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Kurs:  FEKH19, Examensarbete i Strategic Management på kandidatnivå, 

15 högskolepoäng 

Författare:   Pierre Chatin, Egon Nelson Corengia, Edvin Udén 

Handledare:  Devrim Göktepe-Hultén 

Nyckelord:  Transaktionskostnader, Tillit, Långsiktighet, Opportunism, 

Vertikal integration, Begränsad Rationalitet 

Syfte:  Syftet med studien är att undersöka vilken roll tillit spelar i 

leverantörsrelationer samt om tilliten kan vara fördelaktig för båda 

parter.  

Metod:  Studien är av kvalitativ karaktär och genomfördes genom en 

abduktiv ansats i form av en fallstudie. Den empiriska data som 

presenteras samlades in från fem semistrukturerade intervjuer och 

från sekundära informationskällor. 

Teoretiska  Utgångspunkten för denna studie är transaktionskostnadsteorin,  

perspektiv: vilken ämnar förklara företags val mellan att vertikalt integrera och 

att använda sig av marknaden. Tillit är en faktor denna teori inte tar 

hänsyn till och har därför integrerats i denna studie.  

Empiri: Valet av studieobjekt föll på Tetra Pak. Många av företagets 

leverantörsrelationer kännetecknas av långsiktighet och ett 

ömsesidigt beroende. Förtroendet gentemot motparten samt 

transaktionskostnaderna varierar mellan leverantörerna. 

   

Resultat: Studien visar att tillit mellan parter är något som kan vara negativt 

korrelerat med transaktionskostnader.  

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

Title:  Tetra, Trust and Transaction costs 

Seminar date: 4/6/18 

Course:  FEKH19, Bachelor Degree Project in Strategic Management, 

Undergraduate Level 

Authors:   Pierre Chatin, Egon Nelson Corengia, Edvin Udén 

Advisor:   Devrim Göktepe-Hultén 

Key Words:  Transaction cost, Trust, Long-term View, Opportunism, Vertical 

Integration, Bounded Rationality  

Purpose:  The aim of this study is to examine what role trust plays in supplier 

relationships and if trust can be mutually beneficial for the parties 

involved.    

Methodology:  This study is of a qualitative character and was executed through a 

case study of abductive reasoning. The empirical data that is 

presented was gathered through five semi-structured interviews and 

through secondary sources of information.  

Theoretical The theoretical framework is based on Transaction Cost Economics 

perspectives:  (TCE) which aims to explain the choice between vertical 

integration and using the market. Trust is a perspective that the 

theory does not take into account which is why it is integrated in 

this study. 

Empirical The company examined was Tetra Pak. Many of the company´s  

foundation: supplier relationships is characterized by a long-term view and a 

reciprocal interdependence. The trust towards the other party and 

the transaction costs vary between the suppliers.  

Conclusion: This study demonstrates that trust between parties can have a 

negative correlation on transaction costs.  
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INLEDNING 
 

I studiens inledande del kartläggs den praktiska och teoretiska bakgrund som ligger till grund 

för rapporten. Därefter presenteras studiens syfte och frågeställning samt en modell över vår 

teori. 

 

Praktisk Bakgrund  

 

Företag måste kontinuerligt se över sina strategier för att bibehålla sina konkurrensfördelar. En 

viktig del för beslutsfattare är hur företagsstrukturen ska se ut och vilka aktiviteter företaget ska 

utföra själva och vad som ska köpas in från marknaden. Ett företags förmåga att etablera 

långsiktiga relationer och partnerskap har därför blivit en essentiell kunskapsbaserad 

konkurrensfördel och en dynamisk kapabilitet (Eisenhardt & Martin, 2000; Teece, Pisano, & 

Shuen, 1997). Försummelse av involverade aktörer inom värdekedjan kan ge upphov till 

medieskandaler och som ett resultat sjunkande försäljningssiffror, något som många globala 

produktionsbolag har fått erfara den hårda vägen (Wazir, 2001; Butler, 2016). Att bygga upp 

ett varumärke är ett långsiktigt och resurskrävande arbete men vägen nedåt är inte lika lång. I 

takt med framväxten av digitaliseringen och globaliseringen så sprids information oerhört 

snabbt och lätt. Detta leder till att det blir viktigare för företag att agera etiskt för att undvika 

dålig publicitet. Valet att outsourca medför inte endast minskad kontroll över värdekedjan utan 

även andra risker som osäkerhet vid leverans och eventuell kvalitetsproblematik. Förseningar i 

leveranser kan ge upphov till flaskhalsar i produktionen som kan bli väldigt kostsamma. Att 

rykte och ett företags varumärke är starkt förknippat med deras framgång är idag allmän 

kunskap. I en alltmer integrerad värld där information sprids som en löpeld är det därför viktigt 

att även ha en bra relation och kunskap gentemot alla aktörer inom värdekedjan.  
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Tetra Pak är ett svenskt världsledande företag inom sin bransch och de har anammat detta 

tankesätt och arbetar väldigt nära med sina leverantörer och kunder för att bl.a. minska negativ 

miljöpåverkan i hela värdekedjan. Genom att övervaka och samarbeta med deras leverantörer 

får de en inblick i deras verksamhet samtidigt som de tillsammans kan identifiera förbättringar 

(Tetra Pak, 2018). Många av Tetra Paks samarbeten genomsyras av ett ömsesidigt beroende där 

båda parter gynnas av en hög samarbetsvilja. När ett ömsesidigt beroende existerar blir det 

fördelaktigt för båda parter att agera i syfte att stärka relationen och samarbetet. Om det finns 

ett förtroende för att motparten kommer att agera rättvist i framtiden blir det lättare för företagen 

att handla tillmötesgående gentemot varandra (Dyer & Chu, 2013). Om företagen istället 

upplever att motparten inte kommer att återgälda tjänster i framtiden blir de mindre benägna att 

agera tillmötesgående. En faktor som bör spela en central roll i att dessa situationer ska anta 

win-win situationer bör därför vara tillit. Tetra Pak köper in en stor del av sin kartong från 

svenska pappersbruk och är således beroende av leveranserna (Landskogsbruk, 2010). Att vara 

beroende av externa företag på marknaden är inget nytt fenomen och dagens trend är att 

fokusera på sina kärnkompetenser framför att diversifiera företaget. Tetra Pak har historiskt 

valt att inte producera kartong själva utan är beroende av andra leverantörer för att fortsätta med 

sin produktion. Försening av leveranser kan innebära höga kostnader och en lösning hade 

kanske varit att vertikalt integrera en så pass viktig funktion inom företaget. I april 2010 blev 

detta orosmoment verklighet för Tetra Pak då 6 pappersbruk i Sverige varslade om strejk 

(Dagens Industri, 2010). Förpackningsjätten köper in en stor del av sin kartong från svenska 

bruk och strejken blev en väckarklocka för Tetra Pak. Jörgen Haglind, f.d. 

kommunikationsdirektör på Tetra Pak, berättade för Dagens Industri att om det saknas en 

trygghet i leveranserna så behöver företaget se över sin försörjningsstrategi. Trots att Tetra Pak 

aldrig drabbades så var läget på väg att bli kritiskt sista dagen av strejken (Landsskogsbruk, 

2010). Avtalskonflikten mellan fackförbundet Pappers och arbetsgivarparten Skogsindustrierna 
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innebar att Tetra Pak bestämde sig för att göra en strategisk översyn av kartonginköpen (Lundh, 

2010). Jörgen Haglind berättar vidare att svensk skogsindustri har ett historiskt bra rykte med 

att leverera i tid men att det nu har fått sig en törn (Lundh, 2010). Trots detta har Tetra Pak 

fortsatt med sin strategi att köpa in kartong från externa företag (Tetra Pak, 2018).  

 

Teoretisk bakgrund 

 

Med utgångspunkt i ovan nämnda beskrivning av Tetra Paks leverantörsrelationer krävs ett 

teoretiskt ramverk för att undersöka varför det ser ut som det gör. Ronald Coase lade grunden 

för transaktionskostnadsteorin som behandlar kostnader förknippade med transaktioner och 

som försöker förklara företags val att vertikalt integrera istället för att använda sig av 

marknaden (Coase, 1937). Coase menade att det fanns en kostnad förknippad med att använda 

sig av marknaden vilket var anledningen till att företag skapades. Under 70-talet utvecklade 

Williamsson transaktionskostnadsteorin och pekade på att transaktionens egenskaper var 

avgörande för företagets val att vertikalt integrera. Enligt Williamsson var det tre faktorer som 

var centrala under beslutsfattandet; frekvensen, graden av osäkerhet och graden av 

relationsspecificitet. Alla dessa faktorer har en positiv korrelation med vertikal integration och 

ju högre grad av respektive faktor desto större anledning är det att producera något inom 

företagets gränser. Företags val mellan att producera inhouse eller att använda sig av marknaden 

grundar sig i stor utsträckning på hur stora kostnaderna som krävs för att använda sig av 

marknaden. Dessa kostnader benämns transaktionskostnader och innefattar bland annat 

kostnader relaterade till att söka upp och kontrollera leverantörer (Williamson, 1975). 

Transaktionskostnadens betydelse varierar dock i litteraturen men att de är av vikt är det 

samklang på. Nobelpristagaren Douglas North uppskattar att transaktionskostnader 

representerar upp till 40 % av alla kostnader associerade med ekonomisk aktivitet (North, 

1990). Konsultbolaget McKinsey & Company genomförde en undersökning och fann att 
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transaktionskostnader utgjorde över en tredjedel av USA:s BNP (Butler, Hall, Hanna, 

Mendonca, Auguste, Manyika, Sahay, 1997) Empiriska studier har visat att 

transaktionskostnadsteorin i viss mån stämmer överens med verkligheten men samtidigt har det 

riktats mycket kritik mot teorin. Mycket av kritiken bygger på att det finns framgångsrika 

företag inom samma bransch på hela ”Make/Buy”-spektrumet (Moran & Ghoshal, 1996).  

Ekonomiska teorier har oftast en kritisk syn på hur företag och privatpersoner agerar. 

Transaktionskostnadsteorin är inget undantag då den bygger på antaganden som att människor 

är opportunistiska och handlar i eget intresse (Williamson, 1975). Något den saknar är enligt 

oss den långsiktiga aspekten, samarbetet som två aktörer ingår kan resultera i bättre 

förhållanden för båda parter. Enligt Hill så kommer aktörer som kontinuerligt agerar 

opportunistiskt fasas ut från marknaden. Han menar att den osynliga handen kommer spela sin 

roll och det blir svårare och dyrare för opportunistiska aktörer att ingå framtida samarbeten 

(Hill, 1990). Axelrod har genomfört studier kring iterativa transaktioner där aktörerna fick valet 

att agera opportunistiskt eller samarbetsvilligt. Kontentan från hans studier var att samarbete 

blev ett logiskt val trots att aktörerna kortsiktigt kunde nyttomaximera genom att agera 

opportunistiskt. Detta eftersom samma scenario och samma valmöjligheter upprepades och det 

blev då logiskt att ingå ett samarbete för att maximera det långsiktiga resultatet (Axelrod, 1980). 

Ouchi (1984) och Dyer (1997) lyfter fram att långsiktighet är centralt för fungerande 

leverantörsförhållanden och menar att den bakomliggande faktorn är tillit. När tillit existerar i 

en relation blir det rationellt för parterna att agera tillmötesgående då de har förväntningen att 

motparten kommer svara med samma mynt i framtiden (Ouchi, 1984; Dyer, 1997). Vi tror att 

tillit till externa aktörer är något som bör ha en större inverkan vid transaktioner än vad den 

tillskrivs i teorin. Även om tilliten inte är explicit så kan upprepade transaktioner och ett 

samarbete minska aktörers benägenhet att agera opportunistiskt. Om företag tidigare har agerat 

opportunistiskt kan det leda till att externa aktörer vill ha garantier och safeguards innan de ska 
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ingå ett kontrakt med företaget. Detta bör leda till högre transaktionskostnader och en lägre 

möjlighet till ömsesidigt gynnande relationer. Iterativa transaktioner är därför något som 

rationellt bör leda till högre grad av samarbete och mindre benägenhet att agera 

opportunistiskt.  Trots detta är det riskfyllt att lita på den andra aktören och agera 

samarbetsvilligt, något som kan leda till kortsiktiga förluster. Tillit kan definieras som ökad 

sårbarhet för risken av opportunistiskt beteende av ens transaktionspartner, vars beteende inte 

kan kontrolleras i en situation där kostnaderna för att bryta tilliten är större än fördelarna som 

erhålls genom att upprätthålla tilliten (Zand, 1972). Utan denna sårbarhet kopplat till 

opportunism hade tilliten varit obetydlig. Tillit bör ha egenskapen att sänka 

transaktionskostnader då utförliga kontrakt blir mindre betydelsefulla och mindre tid och 

resurser krävs för att upprätta kontrakt. Bristen på tillit kan vara en stor faktor bakom 

transaktionskostnader och en av anledningarna till att företag väljer att vertikalt integrera. 

Därför vill vi argumentera för att tillit inte blir behandlad tillräckligt utförligt inom TCE. 

Williamsson bekräftar att tillit är en central del för affärsmän och att faktorn inte är integrerad 

i mainstream modellen av TCE (Williamson, 1985). Han framhäver att tillit är svårt att 

operationalisera som en av anledningarna (Williamsson, 1975). Dock finns det en del forskning 

kring tillit och TCE av andra skribenter. Barney och Hansen (1994) identifierar olika former av 

tillit som kan uppstå mellan företag och menar på att tillit skulle vara ett bra komplement till 

transaktionskostnadsteorin. Chiles och McMackin (1996) försöker i sin artikel integrera tillit 

och riskpreferenser med transaktionskostnadsteorin för att bidra med en nyanserad bild. De 

menar att risk och tillit är viktiga faktorer som ligger till grund för företags val att vertikalt 

integrera. Med denna teoretiska bakgrund hade det därför varit intressant att bygga vidare på 

forskningen kring hur tillit kan påverka en affärsrelation och företags agerande på marknaden.  
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Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka vilken roll tillit spelar i leverantörsrelationer samt om 

tilliten kan vara fördelaktig för båda parter. 

 

Figur 1. – Studiens utgångspunkt  

 

Frågeställning 

Vilken påverkan har tillit på transaktionskostnader inom Tetra Pak? 
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TEORI 
 

 

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska referensram vilken utgör arbetets grund. Först 

presenteras Transaktionskostnadsteorin vilket följs av tidigare forskning kring tillit. 

Avslutningsvis presenteras tidigare forskning kring transaktionskostnader och tillit. 

 

Teori och litteraturgenomgång 

 

Rapportens teoretiska ramverk tar sin utgångspunkt i transaktionskostnadsteorin vilken 

behandlar företags val att vertikalt integrera eller att använda sig av marknaden (Besanko, 

Dranove, Shanley, Schaefer, 2017). Detta har vi valt att ställa mot den mer mjuka och 

sociologiska aspekten tillit för att undersöka hur detta inverkar på transaktionskostnader. 

Utöver detta innefattar vårt ramverk ett antal vetenskapliga publikationer inom respektive 

område för att få en väl avgränsad och fokuserad teori med målet att på ett bättre sätt kunna 

förstå tillitens roll och vikt i affärsrelationer.  

 

Transaktionskostnader beskrevs först av nobelpristagaren Ronald Coase i hans artikel ”nature 

of the firm”. Coase pekade på det centrala i att det måste finnas en kostnad förknippad med att 

använda sig av marknaden vilken kan bli eliminerad genom att företag själva utför aktiviteten 

(Coase, 1937). Dessa kostnader har kommit att bli kända som transaktionskostnader och 

innefattar bland annat kostnader förknippade med koordination och att undvika 

informationsspridning av känslig karaktär (Besanko, et. al., 2017). Williamson kom att närmare 

summera och specificera dessa transaktionskostnader i sin Nobelprisbelönta bok ”The 

Economic Institutions of Capitalism”. Enligt Williamson innefattar dessa kostnader den tid och 

kostnad som är förknippad med förhandlingar, skrivande och upprätthållande av kontrakt samt 
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de ännu större kostnader som kan uppstå om företag utnyttjar inkompletta kontrakt och agerar 

opportunistiskt (Besanko, et. al., 2017).  

I sin bok gör Williamson ytterligare distinktioner vad gäller dessa transaktionskostnader och 

delar upp kostnaderna i ex ante och ex post transaktionskostnader. Ex ante innebär kostnader 

som uppkommer innan kontraktet är upprättat medan ex post är kostnader som inträffar efter 

det att kontraktet upprättats (Williamson, 1985). De förstnämnda är de sök- och 

förhandlingskostnader som uppkommer i samband med att företag lokaliserar en handelspartner 

och upprättar kontraktet.  

 

Sökkostnader  

Sökkostnader relaterar till de transaktionskostnader som uppstår för köparen och säljaren 

eftersom information om marknaden varken är fri, komplett eller lättillgänglig. Båda parter 

måste lägga resurser på att lokalisera eventuella kunder eller leverantörer för att ingå avtal. 

Information som samlas in måste även utvärderas och kulturskillnader samt andra barriärer kan 

ytterligare öka dessa kostnader (Williamson, 1985). Johansson och Siverbo (2011) skriver i sin 

artikel att mer fokus i sökprocessen bör läggas på att utvärdera ifall leverantören har rätt 

värderingar och kunskaper för att bli en bra framtida samarbetspartner.  

 

Förhandlingskostnader 

När en handlingspartner identifierats går företagen in i nästa fas där kontraktet upprättas. I 

denna fas uppkommer transaktionskostnader i form av förhandlingskostnader. Parterna måste 

komma överens om vad som specificeras i kontraktet och förhandla fram eventuella klausuler 

för att minimera risken vid eventuell opportunism hos motparten. (Williamson, 1985.).    
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Ex-post kostnader 

Enligt Williamson är ex-post kostnader de kostnader som uppstår efter det att kontraktet är 

upprättat, det vill säga kostnader förknippade med att säkerställa att det som avtalats också 

genomförs. Dessa kostnader kan ta flera former och innefattar: Kostnader som uppkommer när 

transaktioner driver iväg från vad som ursprungligen avtalats och kostnader som uppkommer 

när bilaterala försök görs för att rätta till eventuella ex-post avvikelser. Utöver det nämns 

kostnader som är kopplade till att lösa eventuella tvister som är förknippade med 

styrningsstrukturen samt kostnader för att säkerställa att åtaganden följs (Williamson, 1985). 

Williamson framhäver dock att ett ömsesidigt beroende mellan två parter har möjligheten att 

reducera dessa kostnader (Williamson, 1975). 

 

Den Fundamentala Transformationen 

Williamson skriver vidare om vad han kallar den fundamentala transformationen, vilket syftar 

till att förklara hur relationsspecifika tillgångar förändrar ett företags relation. Innan ett företag 

gör relationsspecifika investeringar finns ofta ett bredare spektra av alternativa handelspartners 

att välja från. Men när det väl investerats i relationsspecifika tillgångar blir företaget betydligt 

mer låst till en viss relation och har få eller inga alternativ kvar att välja mellan. Det är alltså 

denna omställning från att kunna förhandla med ett stort antal aktörer till att vara låst till en 

eller några få i sina förhandlingar som Williamson refererar till som den fundamentala 

transformationen för ett företag. Denna har en stor del i att förklara varför och hur quasi-ränta 

uppstår, något som förklaras senare. (Besanko, et al., 2017)  
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Antaganden inom TCE 

Två centrala antaganden inom transaktionskostnadsteorin är att alla är opportunistiska samt att 

deras val bygger på självintresse utan hänsyn till moral och att alla kontrakt är inkompletta på 

grund av bunden rationalitet då det är omöjligt att ta hänsyn till och specificera alla kommande 

tillstånd i framtiden (Besanko, et al., 2017). Enligt transaktionskostnadsteorin skall ett företag 

vertikalt integrera aktiviteter som de har möjlighet att utföra mer effektivt än marknaden 

(Besanko, et al., 2017). Teorin tar bland annat upp följande anledningar kring när det är lönsamt 

att använda sig av marknaden:   

• Företag på marknaden kan ha patent eller andra immateriella rättigheter som gör att de 

kan producera till en lägre kostnad. 

• När företag på marknaden kan utnyttja en större aggregerad efterfrågan och därmed 

producera mer effektivt på grund av realiserade skalfördelar. 

• Marknadsfirmor kan ha uppnått signifikanta inlärningseffekter genom att göra något 

under en längre tid vilket möjliggör för att producera mer effektivt och till en lägre 

kostnad. 

• Företag kan genom att utnyttja marknaden minska risken för agent- och 

influenskostnader som kan uppstå när företaget utför en aktivitet in-house. 

  

Företag som istället väljer en “make”-strategi och producerar något själva istället för använda 

sig av marknaden minskar såklart risken för opportunism som en följd av inkompletta kontrakt. 

En central del i transaktionskostnadsteorin är just det faktum att det är omöjligt att ta fram ett 

kontrakt som täcker alla tänkbara utfall något som förklaras av bunden rationalitet, svårigheter 

att mäta prestation samt förekomsten av asymmetrisk information. Osäkerheten kring dessa 

inkompletta kontrakt kan ge upphov till kostnader vilket Williamson beskriver så här:  
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“The cost of protecting oneself against the opportunistic behavior that is possible when 

contracts are incomplete” (Williamson, 1996).  

De två andra dimensionerna som påverkar transaktionskostnader är frekvensen av transaktioner 

samt relationsspecifiteten för resursen. En relationsspecifik tillgång är en tillgång som är 

kopplad till en specifik transaktion och inte kan omfördelas utan att en extra kostnad uppstår 

för företaget (Besanko et. al., 2017).  

Denna kostnad benämns quasi-ränta och motsvarar den förlorade intäkt företaget drabbas av då 

de tvingas använda sig av det näst bästa alternativet. En högre grad av relationsspecifika 

investeringar gör alltså företag mer beroende av en specifik relation. 

Företagets val mellan att producera själva eller använda sig av marknaden beror på frekvensen 

av transaktioner, kostnaden för dessa samt graden av relationspecificitet för resursen. En högre 

volym av transaktioner gör att det tidigare blir lönsamt för företag att vertikalt integrera en 

aktivitet då de bland annat kan utnyttja stordriftsfördelar i sitt eget utförande av aktiviteten 

(Besanko et al., 2017).  

 

Tillit 

För att nå framgång idag är det viktigt att kunna interagera med andra aktörer på ett hållbart 

och gynnsamt sätt. Mycket forskning har identifierat tillit som en kritisk faktor för att etablera 

samarbeten och partnerskap med andra företag (Blomqvist, 2002; Ford et al., 1988; Parkhe, 

1998; Sako, 1998). Det är även erkänt att tillit är en källa till hållbara konkurrensfördelar och 

en essentiell faktor för att förbättra prestationen inom verksamheten (e.g., Barney & Hansen, 

1994). Trots att det är fastställt att tillit är centralt inom affärsvärlden så finns det ingen 

vedertagen definition av tillit inom den akademiska sfären samt hur man på ett generellt sätt 

ska mäta och operationalisera det komplexa begreppet. Seppänen, Blomqvist och Sundqvist 

(2005) skriver att de empiriska studierna de har undersökt har alla stött på samma problem: 
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teorin baseras på den organisatoriska nivån av tillit medan mätningarna fokuserar på 

individnivå. Rousseau et al. (1998) föreslår att tillit bör vara ett koncept som undersöks på 

mesonivå (en analys som faller mellan mikro- och makronivån) genom att integrera 

psykologiska processer och gruppdynamik på mikronivå med ett makroperspektiv på de 

institutionella arrangemangen. Genom att integrera mikro- och makroperspektiven är det 

möjligt att få en mer holistisk bild av verkligheten. Svårigheten kan bli att avgöra gränsen 

mellan de två och skilja på individer och organisationer då individerna är en del av 

organisationen. Ytterligare en svårighet är att förståelse av tillit inom ekonomin blir en 

tvärvetenskaplig undersökning som ämnar att förstå tillit ur ett psykologiskt perspektiv 

parallellt med hur det påverkar ekonomiska transaktioner. Rousseau et al. (1998) nämner även 

tillitens kausala roll som problematisk då tillit kan agera som orsak, verkan eller fungera som 

moderator mellan två aktörer.  

 

Sako och Helper (1998) kombinerade ekonomiska, sociologiska och psykologiska teorier och 

definierade tillit som “...an expectation held by an agent that its trading partner will behave in 

a mutually acceptable manner.”. Zaheer et. al. (1998) hade en liknande definition som lyder: 

“Expectation that an actor can be relied on to fulfill obligations will behave in a predictable 

manner, and will act fairly when the possibility for opportunism is present.” Detta är den 

definition författarna kommer ta avstamp från då verkligheten visar på att det finns samarbeten 

mellan aktörer samtidigt som risken för opportunism ändå finns där. Vidare tror författarna att 

omfattande exploatering av externa aktörer bör leda till svårigheter att ingå samarbete i 

framtiden och således bör marknaden förebygga sådant beteende. Pålitlighet, förutsägbarhet, 

ömsesidigt beroende och integritet är vanligt förekommande dimensioner för att mäta tilliten 

mellan aktörer (Zaheer et al., 1998; Young-Ybarra & Wiersema, 1999; Aulakh et al., 1996) 

samtidigt som operationaliseringen mellan begreppen skiljer sig åt i undersökningarna.  
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Vår uppfattning är att tillit inte är en statisk egenskap utan fungerar dynamiskt och utvecklas 

över tid. Pålitlighet och förutsägbarhet kan tänkas vara mjuka värden kring hur företaget 

uppfattar den andra aktören medan ömsesidigt beroende kan mätas i form av procent av 

organisationens omsättning. Alla transaktioner bygger i viss mån på tillit, oavsett om det är tillit 

till den andra aktören eller tillit till att nationella institutioner kommer att medla i eventuell tvist, 

och är väsentligt för att ekonomin ska fungera. Utan risken för opportunism hade tillit varit 

överflödigt och i Tetra Paks fall existerar många samarbeten som genomsyras av ett beroende 

gentemot leverantörer. Det blir därför påtagligt att tillit bör vara väsentligt för Tetra Pak för att 

bedriva deras verksamhet.  

 

Tillit och transaktionskostnader 

Tillitens roll inom TCE är något som varit fall för ett antal studier. Enligt Barney och Hansen 

skulle tillitens roll kunna utgöra en förlängning av transaktionskostnadsteorin för att möjliggöra 

en mer strategiskt relevant analys utifrån teorin. Barney och Hansen beskriver tillit som en 

egenskap för relationen mellan handelspartners och särskiljer detta från pålitlighet som istället 

är en kvalitet hos en av parterna. Vidare menar de på att opportunism i mångt och mycket är 

motsatsen till just tillit. Tillit är ofta något som studeras på individnivå, men för att förstå det i 

affärsvärlden är det viktigt att också kunna se på det som en egenskap som kan finnas mellan 

två företag (Barney & Hansen, 1994). I sin studie gör Barney och Hansen just detta och delar 

in denna tillit mellan företag i tre olika former beroende på vilka förhållanden en relation 

befinner sig inom: 

Den första formen är weak-form trust vilket innebär en tillit som bottnar i att möjligheterna för 

opportunism är få och därmed även risken för att bli sviken. Den andra formen är Semi-strong 

form trust vilket är tillit som uppstår då det finns ekonomiska och sociala skyddsmekanismer 

som ekonomiskt bestraffar den som handlar opportunistiskt. Den tredje och sista formen som 
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beskrivs är Strong-form trust som existerar när en handelspartner agerar pålitligt eftersom det 

skulle vara att gå emot sina egna värderingar och principer att göra annorlunda (Barney & 

Hansen, 1994).  

Barney och Hansen ställer sig frågande till antagandet att alla kommer att agera opportunistiskt 

om chans uppstår. De menar istället att det är möjligt för företag att till viss grad avgöra 

pålitligheten hos framtida affärspartners och att alla affärspartners kommer ha olika benägenhet 

samt vilja att agera opportunistiskt. Därmed kan företag genom att hitta partners som inte är 

benägna att agera opportunistiskt utföra transaktioner utan lika stor kostnad för att skydda sig 

från opportunism. (Barney & Hansen, 1994) 

Enligt Dyer och Chu (2003) kan tillit sänka transaktionskostnader på olika sätt när en 

handelspartner lokaliserats. De nämner bland annat att parterna kommer spendera mindre tid 

på utarbetade kontrakt eftersom de har tillit till att motparten kommer agera rättvist. Som ett 

resultat behöver parterna inte ha klausuler för alla tänkbara scenarion i framtiden utan känner 

sig trygga med att rättvisa justeringar sker parallellt med hur marknaden förändras (Dyer & 

Chu, 2003). Följaktligen främjar tillit förhandlingarna genom att aktörerna agerar 

tillmötesgående, då parterna har en förväntan att motparten kommer att återgälda tjänsten i 

framtiden (Dore, 1983). Vetskapen om framtida transaktioner kan således vara källan till både 

tilliten och att aktörerna agerar tillmötesgående. Dyer och Chu teoretiserar en positiv 

korrelation mellan köparens pålitlighet och leverantörens benägenhet att dela med sig av 

information av två anledningar (Dyer & Chu, 2003). För det första, så kommer leverantörer 

känna större tilltro att dela med sig av information av känslig karaktär till kunder som anses 

pålitliga och således risken att informationen hamnar i fel händer är lägre (Aoki 1988, 

Nishiguchi 1994). För det andra, så leder brist på förtroende till att leverantörer medvetet inte 

delar med sig av potentiell relevant information som skulle underlättat eventuell 

problemlösning (Helper, 1991). 
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Operationalisering 

För att undersöka hur företagens val i förhållande till transaktionskostnadsteorin har vi tagit 

fram och operationaliserat variabler för de olika teoretiska dimensionerna:  

• Relationsspecificitet i vår undersökning definieras som hur pass bunden den produkt 

som leverantören tillhandahåller är till Tetra Pak, det vill säga hur pass beroende Tetra 

Pak och leverantören är av varandra i fråga om affärer. Denna variabel är svår att 

operationalisera i siffror men genom intervju och datainsamling bör vi kunna skapa oss 

en bild av hur relationsspecifik den är. Om produkters relations-specificitet är höga så 

är det enligt transaktionskostnadsteorin bättre för företag att vertikalt integrera. 

• Frekvensen mäts i hur ofta transaktioner sker mellan leverantör och köpare; om det sker 

tämligen ofta eller i stort omfång kan frekvensen anses som hög. Om företaget anses ha 

en hög frekvens skall det enligt teorin vertikalt integrera. 

• Osäkerheten mäts i hur pass säkra transaktionerna mellan leverantör och köpare är samt 

hur stor risk för opportunism som förekommer i transaktionen. Om osäkerheten är hög 

bör företaget enligt teorin istället vertikalt integrera. 

• Tillit är den fjärde faktorn som presenteras i denna studie. Denna avser den sociala 

relationen mellan leverantör och köpare och är baserad på upplevd tillit, hur länge 

samarbetet varat och hur tätt samarbetet är. Till skillnad från de andra faktorerna så bör 

en hög grad av tillit gentemot motparten leda till högre benägenhet att använda sig av 

marknaden. 
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METOD 
 

Följande avsnitt presenterar en redogörelse samt motivering för studiens utformning och 

genomförande. Inledningsvis presenteras valet av forskningsdesign, urval och 

forskningsinstrument vilket följs av en beskrivning av författarnas tillvägagångssätt samt hur 

data samlats in och analyserats. Avslutningsvis presenteras författarnas reflektioner kring 

studiens validitet och reliabilitet.  

 

Forskningsdesign 

Grundat på studiens syfte att undersöka hur faktorn tillit påverkar företags 

transaktionskostnader har det beslutats att genomföra en fallstudie (Bryman & Bell, 2011). I 

sin bok presenterar Bryman & Bell fem olika typer av fallstudier varav en av dessa är “The 

Revelatory Case”, vilken främst avser att undersöka ett nytt fenomen vilken tidigare forskning 

inte genomförts på. I denna studie är syftet att undersöka huruvida faktorn Tillit påverkar 

transaktionskostnader och Tetra Pak har valts som undersökningsobjekt att genomföra 

fallstudien på. Det teoretiska ramverk vi utgår ifrån är en väletablerad ekonomisk teori och i 

denna tar vi vårt avstamp för att sedan lägga till ytterligare en faktor i ekvationen. Bryman & 

Bell argumenterar för att de flesta enfallsstudier är att tolkas som Revelatory (=Avslöjande). 

Anledningen till detta är att ingen troligtvis tidigare genomfört en studie vilken undersökt 

tillitens påverkan på transaktionskostnader inom just fallföretaget Tetra Pak. Vidare 

argumenteras det i boken för att syftet med en fallstudie inte nödvändigtvis behöver vara 

huruvida resultatet går att generaliseras till att kunna appliceras på fler aktörer på marknaden 

utan snarare hur undersökningens resultat leder till en teori. Således är inte fokus för denna 

fallstudie att kunna generalisera till en allmängiltig teori utan avser förklara hur ytterligare en 

faktor har inverkan på transaktionskostnader inom fallföretaget Tetra Pak.  
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Trots detta kan resultatet som presenteras i denna studie ändå verka som en infallsvinkel i 

liknande situationer inom andra företag (Bryman & Bell, 2011). 

I många fallstudier är kvalitativa metoder mer lämpade att använda eftersom denna typ av 

undersökningar har för avsikt att undersöka ett specifikt fall mer djupgående än studier som 

avser kvantitativa undersökningar (Bryman & Bell, 2011). Denna fallstudie är inget undantag 

då även denna är djupgående i sin utformning med ett stort fokus på ett företag och deras 

leverantörsrelationer. Kvalitativa datainsamlingsmetoder tar hänsyn till de mjuka värden som 

finns att tillgå inom en studies ramar (Davidsson & Patel, 2003) och eftersom tillit är ett mjukt 

värde som är svårt att kvantifiera leder detta till en kvalitativ undersökning i form av 

semistrukturerade intervjuer med representanter från det valda företaget (Bryman & Bell, 

2011). Semistrukturerade intervjuer är att föredra framför icke strukturerade intervjuer i de fall 

där forskarna i början av sin undersökning har ett ganska tydligt fokus kring vad studien skall 

undersöka eftersom detta tillåter mer specificitet i studien och i intervjuerna. Redan i ett tidigt 

skede av studien fanns en uppfattning och ett relativt tydligt fokus kring vad studien skulle 

undersöka och med detta som anledning valdes att den empiriska datan skulle samlas in med 

hjälp av semistrukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2011).  

Två nämnvärda styrkor i att använda en kvalitativ forskningsdesign är dels närheten mellan 

forskare och forskningsprojekt samt att den data som samlas in är djupgående och förklarande 

(Bryman & Bell, 2011). Närheten mellan forskare och forskningsobjekt innebär att vi tar del av 

och fokuserar på det som de intervjuade berättar och därmed inte exkluderar deras egna 

synpunkter utan snarare lyfter fram dessa. Detta har dessutom inneburit att ytterligare 

användbar information framkommit än enbart den gällande de frågor som i förväg 

sammanställts.  

Samtidigt kan det argumenteras för att kvalitativ data öppnar upp för mer feltolkningar än den 

kvantitativa gör. Att sammanställa kvalitativ data innebär att tolkningar måste göras utifrån den 
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empiri som samlats in och det har därför varit av stor vikt att vi strävat efter en så hög 

objektivitet i våra tolkningar och bedömningar som möjligt.  

Vid val av forskningsansats har en abduktiv metod ansetts lämplig med utgångspunkt i teorin 

för att sedan applicera denna på den empiriska data som samlas in. En abduktiv 

forskningsansats syftar till att utgå ifrån en teori, testa på empirin för att sedan återgå till teorin 

(Bryman & Bell, 2011). Detta iterativa arbetssätt har tillåtit förståelse att växa fram efter hand 

som studien pendlat mellan teori och empiri och valet av fallstudie har möjliggjort för djupare 

förståelse och analys av det teoretiska området och dess problem. Vidare kan detta dessutom 

bidra till en större förståelse för hur teorin omsätts i praktiken (Bryman & Bell, 2011).  

 

Urval 

Studien utgår, som tidigare nämnt, från Williamsons transaktionskostnadsteori och valet av 

företag bottnar i att det är ett producerande företag med många leverantörer. Denna 

förutsättning innebar att studien inte nödvändigtvis var bunden till ett specifikt 

leverantörsförhållande utan kunde vara mer dynamisk i sin utveckling. Vi har även beslutat att 

använda oss av ett bekvämlighetsurval gällande val av företag som skulle undersökas på grund 

av dess tillgänglighet och geografiska närhet.  

Vidare har ett ändamålsenligt urval använts för att avgöra vilka individer som skulle vara 

passande respondenter i intervjuerna. Genom en dialog med representanter på Tetra Pak har det 

beslutats om vilka personer som varit bäst lämpade att intervjua baserat på deras relevans och 

kunskap inom forskningsområdet (Bryman & Bell, 2011). 

Studien har avgränsats till att omfatta ett företag och dess leverantörsrelationer och anledningen 

till varför endast Tetra Pak undersökts utgörs av två underliggande faktorer: 

1. Påverkan på studiens genomförbarhet. 

2. Integritet i studien. 
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Studiens syfte är att undersöka hur tillit påverkar Tetra Paks transaktionskostnader och den 

utgår således från deras perspektiv. Snarare än att fokusera på en specifik leverantörsrelation 

har en mer generell uppfattning varit ambitionen men trots det har avgränsningar gjorts i syfte 

att begränsa rapportens undersökningsområde. Vi ansåg att eftersom Tetra Paks perspektiv var 

det som skulle undersökas hade en intervju med en leverantör, även om den varit intressant, 

inneburit att studien blivit för bred, tappat sitt fokus och påverkat genomförbarheten negativt. 

Vidare har integritet spelat sin roll i utförandet då vi tagit del av viss information av relativt 

känslig karaktär vilken hade kunnat påverka tolkningen av den eventuella data som samlats in 

från en leverantör. Detta hade kunnat innebära att respondenterna varit mer restriktiva i sina 

svar om de vetat att vi därefter skulle ta denna information med oss och intervjuat en eller flera 

av deras leverantörer. 

Tetra Paks tre största affärsområden är förpackningstillverkning, processlösningar och 

reservdels-verksamheten, i den ordningen. Studien har avgränsats till att endast undersöka dessa 

tre områden eftersom vi ansåg att dessa tillsammans var tillräckligt stora för att skapa en 

helhetsbild av den totala verksamheten.  

Studien avgränsas även till att fokusera på den nordiska arbetsmarknaden och hur företaget 

förhåller sig till sina nordiska leverantörers. Det valda företaget är verksamt på en global 

marknad inom förpackningsbranschen och vi har valt att avgränsa oss till företagets synsätt och 

bortser således från perspektiv på samhällsnivå. Ambitionen har även varit att undvika 

individers personliga perspektiv för att försöka skapa oss en bild av Företagets perspektiv. Men 

som tidigare litteratur beskrivit så är det problematiskt eftersom insamlad primärdata kommer 

färgas av respondenternas egen bild.  
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Forskningsinstrument 

Den empiriska datan samlades in genom intervjuer med lämpliga respondenter inom Tetra Pak. 

Intervjuerna bestod av 45 minuter till en timme långa semistrukturerade intervjuer där 

respondenterna fick besvara de frågor som ställdes samtidigt som vi kunde ställa följd- och 

sonderingsfrågor.  

En svaghet i att genomföra semistrukturerade intervjuer är att resultatet av dessa inte är lika lätt 

att tolka och bearbeta som kvantitativ data är (Bryman & Bell, 2011). Eftersom det i en intervju 

tas vara på mjuka värden, ord och uppfattningar, var det viktigt för oss att fokus lades på att i 

sammanställningen av empirin vara så objektiva som möjligt gällande tolkandet av datan. För 

att minska risken för missuppfattning har gruppens samtliga deltagare befunnit sig på platsen 

för intervjuerna och har tagit del av samma information. För att ytterligare minska risken har 

även intervjuerna spelats in för att vid ett senare tillfälle transkriberas där författarna återigen 

fått möjligheten att uppleva intervjuerna (Bryman & Bell, 2011). Gällande transkribering har 

samtliga intervjuer transkriberats två gånger, först en gång av en gruppmedlem för att sedan 

genomföras ännu en gång av en annan gruppmedlem för att vidare motarbeta misstolkningar 

och missuppfattningar.   

Kritik har riktats mot kvalitativa forskningsmetoder i sin helhet där det hävdas att de påverkas 

av det forskarna väljer att lyfta fram och lägga vikt på (Bryman & Bell, 2011). Kritiken trycker 

även på att kvalitativa forskningsmetoder är subjektiva i sitt utformande där relationen mellan 

forskare och respondent kan vara ett störande moment i studien och dess syfte. För att ta höjd 

för detta, i den mån det är möjligt, har ett genomgående fokus i studien varit att sträva efter hög 

objektivitet i utförandet. Till studiens fördel har intervjuerna skett vid enskilda tillfällen med 

personer som sedan tidigare varit okända för samtliga gruppmedlemmar och någon relation som 

kritiken syftar till har således inte varit etablerad sedan tidigare och har heller inte under 
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studiens gång kunnat etableras. Detta innebär att en existerande relation mellan forskare och 

respondent inte kunnat störa objektiviteten under intervjuerna.  

 

Tillvägagångssätt 

I studiens tidiga skede genomfördes en litteratursökning för att bredda kunskapen om ämnet 

och skapa en bredare överblick. Sökningen innefattade främst vetenskapliga artiklar vilka 

hanterade ämnen som Transaktionskostnadsteorin, Ex ante- och Ex post-transaktionskostnader, 

och Tillit. För detta ändamål användes LUBsearch och Google Scholar och sökningarna ledde 

till nya informationskällor. Allteftersom växte en frågeställning fram genom studerande av den 

insamlade teorin och de vetenskapliga artiklarna. Baserat på den typ av studie som valdes att 

genomföras bestämdes det att den empiriska insamlingen skulle ske genom en kvalitativ metod 

eftersom den av forskare och oss ansågs vara bäst lämpad för ändamålet. De resultat som 

studien erhållit har analyserats tillsammans med de teorier som presenterats för att kunna dra 

slutsatser och besvara forskningsfrågan.  

 

Datainsamling  

Primärdatan har samlats in genom semistrukturerade intervjuer vilka genomfördes med 

personer som innehar lämpliga positioner inom Tetra Pak samt hade möjlighet att svara på de 

intervjufrågor som i förväg sammanställts (Lundahl & Skärvad, 2016).   

Studiens datainsamling initierades genom försök att etablera en kontakt med ett företag som 

var lämpligt att undersöka för att besvara frågeställningen. Valet av företag baserades därför på 

hur de arbetade med leverantörer och om de hade en möjlighet att vertikalt integrera en eller 

flera av sina leverantörer. Möjlighet att vertikalt integrera innebar för författarna resurser och 

kapital att genomföra en sådan investering, vilket Tetra Pak ansågs inneha. För att skapa en 

kontakt med företaget och lokalisera intervjuobjekt genomfördes ett flertal telefonsamtal till 
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personer inom företaget. Dessa kopplade i sin tur ihop oss med personer vilka ansågs vara 

lämpliga intervjuobjekt för studien och intervjutillfällen planerades in.  

Intervjuerna är semistrukturerade vilket innebär att respondenterna fått möjligheten att svara 

mer öppet och anpassa sina svar efter vad de anser vara centralt för att besvara frågan (Lundahl 

& Skärvad, 1999). Detta har öppnat upp för och inneburit att mer information kunnat erhållas 

än genom exempelvis en enkät. Trots att ett mer öppet närmande i intervjuform är att föredra 

har vi varit försiktiga med att göra intervjuerna allt för öppna då en viss form av struktur ändå 

är nödvändig för att bibehålla fokus och riktning på intervjun i fråga (Bryman & Bell, 2011). 

Sekundärdata har samlats in i form av tidigare studier, artiklar och teorier gällande 

transaktionskostnad och beslutsfattares strategier i affärsverksamheten. Genom att använda oss 

av ett snöbollsurval vid sökning av artiklar, via plattformar som Google Scholar och 

LUBSearch, har vi funnit ytterligare användbara artiklar som hjälpt studien att utvecklas. 

Sekundärdata i form av företagsinformation och företagshistoria har även legat till grund för 

utformandet av studien, främst hämtad från medier som affärspress och fallföretagets hemsida.  

 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är två kriterier som används för att bedöma kvaliteten på en 

forskningsstudie (Bryman & Bell, 2011). Reliabiliteten behandlar huruvida det framtagna 

resultatet är generaliserbart medan Validiteten representerar till vilken grad resultatet av studien 

är tillförlitligt det vill säga om resultatet är sanningsenligt. När steget tas från en kvantitativ 

forskningsmetod till en kvalitativ sådan, sker även en förändring i fråga om validitet och 

reliabilitet (Bryman & Bell, 2011). LeCompte & Goetz presenterar i en artikel från 1982 intern 

och extern reliabilitet och validitet gällande etnografiska forskningar. 
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Reliabilitet 

Reliabilitet ser lite annorlunda ut än den som syftas på i kvantitativa studier då den generellt 

avser att en studie eller ett test skall uppvisa samma resultat efter upprepade prövningar.  

Enligt LeCompte & Goetz (1982) handlar den interna reliabiliteten om huruvida en författares 

uppfattningar och tolkningar i en undersökningsgrupp ligger i linje med de andra författarnas 

uppfattningar och tolkningar i samma grupp. Eftersom författarna i denna grupp består av tre 

studenter som studerar samma kandidatämne och har en tämligen likasinnad världsbild har det 

inneburit en styrka i fråga om tolkning av det insamlade materialet. En mer heterogen grupp 

hade dock kunnat bidra med fler perspektiv, vilket eventuellt kunnat främja diskussionen.  

I kvalitativa studier handlar den externa reliabiliteten om huruvida studien går att replikera, 

alltså om den uppvisat samma resultat om studien genomförts ytterligare en gång (LeCompte 

& Goetz, 1982). Kritiken som riktats mot detta kriterium i kvalitativa studier är att affärsvärlden 

ständigt är föränderlig och dynamisk i sitt utformande vilket innebär att omständigheter och 

förutsättningar förändras över tid. För att öka chansen för replikering har samtliga 

intervjufrågor i förväg skickats till respondenterna samt bifogats under bilagor i denna studie 

(Bryman & Bell, 2011). Ett problem för replikerbarheten är just att intervjuerna varit 

semistrukturerade vilket medfört följdfrågor samt att respondenterna kunnat svara öppet och 

lämnat en del utrymme för tolkning från vår sida. För att motarbeta detta har samtliga intervjuer 

spelats in och transkriberingen har genomförts två gånger av två olika författare för att 

säkerställa att det som skrivits ned och tagits med i empirin verkligen är det som respondenten 

sagt och menat. 
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Validitet  

Validitet i kvalitativa studier skiljer sig, även den, från de i kvantitativa eftersom validitet i 

grund och botten handlar om till vilken grad det som studien ämnade att mäta verkligen mäts. 

I en kvalitativ forskning handlar den interna validiteten istället om hur väl den insamlade 

empirin kan representera den sanna verkligheten (LeCompte & Goetz, 1982). I undersökningen 

som genomförts har fokus legat på Tetra Paks tre största verksamhetsområden 

förpackningstillverkning, processlösningar och reservdels-verksamheten. Att undersöka dessa 

tre har inneburit en djupare förståelse för Tetra Pak som företag och vi anser detta vara 

tillräckligt för att skapa en rättvis helhetsbild av verksamheten. Det hade varit önskvärt att 

intervjua fler personer på tillverkningssidan för att ytterligare bredda förståelsen och öka den 

interna validiteten just på den fronten men i helhet står gruppen fast vid att det som presenteras 

i studien är en korrekt tolkning av den verklighet som observerats. 

Extern validitet enligt LeCompte & Goetz (1982) handlar om hur väl resultatet av en studie går 

att generaliseras och appliceras i en annan social miljö, ett annat företag eller organisation 

exempelvis. Kritiken de riktar mot denna i just kvalitativa studier är att forskare överlag har en 

benägenhet att använda sig av fallstudier vilket innebär att de är väldigt riktade och fokuserade 

på ett specifikt fall vilket i regel gör det svårt att generalisera resultatet. Denna studie är inget 

undantag för denna kritik då Tetra Pak är ett relativt unikt och stort företag som utgjort studiens 

hela fokus. Med detta i åtanke kan resultatet från denna studie ändå i viss mån ge indikationer 

på att liknande företag med flera leverantörer och långa leverantörsförhållanden arbetar på 

samma sätt i fråga om tillit. I sin helhet är studien ändock en fallstudie på Tetra Pak och ämnar 

främst förklara deras leverantörsförhållanden vilket innebär att en generalisering av resultatet 

och teorin som lyfts fram till övergripande del inte är möjlig. Således överensstämmer kritiken 

LeCompte & Goetz (1982) presenterar även på denna studie. 
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EMPIRI 

Följande empiriska avsnitt inleds med en presentation av fallföretaget Tetra Pak och studiens 

intervjuobjekt följt av en sammanställning av primärdatan som samlats in från studiens 

intervjuer. För att göra materialet mer överskådligt har det insamlade materialet delats in i 

teman relaterade till tillit och transaktionskostnader. 

 

Tetra Pak  

Tetra Pak grundades i Lund 1951 av Ruben Rausing och presenterade under samma år sitt första 

förpackningssystem för pressen. Företaget har idag vuxit till en världsledande aktör inom 

förpackningsindustrin och under 2016 såldes över 188 miljarder Tetra Pak förpackningar 

världen över (Tetra Pak, 2018). Tetra Pak är ett av tre företag i Tetra Laval Group tillsammans 

med Delaval och Sidel och koncernens huvudkontor ligger i Lausanne, Schweiz. Trots 

företagets stora tillväxt har Tetra Pak valt att behålla sitt centrallager i Lund och väldigt mycket 

av deras material samt reservdelar går fortfarande först hit innan det fördelas över deras lager 

världen över. Idag omfattar Tetra Paks verksamhet betydligt mer än bara förpackningar för 

flytande livsmedel; företaget arbetar idag mot ett bredare spektrum av produkter inom 

livsmedelsindustrin och förser sina kunder med förpacknings- samt processlösningar.  

 

Nedan presenteras samtliga intervjuobjekt som studiens empiri baserats på tillsammans med deras 

positioner och sammanlagda tid inom företaget. 
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Oavsett sin starka marknadsposition inom förpackningsindustrin så är det en bransch som 

karaktäriseras av stor konkurrens vilken även påverkas kraftigt av förändrade kundpreferenser 

och konsumtionsmönster. Fredrik Carlström, Technology Manager inom Paper Technology, 

arbetar inom en grupp vilken ansvarar för all leverans av material till pappersförpackningar. 

Carlström arbetar inom kartongdelen och är tekniskt ansvarig för de specifikationer Tetra Pak 

har gentemot leverantörer som Stora Enso och BillerudKorsnäs. Han förklarar vikten av att 

agera efter förändrade kundpreferenser och nämner bland annat hur en större medvetenhet kring 

plastens miljöpåverkan fått företaget att byta ut detta i vissa produkter:  

 

“Ja det försöker man ju göra, men plast till exempel, det är en sak som har blommat upp väldigt 

starkt här med nedskräpning i haven... Där har man tydligt gått ut från Tetra Pak och sagt att 

vi ska börja producera sugrör av papper istället för plast. Och det kommer ganska snabbt tagna 

beslut.” 

 

Tetra Pak är väldigt tydliga med att hållbarhet är en viktig faktor i företagets utveckling och 

jobbar hela tiden med att hitta nya sätt för att uppfylla marknadens skiftande förväntningar. De 

framhäver vikten av att förstå kunders skiftande behov, kunna förse världens växande 

befolkning med mat samtidigt som Tetra Pak måste jobba med att utveckla innovativa 

miljölösningar som är hållbara på sikt (Tetra Pak, 2018). De är även tydliga med att deras ansvar 

sträcker sig längre än det egna företaget och jobbar därför aktivt med att integrera sitt 

hållbarhetstänk i hela värdekedjan. Tetra Pak samarbetar tätt med sina leverantörer för att 

minimera miljöpåverkan och identifiera effektiviseringar i deras verksamheter (Tetra Pak, 

2018).  
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Denna bild bekräftas genomgående av respondenterna; att ha täta samarbeten för att driva 

utvecklingen framåt tillsammans är något som är centralt för hela Tetra Paks verksamhet, inte 

minst i relationerna med stora leverantörer. Technology Manager framhäver vikten av att ha 

förståelse för leverantörers möjligheter och begränsningar för att tillsammans komma på 

lösningar: 

“... det är väl en filosofi bland många av våra höga chefer hos Tetra Pak, att jobba med 

leverantörsrelationer är väldigt viktigt. Att ha goda relationer, framförallt när det är så här 

stora volymer som står på spel.” 

 

Vidare berättar han att det är viktigt att leverantörerna är lyhörda och nyfikna för att kunna 

förstå vad det egentligen är Tetra Pak behöver. Produktegenskaper som är lätta att beskriva i 

form av testmetoder och specifikationer är lätta att producera efter men det finns inte alltid 

testmetoder för att kontrollera alla krav och detta leder naturligt till att ett tätt samarbete blir 

essentiellt för att utröna rätt produktionssätt. Att leverantörerna har resurser och kapacitet för 

att tillmötesgå Tetra Paks krav är såklart viktigt och på tjänstesidan har en konsolidering av 

leverantörer skett. Peter Jansson, Global Category Manager med ansvar för alla de tjänster och 

services som Tetra Pak köper in, berättar att de skalat ner på antalet leverantörer inom några 

områden. Han berättar hur de bland annat nyligen reducerat antalet leverantörer från ett 50-tal 

till fyra leverantörer vid installation av mjölkkartongsmaskiner. Genom att undersöka sin 

leverantörsbas och dela in företagen i vilka geografiska områden de kunde leverera till kunde 

de sedan utröna vilka företag de skulle samarbeta med samtidigt som företagen i viss mån 

överlappade så att de ändå kunde agera back-up till varandra. Global Category Manager: 
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“De här bolagen vi tagit in har ju gått ifrån små källarföretag med 1-5 personer till företag 

som är större än Tetra Pak. Vissa har 40 000 anställda och sådär så att de har ju kapaciteten 

då kan man säga.” 

 

Anledningen bakom beslutet var bland annat att bygga upp långsiktiga relationer med större 

företag för att möjliggöra ett konstruktivt samarbete. Strategin är att gemensamt ha 

utvecklingsplaner för att kostnadsminimera och effektivisera lösningar. Ett annat exempel han 

lyfter fram är på konsultsidan där Tetra Pak gått från att ha 800 olika leverantörer till 1 

konsultmäklare för att på sikt bygga upp en sammanflätad långsiktig relation. Just långsiktighet 

är något som Tetra Pak tidigt insåg var en grundpelare för att bli framgångsrika. Samarbetet 

med Stora Enso har existerat ända sedan uppstarten av Tetra Pak samtidigt som respondenterna 

ser det som en del av Tetra Paks framtid. Technology Manager:  

 

“Ja och det är väl därför det har fungerat historiskt för det finns ett ömsesidigt beroende och 

båda gynnas av att samarbeta. Långsiktighet tror jag har varit ett ledord för Tetra Pak, för de 

som äger och har ägt Tetra Pak är långsiktighet viktigt.” 

 

Greger Rosenberg, Supply Chain Manager och ansvarig för ett tiotal leverantörer globalt, 

berättar att tillit är ett måste i leverantörsrelationer och att samarbete är en kritisk faktor till 

framgång. Han berättar även att det inte är någon skillnad i tillit mellan svenska företag och 

företag från andra länder. Det finns dock vissa skillnader mellan leverantörer i olika länder men 

dessa beror främst på landets kultur, vilken världsdel landet ligger i och politiken i det landet.  

Per Samberg, Inbound Quality Investigator på reservdelslagret, ansvarar för och har kontakt 

med ca 100 leverantörer inom Tetra Paks reservdels-verksamhet, berättar i sin tur att han inte 

tror att de har någon leverantör de inte litar på eftersom det är en förutsättning för att samarbeten 
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ska fungera. Tetra Pak måste kunna lita på att leverantörerna levererar och redan innan 

samarbeten inleds filtreras utbudet med hjälp av tester och krav. Även Technology Manager 

framhäver tillitens roll i leverantörsrelationer med pappersbruken. Eftersom företagen dagligen 

jobbar med att driva frågor framåt och försöka förstå varandras problem så menar han att det är 

centralt att båda parter lever upp till sina åtaganden. Han berättar även att samarbeten utvecklas 

över tiden. Han tror att företagen jobbar tätare ihop idag än tidigare och att en ambition är att 

utöka detta samarbete ytterligare för att bättre fånga upp och förstå kvalitets-störningar. Vidare 

tror han att en lösning på detta hade kunnat vara att integrera leverantörskedjan med Tetra Paks 

process mer än idag samtidigt som Tetra Pak måste ha förståelse för leverantörernas perspektiv 

och genom dialog föra utvecklingen framåt. Diverse integrerade system är en lösning för att 

fördjupa samarbetet och det finns en del datorsystem på leverantörssidan som underlättar 

arbetet. Det finns bland annat ett integrerat logistiksystem som tillhandahåller 

informationsflödet kring leveranser mellan pappersbruken och Tetra Pak. Technology 

Manager: 

 

“Så att på leverantörssidan, Supply Chain, är det lite datorsystem som hjälper oss. Men det 

kommer, nästa steg är då kvalitetsdata. Att få in mer kvalitetsdata från producenterna i våra 

konverteringsfabriker.” 

 

2014 lanserade BillerudKorsnäs i samarbete med företaget NetRelations ett komplett 

samarbetsverktyg med funktioner och innehåll för ökad tillgänglighet, kommunikation och 

interaktivitet. Plattformen ger Tetra Paks fabriker realtidsinformation om bland annat 

fabrikernas prognoser och lagerstatus (NetRelations, 2014). Den högre graden av service och 

tillgänglighet som plattformen har medfört har lett till mycket positiv feedback och 

uppskattning från Tetra Paks håll (Tetra Pak, 2018).  
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“Vi tittar ju på hur man ska kunna använda data då egentligen i någon form av digitalisering 

och återigen då koppla ihop kvalitetsdata hos våra leverantörer med kvalitetsdata i våra 

fabriker. Och då kan man med hjälp av att samköra det på något sätt för att lära sig mer om 

vad som påverkar det ena eller det andra och då kan man förbättra kvaliteten ute hos våra 

kunder.” 

 

Ömsesidigt beroende  

Tetra Paks leverantörsnätverk är oerhört stort och komplext vilket innebär att alla 

leverantörsrelationer inte kan behandlas på samma sätt. BillerudKorsnäs och Stora Enso är två 

exempel på leverantörer som är centrala för Tetra Paks verksamhet och måste behandlas 

speciellt. Technology Manager förklarar att om leveranserna från stora pappersbruk stryps så 

tar det inte lång tid förrän det blir tunt med kartong eftersom Tetra Pak har väldigt optimerade 

lagernivåer. Anledningen är främst att det är en kostnadsfråga då det är väldigt kostsamt att 

bygga upp för stora buffertlager. Tetra Paks fyra största leverantörer av kartong står för ungefär 

80 % av företagets sammanlagda kartonginköp samtidigt som Tetra Pak står för över 50 % av 

exempelvis Stora Ensos kartongförsäljning. Totalt sett har företaget 14 olika leverantörer av 

kartong placerade världen över av två anledningar: dels för att ledtiderna hade varit för långa 

om de skulle beställt från andra sidan världen och dels för att hållbarhetstänket genomsyrar hela 

Tetra Pak. En säkerhetsåtgärd från Tetra Paks sida är att de olika leverantörerna har en del 

gemensamma kvaliteter som de kan producera så det är möjligt att flytta volymer mellan 

bruken, dels som konkurrensfördel men även för att säkerställa leveranserna till fabrikerna. 

Technology Managern: 

 

“I och med att vi har flera olika leverantörer till de stora kvaliteterna och det händer någonting 

hos den ene så måste vi kunna ta från den andra. Men långvariga stopp är ju svårt.” 
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Han fortsätter med att framhäva att företagen är beroende av varandra och att detta möjliggör 

för leverantörer att göra stora investeringar eftersom det är så pass hög volym att fördela ut de 

fasta kostnaderna på. En ytterligare fördel med beroendet är att det skapar ett gemensamt fokus 

på var resurser ska läggas så länge företagen har en gemensam syn på prioriteringar. Om 

företagen plötsligt har alltför olika värderingar på vad som är viktigt så kan det bli problem för 

båda parter. Beroendet kan dock även medföra risker, något som Tetra Pak fick uppleva under 

2010 då facket Pappers gick ut i strejk. Situationen var nära att försätta Tetra Pak i ett kritiskt 

läge när kartongleveranserna ströps, något som gjorde att de valde att se över sin 

försörjningsstrategi (Dagens Industri, 2010). Att vertikalt integrera denna funktion är dock inget 

som Tetra Pak idag har planer på och Technology Manager hänvisar till ett tidigare bruk i 

Svetogorsk, Ryssland, som Tetra Pak förvärvade vilket senare visade sig vara en dålig affär: 

 

“Nej man har ju gjort det, under början/mitten av 90-talet ägde man det här ryska bruket. Och 

det var ingen vidare affär för Tetra Pak så det har man nog lagt på is.” 

 

Strategin var snarare att se över var deras olika kvaliteter tillverkades så att om problem uppstår 

i en del av världen så ska en leverantör i en annan del av världen ha möjlighet att tillhandahålla 

den kvaliteten. Samarbetena med pappersbruken är något som funnits med sedan start och deras 

långsiktiga relation är en central del av Tetra Paks framtid. För att täcka upp ökade volymer 

finns det heller ingen plan på att ta in nya leverantörer utan snarare att deras befintliga 

leverantörer investerar i ökad produktionskapacitet. Stora Enso har nyligen investerat i en ny 

fabrik i Kina och BillerudKorsnäs håller på att bygga en i Gruvön. Technology Managern 

berättar att bygget i Gruvön kommer kosta 7-8 miljarder för BillerudKorsnäs och Tetra Pak 

lämnar på sin höjd garantier på att de ska köpa material från fabriken i framtiden och bistår 

således inte med monetära medel. Det ömsesidiga beroendet framställs som något positivt men 
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för mindre leverantörer som är beroende av Tetra Paks verksamhet kan det innebära risker. 

Global Catergory Manager berättar att på tjänstesidan innebär leverantörer som är alltför 

beroende av Tetra Pak en av deras största identifierade risker och de arbetar kontinuerligt med 

att minska dessa, något som även gäller inom reservdels-verksamheten. Vidare förklarar han 

att det finns en strävan att inte utgöra mer än 40 % av en leverantörs kundbas; om företag är för 

beroende av Tetra Pak och behovet från Tetra Paks sida skiftar så kan det vara slutet för 

leverantören. Om leverantörer går i konkurs så måste Tetra Pak lokalisera nya leverantörer, 

något som kan vara väldigt tidskrävande. Global Category Manager framhäver också att om 

Tetra Pak står för över 40 % av ett företags omsättning så är det logiska tillvägagångssättet 

oftast att köpa upp och integrera leverantören då en betydlig del av kostnaderna, i denna 

situation, består av främst overhead-kostnader. Detta är något som varierar beroende på hur 

viktig leverantören är för Tetra Pak.  

 

Vertikal integration  

Som ett globalt världsledande företag så har Tetra Pak resurserna att genomföra förvärv och det 

är något som präglat Tetra Paks historia (Tetra Pak, 2018). Benägenheten att vertikalt integrera 

skiljer sig åt avsevärt mellan Tetra Paks olika affärsområden och som tidigare nämnt så är det 

idag på papperssidan inte aktuellt men Global Category Manager berättar att det är centralt 

inom processingsidan. Han förklarar också att Tetra Pak inte främst växer organiskt utan 

strategin är att växa genom uppköp och det finns därför en egen M&A-avdelning som behandlar 

detta. På reservdelssidan ser det helt annorlunda ut där Tetra Pak istället har alla reservdelar 

outsourcade och agerar likt en grossist gentemot sina kunder. Lars Forslund, Supply Chain 

Manager ansvarar även han för ett tiotal leverantörer världen över, berättar också att 

affärssystemet i regel endast tillåter en leverantör per respektive reservdel. Beslutsfattandet 

kring de kritiska leverantörerna av exempelvis papper ligger på en central inköpsorganisation i 
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Schweiz medan det på tjänstesidan sker mer lokalt fattade beslut. Han fortsätter dock med att 

berätta att det sker en centralisering för att få en bättre överblick över verksamheten och 

konsolidera antalet leverantörer.  

 

Transaktionskostnader 

Respondenterna betonar vikten av att kontrollera kvaliteten på de varor som kommer in till 

Tetra Pak. Technology Manager berättar bland annat hur Tetra Pak regelbundet går igenom 

kvalitetssorter på papper med sina leverantörer för att se till att deras kvalitetskontroll håller 

rätt standard. Tetra Pak gör även granskningar hos sina leverantörer av papper där deras rutiner 

ses över och kvaliteten säkerställs. Även Inbound Quality Investigator berättar om hur 

kvaliteten kontrolleras hos sina leverantörer av reservdelar. Bland annat ges varje leverantör ett 

scorecard per kvartal där olika kvalitetsparametrar mäts, vilket är något som ges stort fokus och 

leverantörer som visar röda siffror riskerar att bytas ut om ingen åtgärd vidtas. Vidare beskriver 

han hur Tetra Pak bland annat tittar på vilken tillgänglighet leverantörer ligger på: 

 

”Vi vill att de ska ligga på 96 % tillgänglighet, ligger de under det så, varför gör ni det? Ligger 

de på 97 % så är det bra, fortsätt så. Men den här lilla procentsatsen sämre, det kan slå rätt 

mycket på hela verksamheten just på de delar som de levererar till oss.” 

 

Det framgår tydligt att kvalitetskontrollen är en viktig del av verksamheten och Technical 

Managern uppskattar att en anställd på papperssidan lägger ungefär 20 % av sina arbetstid på 

direkt kvalitetsarbete mot leverantören, där data kontrolleras och specifikationer upprättas och 

underhålls. Han berättar att Tetra Pak köper ca 2 miljoner ton kartong per år världen över och 

betonar vikten av att kunna säkerställa god kvalitet när så stora volymer hanteras. Vidare 
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förklarar han hur dessa stora volymer är något som gör att reklamationer kan bli väldigt 

kostsamma: 

 

”Ja, reklamationer är ju ofta kostsamma och det är ju stora volymer det handlar om där. En 

kartongproduktion som har gått fel i ett dygn det är ju kanske tusen ton kartong så det är ju 

jättemycket pengar involverat.” 

 

Våra respondenter förklarar även vad som är viktigt när Tetra Pak söker efter och väljer nya 

leverantörer.  

Enligt Inbound Quality Investigator så läggs fokus först och främst på vilken kundbas 

leverantören har idag och här framhäver han att just ryktet kan spela en stor roll. Genom att 

höra sig för hos andra kunder kan de ofta bilda sig en uppfattning kring om leverantören kan 

vara en intressant framtida samarbetspartner för Tetra Pak. Han fortsätter med att berätta hur 

det i reservdels-verksamheten finns personer som kontinuerligt ser över leverantörskedjan för 

att leta efter kostnadsreduceringar och hur de går tillväga: 

 

”Kanske inte byta ut en hel leverantör men om en leverantör tillverkar en produkt och vi köper 

den för 100 EUR så kan vi ju undersöka konkurrenter till denna och höra om de kan producera 

en likadan produkt med samma egenskaper till en lägre kostnad och de säger ja, så går det. 

Det är en del av våra Supply Managers arbete att hitta kostnadsreduceringar där vi betalar för 

mycket för delar.” 

 

I intervjuerna framgår det också hur Tetra Pak är noga med att deras samarbetspartners har en 

sund värdegrund, en Supply Chain Manager menar att det ställs krav på att företag ska stå för 

en liknande värdegrund som Tetra Pak för att samarbete ska initieras. Även Technology 
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Managern lyfter fram hur det är viktigt att företagen står för liknande värderingar och att 

samarbeten inte upprättas med företag som inte arbetar i linje med Tetra Paks värdegrund.  

 

Samarbeten  

Att dela med sig av information till externa aktörer medför alltid en risk då det kan innebära att 

information hamnar i fel händer. Samtidigt så är det nödvändigt för Tetra Pak att dela med sig 

av information för att leverantörerna ska förstå vad det är Tetra Pak efterfrågar. Inbound Quality 

Investigator förklarar att inte alla leverantörer har tillgång till information av känslig karaktär 

men att nyckelleverantörer har tillgång till ritningar och Tetra Paks system för att underlätta 

samarbetet. Han ser ingen större risk för att leverantörerna skulle utnyttja situationerna då 

företagen har en ambition att fortsätta samarbetet med Tetra Pak. Även på papperssidan sker 

ett ömsesidigt informationsutbyte för att driva utvecklingen framåt på bästa sätt och att förenkla 

problemlösning. För att undvika transaktionskostnader i sina leverantörsrelationer blir det 

tydligt under intervjuerna hur Tetra Pak aktivt jobbar med sina leverantörer för att kunna 

etablera bra samarbeten. Inbound Quality Investigator berättar bland annat om hur Tetra Pak 

har en leverantör i Mellansverige som de tidigare hade mycket problem med. Detta ledde till 

ett studiebesök där de kunde uttrycka sitt missnöje men även vara tydliga med att fråga kring 

hur Tetra Pak kunde bistå för att minska den upplevda problematiken, något som mynnade ut i 

en gemensam lösning som lett till att relationen idag fungerar nästintill friktionsfritt. Han lyfter 

fram hur Tetra Pak försöker arbeta tätare med leverantörer som sitter på specifik kunskap om 

delar i produktionen för att bland annat bättre kunna utbilda sina egna tekniker. Det blir tydligt 

att leverantörerna ofta är positivt inställda till att hitta gemensamma lösningar genom dialog 

och han framhäver även att det är av stor vikt att samarbetet med leverantörerna fungerar väl:  
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”De ska ju hjälpa till och i många fall kan det vara så att de vet om och har rätt bra koll på 

vilken utrustning det ska sitta i en maskin. De hittar lösningar och tips som kanske ingen annan 

känner till, det är väl den assistansen man vill ha i de här kritiska situationerna som uppstår.” 

 

Technology Manager trycker också han på vikten av täta samarbeta och menar att det är en 

nödvändighet då mätmetoder och andra verktyg inte är tillräckligt för att beskriva alla krav 

företaget har. Vidare menar han att det finns en stor utvecklingspotential i sina samarbeten på 

papperssidan i och med digitaliseringen. Exempelvis försöker de på ett bättre sätt integrera 

systemen med sina leverantörer för att förenkla och förbättra kontrollen av den kvalitetsdata 

som kommer in. Detta är något han menar kan vara viktigt för att öka förståelsen för vad som 

påverkar vad och i slutändan förbättra kvaliteten för Tetra Paks kunder. Han är tydlig med att 

samarbeten är något som pågår kontinuerligt mellan Tetra Pak och deras leverantörer av papper: 

 

”Det pågår kontinuerligt samarbeten på alla nivåer på företagen, framförallt med de här 

BillerudKorsnäs och Stora Enso, d.v.s. stora företag till oss.” 

 

Trots de nära relationerna med sina pappersbruk så har det historiskt sett inte funnits mycket 

förflyttning av humankapital mellan företagen, något som han själv tycker är förvånansvärt. 

Inbound Quality Investigator fick frågan om avtalen med större leverantörer ser annorlunda ut 

från de avtal med mindre leverantörer varpå han svarade att det inte var mycket som skilde 

dessa åt. En av de mest märkbara skillnaderna är hur priserna i kontrakten skiljer sig åt. 

Samarbetet med Alfa Laval är unikt då det existerat genom hela Tetra Paks historia samtidigt 

som Tetra Pak tidigare ägde företaget och idag äger cirka 30 % av företaget. Relationen och 

deras samarbete har medfört högt rabatterade priser för Tetra Pak och speciella åtaganden från 

Alfa Lavals sida. 
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Relationsspecificitet 

Tetra Pak arbetar med relationsspecifika investeringar på olika sätt beroende på vilken del av 

företaget som undersöks. Technology Manager berättar att han inte kan minnas någon 

gemensam materiell investering med pappersbruken. Fokus ligger istället främst på 

gemensamma satsningar på forskning och utvecklingsprojekt. Projekten utgörs till stor del av 

innovationer och gemensamma rättigheter som Tetra Pak och pappersbruken äger. Technology 

Manager förklarar att det är centralt att titta på vem som äger informationen då gemensamma 

rättigheter innebär restriktioner i form av hur och med vem informationen får delas. Till följd 

av detta är det inte möjligt för Tetra Pak att ta med sig gemensamt framtagna innovationer till 

andra leverantörer för att implementera eventuella förbättringar. Från intervjuerna framgår det 

att Tetra Pak är tydliga med att hålla isär sådan information och värnar starkt om sina 

leverantörsrelationer.  

Materialet som pappersleverantörerna tillhandahåller är ett specifikt Tetra papp men 

Technology Managern tror att deras konkurrenter använder väldigt snarlika kvaliteter i sina 

förpackningar. Dessa konkurrenter kallar Tetra Pak för Non System Supplier (NSS). Ett 

exempel är Elopak som använder samma fyllmaskiner som Tetra Pak och har samma krav på 

materialet som Tetra Pak. 

I reservdelsverksamheten görs det relationsspecifika materiella investeringar hos 

leverantörerna från Tetra Paks sida och detta är tämligen vanligt, säger Inbound Quality 

Investigator. Reservdelslagret är Tetra Paks globala centrallager vilket innebär att de hanterar 

reservdelar kopplade till processmaskiner, fyllningsmaskiner och på senare tid även 

konkurrenters fyllningsmaskiner som sedan skeppas världen över.  
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I intervjun förklarar han hur vissa delar kan komma att bli specifikt utformade för Tetra Pak 

och därmed vara svåra, om inte omöjliga, för leverantörer att sälja på annat håll:  

“Det är ju en för Tetra Pak unikt tillverkad komponent och den säljer inte dem till någon annan. 

Den utgår från en viss standard men modifieras till en unik komponent med ett eget 

serienummer för sig vilken de inte kan sälja till någon annan efter att den modifierats. Vi har 

massa med speciallösningar som bara vi kan använda oss av.” 

 

I takt med att Tetra Paks ingenjörer finner nya förbättringar och sätt att producera 

fyllningsmaskiner på innebär det att delar i maskiner ständigt förändras och modifieras. Dessa 

modifieringar kräver ofta omställningar hos leverantörerna då de producerar enheter unikt 

utformade för Tetra Pak. Det kan också innebära att leverantören är i behov av en ny maskin 

eller en förändring på en redan existerande maskin för att möjliggöra produktionen av den nya 

enheten, säger Inbound Quality Investigator. I de fallen har Tetra Pak bekostat den utrustning 

som behövts för leverantören skall kunna producera den beställda delen.   

Vidare berättar han även att i utformningen av avtalen mellan Tetra Pak och dess leverantörer 

finns en uppsägningstid på 6 månader med anledning att leverantörerna skall ha en möjlighet 

att sälja ut de produkter som de redan tillverkat för Tetra Pak om de väljer att göra en förändring 

på en viss del. Det görs alltså relationsspecifika investeringar från såväl leverantörer som Tetra 

Pak själva. 

 

Opportunism  

Vad gäller risken för opportunism från sina leverantörer så anser respondenterna enhetligt att 

denna är att se som tämligen låg. De menar på att Tetra Pak med sina stora volymer och relativt 

låga komplexitet bör vara en tacksam kund för pappersbruken och att många leverantörer 

troligtvis ser Tetra Pak som en basinkomst och om de agerar opportunistiskt så skulle det i så 
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fall vara mot mindre aktörer. Inbound Quality Investigator, som arbetar med leverantörer 

gällande reservdelar säger följande angående risken för opportunism hos leverantörer: 

 

”Man vet ju aldrig men jag har svårt att tänka mig det. De har mer att vinna på att samarbeta 

med oss istället. De flesta av våra nyckelleverantörer vill ju vara samarbetspartners till oss än 

till våra konkurrenter för våra konkurrenter är inte ens upp i hälen på oss gällande nivå.” 

  

Även om risken för opportunism är låg så finns det handlingsplaner för vad som kan göras om 

problem i värdekedjan uppstår och vid mindre störningar kan Tetra Pak flytta volymer från ett 

bruk till ett annat om det uppstår problem. Vid större stopp eller störningar finns en contingency 

plan där en möjlighet att använda bruk längre bort för att täcka upp för bortfall i produktionen. 

När det gäller just risken för opportunism säger han så här: 

 

”Ja men i och med att man har det ömsesidiga beroendet så, jag kan inte säga någon siffra på 

den risken men jag tror inte det...  Det har hänt förr men vårt vapen mot det är ju att dra ner 

volymerna då och hitta volymerna någon annanstans och det har vi använt tidigare.” 

  

Då några av Tetra Paks leverantörer har en ambition att konkurrera i samma bransch som Tetra 

Pak menar Technology Manager på att det är viktigt att vara medveten om vilken information 

som kan delas. Eftersom Stora Enso och BillerudKorsnäs båda har projekt inom 

förpackningsbranschen har de rört sig från att endast vara en leverantör till Tetra Pak till att nu 

även verka och existera i förpackningsbranschen (BillerudKorsnäs, 2018; Stora Enso, 2018).  
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Kontrakt 

I våra intervjuer framgår det hur Tetra Pak i sina kontrakt nästan alltid använder sig av 

standardavtal och kontrakten med leverantörer av papper har en löptid på ett upp till några år 

och att det även på fleråriga kontrakt åtminstone finns årliga möten där parterna träffas för att 

diskutera priset och marknadens utveckling. Global Category Managern ser fördelar i 

användningen av standardavtal då det även underlättar den interna kommunikationen. Han 

berättar bland annat att detta är något som underlättar jämförelser: 

 

”Vi använder alltid standardavtal så långt det går av den enkla anledning att när vi 

kommunicerar internt så är det lättare att kommunicera d.v.s. det finns inga avvikelser, 

exempelvis reseersättningar, ‘Hur gör ni med hotell?’ ‘Vad kostar en A3:a att implementera 

där I utformandet av diskussionen har författarna valt att lyfta tre resonemang värdefulla att 

beakta i det fortsatta arbetet för fallföretaget. ?’. Vi jämför äpplen med äpplen liksom.” 

 

Även Technology Managern berättar hur standardavtal ofta är utgångspunkten, vilka sedan 

modifieras efter parternas behov. Han framhäver även hur det kan vara viktigt med klausuler 

eftersom det är svårt att specificera exakt vad som efterfrågas. Han lyfter även fram att det kan 

finnas extremfall då kontrakt måste omförhandlas på grund av händelser på råvarumarknaden 

men att det samtidigt måste finnas utrymme för vissa svängningar då parterna annars behövt 

omförhandla kontraktet hela tiden. 

Lars Forslund, Supply Chain Manager på Tetra Pak, beskriver hur dessa klausuler kan fungera 

som en extra trygghet om det uppstår problem i relationen till leverantörer:  

 

“Vanligen fungerar det ändå. Avtalet är bara en extra trygghet. Vanligtvis fungerar det men 

det är en trygghet för både oss och leverantören.” 



41 
  

 

Klausuler kan också vara något viktigt i fall då Tetra Pak måste dela information med sina 

leverantörer. Technology Manager bekräftar detta och i de fall parterna behöver dela med sig 

av information så återfinns det oftast legala safeguards i kontraktet vilket gör att båda parter 

kan vara trygga med att informationen inte lämnar samarbetet. Han menar även att det är ett 

måste att kunna lita på att informationen inte lämnar dessa samarbeten för att kunna driva på 

utvecklingen. Förutom priset är också volymen en viktig punkt på papperssidan och Tetra Pak 

fastställer hur mycket som ska köpas in, en så kallad målvolym, samtidigt som ett svängrum 

lämnas i avtalet. Detta menar han beror på att leverantörerna redan tidigt på året vill kunna sälja 

ut sin kapacitet för de stora pappersbruken då maskiner som står stilla motsvarar en väldigt stor 

kostnad.  
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ANALYS 

I detta avsnitt presenteras studiens analys där vi identifierar likheter och skillnader mellan 

den teoretiska referensramen och den insamlade primärdatan. Analysen har delats in i teman 

och har som fokus att analysera hur tillit påverkar transaktionskostnader inom Tetra Pak. 

 

Långsiktighet 

Tetra Pak har en gedigen historia av att etablera djupgående samarbeten och att jobba tätt med 

både leverantörer och kunder. Filosofin att värna om sina leverantörsrelationer och att 

tillsammans nå bästa möjliga resultat tycks genomsyra Tetra Paks organisation och deras 

arbetssätt. Mycket av forskningen kring tillit i ekonomiska situationer har pekat på tillit som en 

kritisk faktor till att etablera samarbeten och en faktor bakom hållbara konkurrensfördelar (e.g. 

Blomqvist, 2002). Kopplingen mellan fenomenet och teorin är däremot svårare att utröna och 

frågan är om tillit har varit en källa till Tetra Paks framgång eller inte. Tillitens kausala roll 

komplicerar analysen ytterligare då det är oklart om tillit gentemot den andra aktören är 

anledningen bakom det inledda samarbetet eller om den snarare är ett resultat av att relationen 

har fortlöpt väl och friktionsfritt (Rousseau et al. 1998).  

Likt en vänskap handlar ett samarbete om att ge och ta men vid reflektion kring när och hur 

relationen tagit form är det svårare att sätta fingret på vid vilken tidpunkt tilliten till den andra 

individen vuxit sig stark. I grund och botten handlar det om att göra sig själv sårbar gentemot 

den andra parten med förväntningen att den andra parten inte utnyttjar situationen. Tilliten i en 

relation växer sig starkare genom en fortlöpande process samtidigt som en viss grundtillit måste 

funnits där sen början. Respondenterna har berättat hur leverantörsrelationer tycks bli starkare 

och tätare över tid samtidigt som Tetra Pak inte ingår samarbete med vem som helst. Möjligtvis 

har Tetra Pak historiskt sett haft en ganska hög grundtillit till externa parter och gjort sig mer 

sårbara än andra, något som resulterat i att samarbeten vuxit sig starkare under kortare tid än 

vad det annars hade gjort. Tilliten till leverantörerna och de starka leverantörsrelationerna har 



43 
  

resulterat i integrerade system som underlättar för båda parter att genomföra transaktioner med 

varandra. Dessa system och tilltron om att leverantörerna kommer leverera i tid har möjliggjort 

det för Tetra Pak att ha väldigt optimerade lagernivåer, något som sänker kostnaden för 

företaget. Trots att sänkt lagerkostnad inte direkt definieras som transaktionskostnader så har 

tilliten resulterat i en kostnadsminimering i denna post. Däremot behöver det inte nödvändigtvis 

vara tilliten i sig som varit den största anledningen till de integrerade systemen utan snarare en 

kostnadsfråga men utan tilliten till leverantören hade dessa system troligtvis inte varit möjliga. 

Något som pekar på att Tetra Pak värnar om sina leverantörsrelationer är deras fokus på 

långsiktighet. Att jobba långsiktigt med leverantörer och förstå varandras möjligheter och 

begränsningar är essentiellt för att tillsammans driva utvecklingen framåt. På tjänstesidan har 

Tetra Pak genomfört en konsolidering av ett stort antal leverantörer för att bygga upp starka 

långsiktiga relationer. En central del av denna konsolidering är att företaget kan lita på att den 

utvalda leverantören lever upp till sina åtaganden. Samtidigt kan det innebära en ökad sårbarhet 

om leverantören väljer att agera opportunistiskt och utnyttjar det faktum att Tetra Pak är 

beroende av dem. Men ett beroende av andra aktörer på marknaden är något som alla företag 

upplever och Tetra Pak har valt att se det från ett positivt perspektiv. På papperssidan 

karaktäriseras relationerna av ett ömsesidigt beroende, något som resulterat i att företag som 

BillerudKorsnäs och Stora Enso växt parallellt med Tetra Pak. Tetra Paks ambition att utöka 

dessa samarbeten pekar på att tilliten till dessa aktörer är stor. Eftersom deras befintliga 

pappersleverantörer kontinuerligt investerat i ökad kapacitet har behovet från Tetra Paks sida 

att lägga resurser på att söka upp nya leverantörer minskat. Det ömsesidiga beroendet minskar 

således sökkostnaderna för Tetra Pak. Denna tillit gentemot leverantörerna, förutsägbarhet att 

leverantörerna levererar och det ömsesidiga beroendet tycks därför vara negativt korrelerat med 

transaktionskostnader.  
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Värdekedjan och gemensam värdegrund  

Från både våra intervjuer och den sekundärdata som samlats in framgår det hur Tetra Pak är ett 

företag som arbetar med att integrera hållbarhet i hela sin verksamhet. För att kunna säkerställa 

ett hållbart arbetssätt räcker det inte att se inom företagets gränser utan det krävs att företaget 

har en god översikt på hela sin värdekedja eftersom varje del i denna utgör ett steg i 

slutprodukten och därmed en del av den hållbarhet Tetra Pak vill stå för. I intervjuerna berättar 

respondenterna att en faktor som är viktig inför ett samarbete är att båda parter har liknande 

värderingar och står på en likartad värdegrund. Vår uppfattning är att detta gemensamma fokus 

på vad som är viktigt är något som ökar viljan att samarbeta hos båda parter och därmed bidrar 

till att det skapas tillit i relationen. Det är naturligt att tillit lättare växer fram mellan parter som 

har en snarlik värdegrund. Detta är något Tetra Pak lägger stor vikt vid i sökandet efter nya 

samarbetspartner, något vi tror är en styrka. Tidigare forskning pekar på vikten av att identifiera 

leverantörer med liknande värderingar (Johansson & Siverbo, 2011). De långtgående 

samarbetena med deras pappersbruk indikerar att tilliten mellan parterna bör vara av karaktären 

Strong-Form trust, det vill säga en tillit som vuxit fram och bottnar i att båda parter litar på att 

den andra fullföljer sina åtaganden och agerar pålitligt eftersom det ligger i linje med de 

värderingar och principer företagen har (Barney & Hansen, 1994). Likartade värderingar leder 

således till ett högre förtroende gentemot motparten och benägenheten att arbeta tillsammans 

blir större. Ett sätt att utöka samarbetet är genom informationsutbyte. 

En komponent inom transaktionskostnadsteorin är dock kostnaden för att skydda information. 

Samtidigt hävdar Dyer och Chu att informationsutbyte mellan företag kan vara ömsesidigt 

fördelaktigt och de drar en parallell mellan företags benägenhet att dela med sig av information 

och hur pass pålitlig motparten uppfattas. I Tetra Paks fall blir det tydligt att utbyte av relevant 

information med sina leverantörer är viktigt för att erhålla insikter om effektivitetsförbättringar 

och för att lättare lösa problem tillsammans. Eftersom leverantörer inte verkar undanhålla 
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information som potentiellt kan underlätta problemlösning leder utbytet till minskade ex post-

transaktionskostnader i form av kostnadsbesparingar genom effektivitetsförbättringar. 

Informationsutbytet och det täta samarbetet mellan Tetra Pak och deras viktiga leverantörer 

tyder på att relationerna genomsyras av ett högt förtroende. Respondenterna är tydliga med att 

tilltro till att information inte lämnar samarbetet är essentiellt för att driva utvecklingen framåt. 

För att kontinuerligt utveckla tekniken tar Tetra Pak fram gemensamma innovationer och patent 

med pappersbruken och delar på rättigheterna vilket visar på ambitionen att gemensamt driva 

utvecklingen framåt. Samtidigt finns det risker med att dela med sig av information och 

respondenterna lyfter fram vikten av hålla isär vilken information som kan delas. Både Stora 

Enso och BillerudKorsnäs har idag projekt inom förpackningsbranschen. Något som eventuellt 

kan ha varit ett resultat av ett tätt samarbete med Tetra Pak under en överskådlig tid som har 

bidragit med kunskap om förpackningsbranschen till pappersbruken.   

  

Avtal och problemlösning 

Enligt TCE bör alla kontrakt ses som inkompletta på grund av antagandena om bunden 

rationalitet samt att det är omöjligt att specificera och ta hänsyn till alla kommande tillstånd i 

framtiden (Williamson, 1975). Vidare så antar Williamson att aktörer kommer agera i 

självintresse utan hänsyn till moral vilket gör att inkompletta kontrakt leder till en risk för 

opportunism från någon av parterna (Williamson, 1975).  

Av intervjuerna framgår det samstämmigt från respondenterna att Tetra Pak nästan uteslutande 

använder sig av standardavtal som sedan kan modifieras utefter parternas behov. 

Respondenterna lyfte fram hur standardavtal var en fördel eftersom det underlättade intern 

kommunikation samtidigt som det på papperssidan fanns behov för klausuler när Tetra Pak inte 

kan specificera det som efterfrågas. Att företaget använder sig av standardavtal bör vara 

negativt korrelerat med de transaktionskostnader som uppstår ex ante, det vill säga innan och 
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när kontraktet upprättas. Med standardavtal som grund för sina kontrakt undviks mycket av det 

arbete som uppstår när helt nya avtal ska tas fram för varje enskilt avtal. Dock har Tetra Pak en 

komplex leverantörskedja med en hel uppsjö av olika leverantörer vilket leder till att de givetvis 

ibland måste modifiera sina avtal efter hur parternas behov ser ut. Noterbart är även att de med 

många av sina stora och kritiska leverantörer såsom BillerudKorsnäs, Stora Enso och Alfa 

Laval har väldigt långtgående samarbeten. Detta bör leda till att företagen över tid har utvecklat 

sina avtal för att på ett bättre sätt täcka in de eventuella problem som kan uppstå samt att det 

idag existerar en snabbare process för att ta fram nya avtal. Respondenterna berättar att 

förhandlingar oftast avklaras utan komplikationer med de stora leverantörerna samt att de 

främst handlar om pris och volym. Samtidigt som det verkar ha utvecklats en förståelse mellan 

företagen för hur problem ska lösas, vilket minskar behovet av att täcka in allting i kontrakten. 

Dessa långsiktiga samarbeten förutsätter också att båda aktörer kan lita på varandra, något som 

genomgående bekräftas av respondenterna. Enligt tidigare forskning kring tillit kan den fungera 

som orsak, verkan eller moderator i en relation. Vår utgångspunkt är att oavsett om tillit är orsak 

eller verkan i ett samarbete så fungerar det som en moderator som i viss mån kan minska 

osäkerheten och transaktionskostnaderna. Tilliten som finns mellan Tetra Pak och deras 

leverantörer av papper bör alltså vara något som minskar osäkerheten och därmed behovet av 

kompletta kontrakt. Det är viktigt att påpeka att tillit på inget sätt ersätter behovet av kontrakt, 

varken i Tetra Paks fall eller mellan andra företag. Men som tidigare nämnts bör tillit avsevärt 

kunna minska de kostnader som är förenade med att upprätta kontrakt.  

Trots att Tetra Pak tycks ha en hög tillit gentemot pappersleverantörerna läggs en betydlig del 

av arbetstimmarna på att kontrollera kvalitet. Detta anser vi inte tyda på ett lågt förtroende 

gentemot pappersbruken utan snarare att företaget har en sund syn på att misstag kan uppstå 

och att de värnar om att deras konsumenter ska erhålla produkter av bästa möjliga kvalitet. Om 

problem mot förmodan uppstår så har respondenterna genererat bilden av att företagen 
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sinsemellan löser problemet genom dialog. Något som pekar på att det finns ett förtroende för 

att parterna kommer lösa eventuella problem eller konflikter som kan uppstå ex post, det vill 

säga efter det att kontraktet är upprättat. Ingen av respondenterna hade vetskap om att ett 

problem eller konflikt någonsin gått så långt att rättsliga åtgärder vidtagits. Detta tyder på att 

båda parter har ambitionen att lösa problemet så friktionsfritt som möjligt för att fortsätta med 

relationen. Detta tillvägagångssätt leder till en minimering av de ex post kostnader som kan 

uppstå när konflikter går till domstol. Vi har uppfattningen att tillit bör spela en roll i situationen 

då företag hade varit mer benägna att ta in en objektiv part för att medla i konflikten om 

företagen gjort antagandet att motparten skulle agera orättvist. Förtroendet för att 

leverantörerna kommer agera rättvist leder till en minskad upplevd risk för opportunism, vilket 

inte är likställt med att risken för opportunism förändrats.  

Respondenterna lyfter dock fram hur Tetra Paks storlek är något som sänker risken för 

opportunism. Carlström nämner bland annat hur han tror att många företag ser Tetra Pak som 

en basinkomst och att det därför bör vara mot andra aktörer de agerar opportunistiskt då de står 

för mindre volymer. Denna förväntning om att aktörer i många fall kommer agera efter avtal 

underlättar såklart för Tetra Pak i att känna tillit till sina leverantörer. I detta fallet kanske 

förtroendet inte grundar sig på relationen mellan individer utan snarare vetskapen om Tetra 

Paks betydelse för andra företag. Vi är dock av uppfattningen att tillit oavsett hur den 

uppkommer bör ha en negativ effekt på transaktionskostnader.  

 

Transaktionskostnadsteorin och tillit 

Vi anser att det framgår att tillit i viss mån sänker transaktionskostnader i leverantörsrelationer 

samtidigt som studien har pekat på att tillit påverkar andra faktorer inom TCE. Det vi har 

undersökt tyder på att tillit gentemot en leverantör leder till en högre frekvens gentemot just 

den leverantören. Trots att företagets totala behov av exempelvis papper inte förändras så blir 
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andelen Tetra Pak köper in från specifika leverantörer större. Tilliten tycks även påverka graden 

av relationsspecificitet då företag blir mer benägna att investera i relationsspecifika tillgångar. 

Trots att författarna inte undersökt BillerudKorsnäs och Stora Ensos upplevda tillit gentemot 

Tetra Pak så visar deras enorma investeringar på en tilltro till Tetra Pak. Investeringarna är 

relationsspecifika då de kan genomföras endast mot bakgrund av att Tetra Pak kommer fortsätta 

köpa in de stora volymer de gör i dagsläget. Samtidigt som de givetvis är medvetna om det 

ömsesidiga beroendet på samma sätt som Tetra Pak. I form av tillgångsspecificitet så är inte 

pappret så specifikt och respondenterna berättar att pappersleverantörerna säljer till Tetra Paks 

konkurrenter samtidigt som de tror att kvaliteterna är väldigt lika.  

Tetra Pak hanterar otroliga mängder papper varje dag och respondenterna berättar bland annat 

hur företaget årligen köper över 2 miljoner ton papper. Trots den höga frekvensen är 

lagernivåerna väldigt optimerade och respondenterna pekar på hur lagernivåerna kan bli kritiska 

redan efter en vecka om något av deras större bruk skulle sluta leverera papper. Även om det 

framgår hur de har möjlighet att till viss grad flytta volymer mellan bruken så är Tetra Pak 

väldigt beroende av volymerna från de största bruken. Som nämnts i empirin så står deras fyra 

största leverantörer för 80 % av det papper som köps in i företaget. Något som pekar på hur 

viktigt det blir för företaget att kunna lita på just dessa leverantörer. Från respondenterna blir 

det tydligt hur det verkar finnas ett ömsesidigt beroende med många av de större leverantörerna 

samtidigt som betoning läggs på att förtroende är kritiskt för att relationerna ska fungera. Trots 

att frekvensen är så pass hög och osäkerheten kopplad till utebliven leverans så har Tetra Pak 

inga planer på att vertikalt integrera pappersbruken. En anledning kan vara att produkten de 

köper in inte är särskilt tillgångsspecifik och pappersbruken kan utnyttja aggregerad efterfråga 

från fler kunder än bara Tetra Pak och uppnå skalfördelar. Då Tetra Pak står för över 50 % av 

Stora Enso kartongförsäljning så bör dock Tetra Pak kunna uppnå skalfördelar även vid egen 

produktion. Utöver det så har respondenterna berättat att det inte är lätt att hitta nya leverantörer 
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av papper då de befintliga leverantörerna sitter på kunskap som är väsentlig för att det ska bli 

rätt. Det finns alltså mycket som pekar på att Tetra Pak enligt TCE borde vertikalt integrera 

pappersproduktionen men från empirin framgår det tydligt inga framtidsplaner på detta. Tetra 

Pak har med sina pappersbruk byggt upp långsiktiga relationer med ett starkt förtroende mellan 

parterna något som tycks ha minskat deras transaktionskostnader. Det blir tydligt hur båda 

parter är ömsesidigt beroende av varandra och har en ambition att verka för relationens 

fortlevnad. Tilliten och det ömsesidiga beroendet i relationerna indikerar ett minskat behov för 

Tetra Pak att själva utföra pappersproduktionen då egenskaperna minskar 

transaktionskostnaderna drastiskt. Om det primärt är tilliten, det ömsesidiga beroendet eller det 

redan långtgående samarbetet mellan parterna som är faktorn bakom minskade 

transaktionskostnader.  
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SLUTSATS OCH DISKUSSION 

I sista delen av rapporten redogörs författarnas slutsats där vi sammanfattar våra insikter 

från analysen och redogör för studiens frågeställning: “Vilken påverkan har tillit på 

transaktionskostnader inom Tetra Pak?”. Därefter presenteras diskussionen som behandlas 

författarnas reflektioner kring studiens resultat, Tetra Paks leverantörsrelationer och 

Tillitens påverkan på transaktionskostnader. Avslutningsvis följer ett avsnitt som behandlar 

förslag till vidare forskning. 

 

Slutsats 

Studiens teoretiska ramverk har ställts mot den insamlade empirin för att studera hur tillit 

påverkar de transaktionskostnader som finns mellan Tetra Pak och deras leverantörer. Enligt 

tidigare forskning kan en ökad grad av tillit leda till minskade transaktionskostnader eftersom 

ökad tillit bör leda till tätare och mer långsiktiga samarbeten. Det ömsesidiga beroende som 

föreligger mellan Tetra Pak och flera av deras större leverantörer minskar risken för 

opportunism då det är en win/win situation att fortsätta samarbeta. Som ett resultat blir 

företagen mer benägna att arbeta långsiktigt och utveckla relationen. Tetra Paks täta samarbeten 

med BillerudKornäs och Stora Enso har lett till ett stort kunskapsutbyte, något som tycks vara 

resultatet av det förtroende som finns mellan parterna. Detta kunskapsutbyte bidrar till 

effektivitetsförbättringar som sänker kostnaderna för företagen. Från den insamlade empirin 

framgår det även hur det förtroende som finns mellan Tetra Pak och dess leverantörer tycks 

minska de kostnader som uppstår vid förhandling och upprättande av kontrakt. En förklaring är 

att företagen har en tilltro till att motparten kommer agera rättvist och har en gemensam syn på 

hur de ska komma tillrätta med eventuella problem. Vidare tycker vi oss se hur detta förtroende 

även sänker de transaktionskostnader som kan uppstå ex-post. Genom att arbeta långsiktigt med 

leverantörer och bygga upp en tillit sinsemellan kan företag skapa relationer med mindre behov 

av kompletta kontrakt.  När det gäller opportunistiskt beteende har Tetra Paks storlek spelat en 

roll på det sätt att de flesta leverantörer, om inte alla, vill ha Tetra Pak som kund eftersom de 

utgör en stabil och pålitlig inkomstkälla. Slutligen tycker vi oss ha fastställt att förtroende, i 
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linje med tidigare forskning, är negativt korrelerat med transaktionskostnader som uppstår både 

ex ante samt ex post. Vi anser att Tetra Paks många långa samarbeten är en stor styrka för 

företaget och en av faktorerna bakom företagets framgång, istället för att agera opportunistiskt 

har Tetra Pak vuxit parallellt med sina viktiga leverantörer vilket varit till fördel för båda parter. 

Tillit mellan parterna har varit en förutsättning för att dessa långsiktiga samarbete skall fungera. 

Vidare så finns det mycket att lära från Tetra Pak för andra stora företag som vill bygga upp 

framgångsrika och långsiktiga samarbeten. Genom att vara tydlig med den långsiktiga aspekten 

och söka efter leverantörer med lika värderingar kan samarbeten som gynnar båda parter skapas 

och det är just denna win/win-situation som minskar graden av opportunism. Vi anser därför 

att det blir tydligt hur en mer komplett strategisk analys av verkligheten möjliggörs genom att 

integrera ett tillitsperspektiv i TCE.  
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Diskussion 

I diskussionen behandlas författarnas reflektioner kring studiens resultat, Tetra Paks 

leverantörsrelationer och Tillitens påverkan på transaktionskostnader. Avslutningsvis följer ett 

avsnitt som behandlar förslag till vidare forskning.  

Studien visar på hur förtroende är något som är av stor vikt i många samarbeten och hur det 

ofta kan vara en förutsättning för att affärsrelationer skall fungera. Det blir dock på grund av 

tillitens kausalitet komplext att analysera hur och vad den faktiskt påverkar. I vår studie är det 

svårt att peka på om tillit är det som resulterat i långsiktiga samarbete eller om tillit är något 

som växt fram då båda parter haft en ambition att arbeta långsiktigt samt en medvetenhet kring 

att det råder ett ömsesidigt beroende mellan företagen. Innan genomförandet hade vi en bild av 

att det skulle vara lätt att identifiera och analysera tillitens roll för företag, men under studiens 

gång har vi insett att det är väldigt svårt att mäta och operationalisera tillit för att få en större 

förståelse på hur den inverkar i relationer. Att tillit inte är en del av transaktionskostnadsteorin 

kan bero på just svårigheten i att mäta och precisera rollen. Det faktum att tillit inte är något 

ekonomiskt utan mer av ett sociologiskt perspektiv kan också ha påverkat att den ännu 

tillskrivits en relativt liten form inom den ekonomiska forskningen.  

 

Tillitens påverkan på transaktionskostnader 

Behovet av kontrakt är inget som förtroende kan substituera men däremot är det tydligt att 

förtroende kan ha stor inverkan på de transaktionskostnader som uppstår. Företag som känner 

en tillit till varandra kommer känna ett mindre behov av att utarbeta kompletta kontrakt och på 

ett bättre sätt lösa eventuella problem som uppstår. Det är viktigt att lyfta fram hur förtroende 

är något som måste vara ömsesidigt för att ge stor effekt; att enbart en part i ett förhållande 

känner förtroende lär inte ha samma effekt på de transaktionskostnader som uppstår. I fallet 

med Tetra Pak verkar det som att en stor del av förtroendet bottnar i att båda parter ser 
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samarbetet som något långsiktigt och är ömsesidigt beroende av varandra. Dessutom har de 

med exempelvis Stora Enso arbetat tillsammans under en så lång tid att de över tid bör ha byggt 

upp ett stort förtroende för varandra. Risken för just opportunism är något som bör stå i direkt 

kontrast till förtroende och just därför är det centralt att konstatera att förtroende spelar en 

central roll för hur stora transaktionskostnader kan bli.  

 

Tillitens roll för Tetra Pak  

Tetra Paks långsiktiga samarbeten med pappersbruk är något som utgör en central del av 

företagets verksamhet. Många av dessa samarbeten har funnits med under en väldigt lång tid, 

inte minst Alfa Laval och Stora Enso och som har funnits med sedan företagets tidiga år. Vi vill 

hävda att just den långsiktiga aspekten är något som främjar framväxten av tillit i en relation. 

Om båda parter ser ett samarbete som en del av den långsiktiga planen bör det vara lättare för 

förtroende mellan parterna att växa. Precis som i en relation mellan två individer lär företagen 

känna varandra bättre och bättre och kan optimera kontrakt och relationen för att minimera de 

problem som kan uppstå. Vår bild är att Tetra Pak och pappersbruken kommer fortsätta växa 

gemensamt och att deras relation fortsatt kommer vara något som är ömsesidigt fördelaktigt för 

företagen. Samarbetet med Tetra Pak möjliggör för stora investeringar för 

pappersproducenterna samtidigt som Tetra Pak hjälper pappersbruken att driva utvecklingen 

för materialet framåt. Det framgår även hur Tetra Paks pappersleverantörer numera själva har 

projekt inom förpackningsbranschen och det blir därför intressant att följa hur detta kommer att 

påverka deras framtida samarbete. Vi tror att det kan leda till ett ännu tätare samarbete i 

framtiden där de kan dra större nytta av varandras kunskaper, skulle de dock komma att bli 

direkta konkurrenter kan detta bli negativt om det skapar ett större behov av att skydda sin 

information. Det sistnämnda tror vi dock inte kommer ske, åtminstone inte inom en överskådlig 

framtid.  
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Förslag till framtida forskning 

Studien har bidragit med en ganska generell bild av hur fallföretaget Tetra Pak arbetar med 

leverantörsförhållanden och därför endast antagit deras perspektiv - kundperspektivet. Att 

studera en specifik leverantör och deras förhållande till Tetra Pak hade vidare kunnat utmynna 

i en djupare förståelse för hur tillit byggs mellan två parter. En sådan studie hade innefattat två 

infallsvinklar; dels kund- och dels leverantörs-perspektivet, vilka tillsammans hade kunnat 

resultera i en mer allmängiltig slutsats.  

Vidare hade en flerfallsstudie varit intressant att undersöka för att se om tillitens inverkan löper 

dels över flera företag men även över flera branscher. 

Sett till en längre tidshorisont hade det även varit, för forskningens skull, givande att genomföra 

en longitudinell studie vilken följer utvecklingen av en eller flera leverantörsförhållanden. I en 

sådan hade det var möjligt att stegvis följa framkomsten av tilliten och dess inverkan på ett 

förhållande mellan två företag. 
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BILAGOR 

Intervjuguide 

Här kommer vår intervjuguide med de frågor vi planerar att ställa. Med din tillåtelse önskar vi även 

spela in intervjun för att möjliggöra en transkribering av det material som intervjun bidrar med för att 

undvika feltolkningar. Transkriberat material kommer endast tillhandahållas till vår handledare och 

kommer inte bli offentligt. Sen vill vi även fråga ifall du vill vara anonym och i så fall kommer vi 

använda en pseudonym för ditt namn i undersökningen. Självfallet kommer du att få ta del av studiens 

resultat när undersökningen är klar. Våra förhoppningar är att ni kan dra nytta av resultatet av vår 

studie i framtiden!  

  

Mvh Egon Nelson, Edvin Uden & Pierre Chatin  

  

Frågor  
  

1. Vilka egenskaper är viktiga hos en leverantör?  

2. Hur många leverantörer hanterar du?  

3. Är det några leverantörsrelationer som är extra viktiga för företaget? Varför?  

4. Har ni under de senaste åren påbörjat eller avslutat några samarbeten med företag som du 

hanterar?  

5. Finns det tillfällen då företag har varit tvungna att göra investeringar för att ingå samarbete 

med er?   

6. Är det vanligt att ni gör investeringar tillsammans med den andra aktören?  

7. Har ni gjort egna investeringar som binder er till en specifik leverantör?  

8. Om ja, hur stor del av investeringen hade ni kunnat omfördela till annan användning?  

9. När ni ska hitta en ny partner/leverantör, försöker ni utröna ifall de har agerat bra i tidigare 

relationer eller hur ser screeningen ut?  

10. Hur viktigt är det att era leverantörer kan leverera i tid? Har ni något buffertlager, exempelvis 

att ni klarar er i 4-5 dagar fastän leverantören inte levererar i tid.  

11. Räknar ni med att era leverantörer lever upp till sina åtaganden?  

12. Hur kontrollerar ni att det som avtalats efterföljs?  

13. Har ni något säkerhetsnät för att förebygga att det förekommer förseningar, eller har ni 

någon backup-plan. Vad blir utfallet om det sker förseningar?  
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14. Upplever ni att era leverantörer är villiga att kompromissa när problem uppstår i er relation 

eller ser ni en risk att de istället agerar opportunistiskt?  

15. Har ni upplevt produktionsstopp till följd av utebliven leverans av en leverantör?  

16. Ser ni risker med att företag blir för beroende av Tetra Pak?  

17. Ser ni risker med att vara beroende av specifika leverantörer?  

18. Hur långsiktiga är era avtal och vad har ni för möjlighet att avsluta era samarbeten i förtid?  

19. Jobbar ni mot fasta priser eller omförhandlas kontrakten ofta?  

20. Utför ni själva viss produktion av viktiga reservdelar eller är det helt outsourcat?  

21. Har ni fler än en leverantör för varje reservdel eller är ni bundna till specifika leverantörer?  

22. Finns det någon leverantör du jobbar mot som lätt hade kunnat ersättas av en annan 

leverantör?  

23. Har ni vanligtvis standardavtal eller är de skräddarsydda?  

24. Upplever ni att det finns behov av klausuler i era kontrakt med leverantörer för att 

säkerställa att de levererar vad som utlovats?  

25. Hur vanligt förekommande är sådana klausuler i era kontrakt?  

26. Känner ni er trygga med att dela med er av information av känslig karaktär till leverantörer?  

27. Känner ni att era leverantörer är transparenta i sitt förhållande till er?  

28. Har ni samarbete/leverantörer som ni inte litar på?  

29. Om det uppstår problem i en leverantörsrelation, förändrar ni då kontraktet eller hur går ni 

tillväga?  

30. Hur ofta förekommer det avvikelser i era leveranser och vilka problem är det som är 

vanligast?  

31. Skiljer sig era relationer åt beroende på exempelvis hur länge ni har samarbetet med 

företaget?  

32. Om ni känner tilltro till en specifik leverantör känner ni er trygga med att ha mindre 

utarbetade kontrakt?  

33. Finns det någon leverantör där kontrakten skiljer sig åt avsevärt kontra andra leverantörer?  

34. Är er kontakt med era leverantörer främst av formell eller informell karaktär?  

35. Är det vanligt att era leverantörsrelationer karaktäriseras av ett ömsesidigt beroende?  

36. Framgår det tydligt vem som är ansvarig för vad hos era leverantörer och var ni ska vända er 

om det uppstår problem?  
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37. Hur viktigt är det att era samarbetspartners har en värdegrund som stämmer överens med 

den i ert företag?  

38. Hur mycket tid och resurser lägger ni när ni ska upprätta kontrakt med era leverantörer?  

39. Skiljer det sig åt mellan olika leverantörer, varför isåfall?  

40. Läggs det mycket resurser på att kontrollera att era leveranser går rätt till?  

41. Är behovet att kontrollera era leverantörer lika för alla eller skiljer det sig åt mellan 

leverantörerna? Och isåfall varför?  

42. Har det förekommit att ni behöver vidta rättsliga åtgärder mot en handelspartner?  

43. Läggs det kontinuerligt resurser på att utvärdera andra alternativa leverantörer?  

44. Vad gör ni för att minska problem som uppstår i era leverantörsrelationer?  

45. Upplever du att problemen har blivit mer eller mindre sedan du blev tillsatt?  

46. Vilka problem som uppstår i era leverantörsrelationer är mest kostsamma för er?  

47. Finns det en handlingsplan för hur man ska lösa konflikter som uppstår?  

48. Löses konflikterna vanligtvis formellt eller informellt?  

49. Har det hänt att ni väljer att vertikalt integrera en funktion som ni tidigare köpt in från 

marknaden? Om ja, varför har ni gjort detta?  

50. Hur ser du på tillit i era leverantörsrelationer?  

51. Är det essentiellt för dig och företaget att kunna lita på leverantören eller är det viktigare att 

ni upprättar kontrakt som täcker alla eventualiteter?  

 


