Allt fler detaljhandelsföretag arbetar med egna märkesvaror. Det är därför intressant
att studera hur det går till när produkter som ska marknadsföras under detaljhandelsföretagens egna varumärken utvecklas. Avhandlingen handlar om hur produktutvecklingssamarbete mellan detaljhandelsföretag och deras varuleverantörer går till. Den
grundläggande referensramen utgörs av interaktions- och nätverkssynsättet. Studien
utgår från kunskap om produktutvecklingssamarbeten inom tillverkande industri. Till
denna kunskap adderas insikter om detaljhandelsföretagens särdrag och ur detta
utvecklas ett antal propositioner om hur det “borde” gå till i detta nya sammanhang,
det vill säga i detaljhandelsföretag. Dessa propositioner prövas i ett antal fallbeskrivningar av olika produktutvecklingssamarbeten. Dessa fallbeskrivningar bygger på
intervjuer med produktutvecklingsansvariga i olika detaljhandelsföretag.
I de fall detaljhandelsföretagen samarbetar med sina leverantörer på ett sätt som överensstämmer med tillverkningsföretagens arbetssätt, får propositionerna stöd, annars
inte. Somliga propositioner får stöd i samtliga fall, men merparten av propositionerna
får stöd i vissa fall – men inte i andra. Några detaljhandelsföretag väljer till exempel att
samarbeta med endast ett fåtal leverantörer, ett arbetssätt som tillverkningsföretag
antas tillämpa. Både detaljhandelsföretag och tillverkningsföretag gör på detta vis för
att hålla transaktionskostnaderna nere, och ett viktigt skäl för detaljhandelsföretagen
är att detta ökar möjligheterna att kommunicera komplex information rörande olika
krav som produkterna ska uppfylla. Andra detaljhandelsföretag väljer att samarbeta
med ett större antal leverantörer för att uppmuntra konkurrens mellan dem. Studien
visar också bland annat att detaljhandelsföretag, liksom tillverkningsföretag, kan välja
att samarbeta på olika sätt med en leverantör beroende på hur strategiskt viktig
produkten eller varumärket i fråga bedöms vara.
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