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1. Inledning 
 
 
Här kommer vi att precisera vilket ämne som ska undersökas, varför det är intressant samt 
bakgrunden till problemet. Problem och syftet med arbetet presenteras samt olika 
avgränsningar och begräsningar vi förhållit oss till. 
 
 

1.1 Problembakgrund 
I dagens handelsvärld krävs det att tillverkande företag identifierar optimala sätt för att få ut 
sina produkter till återförsäljare och så småningom till slutkunden. 1 Det tillverkande företaget 
har ofta sin expertis i sina produkter och arbetar främst med att förbättra dessa samt utveckla 
nya modeller, allt för att kunna följa med på den snabbt utvecklande samt föränderliga 
marknad vi lever i2. För att lyckas sälja sina produkter och få ut dessa till slutkunden behöver 
det tillverkande företaget hjälp. Det är här som återförsäljaren träder in i säljprocessen och 
spelar en viktig roll. För många tillverkande företag är etableringen och underhåll av ett 
nätverk av nöjda återförsäljare viktiga för deras långsiktiga levnadskraft3. Återförsäljaren har 
kraften att lyfta ett varumärke eller att sänka det. Ett känt varumärke som har en positiv bild 
hos kunderna har också lättare när det gäller att skaffa nya återförsäljarkanaler. Detta leder 
ofta till mer utrymme för produkterna hos en återförsäljare vilket ha visat sig öka 
försäljningen.4 
 
På grund av den rådande ekonomiska situationen försöker både företag och privatpersoner att 
spara pengar. Företag skjuter upp lansering av dyrare produkter då allt fler konsumenter väljer 
bort sina tidigare premiumprodukter mot billigare lågprisalternativ. Detta leder till att företag 
som tidigare gjort lönsamma affärer genom att sälja högkvalitativa produkter har allt svårare 
att sälja sina varor.5 Många företag diskuterar hur de ska fortsätta med sina högkvalitativa 
varor, även kända som premiumprodukter6. Ännu värre är det för företag med kapitalintensiva 
produkter, råvarupriserna ökar vilket leder till att slutproduktens pris höjs och kunder dras 
därmed mot billigare alternativ.7  Ett exempel är personbilar som klassas som en 
kapitalintensiv produkt. MRF (Motorbranschens Riksförbund) visar på att registreringen av 
nya personbilar under i Sverige 2009 sjunkit i genomsnitt med 30 % sedan samma period 
2008.8 I Europa har nyregistreringen sjunkit i genomsnitt 20 % från 2008.9 (se bilaga 3) Det 
bevisar konsumenternas sjunkande köpkraft av kapitalintensiva produkter som även brukar 
klassas som sällanköpsvaror. Vissa befintliga aktörer på marknaden har kommit med 
lågprisalternativ och det har uppkommit nya företag som inriktat sig på att sälja 

                                                 
1 Keller, K, L., (2003) Strategic Brand Management - Building, Measuring, and Managing, Brand Equity, 2nd 
edition, Sid 106-108 
2 Ibid Sid 73 
3 Geyskens I, Steenkamp JEM, Kumar N. A meta-analysis of satisfaction in marketing channel relationships. 
Journal of Marketing Research 1999; 36(May):223–38. 
4 Keller, K, L., (2003) Strategic Brand Management - Building, Measuring, and Managing, Brand Equity, 2nd 
edition, Sid 106-108 
5 http://www.e24.se. Sara Larsson-Brännström - Shopping på Hjärnan 
6 http://www.atl.nu ATL.nu - Försäljningsras för Arlas premiumvaror 
7 http://www.itworld.com Brad Reed - How carriers will weather the recession 
8 http://www.mrf.se Statistik April 2009 
9 http://www.acea.be Press Releases - Monthly Provisional Vehicle Registrations – Passenger cars  
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lågprisprodukter. Följden av detta är enklare produkter och billigare materialval som fått ett 
lägre pris än befintliga konkurrenters.10  
 
En kapitalintensiv kan vi stöta på i del flesta branscher och produkter. Om vi ser till 
släpvagnsbranschen, som i många fall kan klassa som kapitalintensiv, finns det även här 
premium alternativ. I mitten på 50-talet började företag tillverka släpvagnar. De första 
vagnarna som serietillverkades var högt byggda, och hjulen under flaket och sidoväggarna var 
gjorda av trä. Vidare var det en enkel konstruktion med bladfjädring och bromsar fanns inte 
ens som tillval. Utveckling inom branschen har gått långt och nu byggs de flesta släpvagnarna 
med bromsar och i ett mer långlivat materialval som stål eller aluminium istället för trä. 
Materialvalet och övriga finesser är exempel på det faktorer som skiljer en budget vagn mot 
en premium segmenterad vagn11. 
 
Marknaden för premiumprodukter ökade kraftigt just innan lågkonjunkturens start och det 
förväntades att växa ytterligare. Premiumprodukter har ett högt kundvärde och högre 
marginaler än lågpris alternativ.12 Ett premiemärke eller en premieprodukt kan beskrivas som 
ett märke eller en produkt som riktar in sig på målgrupper som är beredda att betala ett högre 
pris i utbyte mot speciella egenskaper och upplevelser13. Dock har återförsäljarna valt att ta in 
produkter med varierande priser, därav olika prissegment på varorna. Återförsäljarna har ofta 
en bred produktportfölj och säljer liknande produkter i olika prisklasser, för att ha ett brett 
utbud och kunna erbjuda deras kunder ett attraktivt sortiment för att tillgodose kundens 
behov. Orsaken till den breda produktportföljen grundar sig i att kunden inte ska behöva 
vända sig till ett annat företag. De produkter som kostar mindre ger ofta återförsäljarna en 
lägre inkomst per såld produkt, vinsten för återförsäljaren kommer istället på såld kvantitet av 
varan.14 Dock gäller detta inte för hälsorelaterade produkter som konsumenterna fortfarande 
väljer ett dyrare alternativ av och som är bättre för miljön. Sällanköpsvaror och varor som 
köps på avbetalning och lån väljs bort av konsumenterna.15 
 
När återförsäljarna tar in nya produkter i sin portfölj måste samtliga produkter nu samsa om 
en mindre yta. Ytan har vi valt att kalla för strategiskt utrymme, där ju mer en återförsäljare 
satsar på16 ett visst varumärke och/eller produkt ju mer strategiskt utrymme har den.  
För tillverkande företaget som producerar kapitalintensiva premiumprodukter blir det givetvis 
en utmaning att uppnå strategiskt utrymme i sina återförsäljares produktportföljer.  
 
Vår problembakgrund visar på ett företags svårigheter med sina produkter genom bland annat 
den rådande lågkonjunkturen som påverkar de kvalitativa produkterna på ett negativt sätt17. 
Utifrån denna problembakgrund har vi valt att undersöka och analysera ett företag med 
premiumsegmenterade varor. Vi vill undersöka hur ett sådant företag ska kunna arbeta bättre 

                                                 
10 http://www.atl.nu ATL.nu - Försäljningsras för Arlas premiumvaror 
11 www.sbr.nu  Kort släpvagnshistorik  
12 http://www.onskefoto.se Pressrelease – Amigo Capital 
13 Parment, A., (2006) Premium- Volym- eller Budgetmärke? – lär känna ditt varumärkes potential. Liber 
Kristianstad Sid 13 
14 Dacin, P, A., Smith, D, C., The effect of brand portfolio characteristics on consumer evaluations of brand 
extensions. Journal of Marketing Research, Vol. 31, No. 2, Special Issue on Brand Management, May 1998 pp. 
229-242.  
15 http://www.dn.se Kenneth Westerlund - Varorna som blir billigare i krisen 
16 Pierce, A., Wise, R., The Growth Agenda – Finding new paths to growth by managing brand portfolios well. 
JOURNAL OF BUSINESS STRATEGY , VOL. 26 NO. 4 2005, pp. 10-11 
17 http://www.atl.nu ATL.nu - Försäljningsras för Arlas premiumvaror 
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med sina återförsäljare för att få ett större strategiskt utrymme i återförsäljarna 
produktportföljer.  
 

1.2 Problemformulering 
Utifrån ovanstående problembeskrivning har vi valt att beforska följande problemställning: 
 

- Hur kan ett företag med kapitalintensiva premiumprodukter uppleva svårigheter med att 
arbeta med återförsäljare som har en bred produktportfölj för att skapa ett större 
strategiskt utrymme i deras produktportföljer?  

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen om hur ett företag som har kapitalintensiva 
premiumprodukter kan hamna i en situation där de har svårt att få ett stort strategiskt utrymme 
i sina återförsäljares produktportföljer.  
 

1.4 Begränsningar  
Vi som författare läser ett program som har en inriktning inom logistik. Eftersom logistik 
innefattar transporter har vi därefter valt oss begränsa studien till inom transportbranschen. 
Begränsningarna förtydligades av att uppsatsämnet kom ifrån ett uppdrag från ett företag 
inom släpvagnsbranschen som behövde få vissa faktorer belysta och undersökta. 
 

1.5 Definitioner 
Kapitalintensiva produkter: Kapitalintensiva produkter är produkter som kräver stora 
summor av pengar och andra ekonomiska resurser för att kunna produceras18 och att 
underhållas19, i förhållande till antalet anställda20.  
 
Premiumprodukter: Premiumprodukter är produkter som riktar sig till målgrupper som är 
beredda att betala ett högre pris i utbyte mot kvaliteter och upplevelser som volym- och 
budgetmärken inte kan erbjuda.21 
 
Återförsäljare: En återförsäljare är ett företag eller individ som köper varor eller tjänster med 
syftet att sälja dem vidare. Detta görs vanligtvis med ett pålägg för att återförsäljaren skall 
tjäna pengar på affären.22 En återförsäljare hjälper även företag att finna och sälja till 
kunder.23  
Produktportfölj: En produktportfölj visar vilka aktuella produktlinjer och produktmixer som 
ett företag har. En produktlinje är en grupp av varumärken som är nära besläktade i termer 

                                                 
18 http://www.investopedia.com/terms/c/capitalintensive.asp 2009-05-12 12:15 
19 http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/capital+intensive 2009-05-12 12:20 
20 Blomgren, Henrik, 2008: Så jobbar Sverige: kartbilder av det moderna näringslivet i Sverige, Lund: 
Studentlitteratur Sid 62-63 
21 Parment, A., (2006) Premium- Volym- eller Budgetmärke? – lär känna ditt varumärkes potential. Liber 
Kristianstad Sid 13 
22 Gorchels, L.,. Marien, E, J., West,C., (2004) Manager's Guide to Distribution Channels, McGraw Hill Sid 55 
23 Kotler, P., (2001) Principles of Marketing. 3rd European Edition. London: Prentice Hall Sid Sid 120 
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som deras funktioner och de fördelar de ger. En produktmix däremot är det totala antalet 
varumärken som företaget tillhandahåller och marknadsför.24  
 
Strategiskt utrymme: Vi definierar strategiskt utrymme som ett tillverkande företags 
utrymme i återförsäljarnas fokus.   
 

1.6 Specifika teorisynpunkter 
Några punkter som bör tas i hänsyn till innan man läser resterande av uppsatsen: 
 

 Många av de återförsäljarteorierna vi har använt oss av är baserade på företag med 
många och stora återförsäljare. Men vi upplever att teorierna även går att 
implementera på företag med små återförsäljare då teorierna inte sätter några absoluta 
krav på att återförsäljarna bör vara av en viss storlek.  

 
 När det kommer till strategiskt utrymme, i en produktportfölj, i brist på källor har vi 

därefter skapat en egen förklaring.  Vår förklaring räknas inte som vetenskapligt 
korrekt utan ska mer visa på vad vi menar med termen.   

 
 Vi behandlar premiumprodukter och premiumvarumärken som synonymer, de teorier 

vi processat upplever vi att det skiljer sig inte mellan produktgrenen och 
varumärkesgrenen i tal om egenskaper när det gäller premie. 

 
 Boston Group Consulting Group’s growthshare matrix (BCG) behandlar ett 

tillverkande företags produktportfölj. Men vi anser att den är minst lika 
implementerbar för återförsäljarnas portföljer.  

 
 Vagnar, Släp och Trailer kommer att hanteras som synonymer igenom hela arbetet.  

 

                                                 
24 Jobber, D., Fahy, J., (2006) Foundations of Marketing. 2nd edition Maidenhead : McGraw-Hill Education, Sid 
149 
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2. Teoretisk metod 
 
 
I detta kapitel kommer vi att beskriva uppsatsens utgångspunkter, vilken erfarenhet och syn vi 
hade innan arbetets början samt utifrån vilken kunskapssyn vi har betraktat vår 
problemformulering. Dessutom beskriver vi vilken forskningsansats och metod vi valt att 
använda för att genomföra vår undersökning. 
 

2.1 Förförståelse 
Forskarnas, alternativt undersökarnas, tidigare erfarenheter som utbildning och arbete är grunden 
för förförståelsen till det vetenskapliga problemet. Eftersom förförståelse för ett arbete är svårt att 
lösgöra sig ifrån, bör det klargöras är läsaren vilken förförståelse forskaren har.25 
 
Vi uppfattar verkligheten på olika sätt. Uppfattning kopplas i majoritet till våra sinnen men 
våra sinnesintryck är ändå olika. Våra sinnesintryck består av personliga tolkningar, vår 
bakgrund och tidigare erfarenheter.26 Vi anser det viktigt, men framförallt intressant, att 
påvisa vår bakgrund till våra sinnesintryck då de påverkar vår studie och dess resultat.  
 
Vår kunskap inom återförsäljare, produktportföljer och premieprodukter är teoretiska och 
grundläggande. Vi läser Handel- och Logistikprogrammet på handelshögskolan i Umeå och är 
inne på vår sjätte termin. De teoretiska kunskaperna för vår uppsats grundas på programmets 
inriktningar på logistik, marknadsföring, varumärken och försäljning.  
 
När det gäller praktisk teori har vi varierande förkunskaper. Levin har varit aktiv inom 
arbetslivet innan sina högskolestudier, där han har jobbat med kundrelationer och försäljning. 
Detta har gett honom en uppfattning hur viktigt det är med en öppen och aktiv 
kommunikation för att få ett bra fungerande samarbete. Wiberg däremot har ej varit lika aktiv 
som Levin inom arbetslivet, utan har studerat i större delen av sin tid, inriktning mot 
företagsekonomi. Bådas erfarenheter, praktisk som teoretisk, ser vi som en bra blandning och 
till stor fördel för detta arbete.  
 

2.2 Kunskapssyn 
Det finns två grundläggande kunskapssyner; Positivism27 och Hermeneutik28. Positivismens 
utgångspunkt är grundad i det naturvetenskapliga där sinnena bekräftar vad som är ”riktig” 
kunskap, även kallad fenomenalism. Med andra ord egna värderingar får och kan inte påverka 
verklighetsuppfattningen29. Denna kunskapssyn kräver även objektivitet och teorier skapar 
hypoteser och frågeställningar.30 Vår undersökning går ut på att försöka öka vår och andras 
förståelse om hur ett företag ska gå till väga för att få större strategisk utrymme hos 
återförsäljarna. Detta syfte går inte att utröna med hjälp av positivismen utan dess motpol 

                                                 
25 Ulf Bjereld, Marie Demker och Jonas Hinnfors, Varför vetenskap (Lund: Studentlitteratur, 2002), Sid. 14 
26 Thurén, T., (2004), Vetenskapsteori för nybörjare, Stockholm: Liber, Första upplagan, Sid 53 
27 Bryman, A., och Bell, E. Företagsekonomiska forskningsmetoder 2005 Liber, Sid 26 
28 Ibid Sid 29  
29 Ibid Sid 51-53 
30 Ibid Sid 26 
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hermeneutiken.31 En kvalitativ forskning är en process som ständigt fortgår därav är det 
viktiga att öka förståelsen32 och tolkning av resultat. Denna kunskapssyn är präglad av 
samhällsvetenskap och är filosofiskt lagd33.  
 
Fenomenologin är här ett faktum vilket möjliggör för författarna att sätta sina egna 
förutfattade meningar. Denna kunskapssyn utgår utifrån frågeställning och/eller hypotes när 
teorier ska hittas.34 ”De hermeneutiska vetenskaperna bygger på ett intresse i att öka 
förståelsen mellan människor och tillämpar i första hand kunskapsformen tolkning”35. Det är 
precis detta vi vill få ut av vår studie, då vi även kommer att undersöka variabler som är svåra 
att vara objektiva mot.  Vi utgår därför från en tolkande ansats till arbetet och där blir ett 
hermeneutisk synsätt att föredra framför ett positivistiskt. Som undersökare kan man genom 
hermeneutiken ta med uppfattade känslor hos respondenterna som obehag och glädje utan att 
respondenterna behöver nämna sin känslosituation. Med andra ord dessa situationer ger en 
djupare förståelse för känslor till det författarna undersöker.36 
 

2.3 Angreppssätt 
Det finns två olika typer av angreppssätt när man genomför en studie, deduktiv eller induktiv. 
Att arbeta utifrån ett induktivt sätt, där man genom upptäckande tillvägagångssätt utgår från 
empirin för att hitta passande teorier, eller utifrån ett deduktivt, där utgångspunkten ligger i teorin 
för att sedan tolka empirin,37 kan vara svårt. Slutsatserna i en deduktiv ansats formas utifrån 
enskilda händelser, medan slutsatserna från en induktiv ansats sluts av en enskild händelse. 
Dessa två angreppssätt går att kombinera. Det deduktiva arbetssätet fungerar bäst i vårt fall då 
vi redan innan vår observation redan har inhämtat befintliga teorier. Dessa teorier skall då 
bestämma vilken information som ska samlas in, även hur det insamlade materialet ska tolkas 
och hur resultaten ska relatera till teorin.38 Vi har som sagt valt att använda oss av ett 
deduktivt angreppssätt men kommer till insikt om att den kommer att innehålla slag av 
induktiva angreppssätt. Fördelen med deduktiv är att då man inte behöver börja med 
observationer vilket gör att vi undersöker sådant som har samband med de teorier vi redan 
uppsökt.39 Än fast vi utgår från ett deduktivt angreppssätt är det inte renodlat. Angreppssätt 
handlar i grund och botten om att skapa kunskap och eftersom vi redan har läst markandsförings- 
och försäljningskurser och har därav alltid teorin i bakhuvudet finns viss kunskap där. Det kan 
vara svårt att vara helt öppen i intervjun och empirin utan att tänka på teorin.  
 
 
 
 

                                                 
31 Svenning, C., (1997), Metodboken, andra upplagan, Lund Lorentz förlag. Sid 27 
32 Kvale, S., (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun Lund: Studentlitteratur Sid 50-53. 
33 Svenning, C., (1997), Metodboken, andra upplagan, Lund Lorentz förlag. Sid 27 
34 Bryman, A., och Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder  Liber, Sid 29-30 
35 Ödman, P. (2005) Tolkning, Förståelse, Vetande. Hermeneutik i teori och praktik. Nordsteds Akademiska 
Förlag, Stockholm. Sid 42 
36 Bryman, A., och Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder  Liber, Sid 29-30 
37 Bryman, A., och Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder  Liber, Sid 23-25 
38 Patel, R & Davidsson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. Lund: Studentlitteratur. Sid 21 
39 Andersson, I,, (1998) Den uppenbara verkligheten – Val av samhällsvetenskaplig metod. Studentlitteratur 
Lund Sid 29 
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2.4 Metodval 
Vid vetenskaplig forskning tillämpas olika metoder beroende på syfte och när verkligheten 
ska undersökas kan endera kvantitativ- eller kvalitativ metod tillämpas. Hur man väljer mellan 
dessa två beror på; vilken inriktning det gäller för teorins roll i relation till forskningen, 
forskarens kunskapsteoretiska inriktning samt vilken ontologisk inriktning frågeställning och 
studie har.40  
 
En kvantitativ forskning framhåller kvantifiering när det gäller insamling och analys av data. 
Det deduktiva synsättet, naturvetenskaplig kunskapsinriktning och objektivitet är starkt 
förknippade med en kvantitativ forskning.  Istället för kvantifiering och bredd, fokuserar den 
kvalitativa forskningen på förståelse och djup, med andra ord, vad som ligger bakom svaren. 
Induktion, samhällsvetenskap och konstruktionism dominerar denna forskningsstrategi.41 Med 
andra ord, ett kvalitativt tillvägagångssätt innebär att man försöker ”nå förståelse för livsvärlden 
hos en individ eller en grupp individer”42. 
 
Vi valde att genomföra en kvalitativ då den ger oss som undersökare möjlighet att nå lite 
längre med hjälp av direkta och indirekta frågor som kan avslöja hur de valda respondenten 
känner för exempelvis ett varumärke eller ett företag. Metoden möjliggör för oss att göra fria 
associationer och observationer, och kan lättare uppsnappa uppfattningar och attityder.43  
Det är svårt att definiera vad en kvalitativ analys är då bland annat kopplingen mellan teori 
och praktik är tvetydig jämfört med en kvantitativ analys.44 
 
Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer där en grundintervjumall användes. En fördel 
med att ha en halvstrukturerad sådan intervjuform är att det ger intervjuaren möjlighet at följa 
upp intressanta ”ledtrådar” och att vara mer flexibla i frågorna45. Även att ge oss en större 
förståelse om vad det krävs av att tillverkande företag för att just få större strategiskt utrymme 
hos återförsäljarna.  
 

2.5 Perspektiv  
Vilket perspektiv man har är väldigt viktigt eftersom det avgör hur och vad det är man 
undersöker eller försöker komma fram till. 46 Vi vill undersöka och söka en förståelse om hur 
ett tillverkande företag ska gå tillväga för att få större strategisk plats i sina återförsäljares 
produktportföljer och ”mindset”. Man kan se ämnet ur många synvinklar; konsumentens, 
återförsäljaren, företaget, staten och så vidare. Vårt val av perspektiv kan fungera som en 
avgränsning i vår studie. Vi vill förstå hur ett företag ska kunna arbeta utifrån sin produkt med 
sina återförsäljare och hur återförsäljare in sin tur ska hantera företaget. Genom att vi vill 
skapa en förståelse för vår valda frågeställning är vårt perspektiv i överlag ett tolkande sådant.   
 

                                                 
40 Ibid Sid 40 
41 Bryman, A., och Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder  Liber, Sid 40 
42  Hartman, J., (1998) 2 uppl. Vetenskapligt tänkande: Från kunskapsteori till metodteori Lund: Studentlitteratur 
Sid 273 
43 Bryman, A., och Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder  Liber, Sid 297-298 
44 Ibid Sid 299 
45 Ibid Sid 364 
46 Bjereld, U., Demker, M., Hinnfors, J., (2002), Varför vetenskap Lund: Studentlitteratur, Sid 17. 
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2.6 Teori- och källkritik 
Som hjälp till valen av källor och teorier används Thuréns fyra källkritiska principer47.  

 Äkthet syftar på där man visar på att de källor man använder sig är vad de utger sig för att 
vara.48 Vi har varit noga med att kolla på artiklar som vi vet är vetenskapligt granskade 
och då genom Umeå Biblioteks (UB) kataloger. Även Internetböcker och ”vanliga” fysisk 
litteratur genererades från UB:s kataloger och fysiska lokaler.  

o Databaser; Emerald, Business Source Premisses, Google Scholar och Album. 
o Sökord; Strategic space, Product portfolio, Reseller, Incitament/incentive, 

Reseller contract, Reversed Marketing, Distribution, Premieprodukter, Capital 
intensive products och Marknadsföring/Marketing. 

 Tidssamband är ju närmre man kommer till den ursprungliga händelsen desto mer 
sannolikt är det att ett påstående är sant.49 Om vi har hittat en teori i litteraturen som 
härleder till en annan källa såg vi till att följa spåren så långt som möjligt för att få tag i 
huvudkällan för att få så korrekta uttalanden som möjligt. Med andra ord, mindre risk för 
förvanskning av teorier. Dock om vi fann samma uttalanden/teorier i nyare upplagor, 
användes dessa på grund av deras aktualitet. 

 Oberoende menar på att undersökare säkerställer att källan inte är ett referat eller en 
avskrift som är baserat på huvudkällan.50 

 Tendensfrihet betyder att författaren inte ska ha något skäl till att misstänka källan för att 
ge en förvrängd bild av verkligheten på grund av källans eventuella sneda uppfattning av 
vissa faktorer.51 Vi såg till att ofta jämföra de material som kom i vår väg för att just 
undvika sneda uppfattningar.  

 

                                                 
47 Thurén, T., (2005) ”Källkritik”, Falköping: Liber AB s13 
48 Ibid 
49 Thurén, T., (2005) ”Källkritik”, Falköping: Liber AB s13 
50 Ibid 
51 Ibid 
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3. Teoretisk referensram 
 
 
Detta kapitel inleds med en förklaring av återförsäljare och återförsäljarteorier för att sedan 
övergå till produktportfölj med Boston Consulting Group’s growthshare matrix (BCG’s), 
därefter behandlas incitament och marknadsföring. I slutet av kapitlet berörs SWOT-
analysen.  
 

3.1 Återförsäljare 
En återförsäljare är ett företag eller individ som köper varor eller tjänster med syftet att sälja 
dem vidare. Detta görs vanligtvis med ett pålägg för att återförsäljaren skall tjäna pengar på 
affären.52 En återförsäljare hjälper även företag att finna och sälja till kunder.53  
 
Det finns olika sorter återförsäljare, i bemärkelsen att de skiljer sig i ageranden och 
reaktioner, med andra ord om en återförsäljare är proaktiv och reaktiv. En proaktiv 
återförsäljare ser möjligheter i de förändringar det tillverkande företaget ger, är 
investeringsbenägen och är medveten om sina konkurrensfördelar. En reaktiv återförsäljare 
handlar efter vad som har varit, förlitar sig ofta på sina gamla kunder och omgivning, och ser 
investeringar och styrmoment från det tillverkande företaget som osäkra och negativa.54  
 

3.1.1 Avtal 
Det är viktigt för ett tillverkande företag att skapa avtal med sina återförsäljare för att, få dem 
att sälja deras produkter, men även för att båda parterna ska komma överens om olika 
aspekter. Det finns två typer av återförsäljaravtal, dessa är ett så kallat exklusivt 
återförsäljareavtal samt ett avtal som möjliggör det för återförsäljarna att få sälja flera 
varumärken i samma produktkategori. Det exklusiva avtalet binder återförsäljaren till att just 
sälja tillverkarens produkter och även kunna komplimentera med någon närliggande 
konkurrents produkt. Denna typ av avtal låser ut konkurrerande varumärken från att säljas hos 
sina återförsäljare. I detta avtal är det vanligt att det tillverkande företaget får rätt att styra 
utformningen av produktmiljön ute hos återförsäljaren. Detta är till fördel för det tillverkande 
företaget som kan skapa en attraktiv miljö för deras produkt och kunna stärka känslan av 
deras varumärke för slutkunden.55  
 
Dock kan det exklusiva avtalet skapa problem och missnöjdhet för återförsäljaren. Denne kan 
ha egna mål om att utveckla och driva sin verksamhet, men måste nu följa det tillverkande 
företagets riktlinjer. Det har visat sig att trenden går mer åt det tillverkande företagets väg, 
därav har den lokala återförsäljaren mer standardiserat sin butik samt butikskoncept enligt 
deras leverantörers önskan. 56 Många återförsäljare anser att de skulle vilja utforma sin butik 
efter deras kundsegment och på det sättet kunna forma sin butik utifrån deras förutsättningar. 
En butik i söder kan ha ett annat kundsegment en än butik i norr. Fördelar med att 

                                                 
52 Gorchels, L.,. Marien, E, J., West,C., (2004) Manager's Guide to Distribution Channels, McGraw Hill Sid 55 
53 Kotler, P., (2001) Principles of Marketing. 3rd European Edition. London: Prentice Hall Sid Sid 120 
54 Parment, A., (2006) Distributionsstrategier - Kritiska val på konkurrensintensiva marknader. Liber 
Kristianstad Sid 238-239 
55 Gorchels, L.,. Marien, E, J., West,C., (2004) Manager's Guide to Distribution Channels, McGraw Hill Sid 55 
56 Ibid 
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leverantörerna blir mer och mer infiltrerade hos sina återförsäljare skapar möjlighet för 
återförsäljaren att ge kunderna ett mervärde som leverantören godkänt. Detta gör att kvalitén 
ute hos återförsäljarna har ökat. Återförsäljarna har kunnat förbättra bytesrätt, kundlöften och 
utökade garantier. Allt detta ökar återförsäljarens kvalitéer och dennes kontakt med kunden. 
Fler och fler oseriösa återförsäljare försvinner genom detta arbetssätt, de kan helt enkelt inte 
erbjuda kunderna samma service och kvalité. Det tillverkande företaget som genomfört 
standardlicensieringar hos sina återförsäljare kan erbjuda slutkunden samma service och hjälp 
oavsett vilken av återförsäljarna i landet han eller hon besöker. 57 
 

3.1.2 Omvänd marknadsföring 
Denna relation utspelar sig mellan två parter, det kan vara mellan ett producerande företag 
samt deras återförsäljare så kallat B2B. Dock utspelar denna typ av relation sig främst mellan 
företag som har starka band och under en längre tid gjort lönsamma affärer med varandra. 
Relationen ger fördelar för båda parter då den underlättar deras arbete. Idén med omvänd 
marknadsföring bygger på att företagen har en stor inblick och nära relation med varandra och 
då krävs det att parterna har ett stort förtroende till varandra och vet att båda parter gör sitt 
bästa för att samarbetet ska ge resultat.58  
 
En stor fördel med relationen är att den reducerar risken för de inblandade, om att 
återförsäljarna lyssnar på sina kunder, idéer, råd om förbättring, klagomål eller på något annat 
sätt som de kan bidra med. Återförsäljaren har sen möjlighet att vidarebefordra de mest 
frekvent uppkomna idéerna till det tillverkande företaget. Där får man se vilka delar eller 
produkter som återförsäljaren verkar ha mest efterfrågan på. Genom att utnyttja detta 
arbetssätt kan det tillverkande företaget spara pengar och tid. Det får reda på vad kunderna 
efterfrågar och kan skapa nya och utveckla befintliga produkter med denna information i 
åtanke. Det blir mindre tillverkning av produkter som inte efterfrågas på marknaden och på 
detta sätt spar företaget på sina resurser. 59 
 

3.1.3  Återförsäljare och distributionskedjan  
Har ett tillverkande företag byggt upp ett varumärke med gott rykte, kan detta återspeglas hos 
deras återförsäljare. Den kund som besöker en återförsäljare kan relatera denna återförsäljare 
med det tillverkande företagets produkter. Säljer återförsäljaren ett varumärke som i kundens 
ögon står för intresse, lojalitet, kvalité, service samt prisvärdhet överflyttas dessa känslor och 
tankar från det tillverkande företaget till deras återförsäljare. Om en återförsäljare 
tillhandahåller ett varumärke med gott rykte kan det även lyfta de övriga varumärken och 
produkter som återförsäljaren saluför. Återförsäljaren kan även i vissa fall ta ut ett högre pris 
för sina övriga produkter om fallet är så att det kända varumärket ligger i samma priskategori. 
Detta leder till att återförsäljaren kan få fler kunder än tidigare, vilket även ökar försäljningen 
av det övriga utbudet i dennes butik mot för innan återförsäljaren hade ett känt, starkt 
varumärke. Det gäller för återförsäljare att sedan även leva upp till dessa krav. Lyckas denne 
inte med det kan det skada återförsäljaren samt det tillverkande företags rykte.  Det är därför 
viktigt att det tillverkande företaget väljer sina återförsäljare med omsorg.60 

                                                 
57 Gorchels, L.,. Marien, E, J., West,C., (2004) Manager's Guide to Distribution Channels, McGraw Hill Sid 55 
58 Jobber, D., Lancaster, G, A., (2006) Selling and Sales management. 7th edition, Harlow Pearson 
Education, Sid 105 
59 Ibid 
60 Keller, K, L., (2003) Strategic Brand Management - Building, Measuring, and Managing, Brand Equity, 2nd 
edition, Sid 19-20 
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Återförsäljarens produktportfölj bör ses över för att se om det tillverkande företagets 
produkter och varumärken passar in i återförsäljarens varumix. Det kan finnas varumärken 
hos återförsäljaren som det tillverkande företaget inte vill kopplas samman med eller märken 
som kan höja det egna varumärket. Att utbilda sin återförsäljare, att ge denne resurser och 
möjligheter för att leva upp till det tillverkade företagets standard och policy är av vikt för att 
återförsäljaren skall lyckas leva upp till de förväntningar och krav som det tillverkande 
företaget har.61 
 

3.2  Produkter 

3.2.1 Produktportfölj 
Alla företag har en produkt- och varumärkesportfölj, den visar vilka aktuella produktlinjer och 
produktmixer som företaget har. En produktlinje är en grupp av varumärken som är nära 
besläktade i termer som deras funktioner och de fördelar de ger. Med djupet av en 
produktlinje menas antalet alternativ som erbjuds i varje produktlinje. En produktmix däremot 
är det totala antalet varumärken som företaget tillhandahåller och marknadsför. Bredden av 
produktmixen refereras till antalet produktlinjer som ett företag erbjuder.62  
 
Själva processen i att hantera grupper av varumärken och produktlinjer kallas för portfölj 
planering. Det gäller för ett företag att ha koll på vilka produktlinjer som är starka och de som 
är svaga, vilka kräver investeringar för att växa och vilka produktlinjer som genererar mer 
kapital än vad de förväntas att göras. Genom att ha en överblick av portföljens olika tillstånd 
måste företag fastställa hur de ska distribuera sina resurser bland behoven hos produkterna för 
att få den gynnsammaste situationen för företaget i helhet. Främst bör företaget bestämma 
vilka varumärken de ska investera i, stagnera/inte utvecklas eller ta bort support från. 63 Den 
optimala portföljen är en som varje varumärke maximerar equity/rättvisa i kombination med 
alla de övriga märkena i portföljen.64 
 
Ett bra sätt att se i vilket tillstånd ett varumärke och/eller en produkt är, är genom Boston 
Consulting Group’s growthshare matrix (BCG’s). Matrisen visar på fyra positioner som en 
Produkt/Varumärke (P/V) kan ha och ger förslag hur man ska hantera dem därefter. 65 
 Stjärna – Dessa är redan framgångsrika och utsikten för tillväxt är god. Företaget bör 
investera i denna P/V för att bibehålla den ledande positionen.  
 Problembarn – Denna position har låg lönsamhet och kräver investeringar för att hålla 
dem flytande. Här finns det tre hanteringsval; öka investeringar för att återkomma till stjärna, 
dra ned på investering alternativt frigöra sig från P/V eller det tredje alternativet, nischa 
produkten till den position där det är möjligt att dominera.  
 Kassakor – Dessa har en låg investeringsgrad samtidigt som de är lönsamma. Fokusera på 
att behålla positionen och överskottspengarna bör gå till investeringar av problembarn, 
stjärnor och utveckling av nya produkter.  

                                                 
61 Ibid 
62 Jobber, D., Fahy, J., (2006) Foundations of Marketing. 2nd edition Maidenhead : McGraw-Hill Education, Sid 
149 
63 Ibid 
64 Keller, K, L., (2003) Strategic Brand Management - Building, Measuring, and Managing, Brand Equity, 2nd 
edition, Sid 522 
65 Jobber, D., Fahy, J., (2006) Foundations of Marketing. 2nd edition Maidenhead : McGraw-Hill Education, Sid 
149-150 
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 Hundar – denna position karaktäriseras av svaga P/V som konkurrerar i marknader med 
låg tillväxt. De få som har toppskiktet i denna position är bäst lämpade för nischning. Dock 
majoriteten av hundarna bör antingen utnyttjas till max under en kort period eller läggas ned. 
66 
 
I en bra livscykel för produkterna, börjar de som Frågetecken för att sedan övergå till stjärnor, 
sedan bör en naturlig omvandling till Ko ske och till slut som Hund.67 
 

 
Figur 3.2.1 Boston Consulting Group’s growthshare matrix 68 

 
Företag bör vara medvetna att modellen inte täcker alla faktorer som finns hos produkter och 
därav bör betraktas enbart som ett hjälpmedel istället för slutgiltigt beslut69, för BCG och 
andra matriser har sina begränsningar. De kan upplevas som svåra och kostsamma att 
implementera samt tidskrävande. Matriserna fokuserar mer på nuvarande positioner och 
mindre på förslag till framtida planering.70 Som sagt måste företaget se modellen som ett 
hjälpmedel ej som måsten.  
 

3.2.1.1 Strategiskt utrymme 
När vi pratar om strategiskt utrymme menar vi inte bara på att ett tillverkande företag har mer 
utrymme i återförsäljarnas lokaler, utan att återförsäljarna riktar sin uppmärksamhet mer till 
tillverkarens produkt, marknadsför och förespråkar den mer71. Att ett företag gör plats i sin 
produktportfölj för ett märke och samtidigt ger plats i marknadsföringen och övrig utrymme 
den kan behöva. Ju mer strategiskt utrymme desto mer fokuserar företaget på det märket.  
 

                                                 
66 Jobber, D., Fahy, J., (2006) Foundations of Marketing. 2nd edition Maidenhead : McGraw-Hill Education, Sid 
151 
67 Kotler, P., (2001) Principles of Marketing. 3rd European Edition. London: Prentice Hall Sid 86-87 
68 http://www.maxi-pedia.com Maxipedia – BGC matris 
69 Jobber, D., Fahy, J., (2006) Foundations of Marketing. 2nd edition Maidenhead : McGraw-Hill Education, Sid 
151 
70 Kotler, P., (2001) Principles of Marketing. 3rd European Edition. London: Prentice Hall Sid 89 
71 Pierce, A., Wise, R., The Growth Agenda – Finding new paths to growth by managing brand portfolios well. 
JOURNAL OF BUSINESS STRATEGY , VOL. 26 NO. 4 2005, pp. 10-11 
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3.2.2 Premieprodukter  
Oftast när premiumprodukter diskuteras kopplas de till livsmedel och EMV (egen 
märkesvara), såsom ICA eller COOP:s egna produkter. Det finns dock nålar att hitta i 
premiumprodukt-stacken förutom EMV-teorier. Premiumprodukter är helt enkelt produkter 
som riktar sig till målgrupper som är beredda att betala ett högre pris i utbyte mot egenskaper 
och upplevelser som volym och budgetmärken inte kan erbjuda. Till exempel Gucci, 
Mercedes.72 
 
En premiumstrategi innebär att det inte är volym som skapar lönsamhet, utan från sådant som 
köparen är beredd att betala för såsom status, kvalitet, klass med mera. Men i branscher med 
många konkurrenter är det i synnerhet svårt att uppnå premiumstatus, då konkurrensen sätter 
press på företagen att snabbt få ut produkter till marknaden. Detta medför att företagets fokus 
istället hamnar på prisnivån. 73 
 
Företaget stimuleras då premiumkonsumenten har pengar att spendera, de är vanligtvist 
upplysta och väl medvetna om vad de köper. En premieprodukt betyder färre kunder och 
högre marginaler vilket ger företaget mer tid att spendera på att lära känna kunden. Produkten 
ger ett prispremium som ger utrymme för mer utveckling av företaget och investeringar.74 Det 
är inte bara produkter som kan klassificeras som premium, det finns många olika 
sammanhang och beteenden som kan klassificeras som premium. Till exempel geografiska 
platser som Val d'isere, butiker – Ica är mer premium än Hemköp, premiumutbildningar – 
Universitetet Harvard mot Umeå Universitetet.75  
 

3.2.3 Kapitalintensiva produkter 
Med kapitalintensiva produkter menas med att en produkt kräver stora summor av pengar och 
andra ekonomiska resurser för att kunnas produceras76 och att underhållas77, i förhållande till 
antalet anställda78. Med andra ord, om en produkt anses som kapitalintensiv beror på 
förhållandet mellan det kapital som krävs för den mängd arbete som krävs för att producera. 
Exempel på kapitalintensiva produkter är bland annat bilar och olja.79 
 
En kapitalintensiv produkt har i de flesta fall en lång livslängd och till följd därav en 
betydande eftermarknad. På grund av den rådande ekonomin är marknadens utveckling svag, 
tillverkarna av kapitalintensiva produkter har problem med lönsamheten och satsar därför inte 
på investeringar utan fokuserar istället på at rationalisera sina kostnader.80 
 

                                                 
72 Parment, A., (2006) Premium- Volym- eller Budgetmärke? – lär känna ditt varumärkes potential. Liber 
Kristianstad Sid 13 
73 Ibid Sid 55 
74 Ibid Sid 56 
75 Ibid Sid 56 
76 http://www.investopedia.com/terms/c/capitalintensive.asp 2009-05-12 12:15 
77 http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/capital+intensive 2009-05-12 12:20 
78 Blomgren, Henrik, 2008: Så jobbar Sverige: kartbilder av det moderna näringslivet i Sverige, Lund: 
Studentlitteratur Sid 62-63 
79 http://www.investopedia.com/terms/c/capitalintensive.asp 2009-05-12 13:15 
80 http://www.diadrom.se/bdh_filearea/PDF/Rapporter/_rsredovisning_2008_- Diadrom_Holding_AB_PA11.pdf 
2009-05-12 13:30  
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3.3 Incitament 
Belöningssystem används flitigt för att få distributionskanaler att agera i enlighet med det 
tillverkande företagets ambitioner och intentioner. Denna metod fungerar som bäst för 
återförsäljare med få eller allra helst endast ett varumärke. Då få varumärken finns 
representerade kan belöningssystemet fungera som en metod för att genomföra tillverkarens 
intentioner på återförsäljarnivå. Producenten kan belöna återförsäljarna på grund av att 
produkterna presenteras på ett bra sätt. Exempelvis att tillverkarens produkter får ett eget 
välplacerat område. Det fungerar då som en konkurrensfördel för det tillverkande företaget. 
Belöningssystemet bör vara genomtänkt och förankrad i försäljningsorganisationen, annars 
kan återförsäljaren uppfatta det som irrelevant eller fatta misstro.81  
 
Det gäller för leverantörer och producenter att skapa attraktiva incitamentprogram för sina 
återförsäljare. Forskaren David Gilliland har skapat ett incitamentprogram med en fyra, 
teoribaserad, stegsprocess, som antingen resulterar i avvisande incitament eller kompatibla 
incitament. Kotler visar även upp en version av Gillilands 4 stegprocess som har samma 
koncept82. Kotlers figur (se figur 3.3.1) fungerar utmärkt som ett komplement till Gillilands 
process. 

 
 

Figur 3.3.1 Kontrollprocessen83 
 
Avvisandet av incitament är problematiskt då en leverantörs möjlighet att styra återförsäljare 
inte kan genomföras förrän denna/dessa har accepterat erbjudandet och fullgör de skyldigheter 
som är bundna till incitamenten. Varför återförsäljare just avvisar de incitament som erbjuds 
kan bero på att de har alltför många varumärken och produktkategorier i produktportföljen, 
eller att incitamenten inte bidrar till att höja återförsäljarens prestation. Det är svårt att 
representera alla varumärken och produkter man säljer på ett passande sätt. Därför åsidosätts 
oftast de varumärken och/eller varugrupper som återförsäljarna anser som mindre 
konkurrenskraftiga eller inte förbättrar deras prestation. Genom att förstå återförsäljarnas 

                                                 
81 Parment, A., (2006) Distributionsstrategier - Kritiska val på konkurrensintensiva marknader. Liber 
Kristianstad Sid 73-74  
82 Kotler, P., (2001) Principles of Marketing. 3rd European Edition. London: Prentice Hall Sid 105 
83 Kotler, P., (2001) Principles of Marketing. 3rd European Edition. London: Prentice Hall Sid 105 
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eventuella problem och vilken typ av stöd som krävs för att matcha deras resultatmål, kan 
leverantören utforma kompatibla och därmed attraktiva incitamentprogram. 84 
 
Gillilands systematiska fyra stegprocessen finns för att utforma kompatibla incitamentkanaler 
genom att identifiera och åtgärda återförsäljares oro: 
För att kunna klara av steg 1, måste det tillverkande företaget identifiera återförsäljarens 
främsta oro för sin prestationsförmåga, för återförsäljarna prioriterar olika beroende på vilka 
bekymmer de har. Återförsäljare som har en dålig ekonomi kommer förmodligen att fokusera 
på att uppnå finansiella mål, de som lider av bristande integrering och samordning kan 
försöka att stabilisera sitt marknadsföringssystem, och återförsäljare som möter en 
teknologisk osäkerhet kan nog fokusera på deras anpassningsförmåga. 85 
 
Steg 2 innebär att det tillverkande företaget känner till återförsäljarens ansträngningar för att 
möta och uppfylla krav, och att detta kräver olika former av support från det tillverkande 
företaget. Det finns inget universellt incitament som fungerar på alla återförsäljare, antingen 
är det kompatibelt eller så avvisas den. Återförsäljarna vill gärna veta genom supporten om 
hur mycket och hur lång tid det tar för att deras prestationsmål kan uppnås med just detta 
incitament. 86 Efter att steg två är avklarat går steg 3 in på att det tillverkande företaget måste 
överväga hur avvisande av incitament egentligen sker och varför de avvisar incitament. De 
måste även förstå den dynamiska relationen mellan prestationsbehov och 
incitamentkompatibilitet. Ett incitament kan verka positivt för återförsäljarens huvudmål men 
kan påverka övriga mål på ett negativt sätt. Ett paket som erbjuder stabilitet kan göra att 
återförsäljare slipper dessa problem, men de kan ändå avvisa dessa då stabilitet förhindrar de 
från att vara flexibla. Även tidigare accepterade incitament kan avvisas då situationen för 
företaget har ändrats. 87 
 
Steg 4 går ut på att designa ett attraktivt incitamentspaket. Det finns fyra generella 
kontrollkategorier som styr vilket incitamentspaket som passar i vilken situation och toll 
vilket behov; Output incentives menar på att kontrollera återförsäljarens resultat som 
försäljningsvolym eller marknadsandel. Det tillverkande företaget belönar återförsäljaren när 
den har uppnått specifika mål. Activity incentives är utformad för att kontrollera 
återförsäljarens beteende, särskilt de beteenden som är nödvändiga för att framgångsrikt 
marknadsföra produkten. Det tillverkande företaget motiverar återförsäljaren i att engagera sig 
i önskade marknadsföringsaktiviteter för deras produkter. Capability incentives är lik activity 
incitament på så sätt att den även vill påverka återförsäljarnas beteende, men här försöker man 
påverka återförsäljarnas prestationer i att förbättra deras förmåga att sälja leverantörens 
produkt, oftast genom förvärvandet av kunskap och expertis. Pledge incentives är menad till 
att kontrollera investeringar av tid, pengar och ansträngningar som återförsäljaren gör 
gentemot det tillverkande företaget. Oftast genom leverantörens löften som fungerar som 
pålitliga signaler av åtagande till en mer permanent och ömsesidig relation. 88 
 
Att skapa ett attraktivt incitamentprogram kräver en noggrann analys av återförsäljarnas 
prestationsbehov och noggrant undvika baserna för incitamentavvisande. Det är genom dessa 

                                                 
84 Gilliland, D, I.,  Designing channel incentives to overcome reseller rejection  Industrial Marketing 
Management 33 (2004) 87– 95 
85 Ibid 
86 Ibid 
87 Gilliland, D, I.,  Designing channel incentives to overcome reseller rejection  Industrial Marketing 
Management 33 (2004) 87– 95 
88 Ibid 
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fyra kategorier av kontroll som återförsäljare fastställer om det valda incitamentet är 
kompatibelt eller om det kommer att avvisas. 89 
 Återförsäljare kan likna varandra i behov så ett generellt incitamentprogram kan vara 
lämpligt att utformas, de incitament som fokuserar på att förstärka harmoniska relationer kan 
fungera på majoriteten av återförsäljarna. Det är bra att ha en bred portfölj med 
incitamentprogram, men att ha för många varianter av incitamentpaket kostar bara mer pengar 
och tid än det smakar. Men något viktigt att tänka på är att se till att incitamentpaketen inte 
bara lönar sig för återförsäljaren utan även för det tillverkande företaget. 90 
 

3.4 Marknadsföring  
Det är viktigt för ett företag att noga planera sin marknadsföring. Marknadsföringsprocessen 
har fyra faser eller rättare sagt delaktiviteter som visar på det arbete som krävs för 
marknadsföringen. 
(1), Analysfasen, premisserna och utgångspunkterna för företaget identifieras och analyseras. 
(2), Utformningsfasen, här sätts marknadsföringsinsatsernas mål och utformningen av själva 
marknadsföringsprogrammet sker. (3), Genomförandefasen, där fas 2 planeras mer i detalj 
och marknadsföringsprocessen verkställs. (4), Uppföljningsfasen, efter fas 3 har genomförts 
och processen lider mot sitt slut utvärderas insatserna. Detta kommer sedan att fungera som 
underlag till nästa process.91 
Noggrannheten med marknadsföringsplaneringen ligger i de två första faserna. I fas 1 bygger 
föreget upp en modell som utgår med SWOT-analysen som kärna. Första ringen runt SWOT 
är företagets interna förutsättningar, såsom mål och policys, marknadspositioner, vars företags 
resursbas ligger – mänskliga, finansiella eller tekniska resurser - och organisation och 
företagskultur.92 Den andra ringen går ut på god marknads- och branschkännedom.  Företaget 
bör utföra ingående analyser av slutanvändare, efterfrågan, konkurrenterna, leverantörerna 
och distributionssystemet93. Den tredje och sista ringen visar på förhållande till de branscher 
och aktörer som ej ligger inom den aktuella branschen, då de även påverkas 
affärsmöjligheterna. Förhållanden som ekonomi-politiskaförhållanden, sociala- och kulturella 
förhållanden, näringslivsmiljö, lagar, förordningar och normer samt infrastrukturer.94  
 
Fas 2 går vidare med fas 1:s grundförutsättningar till utformningen av 
marknadsföringsprogrammet. Det första som görs är att mål för olika delar sätts, dock är 
marknadsföringsmål enbart delmål ej slutmål. Vanligtvist sätts det mål för försäljning, 
markandssituation, kundtillfredsställelse och kostnader.95 Det är viktigt att bestämma sig 
vilken sorts kund man riktar sig till. Det är relativt enkelt att marknadsföra konsumentvaror 
jämfört med producentvaror, då de skiljer sig i antalet potentiella kunder och graden av 
förhandling. Fas 2 presenterar även en referensram med fyra kategorier av 
marknadsföringsparametrar; erbjudande, pris, tillgänglighet och marknadsbearbetning. 96 
 

                                                 
89 Ibid 
90 Ibid 
91 Lekvall, P., Wahlbin, C., (2001) Information för marknadsföringsbeslut. 4:e upplagan. IHM Publishing 
Göteborg Sid 25 
92 Lekvall, P., Wahlbin, C., (2001) Information för marknadsföringsbeslut. 4:e upplagan. IHM Publishing 
Göteborg Sid 27-28 
93 Ibid Sid 29-31 
94 Ibid Sid 29-32 
95 Ibid Sid 33 
96 Ibid Sid 33-35 
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3.5 SWOT 
SWOT står för engelskans, Strengths (styrka) och Weakness (svagheter) då de relaterar till 
våra Opportunities (möjligheter) och Threats (hot) på marknadsplatsen. 
 
SWOT är ett vanligt förekommande begrepp inom företagsvärlden. Det kan beskrivas som ett 
ekonomiskt planeringsverktyg som beskriver ett företags styrka och svaghet. Det tar upp hur 
dessa faktorer beprövas när möjligheter och hot uppenbarar sig.  Med SWOT analysen 
försöker man förstå och analysera företagets styrkor och svagheter för att hitta företagets 
hotbild som kan uppstå vid affärer och på företagets marknad. Då man lokaliserat faktorer 
försöker man visa sina styrkor och om möjligt förbättra dessa. Företagets svagheter gör man 
allt för att eliminera97. Det gäller att försvara sig själv mot hot. 
 
En klassisk metod för att gå till väga med en SWOT analys är att göra en lista. Listan kan 
innehålla följande uppställning98:  
 
Styrkor: 

‐Bra kompetens 
‐Ha gott om resurser 
‐Fördel om man är marknadsledande inom sin bransch 

 
Svagheter: 

-Företaget sitter på höga priser 
-Bristfällig kvalité  
-Företaget och deras produkter är okända bland potentiella kunder 

 
Möjligheter:  

‐Ny teknik, nya produkter eller metoder som skärskiljer sig från konkurrenterna 
‐Demografiska förändringar ex företagsklimat, socialklass 
‐Ekonomiskt klimat en låg-/högkonjunktur.  

Hot 
‐Politiska, exempelvis Lagar och Regler.  
‐Demografiska förändringar ex företagsklimat, socialklass 
‐Konkurrenters aktivitet, nya aktörer på marknaden. 99 

 

SWOT analysen är modell som kan användas av de flesta företag. Det kan hjälpa ett företag 
att se vad de är bra på och vad det bör se över och förbättra. Analysen kan göras i olika 
utsträckningar, allt beroende på vad författaren vill åstadkomma eller bevisa med den. 100 Vi 
har valt att ta med en SWOT analys och implementera den på vår uppdragsgivare. Vi finner 
att vi har andra strategier som är mer relevanta. Därför kommer vi att göra en ytlig SWOT 
analys som i fortsatta studier kan utökas och ge mer information och kunskaper om företaget 
och deras styrkor, svagheter, möjligheter samt hot. 

                                                 
97 Westwood, J., (2006) How to write a marketing plan 3rd edition London ; Kogan Page Sid 27  
98 Jobber, D., Lancaster, G, A., (2006) Selling and Sales management. 7th edition, Harlow Pearson 
Education, 292-293 
99 Jobber, D., Lancaster, G, A., (2006) Selling and Sales management. 7th edition, Harlow Pearson 
Education, 292-293 
100 Kotler, P., (2001) Principles of Marketing. 3rd European Edition. London: Prentice Hall Sid 81-82 
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4. Praktisk metod 
 
 
Under kapitlet metod kommer vi att beskriva hur vi gått tillväga för att samla in våra data. 
Samt hur och vilka olika delar som kan ha påverkat vår kvalitativa undersökning, såsom hur 
vi blev bemötta av respondenterna och vad som hade kunnats göra ännu bättre för att öka 
validiteten i vår undersökning. Sammanfattningsvis har 5 återförsäljare till vår 
uppdragsgivare intervjuats.  
 

4.1 Tillvägagångssätt 
Vi ville skriva en uppsats som kunde vara intressant med relation till vår utbildning. Under 
vår föregående termin läste vi kurser inom försäljning, marknadsföring och relationer. Det var 
ett spännande avsnitt i vår utbildning. Dessa kunskaper vill vi använda oss av vid vår uppsats. 
 
Vi valde därefter att undersöka hur ett företag med kapitalintensiva premiumprodukter måste 
brottas med sitt koncept för att behålla sin försäljning och skapa ett större utrymmen i 
återförsäljarnas produktportföljer. Vi ville hitta ett företag som under en längre period kämpat 
med en vikande efterfrågan samt dålig lönsamhet. Det var även av vikt att återförsäljarna 
fanns tillgängliga för besök för att skapa en så god bild som möjligt av deras förutsättningar 
till ökad försäljning. 
  
Vi tog kontakt med examensjobb.nu där vi fick tips och idéer på företag som kunde vara 
intressanta för oss. Vi blev intresserade av två företag, GK door AB samt Lööve släp AB. 
Efter kontakt med företaget blev det Lööve som framstod som ett intressantare val.  
 
Lööve har under de senaste åren haft en vikande försäljning som har resulterat i ett minskat 
årsresultat. Företaget har nyligen fått en ny VD och ägare, Bengt Ivansson. Bengt har tidigare 
ägt andra företag och lyckats nå goda resultat. Nu är det dags för Lööve att ta sig upp på 
marknaden igen om det ska finnas kvar i framtiden. Försäljningen är den största 
inkomstkällan i företaget och den ska förändras. Cirka 50 % av Lööves försäljning kommer 
från deras återförsäljare. Vi tyckte därför det skulle vara intressant och givande att se hur 
Lööve kan komma att förbättra sina relationer med sina återförsäljare. Lööve måste få en 
större plats hos deras återförsäljare för att öka sin försäljning och kunna öka sitt resultat. Nu 
hade vi hittat ett intressant område att undersöka.   
 
Vi började vårt arbete med att besöka Lööve på deras fabrik och huvudkontor som ligger i 
Ersmark, 3 mil nordväst om Skellefteå. Vid vårt första besök träffade vi Lööves VD Bengt 
Ivansson. Vi blev presenterade för Lööves kund- och säljansvarig Hillevi Forsgren. Det blev 
bestämt att vi skulle ha löpande kontakt med Hillevi, som skulle hjälpa oss med frågor och 
svar under vårt arbete. Under mötet kom vi fram till det problem som Lööve ville få undersökt 
och vi kunde anpassa till vår uppsats.  
 
Vi skulle genom en kvalitativ undersökning ta reda på hur Lööves återförsäljare hade sin 
relation med företaget. 
 
Efter att vi forskat fram undersökningsmetod och synval skapade vi en intervjumall 
tillsammans med Bengt Ivansson och Hillevi Forsgren från Lööve. Vi beslutade vid detta 
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möte att vi skulle fysiskt besöka ett utplock av Lööves återförsäljare. Personliga besök skulle 
genomföras för att vi skulle få en helhetsbild av återförsäljaren och lättare kunna se till fler 
aspekter. 
 
Forsgren tog på sig rollen att kontakta deras återförsäljare för att presentera vårt arbete samt 
boka in en tid för besök. Detta visade sig inte vara det lättaste. Samtliga av Lööves 
återförsäljare hade nyligen fått ny information gällande fortsatt samarbete med Lööve. Ett nytt 
återförsäljaravtal hade nått återförsäljarna.  Vissa återförsäljare kände sig fundersamma över 
att två forskande studenter skulle besök dem och göra en intervju. Därför fick Hillevi ta 
kontakt med fler återförsäljare än tänkt innan hon kunde presentera 5 återförsäljare som var 
villiga att ställa upp på en intervju. 
 
Vi hade som ovan beskrivit att vi skulle skapa oss en uppfattning av ett personligt besök hos 
återförsäljarna som skulle ge oss en större helhetsbild och hjälpa oss då vi skulle analysera 
och se vilka förutsättningar som fanns för att sälja Lööves produkter hos respektive 
återförsäljare. Vi fick se återförsäljarnas lokaler, vi fick; känna, andas, lukta, ja, vi fick alla de 
intryck som en eventuell Lööve kund fick se. Utan tvekan underlättade detta vårt arbete. Vi 
kunde skapa oss en helhetsuppfattning om varje återförsäljare och deras ansträngningar och 
möjligheter för att sälja Lööves produkter. Vi kunde se om det fanns skillnader mellan 
återförsäljarna och deras sätt att exponera Lööve produkter. En känsla som vi fick hos vissa 
var, ”alla kunder vet att vi säljer Lööve, de kommer när de vill köpa en ny vagn, vi behöver 
inte så mycket reklam eller skyltar för att sälja dessa vagnar till de kunder som vi vet är 
intresserade ”. 
 
För att kunna genomföra dessa besök tog vi bilen och åkte till Lööves nordligaste 
återförsäljare för ett möte. Därefter blev färden vidare till Luleå för vårt nästa möte. Denna 
dagstur fick bli tillräckligt lång. Nästa etapp innebar återförsäljarna i Skellefteå, Umeå samt 
Örnsköldsvik. Dessa möten med återförsäljarna bokades av Hillevi Forsgren från Lööve. Vi 
använde oss av en diktafon samt kamera för att dokumentera besöken. 
 
Efter besöken transkriberades materialen hemma i Umeå och började söka efter ett mönster i 
intervjuerna. Vi hittade ett antal faktorer som vi tyckte stämde med den bild vi skapat oss. Vi 
använde oss av vår tidigare kurslitteratur samt universitetsbibliotekets databaser för att hitta 
teorier som stödde vårt synsätt. 
 
Respondent Datum Plats Tid Intervjuform mm 
Återförsäljare Nummer 1 
 
 

2009-05-08 
 
 

Företaget 
 
 

25minuter 
 
  

Personlig intervju 
Semistrukturerad –
Bandinspelning 

 Återförsäljare Nummer 2 
 
 

2009-05-08 
 
 

Företaget 
 
 

40minuter 
 
 

Personlig intervju 
Semistrukturerad –
Bandinspelning 

Återförsäljare Nummer 5 
 
 

 2009-05-11 
 
 

Företaget 
 
 

 20minuter 
 
 

Personlig intervju 
Semistrukturerad –
Bandinspelning 

Återförsäljare Nummer 3 
 
 

2009-05-11 
 
 

Företaget 
 
 

25minuter 
 
 

Personlig intervju 
Semistrukturerad –
Bandinspelning 

Återförsäljare Nummer 4 
 
 

2009-05-11 
 
 

Företaget 
 
 

15minuter 
 
 

Personlig intervju 
Semistrukturerad –
Bandinspelning 
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4.2 Urval  
Tillsammans med Lööve bestämdes det att vi enbart skulle undersöka återförsäljare längs 
Norrlandskusten. Orsaken till enbart återförsäljare kring Norrlandskusten beror på närheten 
och brist av tid och kapital. Det kan diskuteras om varför vi inte valde att genomföra 
telefonintervjuer, då de kan ge samma resultat som besök, dock genomförde vi praktiska 
observationer i syfte att se om återförsäljarna upplevde Lööves synlighet hos återförsäljaren 
som vi observerade vid besöken. Lööve valde ut 5 stycken som de ansåg skulle kunna vara till 
störst hjälp för vår studie. Denna urvalsprocess kallas även för snöbollsurval, det innebär att 
när det är svårt att ställa upp en urvalsram, kan en person med betydelsefull kunskap och 
inblick om studiens inriktning rekommenderar respondenter som är lämpliga för 
undersökningen.101 Detta urval hjälper oss med syftet, då vi vill undersöka och förstå och 
därav valde Lööve ut återförsäljare som de ansåg skulle svara sanningsenligt och kritiskt. 
Varje respondent intervjuades var för sig på dess ort och i dess respektive kontor/företag för 
att möjliggöra att de var så avslappnande som möjligt.   
 

4.3 Access  
Något som kan anses vara svårt i en kvalitativ undersökning är accessen till en social miljö 
som är relevant för vår frågeställning102, att vi inte kan få tillgång till information vi behöver 
för att kunna genomföra studien. Med hjälp av Hillevi Forsgren, återförsäljaransvarig hos 
Lööve, bokade vi in möten till de respondenter/återförsäljare som fanns i vårt urval. Accessen 
i detta stadium har ej varit riktigt så god som vi velat då två av återförsäljarna sa nej till 
medverkan, vilket resulterade att vi fick välja två nya respondenter. De slutgiltiga 
respondenterna var positivt inställda, villiga att medverka och att samarbeta.  
 
När det gäller access till informationen som erhölls vid intervjutillfällena var denna god i fyra 
fall av fem. Frågorna som vi framförde till respondenterna kunde ge svar på känsligt material. 
Vi gjorde vårt yttersta för att frågorna skulle vara så öppna att respondenten själv skulle kunna 
sätta nivå på sina svar, därmed så tror vi att respondenterna inte behövt ta upp material eller 
information som de anser vara känsligt eller inte ville lämna ut. Vi var dock noga att lyfta 
fram den information vi sökte och vi kunde få svar av samtliga respondenter utan att de visade 
ovilja eller missnöje med frågorna för Lööve eller deras återförsäljare. Respondenterna har 
varit villiga att ge information, upplevelser och uppfattningar.  Beträffande de 5 intervjuerna 
som har sketts så fördes liknande tankegångar och resonemang och åsikterna är liknande. De 
skillnader som fanns var inte mellan de olika återförsäljarna utan områdena de verkat i. De två 
nordligaste återförsäljarna förde liknande resonemang, de två sydligaste återförsäljarna förde 
även de liknande resonemang.  
 
Som helhet ser vi att det inte har varit något större problem att få frivillig access från företaget 
och respondenterna. Accessen ses i helhet som god och vi anser att den bidrar till god kvalitet 
till vårt arbete.   

4.4 Intervjumall 
Som tidigare nämnts i metodval har vi valt att genomföra kvalitativa undersökningar då vi vill 
uppfatta attityder och beteenden som inte går att uppfånga med kvantitativa undersökningar. 
Detta val grundar främst på vår frågeställning som vi ansåg var bäst lämpad för en kvalitativ 
undersökning.  
                                                 
101 Bryman, A., och Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder  Liber, Sid 278 
102 Ibid Sid 336 
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Då vår studie är uppdragsbaserad valde vi att låta Lööve Trailer AB få påverka, i viss mån, 
vilka frågor som skulle vara med i intervjumallen103.  
Vi valde den semistrukturerade intervjun för att inte vara låsta vid specifika frågor utan vi 
hade ett frågepapper som vi utgick ifrån. Fördelen med denna typ av intervju är att den 
möjliggör för följdfrågor som man sedan får ta med i arbetet.  
 
Vi såg till att frågorna ej kunde uppfattas som nedvärderande eller integritetssänkande. Innan 
intervjuerna startades var vi noga med att poängtera att om de kände att de inte ville svara på 
vissa frågor så skulle vi hoppa över dem. Vi lade även stor vikt på att uppdragsgivaren Lööve 
inte skulle få ta del av all information som respondenterna gav oss utan enbart sådan som var 
relevant för vår studie. Eftersom intervjumallen fungerade som ett stöd och utveckling av svar 
hos respondenterna, i vår jakt på material och information kommer inte alla frågor att tas upp i 
empirin, då de enbart skulle anses vara som utfyllnad och ej relevant information.  
 

4.5 Bortfall  
Eftersom vi tillsammans med Lööve bestämde vilka återförsäljare som skulle besökas och 
intervjua var det inga problem att få alla sina frågor besvarade. Lööves återförsäljaransvarige 
ordnade besökstiderna åt oss, på eget bevåg, dock i denna fas fick vi tillsammans med Lööve 
byta ut två återförsäljare. Två av återförsäljarna nekade Lööve att skicka dit oss men de byttes 
snabbt ut till två nya som istället tog emot oss. 
 

4.6 Metodkritik 
Nackdelen med att ha så få respondenter är om det kan bli applicerbart på alla återförsäljare. 
Kan 10 % av återförsäljarna återspegla allas åsikter? Det är svårt att tro att alla återförsäljare 
har samma kriterier. Trovärdigheten i resultaten försämras genom att vi använt oss av få 
respondenter/återförsäljare. Dock söker vi inte efter precis sanning, utan vi utgår från ett 
tokande perspektiv och ansats. Vi anser att genom vårt perspektiv tillika ansats behåller en 
stark trovärdighet i material och slutsatser.  
 
Det finns alltid den risken att respondenterna ej svarar sanningsenligt. Eftersom vi var utsända 
från Lööve kan återförsäljarna uppfatta oss som hot och därmed svara i favör till Lööve och 
dess produkter. Dock anser vi att respondenterna hos återförsäljarna svarade sanningsenligt då 
de visade på Lööves negativa aspekter.  
 
Vi var inte bara utsända av Lööve utan Lööve valde även ut vilka återförsäljare som de ansåg 
skulle vara fördelaktiga att intervjua. Detta är ett typiskt snöbollsurval. Lööve kan ha valt ut 
återförsäljare som de vet är positiva till Lööve. Men efter intervjuerna hos återförsäljarna fick 
vi den uppfattningen av återförsäljarna att Lööve hade vissa tunga negativa aspekter. Vårt 
uppdrag från Lööve fick vi genom examensjobb.nu och om ett företag har anmält sig för 
”granskning” bör de även vilja veta sanningen från återförsäljarna.  
 
 
 
 
 
                                                 
103 Se bilaga 1 för vår intervjumall 



 24 (51)

5. Empiriskt Resultat 
 
 
Under empirikapitlet presenteras vårt studerade företag, Lööve, samt tas resultatet från 
våra intervjuer med Lööves återförsäljare fram. Varje delkapitel delas upp i underrubriker 
för att göra det lättare att läsa och få en bättre helhet.  Återförsäljarna blir anonyma till 
den grad att vi inte anger vilken återförsäljare som tillhör ett specifikt nummer.  
 
 

5.1 LÖÖVE 
Lööve grundades under 60- talet i Ersmark, Skellefteå Västerbotten. Det var Birger Lööve 
som började tillverka traktorkedjor. Under 70- talet gick företaget över och började utveckla 
och producera trailers, gjorda i aluminium (”den gröna metallen”), för personbilar. Företaget 
har under årens gång även tillverkat balkonginglasning, då under namnet Lööve Balkong. Den 
delen är nu sedan flera år ett separat företag och drivs av andra ägare. Det tillverkades också 
bryggor, ishockey sargsystem samt spelarbås till fotboll. Detta producerades också av ett 
annat bolag under namnet DACO. DACO drivs fortfarande i samma lokaler som Lööve, men 
med en annan ägare. Lööve hade sina bästa tillverkningsår under mitten av 90- talet. Då 
uppgick produktionen till 500 vagnar per år. Lööves släptillverkning har aldrig haft någon 
strejk eller gått i konkurs under de år som de varit verksamma. 104 
 
Lööve har idag 13 anställda medarbetare och 49 återförsäljare runt om i landet105. Företaget 
har en tillverkningstakt på cirka 250 släpvagnar per år. Årets resultat efter finansiella 
kostnader för 2007 uppgick till - 540 tkr106. Lokalkontoret i Ersmark står för nära 50 % av 
försäljningen på årlig bas. Resterande del säljs av släparna säljs av deras 49 återförsäljare.107 
 
Lööve drivs nu i ny regi med ägare samt VD Bengt Ivansson. Ivansson vill förbättra 
försäljningen hos sina återförsäljare. Företaget håller på att se över sin verksamhet, bland sina 
återförsäljare. Nya återförsäljaravtal har tagits fram och nått fram till återförsäljarna. Företaget 
håller på att ta fram en o-bromsad EU-trailer som har möjliggjorts av medlemskapet i EU108. 
Denna vagntyp är något som saknas i deras portfolio och är eftertraktad av såväl återförsäljare 
som kunder. 
 

5.2 Återförsäljare 

5.2.1 Återförsäljare 1 
Återförsäljare nummer 1 (Nr 1) har verkat som återförsäljare till Lööve trailer AB i 4 år och 
under de senaste 2 åren har man sålt 5-6 släpvagnar per år. De första 2 åren fick de sålt 10-15 
vagnar per år, det var under tiden som Lööve hade en o-bromsad lågprismodell med i 
programmet. I produktlinjen släpvagnar har Nr 1 enbart Lööve, men de har även tillgång till 
Thule släpvagnsutbud, i form av märket Fogelsta. Detta är ingen vagn som de ännu haft behov 
                                                 
104 Intervju med Hillevi Forsgren 2009-05-14 
105 Se bilaga 2 
106 http://www.allabolag.se/5566659974 2009-05-18 12:55 
107 Intervju med Bengt Ivansson 2009-05-01 
108 Ibid 
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av att beställa. Normalt har återförsäljaren 2-3 stycken vagnar i lager, men när Lööve tog bort 
den o-bromsade lågprisvagnen samt den prisvärda och populära extreme-vagnen sjönk 
försäljningen. Idag har de enbart deras egna Löövevagn hemma, den använder företaget för 
det egna transport behovet, den fyller även en funktion som demonstrationsvagn för 
intresserade kunder. Nr 1 anser att det inte går att ha en utförlig salu- eller demovagn 
tillgänglig. Det blir för ekonomiskt kostsamt sett att ha en vagn värd 140 000kr inne, bara för 
att kunder ska få se på den. Det skulle binda för mycket kapital i förhållande till 
försäljningsvinsten.  
  
De kunder som besöker återförsäljaren för släpvagnar är främst kunder som tidigare haft en 
släpvagn. ”Idag säljer vi vagnar åt sådana som har haft en Lööve vagn, de som vet vad de 
köper” säger respondent Nr 1. Antingen har de haft ett konkurrerande märke, men nu söker en 
vagn av högre kvalité, eller så är det kunder som redan adapterat sig med Lööve och nu vill 
byta till nyare modell. Det är nästan uteslutande företagskunder som köper Lööve vagnar hos 
Nr 1, men det kan slinka förbi en privatkund någon gång i halvåret.  
Nr 1 har själv en blandad kundkrets; företagskunder, näringsidkare och privatkunder.  
 
Marknadsföring 
Nr 1 marknadsför sig regelbundet genom lokaltidningar där Lööves logga får vara med på ett 
hörn och inför de stora säsongerna får Lööve större plats, exempel inför skotersäsongen eller 
vårsäsongen. Mässbesök är sällsynta då återförsäljare nr 2 ligger närmre de vanliga 
mässarrangemangen.  
 
De få broschyrer Nr 1 har hemma är gamla och ej uppdaterade, nya finns inte att få i 
dagsläget. Respondenten berättar vidare att de inte aktivt marknadsför Lööve, då den 
kundkrets som finns idag för Lööves produkter vet vart de kan finna Lööves utbud och 
besöker återförsäljaren när de vill kolla på en vagn. Nr 1 har enbart Lööve som släpleverantör, 
detta ser respondenten som en del i ledet att kunna erbjuda sina kunder kvalitativa produkter. 
 
Service 
Nr1 har inte möjlighet att hjälpa sina kunder när det gäller service på släpvagnarna. Nr 1 har 
varken lokal eller personal för att utföra reparationer. Nr 1 har aldrig upplevt några större fel 
eller problem med produkten, därför har det inte känts aktuellt att utveckla någon 
serviceverkstad. Det enda som brukar uppstå är trasiga lycktglas eller sönderkörda stödhjul, 
småsaker som de självklart kan hjälpa kunden med att montera nytt. Om det uppstår några 
större fel tar de kontakt med Lööve, det har hänt vid något tillfälle att de skickat en vagn 
vidare till en lokal verkstad för reparation.  
De har några reservdelar till släpen inne och de beställer alltid sina reservdelar ifrån Lööve 
själva.  
 
Nr 1 har inga möjligheter när det gäller ombyggnad och omtypning109, men hjälper gärna 
kunden att kontakta Lööve för mer hjälp.  
 
Hur kan Lööve agera för att förbättra relationerna med sin återförsäljare  
Lööve är företagsinriktad, respondenten anser att återinföra den o-bromsade lågprisvagnen 
skulle locka tillbaka privatkunden. ”Om vi har ett släp för 10-15 tusen så kan vi alltid sälja 
upp den dyrare. Men om vi säger att min billigaste vagn börjar på 35 tusen så går kunden 
ut….de vill inte ens höra argumenten.” säger respondenten hos Nr 1. Lågprismodellen gjorde 

                                                 
109 Omtypning är när vagnen måste registreras i en ny viktklass pga. dragbilens egenskaper. 
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det möjligt för villaägaren att köpa en enklare Löövevagn för husrelaterade transporter. De är 
svårt för Nr 1 att presentera Lööves produkter på ett sådant sätt så priset blir sekundärt, han 
efterlyser en strategi för detta. Respondenten vill att kunder ska kunna se priset i reflektion till 
produkten. Vagnarna har ett bra andrahandsvärde och innehar längre livslängd än en ny bil är 
något som respondenten vill lyfta fram till sina kunder. 
 
Nr 1 uppskattar att Lööve är mån om sina återförsäljare. En kund som har plockat ihop en 
vagn på Lööves hemsida hänvisas sedan till den närmsta återförsäljare för mer information. 
En kund som slutför ett köp på Internet får sedan hämta sin vagn hos den närmaste 
återförsäljaren, som kommer att bistå kunden med hjälp. Samma sak gäller vid mässor, säljs 
det en vagn på en mässa hänvisar Lööve kunderna vidare till återförsäljaren som får ta del av 
försäljningen.  
 
Nr 1 vill gärna ha en demovagn men tycker det skulle bli för dyrt om de själva måste stå för 
kostnaden. 
 
Fördelar  
Nr 1 anser att Lööve släp som marknadens bästa släpvagn. Den väger relativt lite, är gjord av 
miljövänligt material, det har vi aluminiumet att tacka, dock är aluminium dyrt därav priset på 
vagnarna. Lööve har även praktiska tillbehör, vilket Nr 1 ser som ett stort plus. Nr 1 anser att 
”Eftermarknaden på Lööve vagnar är hur stor som helst, begagnat.” och att detta är något 
som drar kunder till just Lööves vagnar.   
 
Observationer 
När vi kom till återförsäljare Nr 1 hade vi problem att hitta, inte till företaget, men en skylt 
som informerade om att butiken sålde Lööves produkter. Vid ett annat vägval såg vi en skylt 
längs huset ena långsida. Det var 1 x 2 meter stor bild av ett Lööve släp och den vette ut mot 
den vältrafikerade vägen.  
De har ingen visningsvagn som man som kund bara kan gå och kolla på utan man måste 
fråga. Det fanns inte heller några broschyrer om Lööve. 
 

5.2.2 Återförsäljare 2 
Återförsäljare nummer 2 (Nr 2) har haft Lööve släpvagnar sedan 1995 och säljer 7-8 vagnar 
per år. Nr 2 säljer inga andra nya släpvagnar än Lööve.  
De flesta som köper vagnarna är företagare och lantbrukare. Det kan dock komma någon 
privatperson som vill köpa en vagn, men det var mer förr då Lööve hade lågprisvagnen ”plus” 
med i sortimentet. Vanligtvist säljer Nr 2 vagnar som är specialbeställda för kundens specifika 
behov. ”Det är många företag som köper Lööve...” säger respondent Nr 2, ”…men vi vill 
försöka hålla konceptet att det ska rymmas en skoter på släpvagnen”. Själv använder 
företaget sig ofta av sin egen Lööve vagn, den är anpassad för bil- och maskintransporter. En 
likadan vagn fanns för uthyrning, den hyrs ut från gården bredvid. 
 
Marknadsföring 
När Nr 2 annonserar i lokalpress brukar de, i mån om plats, ta med Lööves logga för att väcka 
intresse bland nya och gamla kunder. 
Nr 2 har nästan slutat med att besöka de större mässorna, exempelvis Nolia. Det blir alltid 
mycket besökare i deras monter, men det är få, verkliga kunder som de knyter kontakt med. 
Lööve har alltid funnits på plats då det varit något mässtillfälle. Nr 2 ordnar nu mer egna 
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mässor på gården där företaget håller till. Då finns alltid en Lööve vagn med som kunderna 
kan titta på och köpa om intresset finns.  
 
Service 
Nr 2 tycker att kontakten med Lööve har varit bra. De gånger en vagn har gått sönder eller 
strulat så har återförsäljaren besökt Lööve och fått vagnen reparerad, enklare problem och 
reparationer utför återförsäljaren på egen hand. Reservdelarna beställer de från Lööve direkt. 
Nr 2 anser att Lööve har bra produkter och snabba leveranser.  
 
Återförsäljaren har även möjlighet att hjälpa sina kunder att typa om vagnarna för deras 
behov, men det har aldrig behövt utföras än så länge. När kunden beställer vagnen är den 
typad efter dennes önskemål.  
 
Hur kan Lööve agera för att förbättra relationerna med sin återförsäljare För att öka 
försäljningen av Lööve vill Nr 2 kunna erbjuda kunderna en o-bromsad lågprisvagn. I 
dagsläget är det modellen 1302 som säljer bäst, oftast med kåpa till. Återförsäljaren anser att 
det egentligen bara finns en nackdel med Lööve och deras produkter och det är priset. För att 
få en ökad försäljning anser Nr 2 att Lööve måste se om det går att förbättra prisbilden för 
kunden. 
 
Fördelar  
Fördelar med Lööve är många anser Nr 2: kvalitén, bra lösningar, slitstarka, andrahandsvärdet 
samt att de är lätta att dra bakom bilen. ”En kund som en gång haft en Lööve kommer att 
fortsätta med det, kunderna är frälst av vagnen när de väl provat den”, säger respondenten 
hos Nr 2. 
 
Observationer 
Återförsäljare är belägen ca 2 mil utan för centralorten. Kunden möts av en stor byggnad med 
en stor grusplan. Grusplanen är fylld av olika typer av traktorer och andra maskiner som 
passar in i jordbruk och entreprenad. Detta företag har John Deere som leverantör, vilket syns 
av stora skyltar på byggnaden samt alla deras produkter ute på grusplanen.  
 
Nr 2 saknade utvändig exponering av Lööve, de saknades såväl flaggor som skyltar av 
företagets namn. Den transportvagn som finns tillgänglig saknade Lööves namn i form av 
dekal. Inne i butiken fanns det ett stort broschyrställ på väggen. Här finns det en rad 
broschyrer från Lööve, tyvärr finns det broschyrer på vagnar som inte längre tillverkas. Inne i 
säljarens kontor finns det reklamblad från Lööve som möter kunden då denne sätter sig i 
besöksstolen.  
 

5.2.3 Återförsäljare 3 
Återförsäljare nummer 3 (Nr 3) har verkat som återförsäljare för Lööve i snart 18 år och de 
säljer enbart släpvagnar från Lööve. I normala fall säljer de 10 vagnar per år, men under de 
senaste åren har det varit svårare att sälja. De brukar vanligtvist lagerföra modellerna 1300, 
1300c samt 1500c förlängd med tipp. Resten av vagnarna de säljer är i huvudsak 
skräddarsydda vagnar efter kundernas önskemål. Nu har de endast en ny vagn i lager och två 
egna Löövevagnar som används av företaget, privat och för kundändamål. Respondenten 
nämner att ”Vi låter kunden prova vår egen vagn om den nu så önskar.. det är absolut inga 
problem”.  
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Nr 3:s målgrupp är jordbrukare, näringsidkare och entreprenörer, så naturligt blir det även den 
kundkretsen för Lööves produkter. Men när Lööve hade den o-bromsade vagnen och 
sportmodellen i sin portfölj, sålde de fler vagnar per år och till många privatkunder.  
 
Marknadsföring 
”Den effektivaste marknadsföringen för vår del och det som svarar bäst på är lokalannonser” 
berättar respondent Nr 3. Deras hemsida drar även en stor uppmärksamhet till sig. Nr 3 
använder alltid Lööves logga, än vilken marknadsföringstyp de genomför.  
 
Respondenten säger att de samtalar med kunden för att skapa en profil vad kunden har för 
önskemål med sin nya vagn. Efter det analyserar Nr 3 kunden kommer det fram till lämpliga 
modeller och lösningar, dessa presenteras sedan för kunden som väljer den modell som passar 
deras behov. Nr 3 anser det viktigt att redan i tidigt skede göra det klart för kunden vad Lööve 
är och vad man får för priset. Detta gör att kunden inte förväntar sig en vagn i samma 
prisklass som konkurrenterna, för det har Lööve inte idag.  
 
Service 
Nr 3 erbjuder service av vagnarna direkt på plats och om det gäller rena tillverkningsfel har de 
ett nära samarbete med Lööve släp som då hjälper till. När det gäller omtypning kommer de 
överens med kunden och Lööve om hur de ska gå tillväga, det resulterar oftast i att kunden 
besöker Lööve i Ersmark och får det fixat där.  
Tillbehör och reservdelar är originaldelar men under en tid då Lööves ekonomiska situation 
var dålig, skaffade Nr 3 produkterna på annat sätt.  
 
Hur kan Lööve agera för att förbättra relationerna med sin återförsäljare  
Nr 3 anser att distributionen av aktuella broschyrer är något som brister. Lööve har inget 
konsekvent utskick av aktuellt material utan återförsäljaren får själv be om nytt material.  
Respondenten nämner att de får i de flesta fall skriva ut broschyrer från nätet och det känns 
inte professionellt att lämna utskrifter till kunderna.  
 
På grund av Lööves nuvarande rekonstruktion har det medfört skiftande 
leverantörsfunktioner, människor, ansikten och namn som har bytts ut. De skulle vilja ha mer 
kontinuerlighet så de kan skapa en bättre relation med Lööve.  
 
Respondenten anser att Lööves nyutvecklade produkter, som har presenterats under den 
senaste femårs perioden har vissa brister. Tyvärr har Lööve bortsett från vissa praktiska delar, 
vilket fanns på de äldre modellerna. Lööve har skapat och presenterar nu vagnar utformad 
från teoretiska faktorer, inte praktiska. Nr 3 efterlyser nu lyhördheten mellan Lööve, 
återförsäljarna och slutanvändarna, förbättras den så kommer en praktisk och eftertraktad 
vagn att återkommer.  
 
Det finns en önskan om att alla vagnar redan från start ska klara av att utrustas med en 
tipptillsats, utan att man behöver byta vagn. Även att undersöka om tillverkningskostnaderna, 
på de vagnar som inte kommer att utvecklas något mer, kan sänkas och därmed sänka 
slutpriset. Nr 3 längtar även han efter den nya lågprisvagnen.   
Nackdelarna som Nr 3 ser med Lööves vagnar är inte många. De efterlyser enbart ett 
kraftigare stödhjul i klass med de stödhjul som hästtransporter har. Den nuvarande är för vek 
för Nr 3:s kundkrets.  
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Fördelar  
Nr 3 är mycket nöjd med Lööves produkter och det finns många fördelar anser de. ”Det är 
många fördelar med Lööves vagnar, såsom den robusta konstruktionen, den infällda 
belysningen bak, att vagnarna har rejäla flaklås, flaken är stabila och att den går stabilt och 
lätt bakom bilen”, konstaterar respondent Nr 3. 
 
Observationer  
Utanför Nr 3:s lokaler står det tre Löövevagnar i olika modeller för alla att se. Även en stor 
Lööve-skylt på husväggen. Inne i själva lokalerna finns det en stor Lööve-flagga och en 
Lööve affisch. Lööve-broschyrerna fick lite om uppmärksamhet bland otaligt många andra 
broschyrer inne i lokalen.  
  

5.2.4 Återförsäljare 4 
Återförsäljare nummer 4 (Nr 4) har varit återförsäljare till Lööve i över 6 år. De senaste åren 
har de sålt cirka 5 vagnar årligen, men när de började sälja Lööve släp sålde de uppemot 30 
vagnar per år. Nr 4 säljer uteslutande Lööve vagnar i nya utföranden, dock säljer de även 
begagnade vagnar. ”När det gäller de begagnade vagnarna så får vi inte välja vilka märken 
som vi ta an” säger respondent Nr 4.  
 
Nr 4 har för närvarande en vagn från Lööve hemma som de demonstrerar på för sina kunder. 
Tidigare år hade Nr 4 mellan 3-7 vagnar hemma i lager. Återförsäljaren har idag hemma deras 
egna Lööve vagn som de använder i det dagliga arbetet, de har också en äldre Heko vagn som 
de använder när det finns behov. 
 
Den huvudsakliga kundgruppen hos Nr 4 är företagskunder och detta gäller även av 
Lööveprodukterna men uppskattar att var 10:e köpare av Lööve släp är privatkund. 
 
Marknadsföring  
Marknadsföringen sker i lokaltidningen samt mindre lokala tidningsutskick och de har alltid 
Lööves logga med. Nr 4 kommer dock att skära ned på marknadsföringen då Lööve drar 
tillbaka sin marknadsföringssponsring, som Lööve i vanliga fall betalar 50 % av 
annonskostnaderna. ”När det inte blir någon sponsring så blir det ju färre annonser”, 
kommenterar respondent Nr 4. 
 
Service 
Nr 4 erbjuder både service, ombyggnation samt omtypning, så långt som det är möjligt. Dock 
ser respondenten att sedan 2005 har det blivit svårare att typa om en vagn, både för 
återförsäljare som fabrik. Detta på grund av nya regler från transportstyrelsen. 
 
De tillhandahåller även reservdelar till vagnar, dock inte från Lööve själva utan från Transport 
Trading.  
 
Hur kan Lööve agera för att förbättra relationerna med sin återförsäljare 
Nr 4 anser att priset av vagnarna är en nackdel, många kunder försvinner när prisfrågan 
kommer upp. Återförsäljaren upplever även att vinstmarginalen minskar genom Lööves 
ändringar men att Lööve samtidigt vill att återförsäljarna ska hålla samma priser – 
respondenten anser att det inte är hållbart.  Nr 4 ser ljusare på ämnet med den nya billigare 
lågprisvagnen som de har hört ryktats om. 
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Nr 4 anser att det bör finnas en hederlig standardvagn för skoter och en för ATV-maskiner i 
programmet. I dagens läge anser respondenten att dessa inte finns. Dock flikar de in att den 
vagn som fungerar bra söderut fungerar kanske inte alls norrut.   
 
Respondenten anser att kontakten med Lööve är god och denne själv har god relation till både 
Bengt och ” pojkarna på golvet” som respondent Nr 4 själv säger.  
 
Fördelar  
Lööve levererar bra vagnar i hög kvalité med många valmöjligheter. Detta gör att kunderna 
blir nöjda, i alla fall de som vill betala för det.  
 
Observationer 
När man svänger in till området där Nr 4 har sina lokaler, möts man av en skylt med de 
närliggande företagens namn. På denna skylt står det stort ”Lööve återförsäljare” och 
därunder i små bokstäver Nr 4 företagsnamn. På deras byggnad står det stort Lööve, vid 
dörren när man går in. Lokalerna och broschyrställen är fulla med Lööve-loggor. Dock har de 
ingen visningsvagn som kunden sporadiskt kan titta på, kunden måste ta kontakt med en 
säljare och fråga.  
 

5.2.5 Återförsäljare 5 
Återförsäljare nummer 5 (Nr5) har haft Lööve släp i 15 års tid. De säljer 12 släpvagnar per år 
och deras mest sålda modell det sista året har varit den som kallas 1302. Det sålde också bra 
av plus modellen som fanns förr, det var en billigare variant av Lööve produkter. Företaget 
säljer inga andra släpmärken och har ingen avsikt att börja med det.  
 
Vid intervju tillfället hade Nr 5 en vagn inne, modellen 1302. De anser att de inte behöver fler 
modeller då denna är den mest frekventa sålda vagn för dem, samt att de ligger så till att 
leverans från Lööve kan ske med bra tidsmarginaler. Företagets kundkategori är till största 
delen företagare inom lantbruksindustrin samt andra typer av entreprenörer. Det förekommer 
också att kommuner och lansting samt lokala bostadsföretag.  
 
Marknadsföring 
Företaget väljer att marknadsföra sig genom att ställa ut på olika mässor. Då kommer även 
Lööve med i bilden och deras produkter blir representerade. Då företaget har reklam i 
tidningen syns en Lööve logga i annonsen, om det är så att tidpunkten är passande för 
släpförsäljning. Det brukar även bli öppet husdagar hos återförsäljaren, då brukar de passa på 
att låna in några fler släpmodeller av Lööve för att visa upp en större variation av Lööves 
produkter.  
 
Service  
Nr 5 har möjlighet att ge Lööves kunder service av sina släp. Blir det problem som inte kan 
lösas på plats transporteras släpet till Lööve som då reparerar vagnen. Det finns också 
möjlighet till omtypning av Löövevagnen om kunden skulle önska det, men respondenten 
berättar att det inte är något som förekommer i någon större utsträckning. Alla reservdelar 
som företaget använder sig av och säljer kommer från Lööve. 
 
 
Hur kan Lööve agera för att förbättra relationerna med sin återförsäljare  
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Respondenten nämner att Lööve har en lokalkonkurrent på den lokala marknaden. 
Konkurrenten består av före detta Lööve-anställda som har skapat en egen tillverkning av 
släp. Det kallar sig 3S och har på sista halvåret tagit en del av den lokala marknaden inom 
släpvagnsbranschen. De tillverkar sina produkter i samma material som Lööve, men 
respondenten anser att de har sämre slutfinnish på sina produkter. Priset är dock en bra bit 
under Lööves. ”Det kan vara rätt tufft att motivera för vissa kunder varför det ska betala 
10 000- 20 000 kr mer för en Lööve vagn. Då de kan få en likvärdig modell från 3S billigare, 
även om den har lite sämre slut-finnish” uttrycker sig Nr 5. Men detta i tanke tycker Nr 5 att 
Lööve skulle justera priserna så att prisbilden skulle ligga närmare i fas med deras nya lokala 
konkurrent.  
Respondenten, har fler önskningar från Lööve. ”Modellerna borde få en längre dragbom, 
eller i alla fall kunna beställas med en sådan. Vidare tycker jag att kåpan inte går att öppna 
fullt ut, det borde sitta andra dämpare på den så att öppnings-ytan blir högre”, säger 
respondenten hos Nr 5.  
 
Fördelar  
Återförsäljaren anser att Lööve är ett bra företag med kvalitativa produkter, men det finns 
vissa saker som kunde förbättras, allt för att erbjuda kunderna de som de efterfrågar. 
 
Observation 
Nr 5 ligger 2-3 mil utanför en centralort. Det är dåligt skyltat och om bilen inte är utrustad 
med GPS kan det vara svårt att hitta. Vid en ykorsning längre in på en grusväg finns en skylt 
med företagsnamnet. Väl framme så möts man av en gård med många traktorer och andra 
lantbruksmaskiner i grön färg. Inget Lööve släp finns ute bland maskinerna, inte heller någon 
skylt med deras logga. Inne i butiken finns ett broschyrställ, där finns ett antal broschyr blad 
för Lööve samt deras olika modeller. Finns dock inget Lööve -märke, -skylt eller -logga att se. 
John Deere logga syns på flera ställen, även en skylt med Arctic Cat 
Det finns ingen utvändig information om att företaget säljer Lööves produkter. De skulle ha 
varit bra om det syntes till så en främmande kund kunde ta del av deras utbud. 
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6. Analys 
 
 
I detta kapitel analyseras empirin utifrån insamlad teori.  
 

6.1 Återförsäljare 
 Lööve har idag 49 återförsäljare i Sverige. Totalt säljer företaget 250 släpvagnar per år. Av 
den försäljningen står kontoret i Ersmark för ca 50 %, som då går direkt till slutkund. Detta 
innebär att det är cirka 125 vagnar som säljs av landets återförsäljare. När vi slår ut dessa 125 
vagnar på de 49 återförsäljarna skapar det en snittförsäljning på ~2.5 vagnar per år och per 
återförsäljare. De återförsäljare som vi besök uppger att det i snitt säljer mellan 5-8 vagnar. 
Detta kan tyda på att vissa av Lööve återförsäljare inte aktivt säljer Lööves produkter, eller att 
efterfrågan på Lööves produkter är låg i vissa områden. 
 
Vi besökte 5 av de 49 återförsäljarna som Lööve har i landet. Av dessa fem återförsäljare var 
det tre som sålde lantbruksmaskiner. En av återförsäljarna sålde kök och övrig köksutrustning, 
de hade även delar av byggsortiment och den sista konstruerade specialgjorda bilklädslar. Två 
av återförsäljarna hade Lööve som en sidoverksamhet utöver sin ordinära verksamhet. Vi ser 
här en trend. 60 % av de återförsäljare som vi besökte hade en huvudverksamhet där de sålde 
traktorer samt lantbruksmaskiner.110  
 
Av alla de återförsäljare som vi besökte beskrev de deras typiska Lööve kund som en 
företagare som i sitt dagliga arbete är i behov av en rejäl släpvagn för dagligt bruk. I en sann 
premiumproduktsanda beskriver återförsäljarna den typiska Lööve kunden som inte lika 
priskänslig111 som en vanlig privatperson och vagnen utgör ofta en viktig del i dennes dagliga 
verksamhet. Återförsäljarna medger dock att de sålde fler vagnar tidigare år då Lööve hade en 
lågprisvagn i sitt sortiment och då var det fler privatpersoner som köpte Lööves produkter. De 
flesta återförsäljarna kände till att den o-bromsade vagnen var på väg tillbaka, vilket de 
gladdes åt. För det som behövdes, enligt återförsäljarna, var en o-bromsad vagn i Lööves 
produktutbud. En vagn som skulle vara billigare än de nuvarande produkterna och skulle 
kunna fungera som en instegsmodell, främst till privatkunder.  
 
De håller med om att då världsekonomin är som den är vill kunder inte ha dyra vagnar, fastän 
Lööves vagnars andrahandsvärde anses som mycket bra och  då ”den håller längre än en bil”. 
Dessa påståenden styrker att Lööve släp har kapitalintensiva produkter112. Återförsäljarna var 
överens om att priset är den faktor som gör att de inte säljer fler vagnar än de gör. Vidare så 
finner återförsäljarna att Lööve är den bästa vagnen som de kan erbjuda sina kunder, de anser 
att Lööves produkter är prisvärda då det tar in aspekter som hållbarhet, livslängd, lastförmåga 
samt andrahandsvärde. Återförsäljarna motsäger sig, då premiumprodukter är produkter som 
ska tilltala ej priskänsliga kunder, såsom företagskunderna, men i själva verket anser de att 

                                                 
110 Intervju, Hillevi Forsgren, 2009-04-20 
111 Parment, A., (2006) Premium- Volym- eller Budgetmärke? – lär känna ditt varumärkes potential. Liber 
Kristianstad Sid 13 
112 http://www.diadrom.se/bdh_filearea/PDF/Rapporter/_rsredovisning_2008_- 
Diadrom_Holding_AB_PA11.pdf 2009-05-12 13:30 
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vagnarna är i det dyrare slaget. Dock överensstämmer återförsäljarnas syn på kvalitén med 
premieprodukter.113 
 
Återförsäljares profil: proaktiv och reaktiv  
I vår teori tar vi upp två typer av återförsäljare, proaktiva och reaktiva114. När vi ser till 
Lööves återförsäljare ur ett proaktivt perspektiv så finner vi återförsäljare som passar in i 
denna roll. Många av återförsäljarna vi kommit i kontakt med ser fördelar med Lööve. Det är 
ett känt varumärke som står för kvalitativa produkter, detta vill återförsäljaren ta del av. 
Återförsäljarna ser fördelar med att vara återförsäljare till Lööve och att deras röst kan 
påverka företaget och deras utveckling av produkterna.115 Kunder som köpt en kvalitativ 
produkt och är nöjd med den talar gott om såväl släpvagn som återförsäljaren.  
 
Vi kan också se att återförsäljarna har en del av den reaktiva sidan. Det börjar med avvisande 
Forsgren och vi fick från vissa återförsäljare när det gällde besök och intervjuer. De 
uppfattade oss som ett hot då de visste att Lööve hade en ny ägare som ville ”städa upp”.   De 
visade på en klassisk reaktiv försäljare som ser det tillverkande företagets ändringar som 
hot.116 De tycker att det är för dyrt att ha hemma Lööves produkter, de säljs för lite av dem. 
Ingen av återförsäljarna har många vagnar i lager om ens en. (se 6.4 för mer om vagnar i 
lager) 
 
Det flesta återförsäljare säger att deras Löövekunder är främst återkommande kunder som 
använt Lööve tidigare. De anser att det är svårt att nå ut till nya kunder och få accept när det 
gäller Lööves prisbild, speciellt när det gäller privatpersoner. 
  
Avtal 
Lööve har idag 49 återförsäljare i Sverige, alla med avtal. I vårt arbete har vi tidigare beskrivit 
ett exklusivt återförsäljaravtal. Det är något som Lööve ännu inte har idag med sina 
återförsäljare, ändå verkar det råda. Av de återförsäljare som vi besökt så är det ingen av 
dessa som valt att sälja något konkurrerande släpmärke. En av återförsäljarna har möjlighet att 
ta in ett konkurrerande släpvagnsmärke, men har aldrig utnyttjat sin den valmöjligheten. Vi 
ser därefter att det råder en situation mellan Lööve och deras återförsäljare som kan likna ett 
exklusivt återförsäljarnät117. Vidare presenteras en exklusiv återförsäljare som en handlare 
som fått sin butik påverkad och utsmyckad av det tillverkande företaget118. Så är inte fallet 
med Lööve och deras återförsäljare. Det är olika beroende till vilken av återförsäljarna vi 
vänder oss. Allt från skyltar och släpvagnar som syns från vägen till en liten återförsäljarpärm 
som finns bland alla andra produkters pärmar i en bokhylla. Återförsäljarna upplevs att själv 
få välja fritt hur det marknadsför Lööves namn samt produkter i sin butik. 
 

                                                 
113 Parment, A., (2006) Premium- Volym- eller Budgetmärke? – lär känna ditt varumärkes potential. Liber 
Kristianstad Sid 13 
114 Parment, A., (2006) Distributionsstrategier - Kritiska val på konkurrensintensiva marknader. Liber 
Kristianstad Sid 238-239 
115 Ibid 
116 Ibid 
117 Gorchels, L.,. Marien, E, J., West,C., (2004) Manager's Guide to Distribution Channels, McGraw Hill Sid 55 
118 Ibid 
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Omvänd marknadsföring 
Lööve har tack vare sitt nya ägarskap en uppgift att skapa relationer med sina återförsäljare, 
så kallade B2B relationer. Ivansson har besökt de flesta av sina återförsäljare för att skapa en 
relation med dessa och i framtiden kunna ha ett nära samarbete med dem för att skapa 
lönsamma affärer. Lööve har sedan tidigare långa band med de flesta av deras återförsäljare, 
vilket är en grund får gynnsamma relationer enligt B2B119.  
 
Dock är denna relation i gungning, då en ny ägare (Ivansson) har tillträtt, Ivansson. Lööve 
som företag har en lång och relativ god relation till varandra. Ivansson däremot är ny och 
måste bygga upp dessa relationer. Vi ser att Ivansson redan har mjukstartat med detta genom 
att redan ha besökt samtliga återförsäljare samt att få denna studie genomförd. Då vi som 
undersökare uppsnappar det som kärnan av omvänd marknadsföring; återförsäljarnas och 
kundernas klagomål, idéer, tips om förbättringar och liknande.120 
  

6.2 Marknadsföring 
Ett lyckat sätt att marknadsföra sig enligt återförsäljarna är genom lokalpressen. De anser att 
annonserna då når ut till alla sorters kunder, även de som är utanför deras målgrupp. Privata 
och offentliga företag, som privatkunder läser lokaltidningen varje dag. Men återförsäljarna 
medger att de ändå inte lägger så stor kraft på att just marknadsföra Lööves produkter. 
Återförsäljarna upplever det som att produkterna är självunderhållande när det gäller att göra 
de ”sedda och hörda”. Detta går helt emot Lekvall och Wahlbins marknadsföringsprocess, då 
produkten inte riktar sig mot kunder i sig.121 De bifogar Lööves logga för att det är 
obligatoriskt, de har således ingen baktanke med att ha med den. Dock genomför samtliga 
återförsäljare inför varje stor säsong mer Lööveinriktade annonser. Här däremot går 
återförsäljarna helt i marknadsföringsprocessens syn då de inriktar sig på specifika kunder122 
som har skoter, båt eller husbyggare.  
 
När det kommer till marknadsföring i form av visualitet av Lööves produkter hos själva 
återförsäljarna, skiljer det sig markant. Vi ser inget samband mellan återförsäljarnas 
huvudsakliga försäljningsområde och graden av visualitet. Tre av återförsäljarna har 
lantbruksmaskiner med tillbehör i huvudsak och de har olika grader av visualitet av Lööve. Nr 
2 och Nr 5 visualitet grundar i broschyrer medan Nr 3 visualitet går längre, med stora 
utvändiga och invändiga skyltar, broschyrer och tre visningsvagnar. Hos återförsäljare Nr 1 
och Nr 4, där Lööve släp fungerar som en sidoverksamhet skiljde visualiteten sig även. 
Medan Nr 1 använde sig av en utvändig skylt och en säljpärm, övergick Nr 4 visualitet av 
Lööve även sin egen visualitet som företag. Med andra ord, i första anblick ser Nr 4 ut som 
om Lööve hade sin huvudbutik hos dem. Välskyltat, bra broschyr, utbud men dock var 
visningsvagnen inne i garaget.  
 

                                                 
119 Gorchels, L.,. Marien, E, J., West,C., (2004) Manager's Guide to Distribution Channels, McGraw Hill Sid 55 
120 Jobber, D., Lancaster, G, A., (2006) Selling and Sales management. 7th edition, Harlow Pearson Education,  
Sid 105 
121 Lekvall, P., Wahlbin, C., (2001) Information för marknadsföringsbeslut. 4:e upplagan. IHM Publishing 
Göteborg Sid 33 
122 Ibid  Sid 29-31 
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6.3 Produkter 
Samtliga återförsäljare har relativt breda produktportföljer och när det gäller nya släpvagnar 
är Lööve det enda valet. Vissa återförsäljare har tillgång till andra märken när det gäller 
hyrsläp och begagnade släpvagnar.  
 
Återförsäljarna bekräftar Lööves produkter som premiumprodukter. De anser att det inte går 
att få en bättre, mer kvalitativ släpvagn123, än fast Lööves produkter har ett högre pris än sina 
konkurrenter. Kunderna som köper Lööves produkter hos återförsäljarna är i majoritet 
företagskunder som vet vad de betalar för och de är mer kapitalkraftiga. Precis som en 
premiumprodukt skapar Lööves produkter inte lönsamhet genom kvantitetsförsäljning utan 
kvalitetsförsäljning124. 
 
Att Lööves produkter är kvalitativa är även ett faktum som återförsäljarna bekräftar. 
Återförsäljarna är mycket nöjda med den eftermarknad Lööves produkter ger. På grund av sin 
kvalitet så håller en vagn i stort sett längre än en bil. Aluminium är ett hållbart material, men 
det är rätt så dyrt, vilket bevisar den kapitalrika investering som krävs för att få fram en 
vagn125.  
 
Återförsäljarnas egna produktportföljer är spridda och fokus på Lööve har även här stora 
skillnader mellan återförsäljarna. Som vi nämner i 6.3 skiljer sig visualiteten mycket mellan 
återförsäljarna. Vi kan se att återförsäljare Nr 3 och Nr 4 behandlar Lööves produkter som om 
de vore stjärnor när de i själva verket i undertexterna är toppskiktet av hundar.126 Resterande 
av återförsäljarna behandlar produkterna som antingen svaga hundar eller problembarn, då de 
inte fokuserar på investering på Lööves produkter för att höja de till stjärnor. 127 De har andra 
produkter som de anser mer lönsamma att fokusera på.  
 

6.4 Incitament 
Återförsäljarna upplever det som att incitamenten för att sälja och marknadsföra vagnarna har 
försvunnit. Tidigare år då lågprisvagnen fanns i Lööves utbud fick återförsäljarna fler kunder 
och sålde fler släp samt produkter från deras övriga sortiment. När lågprisvagnen försvann 
sjönk försäljningen av släp och kunderna minskade. Såsom återförsäljare Nr 1 nämnde så är 
det enklare att förhandla upp priset på en vagn om priset redan är lågt, nu när lågprisvagnen är 
borta har de svårt att ens förhandla till en vanlig vagn till kunderna.  
 
Vi ser en tydlig koppling mellan lågprisvagnens försvinnande och antalet Löövesläp i lager. 
Ingen av återförsäljarna har idag många vagnar i lager om ens en vagn. Återförsäljare Nr 1 har 
gått från 2-3 stycken vagnar i lager till noll vagnar. Den enda vagnen de har hemma är deras 
egen vagn. Nr 2 har gått från 3-4 vagnar till endast en vagn i lager, utöver deras egna två 
vagnar. Nr 4 har gått från ett genomsnitt av 5 vagnar i lager till inga vagnar, förutom deras 

                                                 
123 Parment, A., (2006) Premium- Volym- eller Budgetmärke? – lär känna ditt varumärkes potential. Liber 
Kristianstad sid 13 
124 Ibid Sid 55 
125 Blomgren, Henrik, 2008: Så jobbar Sverige: kartbilder av det moderna näringslivet i Sverige, Lund: 
Studentlitteratur Sid 62-63 
126 Jobber, D., Fahy, J., (2006) Foundations of Marketing. 2nd Edition, Maidenhead : McGraw-Hill Education, 
Sid 50 
127 Ibid 
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egna Löövevagn. Nr 5 behöver inte så många vagnar i lager då de är nära belägen Lööves 
huvudkontor och fabrik, de har dock 1 vagn inne vid intervjutillfället.  
 
Återförsäljare Nr 4 upplever även att vinstmarginalen minskar genom Lööves förändringar 
men att Lööve samtidigt vill att återförsäljarna ska hålla samma priser på vagnarna. Samma 
sak med Lööves annonssponsring som enligt Nr 4 har gåt från 50 % av kostnaderna till inga 
bidrag alls.  
 
Återförsäljarna upplever inget av tidigare nämnda scenarion som speciellt uppmuntrande. 
Lööve spelar ett farligt spel. Enligt Gillilands princip ska man ge incitament inte ta ifrån de 
incitamenten för att stimulera återförsäljarna.128 Kan Lööves tanke vara; genom att ta ifrån 
annonssponsringen och lågprisvagnen ökar återförsäljarnas prestationer för att få tillbaka 
incitamenten. Det kan även bero på den djupa konjunkturen vi befinner oss i, Lööve har helt 
enkelt inte råd att fortsätta sponsra annonseringen då försäljningen har sjunkit. Det vet enbart 
Lööve.  
 
Samtliga återförsäljare uppskattar Lööves sätt att implementera återförsäljarna av köpta släp 
på mässor och på Internet. Vill en kund köpa eller köper ett Löövesläp på en mässa eller 
Internet hänvisas kunden till närmsta återförsäljare. Detta scenario fungerar då som att kunden 
redan från början besökt återförsäljaren och då får denna återförsäljare ”hela kakan”.  
 

6.5 SWOT 
När vi applicerar Lööve i en SWOT analys129 kan vi se följande grunddrag: 
 
Styrkor: Lööve som företag besitter bra kunskap inom släpvagnstillverkning och flera av de 
anställda har jobbat inom företaget under flera år. Lööve ses som det ledande märket inom 
släpvagn i aluminium av återförsäljare och företagskunder, samt att produkten upplevs som 
högkvalitativ. Detta gör att flera kunder som en gång haft Lööve blir återkommande kund. 
Lööve har även den fördelen att deras befintliga kunder pratar gott om deras produkter och 
berättar den vidare i sin bekantskapskrets. 
 
Svagheter: Lööve har idag en högre prisbild jämfört med sina konkurrenter inom 
släpvagnstillverkning. Grunden till detta beror på att släpen byggs i aluminium, ett material 
som är mer kostsamt. Lööve har inte en lågprisvagn ännu i sitt utbud, vilket skrämmer iväg 
privatkunderna. Både en svaghet och en styrka är att Lööves produkter har idag en så hög 
kvalité att deras vagnar håller för länge. Detta resulterar i att flera kunder inte finner behov av 
att byta till en nyare modell och behåller sin gamla länge. 
 
Möjligheter: Lööve sitter på tekniskt kunnande inom släpvagnsbranschen, företaget kommer 
med nya produkter och lösningar. Lööve har återförsäljare som är spridda runt om i landet. 
Detta gör det möjligt för dem att kunna erbjuda sina produkter för fler kunder än som finns på 
hemmamarknaden. Lööve erbjuder sina kunder leveranser från sin lokala återförsäljare. Tack 
vare EU är det nu möjligt för släpvagnstillverkarna att erbjuda sina kunder modeller som är 
obromsade som meför att modellerna kan få en annan prisbild än tidigare. 

                                                 
128 Gilliland, D, I.,  Designing channel incentives to overcome reseller rejection  Industrial Marketing 
Management 33 (2004) 87– 95 
129 Jobber, D., Lancaster, G, A., (2006) Selling and Sales management. 7th edition, Harlow Pearson 
Education, Sid 292-293 
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Hot: Det finns en lokal konkurrent till Lööve. Den lokala konkurrenten drivs av tidigare 
anställda hos Lööve som även de tillverkar släpvagnar i aluminium med en prisbild under 
Lööves.  Konkurerande släpvagnstillverkare som idag tillverkar sina produkter i låglöneländer 
och kan erbjuder kunderna en obromsade lågpris trailer, något som Lööve saknar i sitt utbud. 
Det ekonomiska klimatet, lågkonjunkturen, vi lever i idag påverkar Lööves försäljning 
negativt. 
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7. Diskussion 
 
 
I detta kapitel kommer studien att diskuteras utifrån empirin i förhållande till teorin. 
Dispositionen i kapitlet är i samma ordning som analyskapitlet.  
 
 
För att undvika generalisering, med andra ord, att dra alla Lööves återförsäljare genom en 
kam kommer ordet återförsäljare i kapitel 7-9 att vara synonym till enbart de återförsäljare vi 
har undersökt.  
 
 
Idag har Lööve 49 återförsäljare runt om i Sverige och som vi har räknat ut säljer de i 
genomsnitt 2,5 vagnar var per år. Från det insamlade materialet har vi sett att de återförsäljare 
vi undersökte sålde mellan 5 – 12 släp per år, långt utöver medeltalet. Är det något speciellt 
med återförsäljare i Norrland jämfört med övriga återförsäljare. Det gör det svårt för oss att 
jämföra exakt med övriga återförsäljare då de inte ingick i vår studiepopulation. Men om vi 
antar att återförsäljarna i Norrland säljer bättre, säljer då övriga återförsäljare 1, max 2 släp 
per? En återförsäljare nämnde att det kunde behövas fler återförsäljare för att täcka upp ett 
komplett återförsäljarnät, men vi undrar om det är nödvändigt då återförsäljare ändå säljer så 
lite. Blir det tillräckligt lönsamt för prospekterande återförsäljare att ta sig an Lööve? 
 
Lööves återförsäljarprofil har en mix av proaktiva samt reaktiva återförsäljare. Den proaktiva 
sidan syns då återförsäljarna pratar gott om Lööves produkter130. Vilken fin vagn det är med 
enastående kvalité och lastegenskaper. Företagen som vi har besökt verkar ha en god 
försäljning av sina övriga produkter, som traktorer och lantbruksmaskiner. Det är därför svårt 
för oss att se varför Lööves produkter inte säljer i samma tempo som återförsäljarnas övriga 
produkter. 
 
När vi ser till den reaktiva sidan får vi ett svar på ovanstående fråga, varför Lööves produkter 
inte säljs i samma utsträckning som övriga produkter i företagens produktportfölj. Precis som 
den reaktiva sidan beskrivs, upplever vi det som att återförsäljarna saknar ambitioner och 
motivation131 för att nå ut till nya kunder som i slutändan kan bli trofasta Löövekunder, 
speciellt privatpersoner. Detta verkar mest bero på att återförsäljarna tycker att de inte har 
något prisvärt att erbjuda sina privatkunder och då huvudmålgruppen är företagskunder verkar 
återförsäljarna känna ”varför kämpa för att få privatkunder när företagskunderna kommer av 
sig själv”. Detta är en inställning som bör förändras. Anser återförsäljaren att prisbilden är fel 
för en privatperson så kommer det få svårt att sälja Lööves produkter till privat konsumenten.  
 
Återförsäljarna sitter idag på gamla avtal med Lööve. De känner sig bekväma med sina 
gällande återförsäljaravtal, dessa har bland annat gett dem högsta inköpsrabatt sedan dag ett, 
utan krav att sälja bra av Lööves produkter. Vi känner därför att det är i rätt tid som de nya 
återförsäljaravtalen kommit. Dessa avtal ställer större krav på återförsäljarna. Kraven är inte 
alls omöjliga att uppfylla, men de kommer att fungera som ett väl planerat incitamentprogram, 

                                                 
130 Parment, A., (2006) Distributionsstrategier - Kritiska val på konkurrensintensiva marknader. Liber 
Kristianstad Sid 238-239 
131 Ibid 
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där påföljderna blir ris eller ros.132 Både vi och Lööve uppmärksammade de reaktiva 
återförsäljarna när Forsgren fick problem med våra intervjubokningar. Forsgren kopplade 
dessa beteenden direkt till de nya avtalen. På grund av de nya avtalen nekades vi att få komma 
och besöka vissa återförsäljare. Återförsäljarna kände nog att de har försummat Lööve och 
deras produkter och att de måste agera om de ska ha möjligheten att fortsätta samarbetet med 
Lööve Släp AB. Nu när vi skulle komma på besök upplevdes vi nog som ett hot mot 
ordningen133 eller rättare sagt, återförsäljare tog Lööves avtal mer på allvar då de skickade ut 
folk för att undersöka. 
 
Vi ser ett mönster mellan lågprisvagnens försvinnande och antal Löövesläp i återförsäljarnas 
lager. För att få tillbaka det strategiska utrymmet som vi uppfattar att Lööve en gång i tiden 
hade hos återförsäljarna måste lågprisvagnen tillbaka. Lööve menar på att denna vagn är på 
väg men återförsäljarna kontrar med att det tar för lång tid.  
 
Ett annat sätt att skapa ett mer strategiskt utrymme i återförsäljarnas produktportföljer är att 
motivera återförsäljarna med olika incitament. En av återförsäljarna nämnde att Lööve hade 
sänkt vinstmarginalen på vagnarna och det hjälper inte direkt till att uppmuntra återförsäljarna 
att hänge ge sig till Lööves produkter. Om vi utgår ifrån Gillilands 4 stegsprocess för ett bättre 
belöningssystem, måste Lööve först se över vilka problem återförsäljarna har.134 Även skilja 
på återförsäljarnas problem för att få reda på vilken support som kan krävas. Det kan finnas 
skillnader mellan återförsäljarnas bransch, område och geografiska plats. Därefter är det en 
god ide att undersöka om det kan finnas skäl för incitamenten kan avvisas och till slut designa 
paket utifrån de olika kontrollkategorierna.  
 
Eftersom vi ej har gjort någon djupare analys av återförsäljare kan vi ej ge Lööve handfasta 
förslag hur de ska designa sina incitamentpaket. Vi kan enbart råda dem att kolla upp vissa 
riktlinjer. Det är helt upp till Lööve själva vad de vill ha ut av paketen. Vill Lööve få 
återförsäljarna att förbättra marknadsandelarna är output bäst, bättre marknadsföring activity, 
förmedla produkternas kvalitet bättre med capability och/eller bättre relationer mellan 
återförsäljare och Lööve är pledge bäst.135  
 
Något som man inte får glömma är att återförsäljarna själva måste ta egna beslut om de vill 
fortsätta med Lööve, både marknadsföringsmässigt och kostnadsmässigt. Försäljningen av 
släpen är i genomsnitt nere på cirka 2 släpvagnar per år, och vi undrar om 2 sålda vagnar ger 
tillräckligt mycket vinst för att täcka återförsäljarnas insatser och Lööves mål. Om de 
fortfarande vill behålla Lööve i sin produktportfölj är det dags för återförsäljarna att ställa 
krav. Vad är det de kräver för att bättre kunna sälja vagnen och kunna ge Lööve större 
strategiskt utrymme. Återförsäljarna har lagt fram sina förslag (empirin) om ändringar på 
vagnarna för att bättre kunna matcha behoven på deras kunder. Dessa förslag torde vara en 
bra bit mot att motivera återförsäljarna i rätt riktning. 
 
Än fast återförsäljarna inte riktigt uppskattar det höga priset, upplever vi det dock som att 
återförsäljarna inte vill byta släpmärke, de respondenter vi intervjuat anser att kvalitén är 

                                                 
132 Gilliland, D, I.,  Designing channel incentives to overcome reseller rejection  Industrial Marketing 
Management 33 (2004) 87– 95 
133 Parment, A., (2006) Distributionsstrategier - Kritiska val på konkurrensintensiva marknader. Liber 
Kristianstad Sid 238-239 
134 Gilliland, D, I.,  Designing channel incentives to overcome reseller rejection  Industrial Marketing 
Management 33 (2004) 87– 95 
135 Ibid 
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oslagbar i jämförelse med andra släpvarumärken. Återförsäljarna är väl insatta i Lööve som 
produkt och därav tolererar de det höga priset på vagnarna.   
 
Varför återförsäljarna vill ha tillbaka lågprisvagnen beror på kvantitetsförsäljning, då fler 
Löövekunder även kan generera fler kunder för den övriga verksamheten. Lööve räknar vi 
dock som en premiumprodukt, produkterna skapar inte lönsamhet genom kvantitetsförsäljning 
utan kvalitetsförsäljning.136 När lågprisvagnen väl kommer tillbaka kan den hota 
premiumstämpeln, men vi tror inte att lågprisvagnen kommer att påverka premiumstämpeln 
utan den kommer att finnas kvar på de övriga produkterna och lågprisvagnen kommer istället 
få en volymstämpel. 
 
Vi ser direkt hos vilka av de återförsäljare vi undersökt som Lööve har stort strategiskt 
utrymme hos. Vi pratade om visualitet i 6.3 och att det skiljer sig mellan återförsäljarna. 
Varför Lööve inte själva har märkt denna koppling kan vi undra. Vi anser det som ett enkelt 
knep att börja sin analys för strategiskt utrymme med.  
 
Lööve sitter på kunskaper från när de startade företaget på 70- talet. Funktion och kvalité är 
de ledord som lett Lööve till den plats företaget idag besitter. Det märks även bland kunder 
och återförsäljare. Goda visdomsord om Lööves produkter får vi från alla som vi samtalat 
med. Vi ser dock Lööves två största svagheter: deras prisbild är inte fördelsaktig i den 
ekonomiska marknad vi nu lever i. Lööve har på senare tid fått en lokalkonkurrent som 
erbjuder produkter i samma materialval som Lööve själva, men till ett lägre pris. Det o-
bromsade släpet är en viktig fråga då den efterfrågas av återförsäljarna och vi anser att den 
kommer att ge Lööve ett komplett sortiment. Vi ser att detta kan leda till en ökad försäljning, 
främst hos privatpersoner, men även bland näringsidkarna. 
  
Lööve har stora möjligheter med sin vagn, i våra tider är miljösynpunkten stor137, då 
aluminium anses som miljövänlig och då materialet har låg vikt, drar den mindre bensin än 
övriga konkurrenter vagnar. Det gör att det finns flera företagare som kan vara intresserade att 
bli återförsäljare åt Lööve, vilket kan komma till nytta om Lööve väljer att utöka sitt 
återförsäljarnät i landet.  
 
 

                                                 
136 Parment, A., (2006) Premium- Volym- eller Budgetmärke? – lär känna ditt varumärkes potential. Liber 
Kristianstad sid 13 
137 http://www.dn.se Kenneth Westerlund - Varorna som blir billigare i krisen 
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8. Slutsatser, praktiska implikationer & framtida 
forskning 
 
 
Vi kommer här att försöka besvara vår problemformulering: Hur kan ett företag med 
kapitalintensiva premiumprodukter uppleva svårigheter med att arbeta med återförsäljare 
som har en bred produktportfölj för att skapa ett större strategiskt utrymme i deras 
produktportföljer? I slutet av kapitlet kommer vi med förslag till praktiska implikationer till 
Lööve och framtida forskning. 
 
 
Än fast återförsäljarna anser att Lööves produkter har hög kvalitet och de själva använder en 
Löövevagn på ett eller annat sätt, är priset den största orsaken varför det strategiska utrymmet 
är mindre än de övriga produkterna i återförsäljarnas produktportföljer. Av de återförsäljare vi 
besökte var det 60 % som hade en huvudverksamhet med traktorer samt lantbruksmaskiner. 
Dessa återförsäljare har inte privatpersoner som en naturlig kundgrupp men skulle vilja ha en 
med hjälp av en vagn med lägre pris. Lågprisvagnen återkom kontinuerligt under hela 
studiens gång och det var den som en gång i tiden drog fler privatkunder till återförsäljarna 
och som fyllde deras lager. Vi har sett ett mönster av när lågprisvagnen försvann från Lööves 
produktportfölj sjönk försäljningen av Löövesvagnar och antal vagnar i lager sjönk till 
nästintill inga.  
 
Lööve har tagit bort vissa fördelar med att ha deras vagnar, annonssponsringen har tagits bort 
och det har blivit mindre vinstmarginal. Att ta bort incitament stjälper istället för hjälper 
Lööve att ta större strategisk utrymme hos återförsäljarna. När återförsäljarna får sälja och 
tjänar mer på deras övriga produkter är det lätt att förstå varför Lööve har hamnat lite i 
skymundan.  
 
Vi har uppfattat kommunikationen mellan återförsäljare och Lööve som att vara väldigt spridd 
och inte så kontinuerlig vi hade hoppats på. Vikten av kommunikationen mellan ett 
tillverkande företag och återförsäljare är stor138. Det är svårt för en återförsäljare att sälja en 
vagn som inte passar deras kunder. Som återförsäljare Nummer 3 sade, att Lööve har på 
senare tid skapat teoretiska vagnar som inte fungerar i praktiken. Det gäller för ett tillverkande 
företag att lyssna på återförsäljare och slutkunder för att se vad det egentligen behöver. Om 
Lööve är lyhörda mot sina återförsäljare kan de på ett effektivt sätt öka sitt utrymme hos sina 
dem. En produkt som finns hemma hos återförsäljarna som syns säljer bättre, än en som måste 
studeras på ett produktblad och beställas.  
 
Det är inte konstigt att Lööve har haft svårt att få mer strategisk utrymme hos sina 
återförsäljare och deras produktportföljer på senare år. En negativ huvudpunkt som har 
återkommit hos varje återförsäljare vi undersökt är incitament, i form av incitamentsavdrag, 
kommunikation och pris/lågprisvagn. Det största problemet vi har sett är just lågprisvagnens 
försvinnande, då vi upplever att det är den som är orsaken till varför vissa återförsäljare lägger 
så stor kraft i att marknadsföra och ”promota” Lööves vagnar. Oftast är det företagskunder 

                                                 
138 Jobber, D., Lancaster, G, A., (2006) Selling and Sales management. 7th edition, Harlow Pearson 
Education, Sid 105 & Keller, K, L., (2003) Strategic Brand Management - Building, Measuring, and Managing, 
Brand Equity, 2nd edition, Sid 19-20 
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som köper Lööves vagnar och de behöver oftast en större vagn medan privatkunden i de flesta 
fall enbart behöver en liten vagn för hushållssysslor. Företagskunderna letar upp vagnen 
själva, nämner återförsäljarna, då de vet vad de vill ha. En lågprisvagn kan just vara det som 
får återförsäljarna att vilja satsa mer på marknadsföringen och mot privatkunder. Att 
kommunikation blir klassad som ett incitament beror på att genom hela Gillilands139 
stegprocess, handlar det om att uppfånga vad återförsäljarna vill ha och behöver. Det går ej att 
genomföra utan en bra kommunikation mellan parterna. Både Lööve och återförsäljarna måste 
delge varandra vad de känner och upplever i olika situationer.  
 
Resultatet från vår studie visar att det finns klara svårigheter för ett företag med 
kapitalintensiva premiumprodukter att ta ett större strategiskt utrymme i en återförsäljares 
produktportfölj. Ett företag bör tänka på att om de tar bort populära och efterfrågade 
produkter ur sortimentet, kan de inte förvänta sig att återförsäljarna ska kunna hålla samma 
försäljning och intresse som tidigare. Det är här kommunikationen kommer in då vi har sett 
genom vår studie att när kommunikationen fallerar sjunker försäljningen, samt engagemanget 
från återförsäljarna.  Företaget måste ta upp kommunikationen igen och förstå vad som har 
orsakat nedgången. Såsom Gilliland uttrycker sig i sin incitamentprograms-utformning ökar 
inte engagemanget hos återförsäljarna om ett erbjudet incitament blir avvisat.140 Än en gång, 
kommunikation med återförsäljarna krävs för att få incitament antagen.  
 Slutligen, det är svårt att ta fram exakta mått, då återförsäljarna skiljer sig i bransch, 
storlek, geografisk placering och behov. Återigen, som Gilliland problematiserar141, se till att 
anpassa dina handlingar efter återförsäljarnas behov så får du det bästa möjliga utfall.  
 

8.1 Praktiska implikationer och rekommendationer till Lööve 
Idag ser vi en mix av återförsäljarprofiler bland Lööves återförsäljare. Lööve måste få sina 
återförsäljare att tänka proaktivt. De måste lägga upp strategier som innebär att de hinder som 
återförsäljarna ser idag försvinner. Återförsäljarna måste bli av med sina reaktiva tankar. 
Lööve kan påverka detta genom att se över sitt produktutbud och sin prisbild.  Det skulle även 
vara en god sak att uppdatera säljpärmen, som vi har sett ute hos några av återförsäljarna. 
Återförsäljarna skulle kunna ta nytta av färskt säljmaterial med tips och idéer för att öka 
försäljningen. Även att skapa en profil för hur samtliga återförsäljare ska marknadsföra 
Lööve, såväl i sin butik som i annonsmedier. 
Som sagt så bör Lööve se över sin prisbild, vi förstår att råvarupriserna är svåra att förändra 
men att sänka priserna på vagnar som har haft en lång livscykel och inte behöver utvecklas 
något mer är alltid en början.  
 
Lööve har långa band med de flesta av deras återförsäljare, vilket är en grund får gynnsamma 
relationer enligt B2B142. Dessa band behöver nu förnyas ur två aspekter. 1: Lööve har en ny 
ägare och VD som inte har någon långvarig personlig relation med återförsäljarna. Ivansson 
behöver lära känna återförsäljarna ingående, liksom återförsäljarna behöver känna Ivansson. 
2: Det kommer att ske förändringar i återförsäljaravtalen som kommer att innebära 
omställningar för återförsäljarna. Återförsäljarna måste komma på ett nytt sätt att 
implementera Lööve i deras sortiment om de ska fortsätta vara återförsäljare åt Lööve.  

                                                 
139 Gilliland, D, I.,  Designing channel incentives to overcome reseller rejection  Industrial Marketing 
Management 33 (2004) 87– 95 
140 Ibid 
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142 Gorchels, L.,. Marien, E, J., West,C., (2004) Manager's Guide to Distribution Channels, McGraw Hill Sid 55 
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Lööve bör se över dagens befintliga återförsäljarnät för att se om några återförsäljare måste 
sållas ut, för att sedan kunna ta in nya återförsäljare med ambitioner om att bli en lyckad 
återförsäljare till Lööve. Även se över vilka återförsäljare som passar in i Lööves visioner och 
mål, och att ha ett genomgående tema i vilken sort återförsäljare man använder.  
När vi ser till de återförsäljare som vi besökt ser vi att de inte säljer några konkurrerande 
släpvagnsmärken. Därav råder en viktig del av ett exklusivt återförsäljarepartnerskap. Lööve 
kan utvidga detta tänk och bör även kräva att få vara med och påverka Lööves visualitet i 
återförsäljarens butik143. Detta kommer att skapa en mer enhetlig bild av Lööve hos alla deras 
återförsäljare. Kunder från olika städer som besöker, för de en okänd Lööve återförsäljare, 
kommer snabbt känna igen sig hos den aktuella återförsäljaren. Exempel på detta kan vara 
skyltar med Lööves namn på och i återförsäljarens butik, broschyrställ med uppdaterade 
kataloger, ett Löövesläp som ska stå på återförsäljarens uppfart för att öka visualiteten för 
potentiella nya kunder, som kör förbi.  
 
Som i analysen kan vi inte poängtera nog att kommunikation är grunden till att få mer 
strategiskt utrymme. Lööve bör lyssna på återförsäljarnas idéer om vagnar och försöka göra 
de till verklighet. Detta kan resultera i att återförsäljarna inte säljer Lööves vagn, de säljer sin 
egen Löövevagn. Att de känner sig delaktiga, att just de har fått varit med och utvecklat just 
denna vagn. 
 

8.2 Framtida undersökningar 
Keller skriver att högkvalitativa produkter föredras av konsumenter144. Men vi känner att 
Lööve och dess återförsäljare har missat att förmedla den biten till konsumenterna. Hur ska ett 
företag kunna förmedla kvaliteten och inte låta kunder stå och stampa vid det höga priset?, är 
något som antingen Lööve gör för sin egen skull eller för studenter att undersöka i generella 
banor och inte bara för Lööve.  
 En utökning av denna studie bör göras och då bör samtliga 49 återförsäljare vara med, 
för att få en bättre bild av återförsäljarsituationen och Lööve.  
 Slutligen har det varit dåligt med material om kapitalintensiva produkter och hur dessa 
ska hanteras på bästa sätt. Att hitta ett sätt att gå ifrån kapitalintensiva industrier och istället 
fokusera på produkterna är något som bör forskas/undersökas i. 

                                                 
143 Gorchels, L.,. Marien, E, J., West,C., (2004) Manager's Guide to Distribution Channels, McGraw Hill Sid 55 
144 Keller, K, L., (2003) Strategic Brand Management - Building, Measuring, and Managing, Brand Equity, 2nd 
edition, Sid 613 
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9 Sanningskriterier 
 
 
I detta kapitel kommer vi att granska våra sanningskriterier som är kopplade till kvalitativa 
forskningsansatser. 
 
 
Varför vi inte valde att använda oss av reliabilitet och validitet beror på att de är mer 
anpassade till kvantitativa undersökningar. Det är svårt att få reliabilitet då man måste ”låsa” 
en social miljö och sociala förutsättningar för att kunna replikera studien145. När det gäller 
validiteten fallerar denna då vi utför en fallstudie och har ett begränsat urval146. Något som 
däremot passar bättre in på en kvalitativ studie är trovärdighet och äkthet.  
  

9.1 Trovärdighet 
Trovärdighet omfattar fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och styrka & 
bekräfta. Tillförlitligheten har styrkts genom att vi har utfört studien efter de föreskrifter som 
finns och vi har delgivit de som påverkas av studien147, Lööve. Överförbarheten är dok svårt 
eftersom det handlar om låsta miljöer. Dock tar Bryman upp att studier, som liknar våran, kan 
fungera som en databas som i sin tur kan hjälpa att överföra resultaten till en annan miljö.148 
Vår studie kan i många fall överföras till Lööves övriga återförsäljare men även till företag 
med kapitalintensiva produkter som är i samma situation som Lööve. Pålitligheten149 förevisar 
sig i att vi har gjort det som har stått i vår makt att vara kritisk och granskat alla val vi gjort. 
Detsamma gäller för Styrka och Bekräftelse150, då har försökt vara objektiva i den grad att vi 
inte har låtit oss medvetet påverkats av personliga åsikter.151 
Dock undersöker vi enbart 5 av 49 återförsäljare och det är ingen stor population, detta kan 
minska trovärdigheten.  
 

9.2 Äkthet 
Med grund i Thuréns källkritiska principer som vi behandlade i stycke 2.6, anser vi att vi har 
uppfyllt äkthetens 5 kriterier152; Rättvis bild, då vi anser att vårt insamlade material visar en 
rättvis bild av de svar och åsikter som samlades in, Ontologisk autencitet, då vårt resultat 
hjälper de medverkande samt Lööve att bättre först deras sociala situation och miljö, 
Pedagogisk autencitet, i den mening att båda parter får erfara hur den andra parten upplever 
en viss miljö, Katalytisk autencitet, då vi ger praktiska implikationer på hur Lööve kan 
förändra situationen samt att det inte är omöjliga exempel att genomföra, till sist Taktisk 
autencitet där även här möjliggörs genom de praktiska implikationerna.  
 
 

                                                 
145 Bryman, A., och Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder  Liber, Sid 306 
146 Ibid  
147 Ibid 
148 Ibid Sid 307 
149 Ibid 
150 Ibid 
151 Ibid  
152 Ibid Sid 309 
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- Benkt Ivansson, VD 
 
- Hillevi Forsgren, Sälj & marknadsansvarig – Återförsäljare 
 
Återförsäljare 
 
Respondent Datum Plats Tid Intervjuform mm 
Återförsäljare Nummer 1 
 
 

2009-05-08 
 
 

Företaget 
 
 

25minuter 
 
  

Personlig intervju 
Semistrukturerad –
Bandinspelning 

 Återförsäljare Nummer 2 
 
 

2009-05-08 
 
 

Företaget 
 
 

40minuter 
 
 

Personlig intervju 
Semistrukturerad –
Bandinspelning 

Återförsäljare Nummer 5 
 
 

 2009-05-11
 
 

Företaget 
 
 

 20minuter
 
 

Personlig intervju 
Semistrukturerad –
Bandinspelning 

Återförsäljare Nummer 3 
 
 

2009-05-11 
 
 

Företaget 
 
 

25minuter 
 
 

Personlig intervju 
Semistrukturerad –
Bandinspelning 

Återförsäljare Nummer 4 
 
 

2009-05-11 
 
 

Företaget 
 
 

15minuter 
 
 

Personlig intervju 
Semistrukturerad –
Bandinspelning 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
– Hur länge har ni varit återförsäljare åt Lööve?  

– Hur många Lööve släp säljer ni varje år?  

– Vilka modeller säljer ni?  

– Hur många släpmärken säljer ni?  

– Hur många totalt släp säljer ni ink Lööve?  

– Hur många av Lööves släp har ni inne?  

o Åt gången 

o Just nu  

� Varför så många/få 

� Inriktar ni er på att ha en/flera visningsmodeller för beställning 

– Hur många kunder har ni per år?  

– Vilka är Er kundkategori? 

 Exempel: Kommun, landsting, församlingar, enskilda, företag, branchföretag – bygg, 
städ, energi etc. 

– Har ni Lööve broschyrer hemma? Aktuella? Någon reklam att ni säljer Lööve? 
Lokalmarknadsföring? 

– Hur marknadsför ni ex lokaltidning, utskick, mäss deltagande m.m.  

– Hur kan Lööve bli bättre  

– Hur har kontakten varit från Lööve det senaste året? 

– Vad anser ni om Lööve trailer AB?  

– Vad anser ni om LÖÖVE T:s produkter?  

– Vad säger kunderna då ni erbjuder de Lööve släp? 

– Vad vet ni om Lööve släp? 

– Vad kör ni själv för släp?  

– Hur och vad gör ni för att sälja Lööves släp?  
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– Vad skulle göras annorlunda för att öka försäljningen  

– Vad ser ni för fördelar/nackdelar med Lööve släp? 

– Erbjuder ni service av LÖÖVE släp, eller har ni den tjänsten knuten till någon ni samarbetar 
med? 

– Erbjuder ni/Eller skulle ha möjlighet att göra ombyggnad av LÖÖVE släp för omtypning? 

– Har ni löst behovet av reservdelar genom egna kontakter eller beställer ni från LÖÖVE? 
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Bilaga 2 Utspridning av Lööves återförsäljare 
 

 
Bild 1. Utspridning av Lööves återförsäljare 
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Bilaga 3 Nyregistrering av personbilar i Europa 2008/2009 
 
 
 

 
Figur 3.1 Nyregistrering av personbilar i Europa 2008/2009 153 

                                                 
153 http://www.acea.be/images/uploads/files/20090115_Graphs1_PR.pdf 2009-05-18 11:25 
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