 25 % av sortimentet i Axfoods butiker 2012, vilket kräver en ökning med 0,8 

procentenheter (Axfood, 2012b). Vidare ska Garant-serien utökas från 700 olika produkter 

vid slutet av 2011 till 1100 stycken under 2012.  

 Även Axfood publicerar på sin hemsida att deras EMV kan hålla 10-15 % lägre pris 

än motsvarande märkesvara. I intervjun med Katarina Waak (Private Label Purchase 

Manager) förklarades att försäljningen av EMV bidrar med högre marginaler än 

leverantörernas märkesvaror. Waak förklarade mer ingående fenomenet med högre 
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marginalerna för EMV: ”När vi köper EMV försöker vi ta bort mellanled och agenter så 

mycket som möjligt. Vid köp från märkesleverantör kan man se dem som ett mellanled, som 

tar en del av marginalen efter produktionen, vilket gör att deras slutpris blir högre gentemot 

oss. Köper vi direkt från producent är det därmed inga mellanled som tar av marginalen”.	   

Waak förklarade vidare att en av fördelarna med EMV är att Axfood erhåller en 

förbättrad förhandlingskraft gentemot leverantörerna av märkesvaror, då de kan placera sina 

EMV på de bästa hyllplatserna i livsmedelsbutikerna. Waak beskrev däremot att Axfood har 

en minimal marknadsföringsbudget för sina EMV och att dessa resurser i huvudsak investeras 

i mindre kostsamma marknadsföringskanaler, såsom olika typer av sociala medier. 

Leverantörer av märkesvaror har generellt sett en större marknadsföringsbudget som satsas i 

kostsamma marknadsföringskanaler, exempelvis Tv-reklam, vilket blir en bidragande 

anledning till det högre pris märkesvarorna vanligtvis har. Emilie Johansson (Private Label 

Purchase Manager) hävdade att det inte finns några planer på att ta över produktionsprocessen 

av EMV, då det skulle kräva expertis och storskalighet i produktionen som inte känns rimlig. 

Kostnader förknippade med att förhandla fram EMV 

När handelskedjorna väljer att förhandla fram EMV, istället för att förlita sig på 

leverantörernas märkesvaror, förändras kostnadsstrukturen för inköpsprocessen. Intervjuerna 

som genomfördes med ansvariga personer på de tre handelskedjorna hade som syfte att ta 

reda på hur kostnaderna förändras och huruvida de är kopplingsbara till de teoretiskt 

förankrade transaktionskostnaderna.  

Sökkostnader. Sökprocessen för att finna en lämplig leverantör av EMV skiljer sig 

markant åt jämfört med att finna leverantörer av märkesvaror. Von Heijne menade att en 

betydande kostnad uppstår vid övergången till EMV eftersom det är ICA som initierar och 

driver kontakten med leverantörerna. Han beskrev vidare hur ICA arbetar med en 

sexstegsprocess vid framtagningen av EMV, där första steget innebär att finna potentiella 
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leverantörer utifrån en produktspecifikation. Vid inköp av märkesvaror, exempelvis Kellogg’s 

och Coca Cola, blir situationen snarare den omvända där leverantören erbjuder ICA att köpa 

in en specifik vara i butikssortimentet, vilket sker enligt överenskomna tidsfönster. Waak 

belyste detta ytterligare och menade att det är Axfood som först identifierar ett behov av nya 

EMV, innan de tar kontakt med potentiella leverantörer och skickar ut produktspecifikation 

med krav på kvalitet, volym, logistik etcetera. Först efter denna initiala process utses 

leverantörerna på basis av vilka som kan erbjuda den bästa helhetslösningen.  

Enligt Areskoug uppstod en stor kostnadspost i att finna leverantörer som uppfyller 

Coops fabriks-, miljö- och certifieringskrav. Riktmärket för Coop är att deras EMV ska hålla 

minst lika bra kvalitet som motsvarande märkesvara. Vidare beskrev Areskoug svårigheterna 

med att finna lämpliga leverantörer med förklaringen: ”Det beror på kategori. I vissa fall är 

det väldigt svårt och nästan monopol på marknaden, medan i andra finns det massor med 

val”. Lind styrkte detta påstående med att: ”Inom EVM finns det gott om konkurrens i de 

flesta kategorierna. Svårast idag är inom mejeri”. Något som framkom i samtliga intervjuer 

var att handelskedjorna förlitar sig på inköpspersonalens kompetens för att finna lämpliga 

leverantörer. 

Wirell betonade även vikten av att ”[…] arbeta proaktivt och se var produkterna 

kommer att tillverkas om tre, fem eller tio år”. Han menade att det uppstår kostnader i 

samband med att bevaka både befintliga och potentiella marknader för att finna framtida 

leverantörer av EMV. Denna sökprocess baseras bland annat på besök i olika varors 

ursprungsländer och deltagande i såväl nationella som internationella mässor.  

Hela inköpsprocessen av EMV, från de första idéerna av den framtida produkten till 

kontraktsupprättandet med leverantören, framstod som tidskrävande. Enligt Johansson tog det 

cirka sex månader att finna en lämplig leverantör. Tidsaspekten i inköpsprocessen kan dock 

variera beroende på vilken produktkategori det gäller. Von Heijne beskrev exempelvis att det 
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kan vara komplicerat att finna en leverantör av prästost, då det är en utpräglad svensk ost som 

endast tillhandahålls av ett fåtal leverantörer. Om det däremot rör sig om mozzarella finns det 

betydligt fler leverantörsalternativ, då detta är en internationell produkt som dessutom 

genomgår en enklare produktionsprocess.  Samtliga respondenter är överens om att det är mer 

tidskrävande att finna leverantörer av EMV än leverantörer för märkesvaror. Areskoug 

belyste situationen och beskrev det med att”[…] hur lång tid det tar beror på hur mycket 

resurser du sätter på det”.  

Samtliga handelskedjor engagerar sig i någon typ av branschspecifika nätverk där ett 

motiv är att mildra de initialt höga kostnader som uppstår i sökandet efter potentiella 

leverantörer av EMV. Von Heijne förklarade att ICA är aktiva i ett europeiskt nätverk som 

kallas AMS, där detaljister över hela Europa finns samlade för informationsutbyte och för att 

kunna sätta gemensamma kvalitetskrav och standards. Waak förklarade att Axfood är aktiva i 

nätverket United Nordic, där vanligtvis sökprocessen efter potentiella leverantörer av EMV 

initieras. Areskoug betonade ytterligare fördelar med nätverken och menade att de till stor del 

handlar om att skapa synergieffekter som gynnar samtliga medlemmar i nätverket.  

Förhandlingskostnader.	  Förhandlingsprocessen med leverantörer av EMV beskrevs 

som	   en	   tidskrävande process jämfört med inköp av märkesvaror. Von Heijne förklarade att 

handelskedjorna utgår ifrån ett grundkontrakt vid förhandlingen av EMV, vilket revideras 

kontinuerligt under förhandlingsprocessen. Enligt von Heijne var priset den viktigaste 

parametern och det som revideras mest frekvent i grundkontraktet. Han förklarade vidare att 

en kritisk dimension i förhandlingsprocessen är produktspecifikationen. Då ICA står som 

ansvarig för sina EMV är det av stor vikt att specificera samtliga viktiga parametrar i 

kontrakten. Von Heijne förklarade vidare att ”[…] ifall vi har en leverantör som vi inte tycker 

sköter sig byter vi denna leverantör mot en annan”. Utöver de ovannämnda faktorerna 
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förklarade Lind att större fokus på volymåtaganden var den mest betydande skillnaden i 

förhandlingen med leverantörer av EMV jämfört med leverantörer av märkesvaror. 

Waak framförde betydelsen av att vara överens om villkoren i kontrakten gällande 

parametrar såsom pris, kvalitet och logistik. Hon beskrev produktutveckling för EMV som en 

kostsam process för leverantörer, både tids- och resursmässigt, vilket kan utmynna i utdragna 

förhandlingsprocesser. Att erhålla produktprover från leverantörerna framstod som ännu ett 

tidskrävande moment som förlänger förhandlingsprocessen av EMV. 

Von Heijne beskrev att inköpsprocessen av märkesvaror sker genom att leverantörerna 

skickar ut erbjudanden om sitt produktsortiment, som ICA sedan kan besluta om huruvida de 

vill inkludera produkterna i sitt butikssortiment eller inte. Denna process sker genom 

revideringsfönster vilket bidrar med en regelbundenhet och effektivitet i 

förhandlingsprocessen. Vid EMV, då ICA istället initierar kontakten med potentiella 

leverantörer, blir förhandlingsprocessen mer omfattande. Kontraktstiden berodde enligt von 

Heijne på varornas egenskaper. Ifall varorna är starkt råvarukomponerade och priskänsliga för 

fluktuationer på marknaden, exempelvis mjöl, upprättas normalt sett inga långsiktiga kontrakt. 

Detsamma gäller för färskvaror vilket förklarades av Wirell. Von Heijne menade vidare 

att ”[…] om det är en annan produktkategori, där vi ska lansera nya produkter, vill vi kanske 

ha en mer ömsesidig relation och skriver därför mer långsiktiga kontrakt”. Wirell påstod att 

konserverade stapelvaror är ett exempel på varor som brukar förhandlas på årsbasis. Areskoug 

beskrev vidare att kontraktstiden beror på vilken typ av relation handelskedjorna har med 

leverantörerna, och huruvida de investerat i produktionsanläggningar för att kunna hantera 

Coops krav. Ifall sådana investeringar har ägt rum kan det vara aktuellt med mer långtgående 

kontrakt. 

Som tidigare nämnts är samtliga handelskedjor representerade i olika varianter av 

nätverk i syfte att utbyta idéer, men också för att gemensamt kunna förhandla med potentiella 
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leverantörer av EMV om villkor såsom volym och pris. Då det är flera handelskedjor som 

förhandlar gemensamt kan de ställa höga krav på kvalitet hos leverantörerna och därmed öka 

sin förhandlingskraft. Areskoug förklarade även hur nätverken bidrar med en ökad tillit bland 

medlemmarna med att ”[…] branschorganisationerna känns väldigt öppna, företagshemligheter är 

inget som dryftas där”. Nätverken är ett viktigt verktyg för att minska kostnaderna associerade 

med förhandling, men tidsaspekten var en nackdel enligt Areskoug. Johansson menade även 

att det kan uppstå problem i förhandlingen när många individuella viljor ska koordineras vid 

inköp. Von Heijne förklarade att ”[…] den enda nackdelen är att vi inte samarbetar med 

konkurrenter”. 

Kontrollkostnader. Kostnad för kvalitetskontroll är en viktig kostnadspost som 

uppstår till följd av att handelskedjorna ökar sitt utbud av EMV. Samtliga respondenter var 

överens om att kvalitetssäkringen skiljer sig markant åt när de väljer att förhandla fram EMV, 

istället för att köpa leverantörernas märkesvaror. Wirell uttryckte detta mer ingående: ”Vid 

EMV är vi avgjort mycket mer ansvariga eftersom ansvaret styrs av produktansvarslagen”. 

Vid märkesvaror är det däremot leverantörerna som blir juridiskt ansvariga för att kvaliteten 

upprätthålls. Waak belyste situationen ytterligare genom att påstå att ”[…] varje inköpare ska 

tillsammans med en kvalitetsansvarig själva besöka alla fabriker vi köper ifrån, för att se över 

att produktion håller den standard som utlovats”. Waak fortsatte med att förklara hur Axfoods 

kvalitetskontroll typiskt sett ser ut: ”Vid nylansering av EMV testar vi våra produkter både 

internt och externt med 60 personer i en extern panel med blindtest. När vi har lanserat testar 

vi produkterna kontinuerligt under årets gång för att se att leverantören håller den kvaliteten 

som vi blivit lovade”. Precis som för ICA beskrev Johansson hur Axfood står ansvariga för 

sina EMV och kontrollen av varans kvalitet, pris, förpackning och design. Von Heijne och 

Wirell hävdade att en mer grundlig kontroll av miljökrav, företagsansvar samt 

livsmedelskvalitet genomförs för EMV än för leverantörernas märkesvaror. Lind menade 
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även att kontrollprocessen för volymer, specifikationer, kvalitetsstandards och CSR skiljer sig 

väsentligt åt mellan leverantörer av EMV och märkesleverantörer.   

Olika certifieringar är en annan viktig del av kontrollprocessen. Von Heijne 

förtydligade med följande beskrivning: ”Är företagen certifierade är det certifikaten vi följer 

upp. Är de inte certifierade gör vi egna revisioner på leverantörerna”. Inte certifierade 

leverantörer, vilket beskrevs som vanligt bland asiatiska leverantörer, medför således att ICA 

måste avsätta egen personal för revision eller hyra in extern personal. Areskoug beskrev en 

liknande process på Coop där antingen egen personal eller inhyrda revisionsföretag utför 

kontrollprocessen av leverantörerna.  

Samtliga respondenter lyfte fram betydelsen av goda relationer för att underlätta 

kontrollprocessen. Detta gällde för alla leverantörer, oavsett om de levererar EMV eller 

märkesvaror. Enligt Lind kräver dock relationerna med leverantörerna av EMV mer resurser, 

då relationen inleds redan i utvecklingsskedet av produkten. Von Heijne sammanfattade 

motsvarande resonemang med att ”[…] det krävs mer resurser att vara leverantör än grossist.” 

Von Heijne syftade på det faktum att rollen som leverantör överförs på handelskedjorna när 

de förhandlar fram EMV. 

Transaktionskostnader i den svenska dagligvarubranschen 

De empiriska resultaten ligger till grund för en jämförelse med det preliminära ramverket som 

skapats med utgångspunkt i tankarna inom TCT. För att möjliggöra relevanta slutsatser, med 

likheter och skillnader mellan teori och verklighet, har respondenternas intervjusvar tolkats 

med utgångspunkt i de utvalda transaktionskostnaderna. Antagandet om bunden rationalitet 

antas gälla i dagligvarubranschen, då ingen av handelskedjorna har fullständig överblick av 

samtliga relevanta kostnader på marknaden. Även antagandet om opportunism antas gälla, då 

vi anser att det inte existerar några incitament för en handelskedja att dela med sig av 

inofficiell information som skulle gynna konkurrenter eller handelspartners. Det empiriska 
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ramverket kopplas härefter separat till varje transaktionskostnad för att slutligen 

sammanställas i en summerande tabell.  

Sökkostnader. En observerad och påtaglig sökkostnad uppstår då handelskedjorna 

söker efter potentiella och lämpliga leverantörer för sina EMV. Processen skiljer sig åt från 

sökandet efter leverantörer av märkesvaror, då leverantörerna i detta fall aviserar om 

sortimentsrevideringar genom förutbestämda ECR-tidsfönster. Tack vare detta skapas en 

regelbundenhet och effektivitet i sökprocessen av märkesvaror. Sökkostnader uppstår primärt 

genom osäkerhet i att finna leverantörer som lever upp till kraven gällande miljö, 

företagsansvar och livsmedelskvalitet. De ökade sökkostnaderna, som en följd av ett utökat 

sortiment av EMV, reduceras till viss del genom handelskedjornas medverkan i 

branschspecifika nätverk. I nätverken kan inköp koordineras mellan företagen. Då olika 

produktkategorier består av ett varierande antal leverantörer på marknaden, uppstår skillnader 

i sökkostnader mellan produktkategorierna. Illustrationen med prästost och mozzarella har 

belyst detta fenomen, då det anses mer komplicerat att finna en leverantör av prästost på 

grund av geografiskt isolerad produktion samt en mer komplicerad produktionsprocess.  

 Förhandlingskostnader. De mest påtagliga förhandlingskostnaderna kan härledas till 

den ökade komplexiteten i kontraktsupprättandet med leverantörerna av EMV. Vid 

förhandlingen av EMV utgår handelskedjorna och leverantörerna ifrån ett grundkontrakt som 

kontinuerligt revideras. I dessa kontrakt tillkommer parametrar såsom pris, volym och kvalitet 

vilket ökar komplexiteten i kontraktsupprättandet. Eftersom komplexiteten ökar är risken 

överhängande att förhandlingen både blir tids- och resurskrävande. Även i detta fall har ECR- 

Tidsfönster en avgörande roll till varför förhandlingsprocesserna med leverantörer av 

märkesvaror kan utföras mer effektivt. Vidare är branschspecifika nätverk en viktig del i att 

mildra de tilltagande förhandlingskostnaderna tack vare upprättandet av branschspecifika 

standards samt ökad förhandlingskraft hos handelskedjorna.    
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 Kontrollkostnader. Det går vidare att observera en ökning av kontrollkostnaderna 

genom handelskedjornas tilltagande sortimentet av EMV. Eftersom produktansvaret överförs 

från leverantörer till handelskedjor, vilket resulterar i att handelskedjorna blir juridiskt 

ansvariga för produkten, måste de i större utsträckning granska produktionen av sina EMV. 

Kontrollprocessen blir därför ytterst viktig där kvalitetsbrister på varorna kan medföra att 

handelskedjornas varumärke och image skadas. Handelskedjorna genomför löpande 

revisioner på sina leverantörer av EMV för att säkerställa att avtalad kvalitet efterlevs. Olika 

certifieringar hos leverantörer anses viktiga för att minska kontrollbehovet av de olika 

leverantörerna. Även goda relationer är avgörande och därför är branschspecifika nätverk 

väsentliga för att reducera de ökade kontrollkostnaderna.  

 Sammanfattning av den empiriska undersökningen. Hur transaktionskostnaderna 

förändrats då handelskedjorna går från att köpa märkesvaror till att vertikalt koordinera mot 

EMV sammanfattas i nedanstående tabell. 

 

 

 

Sökkostnader Förhandlingskostnader Kontrollkostnader 
 

• Ökar då det tidigare var 

leverantören som initierade 

kontakt med handelskedjan.  

• Ökar då leverantörerna måste 

uppfylla handelskedjornas 

villkor. 

• Mildras av deltagande i olika 

nätverk.  

• Är beroende av vilken 

produktkategori det gäller. 
 

 

• Mer tidskrävande förhandlingar med 

leverantörer av EMV. 

• Utgår ifrån ett grundkontrakt där 

prisparameterna kontinuerligt 

revideras. 

• Tids- och resurskrävande 

produktutveckling försvårar 

förhandlingsprocessen. 

• Längre kontraktstid kräver mer 

omfattande kontrakt. 

 

 
• Juridiska ansvaret för produkten 

överförs från leverantörerna till 

handelskedjorna.  

• Revisionsföretag anlitas för att granska 

leverantörernas fabriker. 

• Egen personal besöker och kontrollerar 

leverantörernas fabriker. 

• Högre krav på kvalitetskontroll för att 

inte handelskedjornas varumärke ska 

skadas. 

Tabell 2: Sammanfattning av den empiriska undersökningen 
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ANALYS 

Kommande avsnitt tar sin utgångspunkt i TCT och tankarna från det preliminära ramverk som 

illustrerats i figur 2. Det presenteras en grundlig jämförelse mellan teori och empiri genom en 

separat analys av sökkostnader, förhandlingskostnader och kontrollkostnader. Analysens 

avsikt är att knyta an till uppsatsens syfte; att undersöka vilken eller vilka av 

transaktionskostnaderna (sökkostnader, förhandlingskostnader och kontrollkostnader) som 

påverkar de svenska handelskedjornas beslut att vertikalt koordinera mot EMV. Slutligen 

presenteras ett reviderat ramverk där våra empiriska resultat ligger till grund för förslag till 

förbättringar av det preliminära ramverket. Ett tydliggörande av TCT:s antaganden i analysen 

är viktigt då vi utgår ifrån bunden rationalitet och opportunism. Dessa teoretiska antaganden 

anses vara relevanta även i verkligheten, då de observerats i undersökningen av den svenska 

dagligvarubranschen. Kausaliteten som observerats mellan dessa antaganden och 

dimensionerna i TCT har således en central roll i förklaringen av hur transaktionskostnaderna 

förändras.  

Sökkostnader  

Med utgångspunkt i ovannämnda antaganden måste handelskedjorna söka efter de relevanta 

priserna som råder på marknaden, för att reducera riskerna associerade med överprissättning 

och opportunistiskt beteende bland leverantörer. I TCT har dimensionerna osäkerhet och 

frekvens beskrivits ha inverkan på uppkomsten av sökkostnader. Enligt Williamson (1979) 

påverkas transaktionskostnaderna av transaktionens karaktär och hur ofta den återkommer. 

Vid ospecifika investeringar finns ett stort antal leverantörer på marknaden som erbjuder 

likartade produkter, vilket underlättar för det köpande företaget att ersätta en leverantör med 

en annan. I dessa fall uppstår det sökkostnader i att finna den leverantör som för tillfället 

erbjuder det mest attraktiva priset. När investeringarna utvecklas till att bli alltmer 
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idiosynkratiska, med större andel relationsspecifika investeringar, uppstår incitament för 

företag att lämna marknaden som handelsplats. Höga sökkostnader för att finna pålitliga 

leverantörer att inleda fördjupade samarbeten med, ger därför incitament för handelskedjorna 

att söka sig från marknaden som handelsplats. Enligt TCT bör handelskedjorna i detta fall 

vertikalt integrera i syfte att reducera sökkostnaderna. Genom en vertikal koordination 

reduceras handelskedjornas behov av att söka efter andra leverantörer på marknaden, då de i 

den uppkomna situationen istället fördjupat samarbetet med en specifik leverantör. 

Sammanfattningsvis, enligt teorin borde en strategi att gå ifrån handel på marknaden reducera 

sökkostnaderna för handelskedjorna. 

Ökade sökkostnader genom vertikal koordination. Frank och Henderson (1992) 

påstod att incitamenten för vertikal koordination uppstår då marknaden inte längre är det mest 

kostnadseffektiva alternativet. Deras tankar överensstämmer med handelskedjornas beslut att 

söka sig från marknaden i förmån för mer kostnadseffektiv EMV-produktion. Däremot 

överensstämmer inte teorin med att sökkostnaderna reduceras genom vertikal koordination i 

den svenska dagligvarubranschen. För att koppla an till den modifierade modellen av 

Williamson (1979) i figur 1, kan handelskedjornas tilltagande sortiment av EMV tolkas som 

att transaktionerna blir alltmer idiosynkratiska och anpassade efter deras preferenser. 

Undersökningen visar på ökade sökkostnader vilket förklaras av att handelskedjorna blir 

ansvariga för att finna lämpliga leverantörer av EMV. Vid inköp av märkesvaror initieras 

vanligtvis kontakten av märkesleverantörerna, där de aviserar sitt produktsortiment genom 

ECR Sveriges tidsfönster. På grund av detta uppfattar handelskedjorna att inköp från 

märkesleverantörer är mindre resurs- och tidskrävande vilket resulterar i lägre sökkostnader 

jämfört med att finna leverantörer av EMV. Vidare beskrivs produktkategorin som en 

avgörande faktor till varför sökkostnaderna påverkas. Är produkten sällsynt, geografiskt 

isolerad eller kräver en komplicerad produktionsprocess kan det bli svårt för handelskedjorna 
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att finna lämpliga leverantörer, vilket belyses av tidigare exempel med prästost kontra 

mozzarellaost.  

 Att söka och samla in information om marknaden leder enligt Chatain och Zemsky 

(2011) till att det uppstår en alternativkostnad som hade kunnat användas för andra ändamål. 

Handelskedjorna är överens om att övergången till ett utökat sortiment av EMV leder till 

ökade kostnader förknippade med att finna potentiella leverantörer. Sökandet efter att finna 

leverantörer av EMV är en tidskrävande process för personalen och de hade kunnat ägna tiden 

åt andra viktiga ändamål i företagets verksamhet, exempelvis för att fördjupa relationen med 

befintliga handelspartners. 

Osäkerhet i valet av leverantör. I undersökningen framkom det att osäkerheten på 

marknaden var en starkt påverkande dimension i sökprocessen efter leverantörer av EMV. Att 

finna leverantörer som lever upp till handelskedjornas krav gällande miljö, företagsansvar och 

livsmedelskvalitet framstod som de främst bidragande faktorerna till den ökande osäkerheten. 

Denna osäkerhet kunde härledas till knappa resurser i sökprocessen, vilket begränsar 

möjligheterna att grundligt utvärdera varje potentiell leverantör. Således hade sökprocessen 

kunnat effektiviseras om ytterligare resurser investerats. Likheter mellan teori och empiri har 

observerats, där osäkerhet i sökprocessen att finna lämpliga leverantörer ligger bakom 

uppkomsten av sökkostnader.  

I Williamsons modifierade modell (1979) i figur 1 är transaktionernas frekvens en 

påverkande dimension för företagens val av organisationsform. Vid idiosynkratiska 

investeringar har företagen investerat stora delar i humana- och fysiska resurser för att 

produktion ska kunna förverkligas (Williamson, 1979). När investeringarna utvecklas till att 

bli idiosynkratiska ökar även betydelsen av att motverka graden av osäkerhet, då mycket 

resurser investerats i den aktuella transaktionen. Detta kan ge incitament för antingen vertikal 

integration eller koordination. I dagligvarubranschen observerades en tendens till att 
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handelskedjornas och leverantörernas investeringar går mot att bli alltmer idiosynkratiska. 

Handelskedjornas målsättning med en ökad vertikal koordination mot EMV skulle enligt 

teorin medföra reducerad osäkerhet, men att finna en leverantör av EMV som uppfyller 

handelskedjornas krav är komplicerat. Således antas osäkerheten ha en avgörande roll ifall 

vertikal koordination ska äga rum eller inte, medan frekvensen av antalet transaktioner med 

leverantörer är mindre betydelsefull. Frekvensens inverkan på sökkostnader som observerats i 

Williamsons modell kan därför inte styrkas av undersökningen, där osäkerhet tycks vara en av 

de primära källorna till uppkomsten av transaktionskostnaden. En möjlig förklaring till de 

ökade sökkostnaderna tycks därför baseras på komplexiteten och osäkerheten i att finna den 

rätta leverantören. 

 Åtgärder för att reducera uppkomna sökkostnader. TCT beskriver vertikal 

integration som den bäst lämpade organisationsformen för att minska sökkostnaderna, men 

diskussionen kring olika hybridformer är intressant för analysen. Williamson (1979) beskriver 

mer ingående hur en hybridstrategi kan användas för att reducera sökkostnaderna. Vertikal 

koordination ska enligt tidigare definition likställas med en hybridstrategi, vilket innebär att 

sökkostnaderna enligt TCT reduceras genom att handelskedjorna tar sig an 

organisationsformen.  

I undersökningen framkom det hur sökkostnaderna som uppstår genom vertikal 

koordination kan mildras. Utifrån undersökningen observerades det exempelvis hur 

branschspecifika nätverk reducerar sökkostnaderna genom att kontakter knyts med potentiella 

leverantörer. Nätverken används vidare som en typ av forum där riskerna med bunden 

rationalitet och opportunism reduceras, och där samtliga aktörer strävar efter att uppnå 

synergieffekter. Utöver medverkande i nätverk mildras sökkostnaderna genom 

inköpsavdelningens expertis i att finna potentiella leverantörer på marknaden samt genom 

deltagande i olika mässor, både på nationell- och internationell nivå. En annan faktor som 
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reducerar sökkostnaderna är att handelskedjornas inköpsorganisation, i den inledande 

sökprocessen, försöker identifierar vilka leverantörer som har en tillfredsställande 

certifieringsgrad. De ovannämnda faktorerna är möjliga förklaringar till att en vertikal 

koordination anses vara en lämplig organisationsform även fast sökkostnaderna tilltar.  

Förhandlingskostnader 

Antaganden om bunden rationalitet och opportunism i TCT är dessutom avgörande för att 

förklara förhandlingskostnadernas inverkan på handelskedjornas vertikala koordination mot 

EMV. Williamson (1981) påstår att majoriteten av alla kontrakt är ofullständiga och därmed 

är det svårt att förutspå framtida implikationer som kan tänkas påverka kontraktsrelationen. 

När handelskedjorna övergår från att använda marknaden till att förhandla med EMV ökar 

förhandlingskostnaderna, då det uppkommer fler parametrar som handelskedjorna måste ta 

hänsyn till. Detta medför att en komplexitet i kontraktsupprättandet för EMV uppstår, där 

viktiga parametrar såsom pris, kvalitet och logistik försvårar förhandlingsprocessen.  

Opportunism i förhandlingsprocessen. Att kontraktsupprättandet blir alltmer 

komplext ökar risken med att företagen agerar opportunistiskt, där det huvudsakliga syftet är 

att missleda handelspartnern för att skapa sig ett övertag (Williamson, 1981). Att förhandla 

kring EMV ger därför både handelskedjorna och leverantörerna ett spelutrymme för att agera 

opportunistiskt vilket kan uppfattas som den bidragande orsaken till att 

förhandlingskostnaderna ökar. Enligt TCT ger dessa förutsättningar incitament för 

handelskedjorna att lämna marknaden som handelsplats för att reducera 

förhandlingskostnaderna. När handelskedjorna istället köper in märkesvaror i sortimentet 

följer processen en regelbundenhet eftersom leverantörerna aviserar märkesvarorna i ECR-

Tidsfönster. Detta medför en effektivitet och regelbundenhet i förhandlingsprocessen. I denna 

omvända situation uppstår inga större förhandlingskostnader då handelskedjornas beslut i 

större utsträckning grundar sig på att antingen svara ja eller nej på leverantörernas avisering. 
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Det vi kan tolka utifrån den empiriska undersökningen är att förhandlingskostnaderna ökar då 

handelskedjorna går mot vertikal koordination, vilket motsäger TCT och det preliminära 

ramverket. 

Fysiska- och humanspecifika investeringar. Williamson (1981) beskriver 

relationsspecifika investeringar vilka kan kategoriseras i fyra distinkta kategorier; 

platsspecifika investeringar, fysiska investeringar, humanspecifika investeringar och 

dedikerade tillgångar. Handelskedjorna och leverantörerna av EMV investerar framförallt i 

fysiska och humanspecifika investeringar. Det utförs exempelvis investeringar i 

produktionsanläggningar för att effektivisera tillverkningen av EMV och för att kvalitetssäkra 

varorna. Vidare genomförs humanspecifika investeringar, bland annat genom besök på 

mässor och deltagande i nätverk, där både kunskap, information och idéer kan utbytas mellan 

företagen. Humanspecifika investeringar leder på sikt till att relationen mellan 

handelskedjorna och leverantörerna av EMV fördjupas och enligt TCT kan därför mindre 

krav ställas på kontraktsupprättandet. Ziggers och Trienekens (1999) belyser betydelsen av 

relationsbyggande ytterligare och påstår att goda relationer är grundläggande för att inte 

hamna efter sina konkurrenter i komplexa och dynamiska branscher, såsom 

dagligvarubranschen. Med goda relationer menar Ziggers och Trienekens (1999) att 

möjligheten ökar för handelskedjorna att kontrollera sina leverantörer och därmed även att 

kontraktsvillkoren efterlevs. Observation stämmer väl överens med vår empiriska 

undersökning där samtliga handelskedjor påpekade betydelsen av att ha goda relationer med 

sina respektive leverantörer.  

Den tilltagande vertikala koordinationen mot EMV, med en ökad grad av 

idiosynkratiska investeringar mellan företagen, försvårar förhandlingsprocessen då företagen 

måste skapa ett system som motverkar olika gap som kan uppstå i kontrakten. Williamson 

(1979) föreslår två alternativ för att minska dessa gap, varav det första alternativet är att 
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övergå till mer standardiserade varor. Det andra alternativet är att utveckla system som bland 

annat effektiviserar olika beslutsprocesser. Williamson (1979) menar att när investeringen går 

mot att bli alltmer idiosynkratisk uppstår transaktionsspecifika organisationsformer, och 

större betydelse riktas mot att upprätta relationsbaserade kontrakt. Handelskedjorna ska därför 

enligt TCT fokusera på att skapa en god relation med sina leverantörer för att effektivisera 

olika beslutsprocesser parterna emellan. Den fördjupade relationen med leverantörerna av 

EMV fungerar i verkligheten som ett överbryggande av existerande kontraktsrelaterade gap 

som uppstått på grund av osäkerheten.  

Förhandlingskostnader uppstår enligt teorin då företag tvingas upprätta specifika 

kontrakt med respektive handelspartner (Coase, 1937). Eftersom handelskedjornas 

transaktioner med en specifik leverantör av EMV ofta upprepas om relationen varit god, 

minskar den totala frekvensen av kontraktsupprättande. Ett mer riktat fokus på EMV kan 

därför ur ett långsiktigt perspektiv innebära lägre förhandlingskostnader för handelskedjorna, 

då de genom den vertikala koordinationen med ett utökat sortiment av EMV, inte längre 

behöver ta hänsyn till lika många leverantörer. Detta talar således för att verkligheten 

överensstämmer med teorin. 

Tidsaspekten i förhandlingsprocessen. Då det är en kostsam och tidskrävande process 

för leverantörerna att producera EMV, drar förhandlingsprocessen ofta ut på tiden och 

eventuella varuprover anländer sent till handelskedjorna. För att motverka ökade kostnader 

vid användandet av marknaden menar Coase (1937) att långsiktiga kontrakt är att föredra 

framför kortsiktiga kontrakt med leverantörer. Dagligvarubranschens karaktäristika medför 

däremot svårigheter att endast upprätta långsiktiga kontrakt med leverantörer, eftersom 

kontraktstiden baseras på vilken typ av produktkategori som är aktuell. Vid produkter vars 

pris fluktuerar på marknaden, strävar handelskedjorna att upprätta kortsiktiga kontrakt för att 

reducera framtida osäkerheter. Det kan medföra att förhandlingskostnaderna ökar då de 
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kontinuerligt måste revidera och omförhandla grundkontrakten. En majoritet av kontrakten 

som upprättas är dock långsiktiga kontrakt, i synnerhet vid nya produktlanseringar, för att 

motverka de osäkerheter som är förknippade med att investeringen inte fullföljs. Långsiktiga 

kontrakt är ett sätt att säkerställa att handelspartnern lever upp till kontraktsvillkoren och att 

volymen säkras inför framtiden.  

Åtgärder för att reducera uppkomna förhandlingskostnader. För att reducera de 

tilltagande förhandlingskostnaderna och risken för opportunistiskt beteende bland 

leverantörer, ingår handelskedjorna i olika nätverk. I nätverken kan de bygga relationer med 

leverantörer med syftet att underlätta framtida förhandlingsprocesser. Genom nätverken ökar 

möjligheten att gemensamt besluta om specificerade nivåer gällande volym, kvalitet och pris 

för produkterna. Det möjliggör även koordination av inköp vilket stärker handelskedjornas 

marknadsposition och inköpskraft gentemot potentiella leverantörer av EMV. Denna 

förbättrade inköpskraft kan handelskedjorna senare dra nytta av vid ytterligare förhandlingar 

med leverantörer av EMV. Uppfyller inte leverantörerna de specificerade kraven kan de utan 

större bekymmer ersättas med en annan leverantör. Coase (1937) menar att tidsaspekten är 

den största nackdelen med att kontraktera företag på marknaden. Handelskedjornas vertikala 

koordination mot EMV, och betydelsen av nätverkssamarbeten, påvisar däremot att Coase 

resonemang inte gör sig gällande, då samarbeten inom nätverken både är resurs- och 

tidskrävande.  

Kontrollkostnader 

När handelskedjorna vertikalt koordinerar och utvecklar sitt sortiment av EMV uppstår en 

ökad osäkerhet på grund av att kvaliteten på varan ska leva upp till överenskomna standards. 

Det yttersta ansvaret för varan överförs från leverantörerna till handelskedjorna, vilket ökar 

graden av osäkerhet och således de totala kontrollkostnaderna.  
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Hennessy (1996) menar att en av de största kostnaderna förknippade med att använda 

marknaden grundar sig i kontrollprocessen, där det köpande företaget kontinuerligt måste 

granska leverantörerna för att kvalitetssäkra produkterna. Den vertikala koordinationen mot 

EMV tyder på en omvänd situation än den som Hennessy beskriver, där handelskedjornas 

ansvar istället ökar. Handelskedjorna förklarade att en övergång till EMV innebär att det 

juridiska ansvaret för produkterna regleras av produktansvarslagen och därför blir situationen 

omvänd. När handelskedjorna tar över ansvaret för produkterna ökar risken för 

opportunistiskt beteende från leverantörernas sida, eftersom konsekvenserna av en försämrad 

kvalitet på varorna i större utsträckning drabbar handelskedjornas image.  

 Osäkerhet i kontrollen av leverantörer. Williamson (1981) menade att oförmågan att 

skriva kompletta kontrakt utgör grunden för osäkerhetsaspekten i transaktioner. 

Handelskedjorna försöker motverka graden av osäkerhet genom att upprätta kontrakt som 

ställer krav på leverantören av EMV att leverera produkter till en viss förutbestämd kvalitet. 

Det är även viktigt att leverantörerna är certifierade för att öka möjligheten att bli leverantörer 

för handelskedjornas EMV. Certifieringen är inte alltid den avgörande faktorn när 

handelskedjorna gör ett urval bland potentiella leverantörer av EMV, vilket ofta är fallet med 

leverantörer i Asien. För att minska osäkerheten med att använda sig av en leverantör som 

inte är certifierad anlitar handelskedjorna olika oberoende företag som specialiserar sig på 

företagsrevisioner. Dessutom sänder handelskedjorna ut egen personal till 

produktionsanläggningarna, för att säkerställa att produktionsprocessen lever upp till deras 

krav. Handelskedjorna investerar således mycket resurser för att säkerställa kvaliteten på sina 

EMV, vilket medför att kontrollkostnaderna ökar.  

 Relationsspecifika investeringar. Enligt Williamson (1981) uppstår relationsspecifika 

investeringar för att stödja en specifik transaktion. Det rör sig om fysiska 

produktionsinvesteringar för att handelskedjorna ska kunna kontrollera leverantörernas 
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upprätthållande av kvalitet, miljökrav och produktionsstandard. De leverantörer som lever 

upp till kontrollkraven belönas med långsiktiga kontrakt och således kan leverantörernas 

försäljningsvolym säkras.   

Åtaganden för att reducera uppkomna kontrollkostnader. Hennessy (1996) hävdar 

att transaktionskostnader uppstår i samband med processen av att kontrollera leverantörer, 

vilket kan reduceras genom att skapa sig en god relation med dessa. Nätverkssamarbeten ger 

en möjlighet för handelskedjorna och dess handelspartners att sätta gemensamma 

branschstandards gällande varukvalitet. Dessutom kan närverkssamarbeten medföra 

fördjupade relationer vilket kan leda till minskat kontrollbehov och lägre kontrollkostnader.  

I handelskedjornas vertikala koordinationen mot EMV tycks kontrollkostnaderna 

mildras av deras storlek och förhandlingskraft. Detta förklaras av att leverantörerna drabbas 

vid en förlust av en handelskedja som kund, vilket minskar incitamenten att agera 

opportunistiskt. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att kontrollkostnaderna totalt sett ökar 

när handelskedjorna vertikalt koordinerar mot EMV.  

Reviderat ramverk 

Genomgående i kapitlet har relationen mellan teori och empiri analyserats. Uppsatsens syfte 

var att undersöka vilken eller vilka av transaktionskostnaderna (sökkostnader, 

förhandlingskostnader och kontrollkostnader) som påverkar de svenska handelskedjornas 

beslut att vertikalt koordinera mot EMV. Med TCT som utgångspunkt skapades ett 

preliminärt ramverk med fokus på transaktionskostnaderna. Transaktionskostnaderna 

användes därefter för att analysera fallet med vertikal koordination mot EMV i den svenska 

dagligvarubranschen. Utifrån analysen kunde vi urskilja ett antal betydande avvikelser från 

det preliminära ramverket, vilket innebär att en revidering av ramverket anses nödvändig. För 

att summera det preliminära ramverket existerar det höga transaktionskostnader på marknaden, 

vilka kan reduceras genom att företag går från att använda marknaden som handelsplats. 
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Antaganden om bunden rationalitet och opportunism anses vara förklaringarna bakom 

uppkomsten av dimensionerna i TCT; osäkerhet, frekvens och relationsspecifika investeringar.   

Antagandet i TCT är att opportunism och bunden rationalitet existerar på marknaden, 

vilket även observerades i den svenska dagligvarubranschen. Däremot har frekvensens 

inverkan på uppkomsten av transaktionskostnader inte observerats och därför kunnat styrkas i 

verkligheten. Utgångspunkten för handelskedjorna är att använda marknaden som 

handelsplats genom att köpa leverantörernas märkesvaror. TCT beskriver däremot att det vid 

användandet av marknaden existerar tre olika typer av transaktionskostnader. Nedan 

presenteras en sammanställning av kausaliteten mellan de observerade resultaten som 

slutligen utmynnar i vårt reviderade ramverk.   

 Sökkostnader. Då handelskedjorna inte har möjlighet att överblicka samtliga relevanta 

priser på marknaden, eller förutspå vilka leverantörer som kommer agera opportunistiskt, 

uppstår en osäkerhet i processen att finna leverantörer av EMV. Denna osäkerhet leder i sin 

tur till att sökkostnader existerar på marknaden. Handelskedjornas strategi att vertikalt 

koordinera mot EMV medför att sökkostnaderna ökar då processen av att finna leverantörer 

nu är handelskedjornas ansvar.  

 Förhandlingskostnader. Då handelskedjorna inte har möjlighet att analysera samtliga 

potentiella leverantörer, eller veta ifall leverantörerna kommer att agera opportunistiskt, 

uppstår en osäkerhet i relationen. Graden av fysiska- och humana investeringar ökar då 

handelskedjorna utvecklar sitt sortiment av EMV. Dessa relationsspecifika investeringar, 

tillsammans med den ovannämnda osäkerheten, leder till att förhandlingskostnaderna ökar. På 

grund av komplexiteten i förhandlingsprocessen av EMV måste handelskedjorna ta hänsyn till 

fler parametrar (pris, kvalitet, volym, logistik etcetera) vilket leder till att både tids- och 

resursanvändningen tilltar. Förhandlingskostnader som enligt teorin ska reduceras då 
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handelskedjorna går ifrån att använda marknaden blir istället högre då handelskedjorna 

vertikalt koordinerar mot EMV.  

 Kontrollkostnader. På grund av bunden rationalitet och risk för opportunistiskt 

beteende råder en osäkerhet på marknaden då handelskedjorna måste kontrollera 

leverantörernas produktkvalitet. Däremot uppstår det en ökad grad av osäkerhet när 

handelskedjorna strävar efter att utveckla sitt sortiment av EMV eftersom produktansvaret 

övergår från leverantörerna till handelskedjorna. Osäkerheten, tillsammans med tilltagande 

fysiska- och humana investeringar för att underlätta kontrollprocessen, medför att 

kontrollprocessen blir invecklad. Den vertikala koordinationen mot EMV, som enligt TCT 

borde reducera kontrollkostnaderna, leder i verkligheten till att kontrollkostnader totalt sett 

ökar.  
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DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Alternativa förklaringar till handelskedjornas vertikala koordination  

Genom att observera det reviderade ramverket framgår det att TCT och det preliminära 

ramverket inte lyckats att beskriva handelskedjornas vertikala koordination mot EMV. De 

empiriska resultaten visar på motsatt effekt mot vad teorin förespråkar, där utgångspunkten 

var att handelskedjornas val att gå mot vertikal koordination skulle ske i syfte att reducera 

transaktionskostnaderna. Det som klargjorts av undersökningen är att det måste finnas 

alternativa förklaringar som spelar in på handelskedjornas val att utveckla sitt sortiment av 

EMV. Med utgångspunkt i detta resonemang kan vi således inte formulera ett entydigt svar på 

vår valda forskningsfråga: Hur påverkar transaktionskostnaderna handelskedjornas val att 

vertikalt koordinera mot EMV? Nedan presenteras ett antal alternativa förklaringar som till 

stor del tycks förklara deras val att likväl vertikalt koordinera mot EMV.  

 Lägre kostnader och ökande marginaler. En avgörande förklaring till 

handelskedjornas utökade sortiment av EMV kan bero på lägre inköpspriser, då 

märkesleverantörernas pålägg för marknadsföring, produktutveckling och säljorganisation 

försvinner. Av de kostnader som undviks vid vertikal koordination mot EMV framhålls 

marknadsföringskostnaden av märkesvaror som den mest omfattande. Eftersom 

handelskedjornas roll förändras, i det avseendet att de blir sin egen leverantör genom den 

vertikala koordinationen, reduceras även antalet mellanled som annars kräver en del av 

marginalen.  

Ett alternativ till den vertikala koordinationen för handelskedjorna vore att vertikalt 

integrera för att reducera transaktionskostnaderna. Coase (1937) påstod däremot att det 

tillkommer administrativa kostnader vid vertikal integration och att dessa måste sättas i 

relation till de reducerade transaktionskostnaderna. Dessutom tillkommer en stor initial 

investering och det kan uppstå en ineffektivitet i resursallokerandet (Ziggers & Trienekens, 
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1999). Enligt den empiriska undersökningen kan vi konstatera att en vertikal integration i 

dagligvarubranschen kräver expertis och storskalighet i produktionen som handelskedjorna 

inte förfogar över, vilket medför att det är mer effektivt att låta specialiserade företag inom 

området producera varorna. Vidare uppstår det enligt Ziggers och Trienekens en nackdel i att 

företagen upplever en minskad flexibilitet där de blir inlåsta i sina positioner. Vid vertikal 

integration uppstår därför en risk att handelskedjorna hamnar med en överkapacitet av varor 

då slutkonsumenternas preferenser förändras.  

 Ökad marknadskraft. Handelskedjorna ökar sin marknadskraft genom vertikal 

koordination mot EMV då det skapas en marknadssituation där företagen konkurrerar om att 

få bli den framtida leverantören av EMV. Anledningen till den uppkomna konkurrensen beror 

till stor del på att leverantörerna kan säkerställa framtida volymer när de blir leverantörer av 

EMV. Genom detta kan handelskedjorna skapa en konkurrenssituation bland leverantörerna 

och slutligen kontraktera de som för tillfället erbjuder de efterfrågade produkterna till rätt pris 

och rätt kvalitet. Handelskedjornas marknadskraft gentemot leverantörer av EMV ökar 

dessutom genom olika nätverkssamarbeten, där de involverade parterna tillsammans 

koordinerar sina inköp. Tack vare detta kan inköpspriserna pressas och handelskedjorna 

uppnå högre marginaler. Handelskedjorna kan även utnyttja sin marknadskraft och position 

som detaljister för att placera sina EMV på de bästa platserna i livsmedelsbutiken. När 

handelskedjorna beslutar att utöka sitt sortiment av EMV innebär det att märkesvaror tvingas 

bort från butikshyllorna i förmån för handelskedjans EMV. Principen ”en in, en ut” tillämpas 

på varusortimentet och givetvis vill handelskedjorna placera sina EMV på de bästa 

hyllplatserna för att öka lönsamheten.  

Ytterligare en faktor som är avgörande för handelskedjornas vertikala koordination 

mot EMV kan förklaras av att varan inte existerar på marknaden och det finns därför en 

efterfrågan bland slutkonsumenter som handelskedjorna kan tillgodose. Studier visar 
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dessutom på att slutkonsumenter i högre utsträckning efterfrågar produkter med ett lägre pris, 

vilket ger handelskedjorna ytterligare incitament för att öka sortimentet av EMV.  

Slutsatser 

Syftet med uppsatsen var att undersöka vilken eller vilka typer av transaktionskostnader 

(sökkostnader, förhandlingskostnader och kontrollkostnader) som påverkade de svenska 

handelskedjornas beslut att vertikalt koordinera mot ett utökat sortiment av EMV. Utifrån 

syftet valdes forskningsfrågan; ”Hur påverkar transaktionskostnaderna handelskedjornas val 

att vertikalt koordinera mot EMV?”. Med utgångspunkt i transaktionskostnadsteorin (TCT) 

skapades ett preliminärt ramverk som låg till grund för undersökningen av den svenska 

dagligvarubranschen. En ”pattern matching”-metod användes sedan för att jämföra teori med 

materialet från den empiriska undersökningen. Resultaten presenterades i ett reviderat 

ramverk och huvudbidragen från detta beskrivs i följande avsnitt.  

För att sammanfatta resultaten av undersökningen tas utgångspunkt i TCT, där 

sökkostnader på marknaden baseras på en hög grad av osäkerhet och hög frekvens i 

transaktionerna. Teorin beskriver hur vertikal koordination kan minska denna osäkerhet och 

frekvens med reducerade sökkostnaderna som följd. Den empiriska undersökningen visade 

dock på att sökkostnaderna blev högre efter handelskedjornas vertikala koordination mot 

EMV. Denna kostnad baserades till stor del på en ökad osäkerhet i att finna lämpliga 

leverantörer av EMV. De initialt höga sökkostnaderna som uppstod till följd av den vertikala 

koordinationen mot EMV kan mildras genom medverkan i branschspecifika nätverk, där 

leverantörer och handelskedjor samarbetar genom informationsutbyte och koordinerade inköp. 

Totalt sett var sökkostnaderna likväl högre jämfört med situationen då handelskedjorna 

använder marknaden för att köpa in leverantörernas märkesvaror, vilket motsäger teorin. 

Fortsatt beskriver TCT hur hög grad av osäkerhet och relationsspecifika investeringar 

ligger bakom uppkomsten av förhandlingskostnader på marknaden. För att reducera dessa 
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beskriver teorin att handelskedjorna bör vertikalt koordinera. Undersökningen visade dock på 

ökade förhandlingskostnader efter handelskedjornas vertikala koordination mot EMV. De 

ökade förhandlingskostnaderna grundar sig i komplexiteten att upprätta kontrakt som 

behandlar samtliga relevanta parametrar såsom pris, volym och logistik. Detta medför att 

förhandlingsprocesserna blir resurs- och tidskrävande för handelskedjorna, vilket leder till 

ökade förhandlingskostnader. Även de tilltagande förhandlingskostnaderna kan mildras 

genom nätverkssamarbeten där de koordinerade inköpen leder till en ökad inköps- och 

förhandlingskraft. Totalt sett ökar dock förhandlingskostnaderna när handelskedjorna vertikal 

koordinerar mot EMV, vilket även i detta fall motsäger teorin. 

TCT beskriver hur uppkomsten av höga kontrollkostnader grundas i osäkerhet och en 

hög grad av relationsspecifika investeringar på marknaden. Dessa kontrollkostnader kan 

enligt TCT reduceras genom vertikal koordination. Undersökningen tyder däremot på ökade 

kontrollkostnader vid handelskedjornas vertikala koordination mot EMV, då produktansvaret 

överförs från leverantörerna till handelskedjorna. Att säkerställa produktkvaliteten, för att 

reducera risken med att handelskedjornas varumärkesimage skadas, blir en tidskrävande och 

kostsam kontrollprocess. Kontrollkostnaderna kan även i detta fall mildras genom deltagande 

i branschspecifika nätverk. Enligt undersökningen kan vi dock konstatera att även 

kontrollkostnaderna totalt sett ökar vid handelskedjornas vertikala koordination mot EMV.  

	   Ovanstående slutsatser kan sammanfattas med att samtliga observerade 

transaktionskostnader ökar när handelskedjorna går från att använda marknaden till att 

vertikalt koordinera mot EMV. De ökade transaktionskostnaderna motiverar däremot inte 

företagen till att vertikalt integrera, vilket TCT anser vara den primära lösningen för att 

reducera transaktionskostnaderna på marknaden. Handelskedjorna i dagligvarubranschen är 

istället aktiva i olika nätverk och kontrakterar sina leverantörer under en längre period, vilket 

kompenserar för de uppkomna transaktionskostnaderna. Handelskedjorna anser sig varken 
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förfoga över den expertis eller storskaligheten i produktionen som krävs för att vertikalt 

integrera produktionsledet. Därmed anses vertikal koordination vara den bäst lämpade 

organisationsformen. 

Då TCT inte kan motivera handelskedjornas val av organisationsform borde det finnas 

alternativa förklaringar till den ökande vertikala koordinationen mot EMV. De slutsatser vi 

kunnat dra från undersökningen är att de uppkomna transaktionskostnaderna kompenseras av 

reducerade marknadsförings- och administrationskostnader. Vidare ökar handelskedjornas 

marknadskraft, vilket utmynnar i en fördelaktig förhandlingsposition gentemot leverantörerna, 

och möjliggör placering av EMV på de bästa hyllplatserna i livsmedelsbutiken.   

Med några slutord kan tillägas att vi är medvetna om att TCT, likt alla teorier, har sina 

begränsningar och avgränsats av praktiska skäl. Vi anser emellertid att de alternativa 

förklaringar som lagts fram öppnar upp för framtida forskning inom TCT och den vertikala 

koordinationen mot EMV i dagligvarubranschen.  

Förslag till vidare forskning 

Efter sammanställning av analys och slutsats kan vi konstatera att sökkostnader, 

förhandlingskostnader och kontrollkostnader inte lyckats förklara fenomenet med vertikal 

koordination mot EMV. Ur empirin kunde däremot ett antal alternativa förklaringar 

identifieras och vi anser att dessa observationer öppnar upp för vidare forskning inom 

området. Fortlöpande under uppsatsprocessen har en djupgående analys av TCT utförts, vilket 

resulterat i ett antal möjligheter till vidare forskning inom teorin med inriktning på företags 

val av organisationsform. En av dessa möjligheter är att mer ingående fokusera på 

dimensionerna osäkerhet, frekvens och relationsspecifika investeringar. Det finns potential i 

att undersöka huruvida dessa dimensioner är tillräckligt beskrivande i sitt syfte att förklara 

uppkomsten av transaktionskostnader eller ifall de behöver vidareutvecklas.  
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Vidare forskning om transaktionskostnaderna hade möjligtvis underlättats av en mer 

distinkt särskiljning och eventuell uppdelning av transaktionskostnaderna. Den aktuella 

undersökningen, som begränsats till att undersöka tre olika transaktionskostnader, skulle 

eventuellt kunna utökas till ett större antal och mer specifika kategorier av 

transaktionskostnader. Vidare uppfattar vi att det föreligger en avsaknad av andra 

kostnadskategorier som i högre utsträckning skulle kunna ställas mot de olika 

transaktionskostnaderna, exempelvis administrations- och marknadsföringskostnader.  

Fortsättningsvis vore det intressant med en fördjupad analys angående hur 

transaktionskostnaderna påverkas genom den höga marknadskoncentration som råder i den 

svenska dagligvarubranschen. Resultatet i den aktuella undersökningen kan ha påverkats av 

den höga marknadskoncentration och vidare forskning skulle därför kunna inkludera mindre 

handelskedjor, och eventuellt intervjuer med leverantörer av EMV, för att bredda perspektivet 

ytterligare. Slutligen är ett ytterligare förslag på vidare forskning att genomföra motsvarande 

studie i en annan bransch. Det vore intressant att se huruvida resultaten är branschspecifika 

eller ifall de är generaliserbara för andra branscher.   
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BILAGOR 
	  

Bilaga 1: Intervjuguide 
	  

Namn:   
Företag:   
Position:    
 
Vi är tre studenter från ekonomihögskolan vid Lunds Universitet som skriver en 

kandidatuppsats inom ämnesområdet Strategic Management. Uppsatsen syftar till att 

undersöka den pågående trenden där handelskedjorna utökar sitt sortiment av egna 

märkesvaror.  

Följande frågor kommer vi att diskutera under telefonintervjun och tanken är att de 

ska ligga till grund för vår undersökning. Om tid och möjlighet finns att besvara frågorna 

skriftligt och returnera skulle vi vara väldigt tacksamma. 
    Fredrik De Craene J 

Knut Artman 
Stefan Wideland 

	  

1. Hur ser inköpsprocessen generellt sett ut för era egna märkesvaror? Hur finner ni era 
leverantörer av egna märkesvaror? 

2. Vilka är de avgörande faktorerna vid ert val av leverantörer för egna märkesvaror?  
3. Vilka är de största kostnaderna förknippade med att förhandla fram egna märkesvaror? 
4. Är ni medlem i något nätverk för att utbyta idéer och finna kontakter till er verksamhet för egna 

märkesvaror? Om ja, förklara fördelarna samt eventuella nackdelar med nätverket. 
5. Tror du att ni på sikt kommer att själva producera era egna märkesvaror? (Varför/varför inte?) 
6. Vilka faktorer är det som avgör varför era egna märkesvaror kan hålla lägre priser till 

slutkonsumenter och att ni samtidigt kan uppnå högre marginaler?  
7. Hur lång tid brukar inköpsprocessen (från leverantörernas offertpresentation till att produkten 

når butikshyllan) av varor ta? (Inte egna märkesvaror)  
8. Hur lång tid brukar inköpsprocessen (från idé till kontraktsupprättande) av egna märkesvaror 

normalt sett ta?  
9. Hur ofta förhandlar ni era kontrakt med leverantörer av; (a) egna märkesvaror (b) varumärken 

som inte faller under egna märkesvaror?  
10. Hur kontrollerar ni att de företag som levererar era egna märkesvaror följer sina 

kontraktsåtaganden? Skiljer sig denna kontrollprocess åt för de leverantörer som inte levererar 
egna märkesvaror?  

11. Hur skiljer sig kvalitetskontrollen åt mellan de varor som är era egna märkesvaror och de 
varor som inte är era egna märkesvaror?  

12. Hur skiljer sig kontrakten åt mellan era leverantörer av egna märkesvaror och leverantörer av 
varor som inte är egna märkesvaror?  

13. Hur enkelt är det för er att hitta andra leverantörer av egna märkesvaror som kan ersätta era 
nuvarande affärsrelationer inom detta område?  

14. Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med ett utökat sortiment av egna märkesvaror? 
(vänligen bortse från lönsamhetsaspekten)  

15. Hur arbetar ni för att uppnå en god relation med; (a) Era leverantörer av egna märkesvaror (b) 
Era leverantörer av varor som inte är egna märkesvaror? Vilken av relationerna kräver mest 
resurser? 
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Bilaga 2: ECR-tidsfönster 
	  

	  

Illustration av ECR-tidsfönster (ECR Sverige Styrgrupp, 2011: 7) 


