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Sammandrag 
 

Produkter är placerade på ett visst sätt i en butik och det finns olika teorier bakom 

placeringen. Många av de varor som kunderna handlar är impulsköp och för att leverantörerna 

ska få sälja sina varor är det därför viktigt att just deras produkter får en bra plats i butiken. 

 

En av teorierna bakom placeringen av varorna i en butik är Category Management. Category 

Management innebär att varugrupper delas in i kategorier där varje kategori behandlas som en 

affärsenhet. Tanken är att kunna öka lönsamheten genom att varorna kombineras i kategorier 

efter kundernas köpmönster istället för att varumärken hanteras enskilt. 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Category Management används i praktiken inom 

svenska livsmedelsbutikers mejeriavdelningar och vilken inverkan relationen mellan individer 

i leverantörs- och återförsäljarleden har på arbetet. Vi har undersökt hur mejeriföretaget Valio 

och fem stycken ICA butiker arbetar med Category Management. Resultaten har sedan 

analyserats med ARA-modellen som utgångspunkt, för att se hur samarbetet går till. 

 

De slutsatser som vi har dragit är att arbetet med Category Management inte används fullt ut i 

butikernas mejeriavdelningar. Samarbetet mellan leverantörer och butiker fungerar inte, de 

har olika syn på hur arbetet går till och kommunikationen dem emellan är bristfällig. 

Dessutom läggs stort ansvar på individer hos leverantören och återförsäljaren då deras 

personliga relation blir avgörande för samarbetet. 
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1. Inledning 

 

De flesta kunder är inte medvetna om varför produkter är placerade på ett visst sätt i en butik, 

men allt är väl genomtänkt och det finns många olika teorier bakom placeringen. 

Produktsortimentet och vinsten för olika produkter är väl analyserat, likaså kunders 

köpbeteende. Många studier har gjorts över hur kunder handlar i butiker och det har visat sig 

att många av de varor som faktiskt handlas är impulsköp, samtidigt som kunderna glömmer 

bort de varor som de tidigare har tänkt handla (Nordfält, 2007, s 266). I en stor 

livsmedelsbutik kan det finnas upp till 10 000 artiklar och kunderna kan inte uppmärksamma 

alla produkterna (Nordfält, 2007, s 23). Många kunder köper bara en liten andel av dessa 

produkter regelbundet och för att leverantörerna ska få sälja sina varor är det viktigt för dem 

att just deras produkter får en bra plats i butiken. 

 

En strategi som utvecklades under 1990-talet kallas för Efficient Consumer Response och 

innebär att återförsäljare och leverantörer arbetar gemensamt i alla led från produktion till 

slutkund för att få bort onödiga kostnader (Lange & Wahlund, 2001). Strategin sägs ha drivits 

fram på grund av att vinstmarginalerna inom livsmedelsindustrin och detaljhandeln var små 

och att leverantörer och återförsäljare ville maximera vinsterna (Dussart, 1998).  

 

En del av Efficient Consumer Response är Category Management som innebär att 

varugrupper delas in i kategorier där varje kategori behandlas som en affärsenhet (Dussart, 

1998). Tanken är att kunna öka lönsamheten genom att varorna kombineras i kategorier och 

placeras i butikshyllorna efter kundernas köpmönster istället för att produkter och varumärken 

hanteras enskilt. Fokus läggs på att sälja så mycket som möjligt av det som genererar mest 

vinst för återförsäljaren istället för att se till antalet produkter som säljs. Därför ligger det i 

återförsäljarens intresse att kunderna köper de varor som ger störst vinst. På grund av att 

många köpbeslut fattas i butiken är det därför viktigt att de mest lönsamma produkterna har de 

bästa och mest lättillgängliga platserna i hyllorna. I fallet med Category Management kan 

återförsäljaren ta hjälp av leverantören för att planera butikshyllor. Enligt Dussart (1998) 

framgår det att när leverantörer och återförsäljare samarbetar är relationen viktig. Utseendet i 

en butik har stor inverkan på konsumenters köpbeteende. Det är därför intressant att se att 
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återförsäljare lägger över en så viktig uppgift som att bestämma innehållet och utseendet på 

hyllorna på utomstående leverantörer.  

 

1.1 Problematisering 

Arbetet med Category Management kan tillämpas inom de flesta branscher men det 

förekommer mest inom livsmedelsbranschen. Dagligvaruhandeln i Sverige kan idag lösa 

varuförsörjningen i butikerna på olika sätt. Ett sätt är att återförsäljarna kan ta hjälp av sina 

leverantörer för att planera kategorierna. Leverantörerna vill då vara med och påverka 

butikens beslut för att just deras varor ska prioriteras. Hur relationen mellan återförsäljare och 

leverantör ser ut är en faktor som påverkar beslutet av vilken leverantör som får vara med och 

påverka arbetet med kategorin. Samarbetet sker mellan leverantörer och återförsäljare men det 

är två eller ett fåtal individer som i huvudsak har ansvaret för samarbetet. Hur förhållandet 

mellan dessa individer ser ut kan till stor del komma att påverka hur resultatet med Category 

Management blir. Det finns teorier och modeller för hur arbetet bör gå till men frågan är om 

de alltid är genomförbara i verkligheten.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Category Management används i praktiken inom 

svenska livsmedelsbutikers mejeriavdelningar. Vidare vill vi också undersöka vilken inverkan 

relationen mellan individer i leverantörs- och återförsäljarledet har på arbetet med Category 

Management.  
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2. Teori 

 

För att uppfylla vårt syfte har vi valt att ta upp teori som behandlar inköp, Category 

Management och relationer. Category Management kan jämföras med en tjänst som 

återförsäljare kan använda sig av och därför inleder vi med en introduktion till olika 

inköpsstrategier. Vi har valt att använda oss av Gadde & Håkansson (1998) som är ett 

standardverk inom inköp. Sedan har vi valt att undersöka samarbetet mellan leverantörer och 

återförsäljare vid arbetet med Category Management. Vi återger den bild litteraturen ger av 

vad Category Management är och denna litteratur bygger på artiklar publicerade i 

ämnesrelevanta tidskrifter. Gruen & Shah (2000) och Dussart (1998) är de författare vars 

litteratur vi främst har använt oss av, då vi har fått uppfattningen att de är ledande inom 

området eftersom många andra författare refererar till deras artiklar. Vidare har vi valt att 

fördjupa oss i relationer, eftersom det är en faktor som har påverkan på Category 

Management. Teori inom detta område har vi huvudsakligen hämtat från Håkansson & 

Snehota (1995), som har utvecklat ARA-modellen.  

 

2.1 Inköp  

Utbudet i en livsmedelsbutik är väl genomtänkt både till sortiment och till placering. Butiker 

kan ha olika koncept och målgrupp men alla har målsättningen att göra så stor vinst som 

möjligt. Därför planeras butiker för att kunder ska köpa både varor de behöver och varor som 

de inte nödvändigtvis behöver. Kunder handlar ofta färskvaror som till exempel mejerivaror. 

Dessa varor placeras ofta långt in i butiken för att kunden på väg dit ska tvingas passera andra 

varor och lockas att köpa dessa. Även inom en enskild kategori är placeringen av varor väl 

genomtänkt. Varor på vissa ytor säljer mer än andra och kombinationer av varor kan också 

öka försäljningen. En del återförsäljare sköter placeringen av varor själva medan andra tar 

hjälp av, eller till och med ger hela ansvaret till, en eller några leverantörer. 

 

Enligt Gadde & Håkansson (1998) handlade inköp tidigare om att få bästa möjliga pris genom 

att spela ut leverantörer mot varandra. Idag är långsiktighet viktigt och istället för att få bästa 

möjliga pris gäller det att vårda sina relationer och få ut så mycket som möjligt av de 

relationer som redan etablerats. Köpet av en tjänst är något som enligt Gadde & Håkansson 
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(1998, s 22) inte kan utvärderas förrän i efterhand. Därför är det vanligt med samarbeten med 

samma partner under en längre tid när det gäller köp av tjänster. 

 

Det betyder dock inte att det är nödvändigt att ha nära relationer med alla sina leverantörer 

utan en kombination av nära och ytliga relationer är att föredra (Gadde & Håkansson, 1998, s 

51). En orsak till det är att återförsäljare inte vill vara helt beroende av sina leverantörer 

samtidigt som de kan behålla viss kontroll. Leverantörer och återförsäljare inom 

livsmedelsindustrin kan till exempel vinna på att samarbeta när det gäller datasystem, som till 

exempel beställningssystem eller leveranssystem då dessa är tekniskt avancerade.  

 

Enligt Gadde & Håkansson (1998, s 38-39) är det viktigare att se över samarbetet med sina 

leverantörer än valet av leverantörer. Inköp är viktigt för företag på grund av att företagen 

strävar mot ökad specialisering och outsourcing. Ökad teknisk komplexitet kräver då mer 

samarbete och en närmare relation till leverantören. 

 

En fördel med att köpa in komponenter eller tjänster är att företaget själva inte behöver vara 

lika beroende av att snabbt kunna anpassa sig till förändringar (Gadde & Håkansson, 1998, s 

41). Priserna kan också pressas genom att en tillverkare producerar stora mängder. En 

tillverkare kan skaffa en djupare kunskap inom ett smalt område, vilket blir allt viktigare då 

den snabba utvecklingen av ny teknik gör det svårt att hålla sig uppdaterad inom alla 

områden.  

 

En risk med att bara specialisera sig på ett specifikt område är att företaget kan förlora 

kompetens inom andra områden som sen kan vara svårt att återuppta (Gadde & Håkansson, 

1998, s 43). Dessutom kan förmågan att kombinera olika delar av verksamheten förloras. Ett 

exempel på detta är att nya idéer kan uppstå i kontakt mellan olika funktioner inom företaget. 

Om kontakten mellan dessa funktioner tappas kan förmågan till innovation förloras. 

Möjligheten finns att denna innovation också uppstår i kontakt mellan två olika företag. Detta 

förutsätter dock att de två parterna har en nära relation med kontinuerligt informationsutbyte.  

 

Det är hela tiden en avvägning för ett företag huruvida de själva ska äga en resurs eller ha en 

relation med ett företag som har resursen. Att ha tillgång till resursen från ett annat företag gör 

att resursen inte kan kontrolleras på samma sätt som om företaget hade ägt den själva (Gadde 
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& Håkansson, 1998, s 54-55). En fördel är dock att den är lätt att byta ut. I mellanläget mellan 

att göra själv eller att köpa finns olika steg av kontroll genom samverkan med andra aktörer. 

Tidigare handlade beslutet om att köpa eller göra själv om kostnader och det bästa alternativet 

kunde variera beroende på omständigheter på marknaden. Nu är det mer ett tekniskt beslut 

och när företaget väl har tagit beslut om att överlåta ansvaret till någon annan är det ett beslut 

som kan vara svårt att ändra på. Det negativa med att undvika nära relationer är att inte kunna 

utnyttja speciellt anpassade lösningar från leverantören. Det finns tre dimensioner att uppnå 

närhet på: aktiviteter, resurser och grad av personlig interaktion, vilket tas upp vidare i ARA-

modellen nedan. 

 

2.2 Efficient Consumer Response 

Eftersom företag strävar mot ökad specialisering och outsourcing är det viktigt att samarbeta 

med andra aktörer genom att utveckla gemensamma problemlösningar.  

 

Under 1990-talet utvecklade leverantörer och återförsäljare Efficient Consumer Response 

(ECR) vilket är en strategi som innebär att leverantörer och återförsäljare samarbetar för att 

bli mer effektiva (Lange & Wahlund, 2001). ECR innebär att parterna gemensamt ska se över 

alla led i processen, från råvara till slutkund, för att kunna få bort onödiga kostnader och 

erbjuda kunderna bättre priser och sortiment (The Partnering Group, 1996, s 6).  

 

ECR kan delas upp i två delar; varuförsörjning, som behandlar ledet mellan producent och 

återförsäljare, och efterfrågan, som behandlar ledet mellan återförsäljare och konsument (The 

Partnering Group, 1996, s 7). För att uppfylla önskemålen på efterfrågesidan kan leverantörer 

och återförsäljare använda sig av Category Management (The Partnering Group, 1996, s 9). 

Category Management utgår från kundernas preferenser när beslut tas som påverkar 

sortiment, varuflöden, kampanjer och produktlanseringar. Allt detta sker i en process som 

binder samman efterfrågan och varuförsörjning. 

 

2.2.1 Category Management 
Arbetet med ECR och Category Management startade i början på 1990-talet inom den 

amerikanska livsmedelsindustrin (Aastrup, Grant & Bjerre, 2007). Category Management 

innebär att kategorier av produkter hanteras som egna affärsenheter som anpassas efter varje 
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butik för att passa kundernas efterfrågan. Enligt Dussart (1998) är det i livsmedelsindustrin 

som Category Management är mest utbrett. Detta är en bransch som karaktäriseras av låg 

tillväxt och låga marginaler och arbetet med Category Management kan hjälpa till att öka 

vinsterna. 
 
Enligt Gruen och Shah (2000, s 484) definieras en kategori som en bestämd grupp av 

produkter som konsumenter anser vara kompletterande eller relaterade till varandra. 

Kategorier av varor ska ses som affärsenheter och de ska hanteras därefter (Dussart, 1998, s 

51). Beslut som tas angående en produkt i kategorin påverkar oftast även de andra 

produkterna, vilket gör att hänsyn måste tas till hela kategorin. Category Management-teorin 

anser att återförsäljare kan maximera sin försäljning genom att kategorisera varorna i butiken 

på det sättet samt att det är kategorierna och inte leverantörernas varumärken som det ska 

fokuseras på (Gruen & Shah, 2000, s 484). För att tillämpa ECR och Category Management 

bör producenter, leverantörer och återförsäljare samarbeta. Det idealiska samarbetet innebär i 

teorin att relationen mellan dem ska byggas på ömsesidigt förtroende, informationsutbyte och 

öppenhet samt gemensam utvärdering av arbetet (Dussart, 1998, s 52). Category Management 

kan praktiseras utan inblandning från leverantörerna (Lindblom & Olkkonen, 2008, s 2). Bäst 

resultat anses dock kunna uppnås genom att återförsäljare och leverantörer samarbetar och 

delar med sig av sin kunskap för att tillgodose kundernas behov. Det kan dock vara svårt för 

återförsäljaren att samarbeta med alla leverantörer vilket gör att de oftast utvecklar en nära 

relation med ett fåtal inflytelserika leverantörer.  

 

Category Management är huvudsakligen en strategi för återförsäljare (Gruen & Shah, 2000, s 

485). Trots detta är det leverantörerna som har utvecklat den specialistkompetens som behövs 

för att ta fram det mest lönsamma sortimentet och bestämma vilken plats och hur mycket plats 

de olika varumärkena i kategorin ska få i hyllorna.  

 

Om en leverantör ensam får ansvara för en hel kategori kallas leverantören för ”Category 

Captain” (Gruen & Shah, 2000, s 486). Leverantören får då försäljningsinformation för hela 

kategorin från återförsäljaren. Den som har rollen som Category Captain måste i sin tur 

utveckla en plan för hela kategorin det vill säga både för sina egna, konkurrenternas och 

butikens egna varumärken. Planen kan innebära att priser måste justeras, strukturer i 
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butikshyllor måste ändras och att vissa produkter kanske måste läggas till eller tas bort från 

sortimentet.  

 

Lindblom & Olkkonen (2008, s 2) anser att Category Management har många positiva 

effekter på en leverantörs- återförsäljarrelation eftersom det leder till fortsatta gemensamma 

lösningar och kunskapsdelning i stället för ständig konkurrens om uppdraget. En risk med den 

här typen av samarbeten är att leverantörer med stort inflytande över kategoriarbetet kan 

utnyttja förtroendet och handla enbart för sin egen vinnings skull. För att kategorin ska vara så 

optimal som möjligt gäller det att den som är Category Captain inte favoriserar sina produkter 

om det enligt statistiken är någon annans varor som är bättre för kategorin (Gruen & Shah, 

2000, s 486). Om en Category Captain missbrukar sin roll och exkluderar konkurrenter ur 

sortimentet kan det i det långa loppet leda till bland annat högre priser och mindre 

valmöjlighet på grund av minskad konkurrens (Lindblom & Olkkonen, 2008, s 2). 

 

Återförsäljare låter ofta leverantören stå för den arbetskraft som används när det ska 

arrangeras om i butikshyllorna vilket gör att det blir kostsamt för leverantören (Gruen & Shah, 

2000, s 489). Leverantörerna lägger mycket tid och pengar på att utveckla en plan för en viss 

kategori men det är i vissa fall bortkastade resurser då planen inte implementeras fullt ut. Det 

är med andra ord en kritisk del av arbetet med Category Management. Ytterligare ett problem 

som kan påverka utförandet av Category Management, är den interna spänningen hos 

leverantörföretaget på grund av den press som finns på säljstyrkan att de ska favorisera 

företagets varumärken (Gruen & Shah, 2000, s 489). 

 

Ett syfte med Category Management är enligt Dussart (1998, s 56-57) att strukturera om i 

butikshyllor och att utnyttja ytan maximalt så att kategoriavdelningen ger ett välordnat och 

snyggt intryck. Detta betyder dock inte att det automatiskt ändrar kunders beteende eller att 

deras behov tillgodoses. Förändringar på grund av Category Management behöver inte alltid 

vara till fördel för kunderna eftersom det kan minska valfriheten och begränsa dem till att 

köpa de produkter som är mest lönsamma för återförsäljarna. För att Category Management 

ska vara effektivt får förändringar i hyllorna inte göra det svårare för kunderna att jämföra 

samt att hitta sina favoritprodukter. Om det blir ett resultat av arbetet med Category 

Management kan det innebära att kategoriseringen av varor inte stämmer överens med 

kundernas syn på kategorin. 
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2.2.2 Modell för arbetet med Category Management 

I den litteratur vi har läst finns en ständigt återkommande modell för Category Management. 

Den är utvecklad av managementkonsultföretaget The Partnering Group i USA men det finns 

även en svensk bearbetning samanställd av The Partnering Group Nordic. Enligt Gruen och 

Shah (2000) är den här modellen den mest accepterade Category Management-processen. 

Även Aastrup et al (2007) anser att det här är en allmänt vedertagen modell.  

 

The Partnering Group (1996) beskriver arbetet med Category Management med hjälp av en 

modell bestående av två huvuddelar; strategi och affärsprocess. 

 

Strategi 

Att tillämpa Category Management innebär att beslut och ansvar tas för varje kategori. Dessa 

måste dock vara i överensstämmelse med företagets övergripande affärsidé, mål och 

strategier. Införandet av Category Management innebär att återförsäljaren måste förändra sina 

värderingar och arbetssätt vilket är en process som tar flera år och kräver stora investeringar. 

Beslutet att införa Category Management tas därför av högsta ledningen. 

 

Affärsprocess 

Affärsprocessen består av åtta steg som utförs gemensamt av återförsäljare och leverantör. 

Processen tar hänsyn till de båda företagens mål och strategier och har till syfte att 

effektivisera och underlätta deras relation. Detta är en ständigt pågående process som 

utvärderas och förbättras efter gemensamma mål. 

1. Kategorins definition: Kategorier har tidigare bestämts med hänsyn till produktion och 

distribution, men arbetet med Category Management innebär istället att utgångspunkten för 

kategoriseringen ska tas i konsumenternas behov och vanor. Arbetet med att kategorisera 

varor görs gemensamt av butik och leverantör, där leverantören står för störst kunskap om 

kundernas köpbeteende.  

2. Kategorins roll: Då alla kategorier inte är lika viktiga ges varje kategori en egen roll. 

Samtidigt måste den passa in i företagets helhetsplan. I olika butiker kan samma kategori vara 

mer eller mindre viktig, vilket gör att olika butikskoncept skiljer sig från varandra.  
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3. Kategorins värdering: Var kategorin befinner sig i nuläget jämförs, med hjälp av resultat- 

och effektivitetsmått, med kategorins mål. Här utförs också olika marknadsanalyser där 

exempelvis marknadsandel och tillväxt undersöks. 

4. Kategorins måltavla: Målen bestäms för varje särskild kategori samtidigt som de ska vara 

del av företagets övergripande mål. Målen behöver också vara jämförbara med andra 

kategoriers mål.  

5. Kategorins strategi: Olika artiklar inom kategorin har olika marknadsstrategier. 

Varuförsörjningsstrategier finns också för att se till att det alltid finns varor i lager. 

6. Kategorins taktik: Arbetet med Category Management kan delas upp i fyra områden: 

sortiment, prissättning, säljstöd och varuexponering. Arbetet med att effektivisera sortimentet 

är en av de viktigaste delarna, och dessa beslut påverkar också i sin tur de andra delarna.  

7. Genomförande: När det är tid att genomföra planerna delas de upp i specifika steg och 

tidsplaner som tydligt visar ansvarsfördelningen. Planerna i de tidigare stegen har inte någon 

betydelse om de inte genomförs korrekt. 

8. Uppföljning: Uppföljning pågår ständigt för att snabbt kunna åtgärda eventuella problem. 

Uppföljningen bör också vara gemensam för de olika kategorierna för att underlätta 

jämförelser. 

 

2.3 Relationer 

För att arbetet med Category Management ska fungera måste samarbetet grunda sig på en bra 

relation.  

 

I teorin finns det i huvudsak två typer av förhållanden. I ena änden finns det nära förhållandet 

och i den andra änden finns det distanserade förhållandet. Uzzis (1997) syn på det är att det 

finns ”embedded ties” och ”arm’s length ties”. Arm’s length ties är en föränderlig och 

opersonlig marknadsrelation som oftast inte upprepas. Parterna ser bara till sina egna intressen 

vilket gör att de ofta byter köpare och säljare för att inte bli beroende av en annan aktör. 

Utbytet aktörerna mellan handlar om kostnader och det är enbart på dessa fakta som beslut 

tas. 

 

Embedded ties å andra sidan innebär att parterna har ett nära och personligt förhållande (Uzzi, 

1997). Embedded ties karaktäriseras av tillit, informationsutbyte och gemensam 
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problemlösning. Tillit är den del av embedded ties som är den viktigaste. Till skillnad från 

arm’s length ties handlar inte informationsutbytet bara om priser och kvantiteter. 

Informationsutbytet i embedded ties relationer bidrar till att företag i ett nätverk kan öka sina 

valmöjligheter samt att göra framtidsprognoser som överensstämmer mer med verkligheten. 

Den gemensamma problemlösningen gör också att företag väljer att försöka lösa problem i 

stället för att avsluta relationen. 

 

2.4 ARA-modellen 

Innehållet i en relation kan delas upp i tre delar som kan analyseras med hjälp av ARA-

modellen. ARA-modellen består av activity links, resource ties och actor bonds. 

 

Activity links: Ett företag utför ett stort antal aktiviteter och utförandet av dem kan påverkas 

av de relationer företaget har (Håkansson & Snehota, 1995, s 29). De aktiviteter ett företag 

utför är länkade till aktiviteter i det företag de har en relation till. Vissa av aktiviteterna kan då 

behöva anpassas efter det andra företagets struktur. Aktiviteterna mellan två företag kan inte 

existera utan att påverkas av aktiviteter som utförs mellan andra parter i ett nätverk (Ford et 

al, 2006, s 28). Aktiviteterna bildar ett aktivitetsmönster. När nya relationer och aktiviteter 

utvecklas förändras mönstret och påverkar även andra aktörer i nätverket (Håkansson & 

Snehota, 1995, s 30). 

 

Resource ties: Relationen mellan två företag kan koppla samman företagens olika resurser och 

bidra till att de utnyttjas på ett optimalt sätt (Håkansson & Snehota, 1995, s 30). En viktig del 

av en affärsrelation kan vara förväntningar att få tillgång till den andra partens resurser. Dessa 

resurser kan till exempel vara fysiska resurser som utrustning och arbetskraft eller så kan det 

vara kunskap och image. En relation är inte bara ett sätt att få tillgång till det andra företagets 

resurser utan resurser från de båda företagen kan kombineras och bli speciellt anpassade för 

varandra samt utvecklas i takt med att relationen utvecklas. När resurser utvecklas och 

anpassas speciellt för att passa de båda företagen kan det leda till innovationer inom området 

men det kan också göra att företagens flexibilitet minskar (Ford et al, 2006, s 29). 

 

Actor bonds: En affärsrelation har alltid en social dimension (Ford et al, 2006, s 30-31). 

Personer i de olika företagen lär känna varandra och interaktionen mellan dessa individer är 
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viktig för att utveckla en relation mellan företagen. Detta ska leda till att ett förtroende mellan 

företagen byggs upp. Under tiden företagen samarbetar försöker individer i ett nätverk hela 

tiden att påverka varandra. Den sociala delen av en affärsrelation är en del av ett företags 

identitet och det påverkar hur samarbetet med andra företag ser ut. Hur en relation ser ut 

grundar sig på vad som har hänt tidigare och det ger en vägledning till hur relationen kan se ut 

i framtiden. Det här drar marknadsförare nytta av för att undvika att göra om misstag. De 

måste samtidigt ta hänsyn till den relation och det förtroende som finns mellan individerna i 

företagen eftersom deras relation kan vara viktig vid problemlösningar. En risk som finns är 

att individen sätter sin personliga relation före företagets bästa. Actor bonds är den del av en 

relation där individer binder samman aktiviteter och resurser mellan företag.  

 

2.5 Vår analysmodell 

Vi ska fokusera på långsiktiga inköpsrelationer, mer specifikt i form av Category 

Management-samarbeten. Vi börjar därför med att studera hur inköpssituationen för 

återförsäljare ser ut. Därefter ska vi, med hjälp av ARA-modellen analysera hur relationen 

mellan leverantörer och återförsäljare ser ut vid Category Management-samarbetet.  

 

Vi har valt att utgå från ARA-modellens tre delar men vi har anpassat dem efter vårt syfte och 

Category Management-teorin. Vi börjar med att analysera de aktiviteter som kopplar samman 

leverantörer och återförsäljare. Vi anser att alla delar i modellen med Category Management-

arbetet inte är tillämpliga för vårt syfte. Ur ett relationsperspektiv är det de fyra punkterna; 

kategorins definition, kategorins taktik, genomförande och uppföljning som är viktiga i 

modellen för arbetet med Category Management. Dessa punkter kommer vi att undersöka 

under aktiviteter. Vidare kommer vi att se vilka resurser som delas och vad det innebär för 

samarbetet. Vi kommer sedan att analysera relationen mellan aktörerna och slutligen 

analyserar vi vilken inverkan aktörerna har på resurser och aktiviteter. 
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3. Metod 

 

3.1 Litteratur 

Då vi började intressera oss för Category Management fann vi att mycket av litteraturen 

beskrev livsmedelsbranschen. Den litteratur som finns och är mest framstående inom området 

är främst från USA. Där har arbetet med Category Management pågått under en längre tid och 

är mer utbrett. Teorierna om Category Management ger en bild av hur det bör användas, och 

de visar att relationer är en viktig del av Category Management då samarbetet sker mellan 

individer som representerar leverantören och återförsäljaren. Vi fick tips om att Category 

Management används inom mejeriavdelningar och vi ska genom att undersöka hur svenska 

mejerier och butiker använder detta, ge en bild av hur det tillämpas.  

 

3.2 Urval 

Vi har valt att göra kvalitativa undersökningar i form av intervjuer. För att undersöka hur 

Category Management-arbetet fungerar praktiskt inom den svenska mejeribranschen har vi, 

för att få både leverantörens och återförsäljarens syn på det, gjort intervjuer med ett 

mejeriföretag och ett antal butiker. 

 

Det mejeriföretag som vi har valt att undersöka är Valio Sverige AB som är ett av de största 

mejerierna på den svenska marknaden. Vi har gjort en intervju med en säljare/Category 

Manager på Valio. 

 

För att få återförsäljarnas syn har vi genomfört e-mail intervjuer med fem stycken ICA 

butiker; ICA Maxi Hälla Västerås, ICA Maxi Enköping, Maxi ICA Stormarknad Uppsala, 

ICA Kvantum Bålsta och ICA Kvantum Uppsala. Vi började med att skicka ut e-mail till tio 

stycken ICA butiker i Mälardalen med en förfrågan om de var intresserade av att ställa upp 

och svara på ett antal frågor. Till de fem butikerna som svarade att de var intresserade att 

ställa upp skickade vi sedan ett e-mail med frågorna.  

 

De olika livsmedelskedjorna i Sverige kan ha olika styrning och förhållningssätt. Arbetet och 

rutiner i butikerna kan därför skötas på olika sätt. Då vi vill undersöka relationen mellan 
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leverantörer och återförsäljare vill vi få bort påverkan av andra faktorer. Därför har vi valt att 

enbart intervjua ICA butiker då de har samma riktlinjer uppifrån. Vi har avgränsat oss till 

stora butiker eftersom vi har utgått från att det är där som arbetet med Category Management 

är som mest utbrett. 

 

3.3 Genomförande av intervjuer 

Vi har valt att göra en semistrukturerad intervju med Valio för att inte styra respondenten för 

mycket, utan även låta denne ge sin bild. Intervjun med Valio har spelats in för att i efterhand 

inte missuppfatta informationen eller göra efterhandskonstruktioner.  

 

Då det inte har varit möjligt att genomföra personliga eller telefonintervjuer med samtliga fem 

ICA butiker har vi valt att göra e-mail intervjuer för att få likvärdiga svar. En nackdel med e-

mail intervjuer kan vara att respondenterna missuppfattar frågorna eller inte ger tillräckligt 

fullständiga svar. Vi upplever dock att detta inte har varit något problem i vårt fall då 

respondenterna har gett utförliga svar som också visar på att de har förstått frågorna. 

 

Den term som används både i svensk och i internationell litteratur är Category Management, 

därför har vi valt att inte översätta begreppet utan istället använda den engelska termen. Dock 

använder vissa intervjupersoner begreppet kategoriarbete när de syftar till Category 

Management vilket gör att vi använt båda benämningarna. 

 

3.4 Utformande av intervjufrågor 

Intervjufrågorna till Valio börjar med allmänna frågor om hur arbetet med Category 

Management går till (se Bilaga 1). Dessa frågor har ställts för att kunna jämföra Valios syn 

med den bild teorierna ger och för att få information om de fyra valda punkterna från 

modellen. För att undersöka en enskild relation närmare har till exempel fråga 18 utformats 

med syfte att få svar på om leverantörerna och återförsäljarna utför gemensamma aktiviteter. 

Fråga 23 är ett exempel på en fråga som har ställts för att få svar på vilken typ av relation som 

leverantören och återförsäljaren har när de samarbetar med Category Management.  
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Vid e-mail intervjuer ges endast möjligheten att ställa ett begränsat antal frågor och vi har 

därför valt att fokusera intervjufrågorna till ICA butikerna på teorierna om inköp och 

relationer. Detta har gjorts för att få en djupare bild av hur samarbetet ser ut (se Bilaga 2). 
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4. Arbetet med Category Management 

 

Under stycke 4.1, 4.2 och 4.3 ger vi en allmän introduktion till Valio och arbetet med 

Category Management och i efterföljande stycken presenterar vi resultaten av vår 

undersökning utifrån analysmodellen. En jämförelse mellan respondenternas svar och 

litteraturens bild av Category Management-arbetet kommer att göras kontinuerligt och 

analyseras under alla delar av analysmodellen. Butikerna har på de flesta frågor gett 

snarlika svar och vi exemplifierar då med en eller ett par butiker. På de frågor där vi har fått 

avvikande svar redogör vi för skillnaderna. 

 

4.1 Valio Sverige AB 

Valio Oy grundades 1905 och är moderbolag i Valiokoncernen (www.valio.se, A). Valio Oy 

hade 2006 en omsättning på cirka 1,4 miljarder euro. Företaget har ett produktsortiment på 

cirka 1100 olika artiklar bland annat mejeriprodukter och andra livsmedelprodukter som till 

exempel djupfryst och juice. Valio Sverige AB grundades i Sverige 1994 och är ett 

dotterbolag till Valio i Finland. Valio Sverige AB hade 2006 en omsättning på cirka 36 

miljoner euro. De har idag ett produktsortiment på cirka 42 olika artiklar innehållandes 

mejeriprodukter samt ett brett sortiment av laktosreducerade och laktosfria produkter 

(www.valio.se, B).  

 

Vi har intervjuat en säljare/Category Manager på Valio Sverige AB. Valio har ca 40 

medarbetare i Sverige varav 18 stycken är säljare. Några av dessa är specialiserade på 

Category Management och personen vi har intervjuat är en av dem. Säljarna har ansvar för ett 

distrikt med ca 100 butiker var och täcker tillsammans hela Sverige. Category Managern som 

har intervjuats är ansvarig för distriktet Örebro-Eskilstuna-Västerås. Valio har arbetat med 

Category Management i ca 5 år och när de började tog de kontakt med en extern konsultbyrå 

som heter Movement för att lägga upp en strategi för arbetet. Valio samarbetar med butiker 

inom alla de stora livsmedelskedjorna (ICA, Coop och Axfood) och använder arbetet med 

Category Management i butiker med en omsättning över cirka 15 miljoner kronor per år. 

Även de butiker där de inte får vara med och sköta kategoriarbetet besöks regelbundet för att 

Valio ska kunna sälja in sina varor. 
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4.2 Allmänt om Category Management 

Kategoriarbetet går enligt Valio ut på att hjälpa butikerna att samla ihop varugrupper, få 

ordning och reda i hyllorna och att ta reda på vilka produkter i butiken som är mest 

lönsamma. Category Managern analyserar försäljningsstatistiken och marginalerna för 

butikens alla varor och tar sedan med de varor som gör hela kategorin mest lönsam. Valio har 

fyra mål som kategoriarbetet ska uppfylla och det är den planen som säljaren visar ute i 

butiken: bättre lönsamhet, överskådlighet, optimalt sortiment samt att utgå från butikens 

önskemål. 

 

Category Managerns jobb går ut på att placera varor rätt i butiken både för butikens och för 

Valios skull. Enligt Valio är en bra placering för en produkt en plats som är väl synlig och 

lättillgänglig. Inom mejerihyllan är det optimalt för leverantörerna att deras produkter står i 

ögonhöjd, det är däremot inte bra att de står högst upp eller längst ner. Att produkterna står 

först i hyllan från det håll kunderna kommer gående är också bättre än att de står på slutet. De 

vill synas på många olika ställen i butiken för att visa upp sitt varumärke och det kan de göra 

genom att finnas på så många ställen i mejeriavdelningen som möjligt. Därför försöker de få 

med sina produkter och sina nyheter i så många produktgrupper i sortimentet som möjligt.  

 

Från butikens sida handlar placeringen, enligt Valio, till viss del om vad som är praktiskt. 

Mjölk som säljer i stora mängder och levereras på vagnar eller i backar placeras på golvet och 

produkter som inte säljer så mycket placeras på översta hyllan då de inte behöver fyllas på 

och därmed lyftas lika ofta. I en liten butik har mejeriavdelningen en stor del av försäljningen. 

Det blir då extra viktigt att mjölken finns längst in i butiken. Om mjölken är placerad på ett 

sätt så att kunden automatisk går förbi yoghurten kan det leda till impulsköp. Det gäller då att 

ha den bästa placeringen i yoghurthyllan för att vara den yoghurtsort som kunden 

impulsköper. 

 

Alla intervjuade ICA butiker använder sig av kategoriarbete och det är enligt ICA Maxi Hälla 

ett måste att jobba med kategoriarbete idag. Anledningen till det är att det finns ett stort 

nyhetsflöde och lönsamhetsbehov. Med kategoriarbetet anser ICA Maxi Hälla att de kan få 

kunden att uppleva att de har både ett djupt och brett sortiment även om de har hög 
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omsättning på produkterna. Den största anledningen till att ICA Maxi Uppsala använder sig 

av kategoriarbete på mejeriavdelningen är att det ska ge en lättöverskådlig avdelning för 

kunderna samt att butikens lönsamhet ska öka.  

 

4.3 Inköp 

Enligt ICA Kvantum Uppsala gör ICA först centralt en förhandling med leverantören om 

vilka produkter som ska säljas på ICA och till vilka priser, därefter bestämmer butikerna 

själva om de ska ta in varan eller ej. Enligt ICA Maxi Hälla förhandlar alla ICA Maxi-butiker 

centralt med leverantörerna om ett grundsortiment. Det är produkter som alla Maxi-butikerna 

måste ha i sina hyllor. Utöver det så får butikerna själva välja att ta in ytterligare varor i sitt 

sortiment. 

 

Centralt arbetar Valio med butikkedjornas huvudkontor när det gäller kategoriprojekt. Ett 

exempel på detta är att de är med och utformar ICA:s planogram. Dessa skickar ICA ut till 

butikerna för att tala om hur de vill att mejeriavdelningen ska ut. Planogrammen uppdateras 

en gång per år och våren 2008 sitter Valio med i ett sådant projekt gällande kategorin yoghurt 

hos ICA. Efter att planogrammen har utformats hjälper Valio sedan till att implementera dem 

i butikerna.  

 

Category Managern på Valio hävdar att säljarbetet har ändrats de senaste åren. Det går inte 

längre att som leverantör tänka kortsiktigt och sälja stora pallar varor för att tjäna så mycket 

som möjligt på kort tid. Numera är det inte kvantiteten som det läggs störst vikt på utan hur 

stor förtjänst varorna genererar. Det vill säga ett fåtal varor med stora vinstmarginaler kan 

vara lika mycket värda som en stor mängd varor med små marginaler. Category Management 

är ett långsiktigt arbete som ska hjälpa butikerna att öka sin lönsamhet och sälja mer. Det i sin 

tur leder till att Valio får sälja mer till butikerna.  

 

ICA Kvantum Bålsta säger att vissa leverantörer är ute och besöker butiken frekvent medan 

andra inte visar sig så ofta. De leverantörer som butiken har ett bättre samarbete med besöker 

butiken oftare för att hålla i demonstrationer och deras nyheter kommer även in snabbare i 

sortimentet. 
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4.4 Vår analysmodell 

4.4.1 Aktiviteter 

4.4.1.1 Kategorins definition 
Alla aktörer har sina egna kategoriseringar av varor men enligt Valio är de snarlika varandra. 

Valio gör kundundersökningar angående hur kunder kategoriserar varor och sedan 

kategoriserar de sitt sortiment därefter i följande huvudgrupper: Barn, Familjen och Till mig 

själv. Under varje kategori finns sen undergrupper som till exempel naturell eller 

fruktyoghurt, original eller lätt.  

 

4.4.1.2 Kategorins taktik 
Enligt Valio ska de mest lönsamma produkterna få de bästa platserna i hyllan. Category 

Managerns uppgift är att se till butikens bästa och det betyder att Valio inte kan ha alla sina 

egna produkter på bästa plats om det inte är lönsamt för butiken. Leverantörer har varor med 

både hög och låg lönsamhet för butiken. En anledning till att butikerna ändå väljer att ta in 

produkter med lägre lönsamhet kan vara att de kompletterar sortimentet och efterfrågas av 

kunderna.  

 

ICA Maxi Hälla säger att de nästan alltid tar in nyheter då det blir en stor efterfrågan från 

kunderna när leverantörerna marknadsför sina nyheter. Många nyheter försvinner dock från 

sortimentet vid nästa produktsläpp då dessa produkter inte försvarar sin plats i hyllan. Därför 

är det enligt butikschefen viktigt att hela tiden analysera hyllan. Utöver nyheter tar ICA Maxi 

Hälla hänsyn till produkter som ger butiken en speciell profil, till exempel lokalproducerat. 

De följer också trender och en av dem är i nuläget ekologiska produkter. Vidare tas också 

produkter in med hänsyn till konkurrenter, lönsamhet och kundbehov. Sortimentet hos ICA 

Kvantum Bålsta styrs av olika faktorer men framförallt efterfrågan från kunderna. Det är alltid 

kundens behov som står i centrum. 

 

En uppgift med Category Management är enligt Valio att få butikerna att planera hyllorna så 

att butiken säljer så mycket som möjligt av de varor som ger högst vinst. Vid en 

ombyggnation i mejeriavdelningen placeras varumärkena ut avdelat, till exempel står Valio 

för sig, men bara i den utsträckningen att det ser snyggt och välstrukturerat ut i butikshyllorna. 

Nästa steg är att ställa i ordning de olika varugrupperna inom kategorin som till exempel att 
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inte blanda de olika fetthalterna, att placera barnprodukter lågt samt att ställa 

intoleransprodukter tillsammans. Valio har sin syn på placering av varor men det finns delade 

meningar om hur placeringen ska gå till och andra aktörer kan föredra att sortera produkterna 

på ett annat sätt. Vissa föredrar att sortera efter produkttyp medan andra föredrar att sortera 

efter varumärke.  

 

Ingen av de intervjuade butikerna låter leverantören planera hyllan själv. ICA Maxi i Uppsala 

tar inte hjälp av leverantörer annat än för att bygga om i hyllorna när planogrammet är klart 

och ICA Maxi Enköpings leverantörer får av flera skäl inte heller bestämmanderätt hur 

mejerihyllan ska se ut, men de får däremot alltid komma med idéer.  

 

Valio gör inga reklamsamarbeten med enskilda butiker utan planering av eventuella 

reklamkampanjer sker centralt för hela kedjor vid till exempel nya produktlanseringar. 

 

4.4.1.3 Genomförande 
Att använda en Category Manager är enligt Valio ett ständigt pågående samarbete mellan 

leverantören och butiken. Det skrivs inga kontrakt mellan butik och leverantör utan det är 

enbart muntliga överenskommelser. Leverantören får vara med och bestämma så länge 

butiken vill ha den där och det gör att det alltid finns en osäkerhet. Flera leverantörer arbetar 

ofta parallellt i samma butik och alla vill då vara med och bestämma. De slåss för att få in sina 

egna varor i butiken samtidigt som de måste samsas med de andra leverantörerna för att uppnå 

bästa möjliga resultat för butiken. Hur butikerna väljer Category Manager varierar. En del tar 

en säljare som de tycker är kunnig och har förtroende för, medan andra väljer den leverantör 

som är störst. En del butiker ger en leverantör hela ansvaret att bestämma hur kategorin ska se 

ut. Valio har inte ensamrätt att bestämma hur det ska se ut i någon butik i distriktet men de 

åker ofta ut till butikerna för att erbjuda sin hjälp. Ibland kan det dock hända att Valio blir 

uppringda av en butik som ber om deras tjänster. Det kan vara så att de tidigare har gjort ett 

bra jobb i en butik och ryktet har spridit sig. 

 

ICA Kvantum Bålsta använder planogram när de bygger om de olika avdelningarna. Det finns 

generella planogram som ICA:s huvudkontor gör, men ICA Kvantum Bålsta använder 

planogram som är unika för just deras butik. De utgår från sin egen statistik och bygger upp 

hyllan utifrån det. ICA Kvantum Bålsta har främst tagit hjälp av ICA när de har byggt om 
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mejeriavdelningen. Sedan har de även fått hjälp av Valio med yoghurt och låglaktosprodukter 

och Arla har gjort planogram för juice, mjölk, grädde och matlagningsprodukter. Faktorer 

som påverkar vilka leverantörer som får hjälpa till är hur ofta de besöker butiken och om de 

har ett starkt varumärke. Leverantörerna får inte fria händer i butikerna. De får riktlinjer som 

de ska följa, men de får gärna komma med egna åsikter. 

 

ICA Maxi Hälla använder sig av kategoriarbete på alla avdelningar. De ger inte någon 

leverantör fria händer utan de abonnerar på ”space management” från ICA. Det är två 

personer som är uppdelade i butiken och de ska jobba igenom alla avdelningar. De utgår från 

centrala planogram men ICA Maxi Hälla ger dem uppgifter om försäljningen och vad butiken 

vill med kategoriarbetet. De har även ett eget ”spaceprogram” som de själva har jobbat 

utefter. De har tidigare haft en anställd som bara jobbade med space management och 

prissättning. 

 

ICA Maxi i Uppsala använder inga planogram från ICA utan de har en konsult som hjälper 

dem att ta fram planogram. Innan konsulten gör det slutgiltiga planogrammet får ansvariga i 

butiken komma med förslag på ändringar, vilket gör att det i slutändan är butiken som själva 

helt och hållet får bestämma hur avdelningen ska se ut. ICA Maxi i Uppsala tog för några år 

sedan hjälp av en stor leverantör för att ta fram ett planogram när mejeriavdelningen skulle 

byggas men de blev inte nöjda med resultatet och sedan dess har de valt att bygga om på egen 

hand. 

 

ICA Maxi Enköping använder kategoriarbete dagligen men de arbetar inte så mycket med 

planogram från ICA på mejeriavdelningen. Det är inget krav från ICA att butikerna måste 

följa deras planogram, men för att ha rätt sortiment och bästa möjliga lönsamhet är 

planogrammet ett bra verktyg. ICA Maxi Enköping brukar ta hjälp av leverantörer när det till 

exempel ska lanseras en helt ny kategori eller ett nytt segment, små ombyggnader tar butiken 

hand om själva.  

 

ICA Kvantum Uppsala använder inte planogram utan utgår från butikens egen marginal- och 

försäljningsstatistik. När ICA Kvantum Uppsala bygger om tar de hjälp av leverantörer. 

Ombyggnationerna sker cirka två gånger per år, och i samband med att nyheter släpps. Om 

det finns en leverantör som ICA Kvantum Uppsala känner förtroende för, som har goda 
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kunskaper och bra hjälpmedel, kan de få hjälpa till vid ombyggnationer. Leverantörerna får 

dock aldrig fria händer utan de styrs helt och hållet av butikens riktlinjer.  

 

Valio är medvetna om att det är viktigt att visa sig ute i butikerna och ge ett gott intryck för att 

butikerna ska ha dem i åtanke när de behöver hjälp med kategoriarbetet. ICA Kvantum Bålsta 

bekräftar att hur ofta leverantören besöker butiken har stor betydelse för om de får hjälpa till 

eller inte. Det är alltså viktigt för leverantören att hela tiden visa sig ute i butiken även om inte 

varje enskilt besök ger något resultat. 

 

4.4.1.4 Uppföljning 
Valio säger att de gör en 10-veckors analys innan de bygger om i en butik. Den tidsperioden 

anses vara representativ för försäljningen då tidsperioden täcker in två stycken lönehelger och 

eventuell kampanjpåverkan. Även efter att arbetet är utfört görs en uppföljning efter 10 

veckor för att jämföra och se förbättringar. ICA Maxi Hälla anser däremot att uppföljningen 

är något som har sköts dåligt, både från butikens och från leverantörens sida. En 

ombyggnation av hyllorna ger så gott som alltid en positiv effekt men ICA Maxi Hälla har 

varit dåliga på att analysera varför. Butiken har nöjt sig med att se en försäljningsökning, och 

inte analyserat vidare hur de kan göra korrigeringar för att uppnå ännu bättre resultat.  

 

Analys av Aktiviteter 
En Category Management-relation innehåller activity links i form av aktiviteter som utförs 

mellan leverantören och butikerna. 

 

Kategorisering av varor kan ses som en aktivitet. Enligt Category Management-teorin ska 

kategoriseringen av varor ske gemensamt av leverantören och butiken, med utgångspunkt i 

kundernas behov. Både Valio och ICA butikerna säger att de utgår från kundernas efterfrågan 

men inom mejeriavdelningen görs inte kategoriseringen gemensamt. Det kan då innebära att 

kundernas behov trots allt inte alltid tillgodoses och kategoriseringen blir då inte optimal. Det 

här kan vara problem då aktörerna strävar efter maximal lönsamhet och det nås inte om inte 

kunderna får det som de efterfrågar. En brist med att leverantören gör sina egna 

kategoriseringar är att de inte drar nytta av butikernas kännedom om just butikens profil och 

kunder. 
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De taktiska aktiviteter som hittills har utförts gemensamt har bara gällt sortiment och 

varuexponering i form av planering av hyllor. Butikerna kanske inte alltid kan ha det mest 

effektiva sortimentet då de måste ta in vissa nyheter och varor som kunderna efterfrågar. Bara 

de nyheter som i längden är effektiva får vara kvar i sortimentet. 

 

Som tidigare har tagits upp under 4.3 arbetar inte butiken och leverantören gemensamt i varje 

enskilt fall med prissättning, utan detta sker centralt. En annan aktivitet som enligt teorin bör 

utföras gemensamt är säljstöd i form av reklamsamarbeten men det är inget som sker mellan 

leverantören och den enskilda butiken, utan alla reklamsamarbeten sker centralt. Då det här är 

något som butiken själv inte kan påverka kan det innebära att kampanjerna inte passar den 

kundgrupp den enskilda butiken har och inte får den påverkan som den är tänkt att ha. 

 

Valio ger intrycket av att de vid genomförandet ofta får vara med och bestämma och hjälpa 

till att planera hyllorna men butikerna har däremot en annan syn på det. Valio påstår att 

butikerna ibland ger hela ansvaret till en leverantör att bestämma över hela kategorin. 

Samtidigt säger de att de inte har ensamrätt att bestämma i någon butik i distriktet. Inte heller 

någon av de intervjuade butikerna ger hela ansvaret till en leverantör utan vill själva vara med 

och ha sista ordet. Att parterna har så skilda uppfattningar kan vara ett tecken på bristande 

kommunikation angående vad Category Management innebär.  
 
Vem som ska sköta vad varierar från fall till fall och det finns ingen bestående 

ansvarsfördelning gällande vem som får göra vad. Leverantörerna har i de flesta fall inte 

något att säga till om men om de skulle få ansvara för en del av kategorin betyder inte det att 

de även i fortsättningen får ha det ansvaret. Detta gör att ansvarsfördelningen blir otydlig och 

eftersom den förändras från gång till gång är det tidskrävande för butiken att organisera om 

inför varje ombyggnation. 

 
Enligt teorierna ska uppföljning ständigt pågå för att snabbt kunna åtgärda brister. Valio har 

en tydlig plan för hur uppföljningen ska gå till och den återspeglar teorin. ICA Maxi Hälla 

anser däremot att uppföljningen har varit bristfällig. Leverantören och återförsäljaren har i det 

här fallet olika uppfattning om hur uppföljningen sköts vilket kan vara ett tecken på bristande 

kommunikation gällande vad parterna vill få ut av uppföljningen. Detta kan leda till missnöje 

med Category Management vilket kan påverka fortsatt användande och samarbete. 
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4.4.2 Resurser 

4.4.2.1 Kunskap 
Valio gör mycket kundundersökningar angående vad kunderna efterfrågar och hur deras 

köpmönster ser ut. Category Managern hävdar att Valio lägger mer pengar och resurser på 

kundundersökningar än butikerna. Den här typen av fakta är information som behövs för att 

veta vad företaget ska lansera för produkter och hur produkterna ska marknadsföras.  

 

Valio anser att eftersom de är ett företag som bara tillverkar och säljer produkter inom 

kategorin mejeri blir de väldigt specialiserade och kunniga på sitt område. Det är något som 

ICA butikerna håller med om och de nämner olika fördelar med att samarbeta med 

leverantörer. Fördelarna kan vara att leverantörerna är proffs på just sitt sortiment och att 

butiken och leverantören kan utbyta erfarenheter med varandra då de alltid är uppdaterade och 

får med sig mycket erfarenhet från andra butiker. En annan fördel med den här typen av 

samarbete är att butikerna kan dra nytta av leverantörernas IT-hjälpmedel. 

 

4.4.2.2 Arbetskraft 
Ingen av ICA butikerna ger leverantörerna fria händer att planera kategorin, men flera av 

butikerna tar hjälp av leverantörer när de ska bygga om i hyllorna. ICA Maxi i Uppsala tar till 

exempel inte hjälp av leverantörerna annat än att bygga om i hyllorna när planogrammen 

redan är klara. 

 

Analys av Resurser 
Enligt Håkansson & Snehota (1995) är två exempel på resource ties kunskap och arbetskraft. 

De resurser som i det här fallet är ihopkopplade är när butiken drar nytta av de erfarenheter 

och kunskaper som leverantören har. 

 

Butiken använder arbetskraft från leverantören då de ställer i ordning hyllorna. Det verkar 

som att butikerna gärna låter leverantörerna hjälpa till att flytta om, fast de inte får vara med 

och påverka något. Det gör att resursutnyttjandet i det här fallet inte är ömsesidigt. När det 

gäller resursutbytet är det främst butikerna som drar nytta av samarbetet då de både får 

tillgång till leverantörens kunskap och arbetskraft. 
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4.4.3 Aktörer 

4.4.3.1 Personliga relationer 
Enligt Category Managern på Valio är personkemin mellan butikens mejeriansvarige och den 

person från leverantören som besöker butiken oerhört viktig. Det gäller att både sälja in sig 

själv och företagets produkter. Enligt Valio ligger en stor del av valet av Category Manager i 

den personliga relationen. ICA Kvantum Bålsta och ICA Maxi Enköping håller med om att 

det är personkemin som är avgörande för samarbetet. Valio säger också att det är naturligt att 

en säljare inte kan komma bäst överens med inköpsansvariga på alla 100 butikerna. I stora 

butiker måste säljaren även se till att ha kontakt med butikschefen för att det är där viktiga 

beslut fattas. Vid till exempel en ombyggnad kan han vara den som bestämmer vilka 

leverantörer som får vara med och hjälpa till att bygga om. Då gäller det att ha varit där 

tidigare och gjort ett gott intryck eftersom det är viktigt att den som får hjälpa till är en person 

som butiken trivs med. 

 

Valio säger att förutsättningarna för ett förhållande snabbt kan ändras. Det händer att 

nyckelpersoner i butiken byts ut och ersätts, vilket kan påverka relationen mellan leverantören 

och butiken. Valio anser att det alltid gäller för Category Managern att sköta sig och att göra 

ett bra arbete för att få komma tillbaka. ICA Kvantum Uppsala anser att de har bra relationer 

med de flesta av sina leverantörer. De leverantörer som de har arbetat längst med och fått 

goda relationer med har de utvecklat ett djupare samarbete med.  

 

4.4.3.2 Missbrukande av förtroende 
Valio anser att kategoriarbete i butiker ska löna sig för dem även om en annan leverantör är 

ensam Category Manager i butiken. I det optimala fallet ska inte de olika leverantörernas 

synsätt skilja sig så mycket åt. Leverantören representerar sitt företag och vill givetvis få ut så 

mycket som möjligt av sina egna varor. Däremot kan Category Managern inte utesluta andra 

leverantörers varor eller ställa dem på en dålig plats om de är lönsamma för butiken.  

 

ICA Maxi i Uppsala tar enbart hjälp av leverantörer när planogrammen är klara. Anledningen 

till att de inte får vara med tidigare i processen är att det brukar resultera i att just 
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leverantörens egna varor gynnas och inte att avdelningen får så hög lönsamhet som möjligt, 

vilket är det butiken strävar efter. 

 

ICA Maxi Enköpings leverantörer får av flera skäl inte bestämma hur mejerihyllan ska se ut. 

Att leverantörerna inte får bestämmanderätt beror på att de ofta ser till sitt eget intresse istället 

för butikens, och ger sina egna varor bäst plats när de bygger om. Det finns dock undantag 

och leverantörerna får däremot alltid komma med idéer. Vissa leverantörer ser till butikens 

bästa och tar inte med sina egna produkter i sortimentet om de inte hör till de mest lönsamma. 

 

Problemet med att ta hjälp av leverantörer är enligt ICA Kvantum Uppsala att leverantörerna 

har svårt att se helheten och att de kan ha svårt att hantera andra leverantörers produkter. De 

favoriserar sina egna produkter trots att det är statistik som ska ligga som underlag för 

besluten. ICA Maxi Hälla har tidigare tagit hjälp av leverantörer. De anser dock att 

leverantörerna historiskt sett har varit för egoistiska i sina planogram. ICA Maxi Hälla säger 

dock att leverantörerna nu har insett att det inte lönar sig att vara egoistiska, utan de måste 

planera utifrån butikernas behov.  

 

Analys av Aktörer 
Något som alla aktörer är överens om är att den personliga relationen mellan säljaren och 

leverantören är viktig och personkemin avgör vilken leverantör som får hjälpa till. Actor 

bonds är alltså en känslig del i arbetet med Category Management då förutsättningarna snabbt 

kan ändras när stor vikt läggs på individer. Leverantörsföretaget lägger mycket vikt och 

ansvar på en person, och lyckas inte säljaren sälja in sig så kan det ha stor påverkan på 

företaget. Fokus läggs inte enbart på det arbete som utförs utan det är lika viktigt att 

individerna har en personlig relation. Det sociala är i det här fallet viktigare än själva 

utförandet. 

 

Mycket tyder på att valet av huruvida butikerna själva ska sköta kategoriarbetet, eller ta hjälp 

av en leverantör, beror på tidigare erfarenheter. Teoretiskt sett ska leverantörens 

kategoriarbete grunda sig på statistik, men i verkligheten är det inte den faktorn utan 

relationen som är avgörande för om leverantören anses göra ett bra arbete eller ej. 

 



26 

 

Enligt teorierna ska det löna sig för alla parter att butiken använder Category Management. 

Även om det är viktigt för en leverantör att sälja in sig så ska det gå lika bra för företaget om 

butiken väljer en annan leverantör som Category Manager, eftersom det är 

försäljningsstatistik och priser som ska styra sortimentet. Trots det konkurrerar leverantörer 

om att få uppdraget. Valio ger intrycket av att de är objektiva när de bygger om och att deras 

uppgift är att se till butikens bästa och välja de produkter som är mest lönsamma för butiken. 

Fyra av de fem intervjuade butikerna har däremot uppfattningen att leverantörerna historiskt 

sett har varit för egoistiska i planeringen av mejeriavdelningen. Detta tyder på att 

leverantörerna ändå försöker dra fördelar av att ha ansvaret för en kategori. Den egoism som 

finns hos leverantörföretagen påverkar relationen genom att tillitsproblem uppstår. 

 

På grund av det bristande förtroendet mellan aktörerna påverkas utförandet av aktiviteter och 

resursutnyttjandet negativt. I teorin finns det aktiviteter som bör utföras gemensamt men på 

grund av avsaknaden av tillit så sker inte det. När aktörerna inte har gemensamma aktiviteter 

så kan de inte heller utnyttja varandras resurser optimalt. Hur förhållandet mellan aktörerna 

ser ut påverkar allt som sker dem emellan. 

 

Category Management-relationen mellan butiker och återförsäljare passar inte in på vare sig 

beskrivningen av arms length ties eller embedded ties förhållanden. Det här är två extremer av 

ett förhållande och Category Management-relationen hamnar mittemellan. Den relation som 

finns mellan butiker och leverantörer har egenskaper som är karaktäriserande för båda 

förhållandena. Leverantören och återförsäljaren har ett nära och personligt förhållande när de 

samarbetar med Category Management, då de både har informationsutbyte och gemensam 

problemlösning, men de saknar den viktigaste delen som är tillit. Trots att relationen inte är 

lika distanserad som arms length ties så ser leverantören huvudsakligen till sina egna 

intressen. Även om Category Management-samarbetet inte upprepas kommer de ändå att 

fortsätta att ha en relation eftersom butiken fortfarande köper in leverantörens produkter. 
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5. Slutsatser 

 

Category Management används inom mejeriavdelningen, men inte i den utsträckning som 

teorin föreslår. Det resultat vi har kommit fram till är att det bara är en liten del av Category 

Management-teorin som används och det visar att det fortfarande finns delar att utveckla. 

 

Enligt teorierna om Category Management ska leverantörer och återförsäljare samarbeta för 

att uppnå bättre resultat. Samarbetet är inte problemfritt och det är inte alltid det fungerar i 

verkligheten. Det största hindret är att återförsäljarna inte litar på sina leverantörer. 

Anledningen till det är att leverantörerna tidigare har missbrukat förtroendet och varit för 

egoistiska. Alla intervjuade butiker jobbar med kategoriarbete men för att lösa tillitsproblemet 

har flera av butikerna, istället för att ta hjälp av leverantörerna, ofta valt att anlita externa och 

oberoende konsulter. 

 

Kommunikationen mellan leverantörer och återförsäljare uppfattas som bristfällig då de ger 

helt olika syn på samarbetet. Leverantören har en klar och tydlig bild av hur arbetet med 

Category Management ska gå till men verkar inte kunna förmedla denna till butikerna. Det 

beror antagligen till stor del på att leverantörerna tidigare har dragit fördelar av situationen 

istället för att se till butikens bästa vilket har lett till att butikerna inte längre har förtroende för 

dem. 

 

Actor bonds är den viktigaste delen av ARA-modellen då den kontakt som sker mellan 

återförsäljare och leverantörer är beroende av relationen mellan två individer som ska 

representera respektive företag. Deras beslut kan sedan komma att påverka hela deras företag. 

Personkemin mellan dessa personer är oftast det som avgör om ett samarbete ska inledas eller 

inte. Leverantörsföretagen lägger med andra ord ett stort förtroende och ansvar på sin 

säljpersonal då det är deras personlighet som i många fall kan vara avgörande för hela 

företaget. 
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6. Diskussion 

 

Arbetet med Category Management är som mest utbrett inom livsmedelshandeln vilket gör 

det till ett intressant område att studera. För vidare studier skulle det vara intressant att 

undersöka alla avdelningar i en livsmedelsbutik för att se om det finns skillnader mellan 

avdelningarna samt studera flera leverantörer för att se om deras åsikter överensstämmer. 

 

Det kan också finnas skillnader mellan olika butikskedjor beroende på deras styrning. Synen 

på Category Management kan skilja sig mellan en kedja som består av enskilda handlare och 

en kedja som styrs centralt. Samarbetet mellan leverantörernas Category Managers och 

enskilda butiker fungerar inte bra. Det finns även samarbeten centralt där planogram för hela 

butikskedjan utvecklas och det vore därför intressant att se på hur kategoriarbetet går till 

mellan leverantören och hela butikskedjan. 

 

Den litteratur som vi har hämtat teorierna ifrån kommer från USA, det kan vara en anledning 

till att allt som står i teorierna inte är överensstämmande med hur det används i Sverige. 

Arbetet med Category Management har inte pågått lika länge i Sverige och det är inte fullt 

implementerat ännu. Det finns mycket potential i teorierna, men de utnyttjas inte fullt ut i 

praktiken. I det optimala fallet ska ett samarbete mellan leverantör och återförsäljare ge bäst 

lönsamhet. För att få arbetet att fungera krävs det att vissa hinder, som till exempel 

tillitsproblemen, överbyggs. Frågan är då hur leverantörerna ska kunna bygga upp sin 

trovärdighet igen? 
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Bilagor 

 
Bilaga 1 - Intervju med Henrik Israelsson, Category Manager, Valio 
Sverige AB 
 
1. Vilken är din uppgift som Category Manager? 
2. Hur länge har Valio arbetat med Category Management? 
3. Hur många butiker samarbetar ni med? 
4. Vilka butiker används samarbetet i? Finns det någon storleksgräns?  
5. Tar butikerna eller ni på Valio initiativet till samarbetet? 
6. Vilka faktorer är viktiga för butikerna vid valet av Category Manager? 
7. Tar de enskilda butikerna beslut om att använda Category Managers eller tas besluten 
centralt? 
8. Skriver ni några avtal med butikerna angående samarbetet? 
9. Tar ni ut någon avgift för att sköta kategoriarbetet i en butik? 
10. Finns det varor som måste vara med? Eller får ni fria händer? 
 
11. Hur ofta uppdateras butikernas planogram och sortiment?  
12. Är det ett ständigt pågående samarbete eller bara när butikerna byggs? 
13. Hur gör ni uppföljning? 
 
14. Vilka är era konkurrenter i Sverige? 
15. Har ni kontakt med konkurrenterna eller sköts det via butikerna? 
16. Har ni samarbeten med flera andra leverantörer i butikerna? 
 
17. Gör ni kundundersökningar och marknadsundersökningar innan ni implementerar era 
planer?  
18. Gör ni reklamkampanjer eller sätter ihop erbjudanden tillsammans med butikerna? 
19. Vad ger samarbetet för resultat?  
 
20. Vad får Valio ut av att erbjuda butikerna hjälp av en Category Manager? 
21. Lönar det sig alltid för er att butikerna har en Category Manager eller är det bara i butiker 
där ni har den rollen som det är lönsamt? 
22. Samarbetar Valio centralt med ICA? 
 
23. Hur skiljer sig ett samarbete mellan en butik där ni är Category Manager och en butik där 
ni enbart är leverantör? 
24. Har ni kontakt med samma person i butikerna varje gång? Hur ofta har ni kontakt med 
varje butik? 
25. Förändras er relation med butikerna efter att ni har blivit Category Manager? 
26. Finns det något samarbete som har avslutats/misslyckat eller inte gett resultat? 
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Bilaga 2 - Intervju med ICA butiker 

1. Hur bestämmer ni vilka produkter som ska finnas med i sortimentet på 
mejeriavdelningen? 

2. Använder ni er av kategoriarbete på mejeriavdelningen? I så fall hur går det till? Har 
ni planogram från ICA som ni måste följa eller får ni bestämma själva hur avdelningen 
ska se ut? 

3. Tar ni hjälp av era leverantörer när ni bestämmer utseende (t.ex. placering av varor i 
hyllor m.m.) på mejeriavdelningen? 

 
Om svaret är NEJ på fråga 3: 
 

1. Varför tar ni inte hjälp av leverantörer? 
2. Har ni gjort det tidigare och i så fall varför gör ni det inte längre? 

 
Om svaret är JA på fråga 3: 
 

1. Hur skiljer sig relationen mellan de leverantörer ni samarbetar med och de som ni inte 
samarbetar med? 

2. Vad är det som avgör vilken leverantör som får hjälpa till? 
3. Hur mycket har leverantören att säga till om? Får de fria händer eller har ni riktlinjer 

som de ska följa? 
4. Vilka fördelar ser ni med den här typen av samarbete? 
5. Är det ett ständigt pågående samarbete eller enbart när butiken byggs om? 
6. Har ni någon dålig erfarenhet av att samarbeta med leverantörer när det gäller 

kategoriarbete? 

 


