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Sammanfattning 

Marknaden för industriella distributörer har upplevt stora förändringar under de senaste 
decennierna. Trots att industribolag nu har större möjligheter att sälja direkt via internet har 
distributörerna generellt sett stärkt sin position av flera anledningar. Forskningen har emellertid 
förespråkat att det är starka samarbeten som skapar värde i distributionskanalen. I huvudsak har 
detta påvisats med kvantitativa studier och forskare har därför efterfrågat kvalitativa ansatser.  

Delvis med målet att fylla detta forskningsgap utfördes en fallstudie om ABB Low Voltage 
Products distributörsförsäljning av produktkategori Pilot Devices, som bland annat innefattar 
tryckknappar. Pilot Devices valdes eftersom de är typiska distributörsprodukter i flera avseenden. 
Vad som också är uppenbart för produktkategorin är att den är högst standardiserad, utan tydlig 
differentiering mot konkurrenterna. Med bakgrund av detta intogs ett speciellt perspektiv i 
studien: hur kan marknadsföringen genom distributörer förbättras för en standardiserad 
produktkategori? Elva semistrukturerade intervjuer utfördes med distributörer i Sverige och 
Storbritannien samt därtill 25 observationsstudier i butiker. För att bättre förstå kundernas behov 
skedde fem intervjuer med panelbyggare, den typiske kunden för produkterna. 

Det empiriska materialet visade att distributörers behov skiljer sig åt markant, vilket tidigare 
modeller inte beaktat. Leverantörer måste förstå de olika distributörstypernas behov för att styra 
kanalen effektivt. För stora distributörskedjor är monetära incitament, ett åtagande att jobba på 
slutmarknaden och produktdata för internetförsäljning i fokus. För mindre distributörer, som 
ofta måste konkurrera med teknisk expertis, är bland annat produktträning och en nära relation 
av yttersta vikt. Studien bekräftade tidigare forskning som påpekat att en tydlig ansvarsfördelning 
och effektiv kommunikation är väsentligt för samarbetena. Detta visade sig vara viktigt oavsett 
typ av distributör. Studien av panelbyggarna visade att dessa generellt hade ett högst repetitivt 
köpbeteende som ofta styrs av tidigare ritningar eller krav från kunder. Distributörssegmentens 
värdeskapande aktiviteter och behov samt slutkundernas inverkan summerades i ett ramverk 
vilket uppfyllde studiens syfte: en vägledning för hur tillverkande industriföretag kan förbättra 
marknadsföringen via distributörer för standardiserade produkter.  

Nyckelord: industriell marknadsföring, industriellt köpbeteende, standardiserade produkter, industriella 
distributörer 
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Abstract 

The industrial distributor market has experienced great changes during the recent decades. 
Manufacturers today have better possibilities reaching their customers directly by selling through 
the Internet, but the distributors have in general strengthened their positions, due to several 
reasons. Most research concerning the manufacturer-distributor relationship has, however, 
indicated that collaboration is the key to creating value in the marketing channel. The majority of 
these studies have been quantitative, and researchers have requested more qualitative studies.  

Partly with the aim to fill this gap, a case study was conducted to investigate the distributor sales 
of ABB Low Voltage Products product category Pilot Devices, consisting of for example push 
buttons. Pilot Devices was chosen as it is a typical distributor product for many reasons. What 
also is evident is that it is a commoditized product, where it is hard to find differences between 
brands. With this background, the study was conducted through a certain lens: how can the 
marketing through distributors be improved for commoditized products? Eleven semi-structured 
interviews were conducted with distributors in Sweden and the United Kingdom together with 25 
observational studies in distributor stores. In order to obtain a deep understanding of the end 
customer’s need, five interviews with panel builders, a typical customer type, was conducted.  

The empirical data showed that the distributors’ needs differ significantly, which has been neglect 
by previous studies. Manufacturers must develop an understanding for these needs in order to 
manage the channel effectively. For large distributors, monetary incentives, an end-market 
commitment and product data were priorities. For smaller, technical oriented, distributors, 
product training and marketing material were distinct needs. The study confirmed previous 
studies stating that clear allocation of responsibilities and effective communication are important. 
The study of the panel builders showed that they have a highly repetitive buying behavior, often 
affected by previous blueprints or by their customer’s requirements. The distributor segments’ 
value adding activities, their needs and the impact of the end customer were incorporated into a 
framework that fulfilled the study’s purpose: a guideline how manufacturing companies can 
improve their marketing through distributors for commoditized products.  

Keywords: industrial marketing, industrial buying behavior, commodities, industrial distributors 



 
 

”Once we have made up our minds about an issue, stubborn consistency allows us a very appealing luxury: we 
really don’t have to think hard about the issue anymore. We don’t have to shift through the blizzard of 
information we encounter every day to identify relevant facts; we don’t have to expend the mental energy to weigh the 
pros and cons; we don’t have to make any further tough decisions. Instead, all we have to do when confronted with 
the issue is to turn on our consistency tape, whirr, and we know just what to believe, say or do.”  

 
Roberth B. Cialdinis 
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Definitioner 
Nedan finns ett antal begrepp och definitioner listade som kommer att användas i fortsättningen av denna rapport.  

Begrepp Förklaring 
Control Products En affärsenhet under ABB:s division Low Voltage Products. 
Distributör Se avsnitt 2.4.1. Kallas ibland för grossist. Används som synonym till 

industriell distributör i rapporten.  
EDE Eng. Electrical Design Engineer. Vanligtvis designers eller 

konstruktör som arbetar med att ta fram nya, eller förbättra 
befintliga lösningar inom elektronik. 

EDI-koppling Eng. Electronic Data Interchange. Innebär strukturerad information 
som överförs elektroniskt enligt ett överenskommet format. Till 
exempel kan en kunds ordersystem kopplas ihop med en 
distributörs, och en order läggs då direkt i samband med att 
produkten börjar tar slut på kundens lager. 

HVAC Avser företag verksamma inom värme, ventilation och 
luftkonditionering. Eng. Heat, Ventilation, and Air Conditioning. 

Industriellt köp Den beslutsprocess i vilken formella organisationer etablerar behovet 
för inköp av varor och tjänster samt identifierar, värderar och väljer 
mellan alternativa varumärken och leverantörer (Webster & Wind, 
1972).  

Kontrollprodukter Produkter, till exempel tryckknappar, som styr elektriska kretsar.  
Leverantör Används i rapporten som en översättning av engelskans 

manufacturer. 
Low Voltage Products En division inom ABB inom vilket tryckknappar säljs. 
Marknadsföring Alla de aktiviteter som ett företag gör ute på marknaden, exempelvis 

prissättning, val av målgrupp, val av produkt att sälja och 
kommunikation till marknaden. 

Marknadsföringsmix Den blandning av konkurrensmedel som ett företag använder i sin 
marknadsföring. Nyckelbegreppen är de fyra p:na: product, price, 
place och promotion (Kotler, 2003). 

MRO En förkortning av engelskans ”Maintenance, Reparation and 
Operation” och är den kundgrupp, såsom en serviceinstallatör, som 
köper komponenter till redan befintlig utrustning, till exempel byter 
ut en tryckknapp när den går sönder. 

OEM En förkortning av engelskans ”Original Equipment Manufacturer”. I 
denna rapport maskin- och panelbyggare som tillverkar 
serietillverkade produkter som säljs till slutanvändare direkt eller via 
återförsäljare. 

Pilot Devices ABB:s benämning på produktkategorin som innehåller tryckknappar. 
Slutkunder Avser i rapporten främst panelbyggare, systemintegratörer, OEM:er, 

och MRO:er 
Standardiserad produkt  En produkt som inte är differentierad i kundens ögon (Sirsi, 2010). 

Eng. commoditized product. 
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1 Introduktion 
I detta kapitel introduceras läsaren till studien och förutsättningarna för studiens genomförande beskrivs genom att 
presentera dess syfte, frågeställningar och avgränsningar. 

Som marknadsföringskanal erbjuder distributörer många fördelar för leverantörer. Exempelvis 
genom att hålla lager, erbjuda transporter och utföra reklamkampanjer (Kotler & Keller, 2012). 
Samtidigt kan en distributörskedja göra uppbyggnaden av en marknadsföringsstrategi mer 
komplex för leverantören i fråga. Dels eftersom distributören kan betraktas som en kund, och 
dels eftersom det kan vara svara svårt att få utförlig information om distributörens kunder 
(Mudambi & Aggarwal, 2003).   

De produkter som lämpar sig för distributörsförsäljning är de med en stor potentiell kundbas, 
som med enkelhet kan lagerhållas, de som säljs till kunder längre ned i organisationerna och de 
som kan behöva snabb leverans (Hlavacek & Mccuistion, 1983). Dessa egenskaper karaktäriserar 
produkter sent i produktlivscykeln, vilket är ett stadie då marknadens tillväxt bromsar in, antal 
konkurrenter ökar och priskrig är något som kan väntas (Wong & Ellis, 2007). Faktum är att de 
flesta industriprodukter som finns att köpa är i mognadsstadiet och det förespråkas normalt att 
bolag ska göra justeringar i marknadsföringsmixen för att kunna differentiera sig, alternativt finna 
nya mikrosegment (Kotler, 2003). Den allt hårdare globala konkurrensen som företag upplever 
har fått marknadsföringsavdelningarna att vända sig mot strategier som syftar till att skapa 
konkurrensfördelar genom att leverera överlägset värde för kunderna (Flint, Woodruff, & 
Gardial, 2002). Kvalitet och produktinnovation är ingen garanti för att lyckas, och ett tydligt 
kundfokus visar sig många gånger ge mer effekt än organisatoriska förändringar eller åtgärder på 
produkten (Woodruff, 1997). För att uppnå detta är en förståelse för kundernas köpbeteende 
väsentlig. Marknadschefer kan dra nytta av modeller som beskriver detta för att identifiera 
nyckelfaktorerna som kan tänkas svara på olika marknadsföringsinitiativ (Webster & Wind, 1972). 
Vidare kan en grundlig förståelse för kundernas köpbeteende främja processen när en 
marknadsföringsstrategi ska byggas (Webster & Wind, 1972). Medan industribolag kämpar med 
sina marknadsföringsstrategier för att sticka ut i konkurrensen brottas industriella distributörer 
med sina egna svårigheter. Bland annat i form av global konkurrens, internet, nya konkurrenter 
och färre leverantörer som en följd av konsolidering (Mudambi & Aggarwal, 2004). Svårigheterna 
som parterna i distributionskedjan upplever kan vara den bakomliggande faktorn till det 
samarbetsfokus mellan industriella distributörer och dess leverantörer som forskningen intagit 
under de senaste decennierna. Samarbeten i kanalen ses av både praktiker och akademiker som 
den huvudsakliga drivaren för att skapa värde i båda riktningar i marknadsföringskanalen 
(Vázquez-Casielles, Iglesias & Varela-Neira, 2013). 

Kraft- och automationsbolaget ABB:s division Low Voltage Products har ett antal produkter som 
säljs genom både industriella distributörer och direkt till övriga kunder. Vidare är ett antal 
produkter hos divisionen långt gångna i produktlivscykeln och möter de svårigheter som beskrivs 
ovan. En sådan produktkategori är Pilot Devices, som innefattar tryckknappar och signallampor. 
Här säljs drygt 70 procent av produkterna genom distributörer, och resterande andel direkt. ABB 
har en relativt låg marknadsandel inom Control Products vid en jämförelse med andra 
produktkategorier inom Low Voltage Products, vilket kan indikera en potential till förbättring. 
Med produkter sent i produktlivscykeln och mer komplexa distributionsnätverk möter 
industribolag svåra utmaningar. Samtidigt som de måste förstå slutkundernas köpbeteenden 
behöver de skapa en bra relation med och åtagande från sin distributör. Med en kvalitativ ansats 
har den här studien som målsättning att utöka den befintliga kunskapen kring dessa områden. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att ta fram ett ramverk för ABB Low Voltage Products, och andra 
tillverkande företag, för hur de kan förbättra marknadsföringen via industriella distributörer för 
standardiserade produkter.  

Målet med studien är att hjälpa ABB Low Voltage Products att förbättra sin marknadsföring av 
tryckknappar genom industriella distributörer. 

För att uppnå syftet har följande huvudforskningsfråga upprättats:  

HF Hur kan ett tillverkande företag förbättra marknadsföringen genom industriella distributörer för 
en standardiserad produktkategori på en mogen marknad? 

Huvudforskningsfrågan ska besvaras med hjälp av följande underfrågor:        

UF1 Vilka värden adderar industriella distributörer till ABB, och andra leverantörer, för 
standardiserade produkter såsom tryckknappar? 

UF2  Vilka behov förväntar sig en industriell distributör att ABB, och andra leverantörer, ska 
uppfylla för standardiserade produkter såsom tryckknappar?  

UF3  Vad karaktäriserar slutkundernas köpbeteende av tryckknappar?  

Den första underfrågan syftar till att förstå om det finns outnyttjat värde som ABB:s industriella 
distributörer skulle kunna bidra med. Den andra forskningsfrågan kan beskrivas som det 
omvända; vilka förbättringsområden har ABB som leverantör? Att åtgärda dessa antas kunna 
bidra till att skapa en nöjdare kanalpartner och därmed stärka relationen till och åtagandet från 
distributören. Den sista underfrågan handlar om att förstå slutkundernas beslutskriterier och 
behov vid inköp av tryckknappar. Om en leverantör inte förstår slutkundens behov kan den 
heller inte understödja distributören i dess verksamhet.  

Varför studien har valt att fokusera på standardiserade industriprodukter är på grund av att dessa 
ofta lämpar sig för distributörsförsäljning, vilket kommer att behandlas i teoriavsnittet. Vidare 
ställer standardiserade produkter särskilda krav gällande marknadsföringen, vilket gör syftet 
relevant. 

1.2 Avgränsningar 
I sin struktur är ABB ett komplext bolag, bestående av fem divisioner med ett antal affärsenheter 
inom varje division. Detta forskningsprojekt behandlar en affärsenhet under divisionen Low 
Voltage Products – Control Products. En annan avgränsning som gjordes var att fokusera på en 
produktkategori, Pilot Devices, för att bättre skapa jämförbarhet mellan fallen. 

Den huvudsakliga datainsamlingsmetoden var semistrukturerade intervjuer med ABB-personal, 
distributörer och det som valts att kallas slutkunder samt observationsstudier av ett 30-tal 
distributörsbutiker. Antalet distributörer uppgick till elva och antalet slutkunder till fem, vilket var 
lämpligt sett till tidsomfånget för uppsatsen (20 veckor). En geografisk begränsning gjordes att 
fokusera på distributörer i Storbritannien och Sverige vilket kommer att behandlas vidare i 
metodkapitlet.  
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1.3 Disposition av rapport 
Hittills i rapporten har läsaren genom en introduktion presenterats för forskningsområdet, 
fallstudiens undersökningsobjekt och varför det är intressant att studera industriella distributörer 
med avseende på standardiserade produkter. Även avgränsningar i studien beskrevs. Följande 
kapitel är en litteraturstudie för att läsaren ska få ta del av vad som forskningen hittills behandlat 
och vad som saknas i den befintliga kunskapsmassan. Litteraturstudien följs av ett metodavsnitt 
där läsaren får en grundlig genomgång hur forskningen bedrivits, och även argumentationer för 
de val som har gjorts. Sedan kommer fallstudiens fokusföretag, ABB, att presenteras för att skapa 
en kontext. Detta är en övergång till det empiriska materialet. Efter att empirin presenterats sker 
en analys och diskussion kring detta, där paralleller dras till befintliga studier och likheter och 
skillnader beskrivs mellan olika fall. Analysen ligger sedan till grund för att kunna uppnå studiens 
syfte och för att besvara forskningsfrågorna. Figur 1 illustrerar rapportens upplägg i översikt. 
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Figur 1: Rapportens disposition. 
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2 Teoretiskt ramverk 
Här presenteras den nuvarande forskningen med syftet att förstå den teoretiska bakgrund på vilket studien 
baserades. I kapitlet presenteras litteraturen som i huvudsak behandlar industriellt köpbeteende, industriella 
distributörer och marknadsföring av standardiserade produkter.  

2.1 Introduktion 
Det teoretiska ramverk som har nyttjats för denna undersökning understödjer analysen och 
slutsatserna för arbetet. De forskningsfrågor som har ställts berör tre huvudområden: industriellt 
köpbeteende, distributörer och marknadsföring av standardiserade produkter. Kapitlet för det 
teoretiska ramverket är uppdelat enligt dessa tre huvudavsnitt. Varje forskningsområde definieras 
och introduceras på så sätt som funnits lämpligt i studien. De svårigheter och svagheter som 

finns inom respektive område kommer att 
adresseras. Det teoretiska ramverket avslutas med 
en summering där kunskapsgap är identifierade. 
Figur 2 summerar de teoretiska grundpelarna i 
studien. 

2.2 Industriellt köpbeteende 
Forskningen gällande industriellt köpbeteende, 
eller organisatoriskt köpbeteende, är omfattande 
men domineras fortfarande av de konceptuella 
modellerna som etablerades under 1970- och 80-
talen. Av de mest citerade finns exempelvis 
Robinson, Faris och Wind (1967), Sheth (1973), 
Webster och Wind (1972), Bonoma och Johnston 
(1978) samt McQuiston (1989). Industriellt 
köpbeteende har studerats utifrån flera 

infallsvinklar såsom organisationsbeteende, industriella organisationer och 
transaktionskostnadsteorier. Vidare har subkategorier som behandlat beslutprocesser, makt, 
konflikt och enskilt respektive kollektivt beslutsfattande undersökts (Sheth, 1996).  

2.2.1 Varför studera industriellt köpbeteende? 
Enligt Buvik (2001) är en förståelse för kundernas köpbeteende avgörande för att kunna utveckla 
marknadsföringsmixen och därigenom exempelvis kunna öka kundnöjdheten, identifiera nya 
kunder och stärka marginalerna. Anderson, Day och Rangans (1997) studie visar med en 
klusteranalys att segmentering med avseende på kundernas köpbeteende tycks öka lönsamheten 
på mogna marknader. Webster och Wind (1972) konstaterar att företag bör basera sin 
marknadsföringsstrategi på kundernas köpbeteende. Med avsaknaden av konceptuella modeller 
på 70-talet utvecklade de ”A general model for understanding organizational buying behavior”. Håkansson 
och Wootz (1979) argumenterar att en förståelse för industriellt köpbeteende är kritisk i den 
bemärkelsen att de relationer som byggs upp ofta är långvariga. Målet blir således att påverka den 
andra sidan till att vilja ingå i ett sådant långsiktigt partnerskap. Moon och Tikoo (2002) belyser 
att industriella köp ofta tas i grupp. Företag kan dra nytta av en förståelse för beslutsprocessen 
och maktfördelningen i den beslutande enheten för att fokusera resurserna där de gör störst 
verkan.      

Marknadsföring 
för 

standardiserade 
produkter 

Distributörer 

Industriellt 
köpbeteende 

Figur 2: De tre forskningsområdena som ligger till grund för studien. 
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2.2.2 Industriellt köpbeteende jämfört med konsumentköpbeteende 
Marknadsföringsforskning tenderar att separera industriellt köpbeteende från 
konsumentköpsbeteende. En grundläggande skillnad är att industriella köp tar plats i formella 
organisationer. Formella organisationer styrs av andra premisser än konsumenter, såsom budgetar 
och avkastningskrav (Sheth, 1973). På industriella marknader är det färre men större köpare än på 
konsumentmarknaden. Relationerna blir därför ofta närmare på industriella marknader. Företags 
köp utförs inte sällan av personer med inköp som yrke, och besluten tas ofta i grupper bestående 
av medlemmar från flera olika funktioner. I Tabell 1 presenteras en jämförelse mellan industriella 
köp och konsumentköp. 

Industriella köp Konsumentköp 
Sker mellan två formella organisationer Köpet sker av en privatperson 
Få men stora köpare Små men många köpare 
Köpen utförs ofta av professionella inköpare Köpen utförs av privatpersoner 
Köpbesluten tas ofta i grupp Köpbesluten fattas ofta enskilt 
Fluktuerande efterfrågan Jämn efterfrågan 

                       
 Tabell 1: Jämförelse mellan industriella köp och konsumentköp (Sheth, 1973; Kotler et al., 2012) 

Bonoma och Johnston (1978) talar emot flera traditionella antaganden om industriella köp. 
Exempelvis att dessa alltid sker på rationell basis, det vill säga att kombinationen mellan kvalitet 
och monetär kostnad styr. De menar att i verkligheten finns det inget inbyggt i det industriella 
köpet som gör att så måste vara fallet. Bland annat påpekar Bonoma och Johnston (1978) att 
sociala aspekter är något som är av stor vikt vid industriella köp. De framhåller vidare att 
traditionell forskning om industriella köp gör gällande att konsumentmarknaden och den 
industriella marknaden är distinkt olika. Till exempel antas industriella köpare reagera helt 
annorlunda på marknadsföringsaktiviteter, men så behöver inte alltid vara fallet. I vissa 
sammanhang är köp i industrivärlden mer lika de som sker i konsumentmarknaden än typiska 
industriköp. När en stor investering sker, exempelvis av en fabrik, är skillnaderna stora. I fallet då 
en chef på ett mindre företag köper en tjänstebil kan köpet vara väldigt likt ett konsumentköp 
(Bonoma & Johnston, 1978). 

2.3 Modeller för industriellt köpbeteende 
Webster och Wind (1972) samt Sheth (1973) har båda utvecklat generella modeller för att 
beskriva industriella köp. Tillsammans med Robinson, Faris och Winds (1967) modell över de 
industriella köpfaserna (som införts i Webster och Winds modell), räknas dessa två ofta som den 
konceptuella grunden till forskningen om organisationers och industriella köpbeteenden 
(Johnston & Lewin, 1996). I sin helhet är modellerna relativt lika. De beskriver organisatoriska 
(industriella) köp som en process av olika faser, som påverkas av individer, organisationen, 
situationsbaserade faktorer och externa faktorer. 

Enligt Sheth (1973) består organisatoriskt köpbeteende av tre distinkta aspekter och en del som 
behandlar situationsbaserade faktorer. Det första området behandlar förväntningarna på köpet av 
alla de olika individerna i organisationen som i någon mening är involverade i köpbeslutet. Det 
andra området berör huruvida köpbeslutet tas av en person eller i grupp. Den tredje och sista 
delen i modellen handlar om konfliktlösningen som uppstår vid de tillfällen då köpbeslutet fattas 
av flera individer inom organisationen.  

Även Webster och Wind (1972) tar sin utgångspunkt i att industriella köp oftast innefattar 
individer som interagerar med andra individer, i en kontext av en formell organisation som i sin 
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tur påverkas av olika omvärldsfaktorer. I Webster och Winds (1972) modell är det fyra olika 
nivåer av kategorier som påverkar ett industriellt köpbeslut, nämligen individuella faktorer, sociala 
faktorer, organisatoriska faktorer och omvärldsfaktorer.  

Att identifiera beslutsfattare är en viktig aspekt i de båda modellerna. Sheth (1973) beskriver att 
det normalt finns fyra klasser av intressenter vid ett industriellt köp: inköpare, ingenjörer, användare 
och övriga. Webster och Winds (1972) klassificering för motsvarande är: användare, påverkare, 
bestämmaren, köparen och grindvakten. De olika intressenterna drivs av olika motiv, vilka Sheth 
(1972) beskriver kan vara både explicita och implicita. Explicita kriterier är sådant som pris, 
kvalitet, kvantitet och service medan implicita kriterier är till exempel rykte, storlek, relation, 
teknisk expertis och liknande. Fem olika processer skapar varierade förväntningar på leverantörer 
och varumärken i modellen: individens bakgrund, tillgång till informationskällor och delaktighet i 
köpprocess, perceptuell förvrängning och tillfredsställelse med tidigare köp. Gällande individens bakgrund 
kan exempelvis en ingenjör ha ett annat mål med köpet än en inköpare. Kvalitet kan vara 
viktigast för ingenjörer, medan lägsta pris kan vara viktigast för en inköpare. Tillgång på 
informationskällor och deltagande i informationsinhämtningsprocessen är normalt till fördel för 
inköpsavdelningen, eftersom det är dennes uppgift att exekvera köpet. Den perceptuella 
förvrängningen är något som kan utföras av samtliga intressenter. Varje individ kommer att 
försöka göra objektiv information konsekvent med sin egen tidigare kunskap och förväntningar 
genom att systematisk förvränga den, helt enkelt att samma information kommer att tolkas olika. 
Det är ofta inte möjligt att nå samma grad av tillfredsställelse med tidigare köp mellan de olika 
intressenterna. Ett exempel kan vara att ett lågt pris kan innebära avkall på kvaliteten, vilket kan 
reflektera tillfredsställelsen hos en ingenjör respektive en inköpare (Sheth, 1973). I Webster och 
Winds (1972) modell påverkas individernas handlingar relaterade till köpbeslutet av motiv 
relaterade direkt till köpet och indirekt relaterade. De direkta motiven innefattar exempelvis pris, 
kvalitet och service. De indirekta motiven handlar köparens preferenser, vid sidan av de faktorer 
som fastslagits. Webster och Wind (1972) förklarar att vid de sällsynta tillfällena då två 
leverantörer anses likvärdiga gällande de direkta kriterierna kan beslutet ske på grund de indirekta 
kriterierna.  

Till skillnad från Webster och Wind (1972) beskriver Sheth (1973) de situationer då industriella 
köp delegeras till en person. I Sheths (1973) modell avgör sex faktorer om ett köp kommer att 
ske av en enskild person eller i grupp, vilka delas upp i produktspecifika och organisatoriska faktorer. 
De produktspecifika faktorerna innefattar först risken med köpet. Är en låg risk associerad med 
köpet är det troligare att det kommer ske av en enskild person. Den andra produktspecifika 
faktorn beskrivs som köpets natur. Är det en investering av sällsynt karaktär är det troligt att fler 
personer kommer vara involverade, medan rutinköp är troligare att ske av en person (Sheth, 
1973). Detta har likheter med Robinson, Faris och Winds (1967) modell ”buygrid framework” som 
beskriver tre olika typerna av köp: ny uppgift, modifierat återköp och rakt återköp, se Figur 3. I 
denna framgår att ny uppgift kräver större insats från organisationen än övriga kategorier, vilket 
är i linje med Sheths (1973) riskklassificering.    
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  Ny 
uppgift 

Modifierat 
återköp 

Rakt 
återköp 

K
öp

fa
se

r 

1 Identifiering av behov Ja Eventuellt Nej 
2 Generell behovsbeskrivning Ja Eventuellt Nej 
3 Upprättande av specifikation Ja Eventuellt Ja 
4 Identifiering av alternativ Ja Ja Nej 
5 Förfrågningsunderlag Ja Eventuellt Nej 
6 Val av leverantör Ja Eventuellt Nej 
7 Orderrutinsspecificering Ja Eventuellt Nej 
8 Kvalitetsgranskning Ja Eventuellt Ja 

Figur 3: Buygrid framework (Robinson, Faris & Wind, 1967). 

Den tredje produktspecifika faktorn i Sheths (1973) modell berör tidspressen köpet sker under. 
Krävs ett snabbt beslut är det troligt att det delegeras. Den första företagsspecifika faktorn avser 
företagets verksamhet. Köpbeslut i teknikintensiva bolag domineras i hög utsträckning av 
personer med teknisk bakgrund.  Den andra faktorn är storleken på företaget, där stora företag är 
förknippade med en högre grad av sambeslut än mindre företag. Den sista företagsspecifika 
faktorn är graden av centralisering, som är positivt korrelerad med att beslut tas i grupp istället 
för enskilt. Även Webster och Wind (1972) behandlar köpets natur, men fokuserar inte på 
huruvida köpet sker i grupp eller enskilt. Hur organisationen involveras i köpet beror av fyra 
faktorer: syftet med köpet, typ av efterfrågan, graden av programmering i köpet och graden av decentralisering. 
Baserat på dessa faktorer kommer olika personer i inköpsorganisationen att delta. Författarna 
framhåller vidare att det inte är samma personer som deltar vid de olika skeendena i 
köpfasmodellen (Figur 3).  

Sheths (1973) ramverk innehåller ett moment som handlar om konfliktlösning mellan olika 
avdelningar och intressenter, eftersom de olika intressenterna har skiljda mål med köpet. Sheth 
(1973) beskriver att om konflikterna kan lösas på rationell väg tenderar också köpbeslutet bli 
rationellt, annars är övertalning mellan parterna vanligt förekommande och besluten tenderar då 
att bli ineffektiva. Samtidigt påpekas att många industriella köp inte alltid är så systematiska som 
teorin beskriver, utan likt i konsumentköpsvärlden kan även industriella köp ske på grund av 
situationsbaserade faktorer (Sheth, 1973). Även Webster och Winds (1972) modell innehåller det 
faktum att situationsbaserade förhållanden kan påverka ett köpbeslut, till exempelvis kan 
kulturella och sociala faktorer spela in. Om två alternativ verkar i stort sett identiska kan 
avgörandet falla på faktorer utöver själva uppgiftsbeskrivningen, som relationen till en viss säljare. 
Människan beskrivs även ha en inneboende preferens för det oförändrade läget, vilket ligger 
bakom en stor del av den höga lojaliteten som finns i organisatoriska köp (Webster & Wind, 
1972).  

2.3.1 Övrig forskning inom industriellt köpbeteende 
Området industriellt köpbeteende omfattar en mängd modeller utöver de som presenterats ovan. 
Johnston och Lewin (1996) sammanställer de viktigaste framstegen inom fältet, vilket innebär i 
huvudsak att Sheths (1973), Webster och Winds (1972) och Robinson, Faris och Winds (1967) 
modeller integrerades eftersom de beskrivs vara de mest kompletta, se Figur 4. Det integrerade 
ramverket sammanfattades i följande komponenter: omgivningsfaktorer, organisatoriska faktorer, 
gruppfaktorer, deltagare, konflikt/förhandling, information, och processer. Från de ursprungliga modellerna 
lägger Johnston och Lewin (1996) till fyra komponenter, varav två på inomorganisatorisk nivå 
och två på mellanorganisatorisk nivå, det vill säga mellan köpare och säljare. Den första 
inomorganisatoriska faktorn behandlar beslutsregler, det vill säga att vissa företag har formaliserade 
riktlinjer eller stadgar för hur inköp ska gå till. Den andra är påfrestning på rollen och innebär att 
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många deltagare i inköpsbeslutet inte förstår vad som förväntas av köpet, eller att 
uppgiftsbeskrivningen är tvetydig. Det föreligger även ofta osäkerhet kring vad konsekvenserna 
blir om förväntningarna inte uppfylls (Johnston & Lewin, 1996). De två mellanorganisatoriska 
komponenterna i modellen är relationen mellan den köpande och säljande enheten samt de 
kommunikationsnätverk som påverkar beslutsfattande kring köp, som kan fås genom att delta i 
mässor, konferenser eller utställningar. Att studera köpbeteende från båda sidorna i en sälj- och 
köpinteraktion bygger främst på att de båda parterna påverkar varandra, vilket framhålls av 
Bonoma och Johnston (1978). Av denna anledning förespråkas forskare att utföra kvalitativ 
forskning med systemperspektiv eller ett dyadiskt perspektiv, det vill säga att beakta fler 
komponenter i köp-sälj-interaktionen än bara en part. Att enbart studera en enhet i 
köpinteraktioner är problematiskt ur följande aspekter (Bonoma & Johnston, 1978): 

 Det är reduktionistiskt i den bemärkelse att det tar ett mångfacetterat, komplext problem, 
och bryter ned det i beståndsdelar, vilket kan leda till falska slutsatser. 

 Genom att bara analysera enheterna enskilt försvinner många av de insikter som kan fås 
genom att studera relationer. 

 Socialt beteende, per definition, utförs inte i isolering. 

2.4 Distributörer 

2.4.1 Vad är en distributör? 
Enligt Kotler och Keller (2012) inkluderar distributörsförsäljning samtliga aktiviteter i 
försäljningen av varor eller tjänster till dem som endast köper och återförsäljer för 
företagsverksamhet. I denna definition är inte tillverkningsbolag inkluderade då deras 
huvudsakliga verksamhet är produktion. I allmänhet bryr sig en distributör mindre om 
reklamkampanjer, atmosfär och plats än konsumentvarubolag då deras kunder är företagskunder 

Meddelande 
Källor 
Behövd storlek 
Aktivt sökande 
Förvrängning 

Storlek 
Struktur 
Auktoritet 
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1. Behovsinventering 
2. Beslut om karaktäristik 
3. Etablera specifikationer 
4. Identifiera potentiella källor 
5. Begär in anbud 
6. Utvärdera förslag 
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Karaktär på 
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Figur 4: Johnston och Lewins (1996) modell av industriellt köpbeteende 
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och inte slutkonsumenter. Transaktioner hos distributörer är i regel större än hos 
konsumentvarubolag och de har i allmänhet ett större upptagningsområde för sina kunder. 
Vidare verkar distributörer vanligtvis under andra lagar än vad konsumentvarubolag gör.  

2.4.2 Distributörer i forskningen 
Försäljning via distributörer har kommit att utvecklas till ett eget område i 
marknadsföringsforskningen. Infallsvinklarna har som i marknadsföringsområdet i stort varit 
flera, exempelvis med avseende på transaktionskostnader, agentteori, relationsteorier och 
resursperspektiv (Mudambi & Aggarwal, 2003; Vasquez-Caiselles & Varela-Neira, 2013; 
Hadjikhani & LaPlaca, 2013). Den tidiga forskningen om distributörer fokuserade i huvudsak på 
de ekonomiska aspekterna, med frågeställningar som hur transaktionerna kan maximeras för 
respektive part (Weitz & Jap, 1995). Under de senaste decennierna har tonvikten istället kommit 
att hamna på hur ett lyckat samarbete kan skapas. Frågeställningar har till exempel behandlat vilka 
faktorer som är förknippade med en hög tillfredställelse för distributören respektive leverantören 
(Weitz & Jap, 1995). Samarbeten ses som den huvudsakliga drivaren av både praktiker och 
akademiker för att skapa värde för både distributören och leverantören (Vasquez-Caiselles & 
Varela-Neira, 2013). 

Trots att samarbeten mellan leverantörer och distributörer har förespråkats av somliga har rollen 
för distributörer ifrågasatts av andra. Detta främst som en effekt av digitalisering: ”Vilken funktion 
fyller en mellanhand när leverantören i teorin skulle kunna sälja direkt genom internet?” (Mudambi & 
Aggarwal, 2003). Internetförsäljningen har inneburit högre komplexitet, men å andra sidan har 
detta stärkt positionen som mellanhand för de som klarat övergången (Mudambi & Aggarwal, 
2003). Anderson, Day och Rangan (1997) samt Goodman och Dion (2001) uppmärksammar att 
maktförhållandet mellan distributörer och leverantörer har skiftat mot leverantörens favör under 
de senaste decennierna. 

Samtliga element som styr köpkraften i Porters modell över lönsamhetspotentialen i en industri 
har bidragit till denna utveckling (Anderson, Day & Rangan, 1997). Distributörerna har fått större 
förhandlingsstyrka delvis som en följd av konsolidering, högre affärsmässig kunskap och bättre 
möjligheter att sälja produkter med egna varumärken till följd av förenklade importer (Anderson, 
Day & Rangan, 1997).  Enligt Goodman och Dion (2001) finns det fyra anledningar till att 
distributörerna har stärkt sin förhandlingsposition, vilka beskrivs i Tabell 2.  

Faktor Förklaring 
Försäljningsökning I jämförelse med direktförsäljning har distributörernas försäljning ökat, 

förutom mot de största industriella leverantörerna. 
Konsolidering Som en följd av uppköp och sammanslagningar har distributörerna ökat i 

storlek. 
Specialisering Distributörer tenderar att bli allt mer specialiserade i sina 

produkterbjudanden. 
Samarbeten Många distributörer tenderar att samarbeta med de leverantörer som 

reflekterar deras egen marknadsföringsstrategi, vilket ställer högre krav 
på leverantörerna. 

                             Tabell 2: Faktorer som lett till distributörernas starkare förhandlingsposition (Goodmand & Dion, 2001) 

En annan märkbar trend har varit att allt färre leverantörer väljer att behålla sina vertikala 
distributionssystem och knoppat av distributionsnätverk för att outsourca dessa funktioner till en 
tredje part. Samarbetande leverantörer och distributörer har experimenterat med nya 
arrangemang, vilket har lett till att det ibland är svårt att skilja på distributören och leverantören 
(Anderson, Day & Rangan, 1997).  
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2.4.3 Distributörens värdeskapande aktiviteter för leverantören 
Distributörer anses addera värde till leverantörer på flera olika sätt och de beskrivs vara mer 
effektiva i att utföra en eller flera av funktionerna som anges i Tabell 3 (Kotler, 2003).  

Värdeskapande aktivitet Beskrivning 
Försäljning och reklam Distributörens försäljningsstyrka hjälper leverantören att nå många 

små företagskunder till en relativt liten kostnad. 
Bygga upp sortiment Distributörer kan välja produkter och bygga det sortimentet som 

kunderna efterfrågar och sparar leverantören betydande arbete. 
Bryta partier Distributörer kan uppnå kostnadsbesparingar för sina kunder genom 

att köpa stora vagnslaster och sedan bryta paketeringen till mindre 
enheter. 

Lagerhållning Distributörer håller lager och reducerar genom detta lagerkostnaden 
och risken för leverantören och sina kunder. 

Transporter Distributörer kan ofta bistå med snabba leveranser då de är närmare 
slutkunden. 

Finansiering Distributörer kan ge finansiering till kunder genom ge dem krediter, 
och finansiera leverantören genom att lägga order tidigt och att betala 
fakturor i tid. 
 

Marknadsinformation. Distributörer kan bistå med information till leverantören och kunder om 
deras konkurrenters aktiviteter, nya produkter, prisutveckling och 
liknande. 

Tabell 3: Av distributörer värdeskapande aktiviteter för dess leverantörer (Kotler, 2003). 

Anderson och Narus (1987) förespråkar vidare att distributörer bör hjälpa leverantörer att 
identifiera potentiella kunder, utveckla produktapplikationer och marknadsföra produkter. 
Mudambi och Aggarwal (2003) beskriver en modell över de värdeskapande aktiviteter som sker 
mellan en distributör och en leverantör, och sedan mellan slutkunden och distributören, se Figur 
5. Vid sidan av de punkter som beskrevs ovan har tillägget gjorts att konsolidera konton åt 
leverantören och bidra med marknadskunskap. 
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Alla produkttyper är inte passande för försäljning genom distributörer. Hlavcek och McCuistion 
(1983) gav råden som sammanställts i Tabell 4 gällande vilka produkter som lämpar sig för 
distributörshandel. 

Produktattribut Förklaring 
Potentiellt stor kundbas Produkter som är relativt standardmässiga och kan nå en stor kundbas lämpar 

sig bättre för försäljning genom distributör, då leverantörer ofta är bättre på att 
hantera en lägre orderfrekvens. 

Produkter som enkelt 
kan lagerhållas 

Skräddarsydda produkter, kemikalier och stora maskiner lämpar sig normalt inte 
för distributörsförsäljning. Produkten ska vara enkel att lagerhålla, kunna föras 
in i katalog, producerad i stora kvantiteter och såld några åt gången. 

Mindre kvantiteter Distributörer säljer normalt inte stora kvantiteter och det gäller i synnerhet om 
det gäller stora maskiner. Dock kan exempelvis reservdelar lämpa sig för 
distributörsförsäljning. 

Kundbasen långt ner i 
organisationerna 

Om personerna som står för köpet är långt ner i organisationerna, då är varan 
ofta lämplig för försäljning via distributörer 

Tabell 4: Produkter som lämpar sig för distributörshandel (Hlavcek & McCuistion, 1983) 

                        Förtroende                   Kommunikation 

Kundrelationer 
Kundkonsolidering 
Kundrelationsbyggande 
Ökning av kundbas 

 
Operativa 
processer  

Orderprocesser 
Rörelsekapital och 

lagerreduktion 
Kredit och finansiering 

 

 
Kunskap  

Teknisk 
produktkunskap 

Teknisk 
processkunskap 

Marknadskunskap 

Adderat värde till leverantörer 

                        Förtroende                   Kommunikation 

Distributör 

Adderat värde till kunder 

 
Kund-leverantör-

relation 
Relationsbyggande 

Nätverk 
 

 
Operativa 
processer 

Orderprocesser 
Ledtid och 

lagerreduktion 
Kredit och finansiering 

 
Kunskap  

Teknisk 
produktkunskap 

Teknisk 
processkunskap 

Marknadskunskap 

Kunder 
Kostnadsreduktion och tillväxt 

Leverantör 
Kostnadsreduktion och tillväxt 

Figur 5: Distributörens respektive leverantörens värdeskapande aktiviteter (Mudambi & Aggarwal, 
2003). 
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2.4.4 Förhållandet mellan leverantörer och distributörer 
Ett lyckat samarbete mellan distributörer och leverantörer genererar konkurrensfördelar genom 
att exempelvis mål, resurser och förmågor delas (Herbig & O'Hara, 1994). Weitz och Jap (1995) 
menar att samarbeten i marknadsföringskanalen kan skapa mer värde för slutkunden än vad 
andra marknadsföringsaktiviteter utförda av ett enskilt företag kan. Bland annat är 
informationsutbyte och koordinering viktiga aktiviteter för att uppnå detta (Weitz & Jap, 1995). 
Calantone och Gassenheimers (1991) forskning, baserat på en enkätstudie bland industriella 
distributörer, visar att de viktigaste områdena en leverantör bör fokusera på för att skapa en nöjd 
distributör är: 1) nå leveransdatum 2) långsiktighet i produktlinjer 3) avancerade ordermetoder 4) 
träffsäkerhet i prognosmodeller och 5) formella träningsprogram.    

Genom kvantitativa ansatser har forskare studerat vad som skapar tillfredställelse hos 
distributörer respektive leverantörer. De olika begreppen för att beskriva relationen mellan en 
distributör och en leverantör är inte konsekvent mellan forskare, men det tycks finnas konsensus 
att ett övergripande begrepp är relationskvalitet, som innefattar de tre begreppen åtagande, 
förtroende och tillfredsställelse. (Nevins & Money, 2007; Rondíguez, Agudo & Gutiérrez, 2005; 
Van Bruggen, Kacker & Nieuwlaat, 2005; Goodman & Dion, 2001; Kim & Frazier, 1997; 
Skarmeas et al., 2008) Relationskvalitet har undersökts både mellan leverantörer och distributörer 
samt mellan distributörer och kunder (Van Bruggen, Kacker & Nieuwlaat, 2005). För 
leverantören kan en hög relationskvalitet med distributören generera i fler nya och återkommande 
kunder samt underlätta den operativa verksamheten (Skarmeas et al., 2008). Doyle och Roth 
(1992) beskriver det övergripande målet med all relationsmarknadsföring som ”[...] att nå platsen 
som den föredragna leverantören genom att utveckla ett förtroende hos nyckelkunderna.” Nedan kommer 
relationskvalitet att beskrivas mer ingående i termer av åtagande, förtroende och tillfredsställelse. 

2.4.4.1 Åtagande 
Åtagande refererar till i vilken utsträckning ett företag är dedikerat till ett nära och långvarigt 
förhållande med ett annat företag (Kim & Frazier, 1997). Det är en central del i 
relationsmarknadsföringen eftersom det möjliggör för distributören och leverantören att arbeta 

närmare för att uppfylla kundernas behov 
bättre och därigenom öka prestationen 
(Morgan & Hunt, 1994). Enligt Goodman 
och Dion (2001) är åtagande grunden för 
ett samarbete. Det är till exempel mer 
troligt att en engagerad distributör delar 
med sig av marknadsdata till leverantören. 
När det finns flera leverantörer kan högt 
åtagande för en leverantör bidra till att 
dennes produkter får störst utrymme för 
marknadsföringsaktiviteter. 

Baserat på tidigare forskning delar 
Goodman och Dion (2001) in 
drivkrafterna bakom åtagande i två 
övergripande kategorier: 

marknadsföringsaktiviteter och beteendemässiga drivkrafter. I deras forskning undersöks leverantörer av 
produkter inom kommunikation, industriell styrning och data, med tillhörande distributörer. Med 
en enkätstudie visar Goodman och Dion (2001) att graden av åtagande beror på sju faktorer. 
Produktens säljbarhet är definierat som distributörens uppfattning om huruvida produkten har 

Beroende och 
makt 

Leverantörens 
styrka 

Förväntningar 
om tillit 

Åtagande 

Produktens 
säljbarhet 

Enkelhet att 
sälja 

Idiosynkratiska 
investeringar 

Effektiv 
kommunikation 

Figur 6: Drivkrafter bakom distributörens åtagande (Goodman & Dion, 2001) 
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värde, är användbar, bistådd med bra service från leverantören och har god kvalitet.  Enkelhet att 
sälja innebär bland annat hur mycket kunskap som krävs hos distributören för att kunna sälja 
produkten. Idiosynkratiska investeringar innebär de investeringar som leverantören gjort specifikt för 
samarbetet med distributören. Effektiv kommunikation handlar om att gemensamt sätta mål och 
upprätta marknadsplanering samt till vilken grad information delas mellan parterna. Förväntningar 
om tillit handlar om att parterna ska vara pålitliga, bistå med expertis och ge en riktningar för 
samarbetet. Leverantörens styrka berör hur starkt erbjudande distributören anser att leverantören 
har. Beroende avser hur viktig leverantörens produkter är för distributörens verksamhet. Makt är 
graden av auktoritet leverantören har gentemot sin distributör.        

2.4.4.2 Förtroende 
Förtroende spelar en central roll i att skapa en bra relation med sin distributör. Enligt Morgan 
och Hunt (1994) är åtagande tillsammans med förtroende grunden för all relationsbaserad 
marknadsföring. Både Morgan och Hunt (1994) samt Anderson och Narus (1990) visar att en bra 
kommunikation är en viktig faktor för att skapa högt förtroende. Morgan och Hunt (1994) 
beskriver en positiv korrelation mellan delade värderingar och förtroende, medan Anderson och 
Narus (1990) visar ett samband mellan samarbete och förtroende. Opportunistiskt beteende, det 
vill säga självintresse som söks med falskhet, har negativ inverkan på förtroendet. (Morgan & 
Hunt, 1994). En låg grad av förtroende föranleder vidare många konflikter (Anderson & Narus, 
1990). 

2.4.4.3 Tillfredsställelse 
Bakom tillfredsställelsen med ett samarbete finns både ekonomiska och sociala aspekter 
(Skarmeas et al., 2008). Rodríguez, Agudo och Gutiérrez, (2006) beskriver determinanterna som 
avgör ekonomisk och social tillfredsställelse i samarbetsrelationer mellan leverantörer och 
distributörer. De huvudsakliga slutsatserna från studien är (Rodríguez, Agudo & Gutiérrez, 2006):  

 Distributörens tillfredsställelse med leverantören är tvådimensionell. Den ekonomiska 
dimensionen är ett resultat från utvärderingen av olika operativa aspekter i det 
kommersiella utbytet. En icke-ekonomisk dimension finns, och kommer från emotionella 
och sociala relationer.  

 Dessa två dimensioner är sammankopplade. Initialt beror förhållandet huvudsakligen på 
de ekonomiska aspekterna, och det är aktiviteter som stärker dessa faktorer som har en 
positiv effekt på tillfredsställelsen. Sedan får de icke-ekonomiska faktorerna större 
utrymme. 

 Att viktiga källor till tillfredsställelse för distributörer och leverantörer identifierats.  

Vidare framgår att även åtagande korrelerar positivt med både ekonomisk och icke-ekonomisk 
tillfredsställelse (Rodríguez, Agudo & Gutiérrez, 2006). 

2.4.5 Övrig forskning kring relationen mellan distributörer och leverantörer 

2.4.5.1 Relationsfaser 
Enligt Power och Reagan (2007) genomgår relationer mellan industriella köpare och säljare fem 
faser: 1) välja partner 2) definiera syftet med relationen 3) upprätta regler för relationen 4) gemensamt skapa 
värde i relationen 5) underhålla relationen. De faktorer som är avgörande för en bra relation skiljer sig 
mellan de olika stegen, men i allmänhet blir de mer betydelsefulla ju längre relationen gått. 
Baserat på en enkätstudie med 300 inköpschefer i USA visar Power och Reagan (2007) att de 
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viktigaste aspekterna i en bra relation är gemensamma mål, anpassningsbarhet och förtroende. 
Gemensamma mål, den allra viktigaste faktorn, innebär att aktörerna delar mål som nås med 
gemensamma initiativ. Faktorn är allra viktigast i början då en relation byggs upp och då 
relationen underhålls. Anpassningsbarhet innebär att en partner ändrar eller anpassar sina 
processer för att tillmötesgå den andra.  

   Välja 
partner 

Definiera 
syfte 

Upprätta 
regler 

Skapa 
gemensamt 

värde 

Underhålla 
relationen 

Leverantörens rykte  ●●    
Prestation   ● ● ● 
Förtroende ●  ●● ●●  
Gemensamma mål ●●● ● ●●● ●●● ●●● 
Anpassningsbarhet ●● ● ●  ●● 
Samarbete  ●●●    
Figur 7: De genomgående faserna i relationen mellan industriella köpare och säljare, och vilka tre faktorer som är viktigast i respektive fas (Power 
och Reagan, 2007). *Tre prickar anger viktigaste faktorn i respektive fas, två anger näst viktigaste och en prick anger tredje viktigaste faktorn. 

2.4.5.2 Bygga en samarbetsrelation med distributörer i praktiken 
Föregående kapitel redogör i stort vilka faktorer som ligger bakom ett framgångsrikt förhållande 
mellan en distributör och en leverantör. En annan del av forskningen har varit mer praktiskt 
inriktad och fokuserat på vilka verktyg som kan vara till användning i relationen mellan en 
leverantör och en distributör.  

Enligt Frazier (1999) tillåter en väl fungerande övervakningsfunktion leverantören att påpeka för 
distributören vilka områden som den ska fokusera på. De praktiska funktionerna som kan 
användas är en ombudsman, delning av orderstatistik och information, mejlenkäter till 
slutkunderna, enkäter via internet, och telemarketinginitiativ. En annan aspekt är 
informationsdelningen mellan parterna. Överlag ska en sådan vara marknadsorienterad för att 
parterna ska få konkurrensfördelar (Frazier, 1999). Dagens teknik underlättar 
informationsdelning, men avancerade elektroniska system är emellertid kostsamma. Ett mer 
kostnadseffektivt sätt att sköta kommunikationen mellan olika parter är att ha en ombudsman i 
den andra organisationen (Frazier, 1999).  

Enligt Narus och Anderson (1987) är en djupgående förståelse för distributörens behov 
grundläggande för att skapa ett partnerskapsförhållande. Detta är i linje med forskningen kring 
segmentering, som innebär att finna grupper av kunder med homogena behov (Wind, 1978). Att 
skräddarsy marknadsföringsmixen för ett specifikt segment leder till bättre planering och mer 
effektiv användning av marknadsföringsresurserna (Kotler et al., 2012). För att uppnå 
segmentering av kunder, distributörer i detta fall, framhåller Narus och Anderson (1987) 
informationsdelningen, och här spelar säljaren en viktig roll. En god kommunikation är väsentlig 
med distributörer. Fysisk kommunikation är normalt det bästa, men också dyrast och bör därför 
användas främst vid konfliktlösning, produktträning och större förändringar (Narus & Anderson, 
1986). Hlavcek och McCuiston (1983) anser att produktträning är viktigast för avancerade 
produkter, annars kan olika guider vara betydligt billigare alternativ.  

Hardy och Magrath (1988) beskriver att ett första steg för att förbättra marknadsföringen genom 
distributörer är att sätta definitiva mål för kanalen, och sedan tydligt kommunicera 
marknadsföringsstrategin. Därefter ska en marknadsanalys göras för att förstå distributörens 
behov och vilka kompromisser som behövs göras. Sedan måste ett arrangemang upprättas 
gällande vilka uppgifter som ska göras av vilken part. Hlavcek och McCuiston (1983) påpekar att 
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det är viktigt att bestämma när ett konto ska hanteras av leverantören och när det ska tas över av 
distributören. Närliggande till detta menar Hlavcek och McCuiston (1983) att det är viktigt att 
leverantören premierar distributörer för att göra sina uppgifter på ett förtjänstfullt sätt, annars 
riskeras statusen som den föredragna leverantören. En annan uppgift för leverantören är att 
bestämma hur distributören ska utvärderas. Enligt Hlavcek och McCuiston (1983) ska 
leverantören utvärderas på områden utöver de självklara såsom försäljning, tillväxt och 
marknadsandel. Övriga aspekter som kan utvärderas är distributörens nivå av kundservice, avsatt 
tid för att hitta nya kunder, förmågan att sälja en full produktlinje, lageromsättningshastighet, 
finansiell position och möjlighet att växa i specifika branscher.  

Saphiro (1977) föreslår konkreta verktyg som leverantörer kan använda för att förbättra 
marknadsföringen genom distributörer. Den ena kategorin av verktyg handlar om att ”trycka in” 
produkter till distributören, medan den andra handlar om att stimulera slutkunden. Produkter 
som är sent i produktlivscykeln kräver normalt att fokus hamnar på olika prisinitiativ, medan nya 
produkter behöver exponering och service. Sedan kan aktiviteterna också tilldelas regionala 
budgetar, så att samtliga lokala marknadsföringschefer har möjlighet att utföra vad som är bäst 
lämpat för den specifika marknaden. För att stimulera kortsiktig efterfrågan förespråkar Saphiro 
(1977) flera åtgärder. Leverantörer kan till exempel betala distributörer baserat på i vilken 
utsträckning som den genomför marknadsföringsaktiviteter. Av åtgärder som handlar om att 
aktivera distributörens säljförmåga finns bland annat säljtävlingar och utmärkelser. Ett annat 
sådant initiativ är att belöna distributören om den lagerhåller vissa kvantiteter (Saphiro, 1977).  

2.5 Marknadsföring och standardiserade produkter  

2.5.1 Produktlivscykeln 
När en produkt blir standardiserad förespråkas särskilda marknadsföringsstrategier, och en 
kunskap om dessa möjligheter är en viktig kontext i denna studie. Ett grundläggande begrepp i 
sammanhanget är den så kallade produktlivscykeln, vilken Anderson och Zeithaml (1984) 
beskriver. Standardiserade produkter har ofta nått ett mognadsstadie där tillväxten på marknaden 
avtar, konkurrensen ökar och differentiering blir allt svårare.  

Produktlivscykeln är ett av de mest användbara marknadsföringsverktygen och det är vedertaget 
att marknadsstrategin måste ändras i takt med att produkterna går igenom distinkta faser, se Figur 
8. En produkts första fas är 
introduktionsfasen, som är ett 
stadie med låg försäljningstillväxt 
eftersom produkten måste 
introduceras till marknaden. Den 
andra fasen är tillväxt då 
marknaden börjar acceptera 
produkten vilket leder till att 
omsättning och vinst ökar. 
Därefter följer den längsta fasen: 
mognadsfasen. Under denna 
period bromsar 
försäljningstillväxten in, 
avstannar för att sedan bli 
negativ. Under mognadsfasen stabiliserar sig vinsterna och konkurrensen ökar. De flesta 
existerande produkter är i denna fas, där marknadsförare har i synnerhet svårt att skapa 
differentiering. Kotler (2003) menar att det då normalt inte existerar nya distributörskanaler att 

Figur 8: Produktlivscykelns fyra stadier (Anderson & Zeithaml, 1984) 
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fylla. I mognadstadiet är det vanligt att marknaden domineras av några stora firmor som lever på 
hög volym och låga kostnader som en effekt av skalekonomi. Vid sidan av dessa finns många små 
företag som försöker ockupera nischer. Mognadsstadiet följs av en nedgångsfas i vilken 
försäljningen sjunker och vinsterna urgröps (Kotler, 2003).  

Anderson och Zeithaml (1984) konstaterar att det är svårare att utveckla framgångsrika 
marknadsföringsstrategier i mognadsstadiet än i de två föregående faserna. Baserat på tidigare 
verk summerar de att strategierna i denna fas kretsar kring: förbättrad effektivitet i processer, förbättra 
kvalitet, sänka kostnader för marknadsföring och distribution, ytterligare differentiering av erbjudandet och 
ytterligare segmentering av marknaden (Anderson & Zeithaml, 1984). Hall (1980) identifierar två 
strategier som kunde relateras till stark finansiell prestation i mognadsstadiet. Den första innebär 
att uppnå lägsta kostnadspositionen relativt konkurrenterna tillsammans med en acceptabel nivå 
av kvalitet, samtidigt som en prispolicy för att stärka tillväxten och marknadsandelen bedrivs 
(Hall, 1980). Den andra strategin innebär att uppnå den högsta differentieringen av produkt- eller 
servicekvaliteten relativt konkurrenterna, tillsammans med en acceptabel kostnadsstruktur och 
prispolicy för att finansiera återinvesteringar i att fortsätta driva differentieringen (Hall, 1980).  

Onkvist och Shaw (1986) beskriver fyra olika strategier som kan användas för att behålla 
tillväxten för en produktkategori i mognadsstadiet. De två första innebär att företag ska få de 
befintliga kunderna att använda produkter oftare eller i nya sammanhang. En tredje strategi handlar 
om att finna nya segment, i likhet med vad som beskrivits tidigare. Den fjärde och sista kategorin 
som kan användas för att behålla tillväxten är att göra nya produkter med samma råmaterial. 
Onkvist och Shaw (1986) konstaterar att det inte finns något självändamål i att överge en 
produktkategori bara för att den funnits länge. Satsningar på produkten bör bedrivas så länge 
som den inte ersätts av någon helt ny produktkategori. När en produktkategori når 

mognadsstadiet förespråkar Onkvist och Shaw (1986) en 
strategi döpt till ”mjölka kassakorna” vilken innebär att 
använda vinsterna från de mogna produkterna för att 
investera i tillväxtprodukterna. Strategin är riskfylld i den 
bemärkelsen att ett företag ofta är förknippat med de 
mogna produkterna (Onkvist & Shaw, 1986). 

2.5.2 Att leverera kundvärde 
När produkter blir mer standardiserade är det intressant 
att fråga sig vad kunder egentligen beslutar ett inköp på. 
Forskningen har visat att det kan handla om faktorer som 
inte är en del av den fysiska produkten, men som 
tillsammans med produkten skapar kundvärde. Inom 
forskningen för marknadsföring saknas en brett 
överenskommen definition av begreppet kundvärde 
(Woodruff, 1997). Det finns dock visst konsensus kring att 
kundvärde är kopplat till användningen av en produkt, det är 
upplevt av kunden och inte objektivt bestämt av en säljare, 
och begreppet involverar en avvägning mellan vad kunden 
mottar (exempelvis kvalitet och nytta) och vad kunden 
lämnar för att utvärdera, köpa och använda produkten 
(exempelvis monetär kostnad eller annan uppoffring) 
(Woodruff, 1997). Det saknas entydighet vid vilket tillfälle 
kundvärdet bör mätas, eftersom kunder kan värdera 

Upplevt 
kundvärde 

Totala 
kundfördelar 

Totala 
kundkostnader 

Monetär  
kostnad 

Tidskostnad 

Energikostnad 

Psykologiska 
kostnader 

Produktens 
prestanda 

Tjänster 

Relationer 

Image 

Figur 9: Ingående komponenter i upplevt kundvärde 
(Kotler et al., 2012): 
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attribut olika beroende på tillfälle, till exempel om kunden står inför valet att göra ett inköp eller 
om kunden upplever produktens prestanda vid, under eller efter användning (Woodruff, 1997). 
Enligt Kotler et al. (2012) består det kundupplevda värdet av avvägningen mellan fyra 
delkostnader och fyra fördelar, se Figur 9.  

På senare tid har också begreppet risk ansetts som en ytterligare en beståndsdel i beräkningen av 
kundvärde (Flint, Woodruff & Gardial, 2002). Det upplevda kundvärdet ska förstås som 
”skillnaden mellan den presumtive kundens utvärdering av alla fördelar och alla kostnader för ett erbjudande” 
(Kotler et al., 2012). Det finns forskare som förespråkar en olikhet mellan beståndsdelarna av 
kundvärde beroende på om köparen är en organisation eller inte (Flint, Woodruff & Gardial, 
2002). Oavsett är enigheten kring att fler komponenter än produktens prestanda och den 
monetära kostnaden ska ingå i begreppet kundvärde är stor bland forskare, medan många 
praktiker jämställer kundvärde med enbart dessa två komponenter (Flint, Woodruff & Gardial). 
Att leverera rätt kundvärde och därmed tillfredsställa sina kunders behov leder till att företag ökar 
sina vinster och försäkrar sin överlevnad (Flint, Woodruff, & Gardial, 2002). För att leverera 
högsta möjliga kundvärde till sina kunder så finns det en enighet om att processen innehåller fyra 
steg; upptäcka det önskade värdet, utveckla ett passande kunderbjudande, leverera värdet och 
kommunicera värdet (Kotler et al., 2012).  Enligt Kumar (2004) är det i processen nödvändigt att 
i den första fasen definiera det kundsegment och deras behov som man senare väljer att leverera 
sitt värde till. Liknande argument presenterar Webster (1997), som menar att en sådan första fas 
bör bestå av att kartlägga marknaden och analysera den egna organisationen för att förstå ens 
förmågor.   

2.6 Summering av teoretiskt ramverk 
Forskningsfrågorna i denna studie angriper tre huvudsakliga områden: relationen mellan 
distributörer och leverantörer, industriellt köpbeteende och marknadsföring av standardiserade 
produkter (sent i produktlivscykeln). Huvudområdet i undersökningen är relationen mellan 
leverantörer och distributörer, medan de två senare delarna ansågs nödvändiga för att skapa en 
kontext.   

Forskningsutbudet kring dessa tre områden är digert. Bland de områden som har studerats i 
högst utsträckning finns exempelvis maktrelationer i distributörskedjan, konflikter, tillfredställelse 
och andra beteendemässiga faktorer (Frazier, 1999). Då distributörer har upplevt en stor 
omvälvning på sina marknader under de senaste decennierna, som en följd av internet, 
konsolidering, nya konkurrenter och outsorucing av verksamheter från leverantörernas sida, 
behöver dock ämnet få ytterligare uppmärksamhet (Aggarwal & Mudambi, 2004). 

Goodman och Dion (2001) menar att en stor del av forskningen kring industriella distributörer 
fokuserat på beteendemässiga faktorer, medan marknadsföringsfaktorer är ett mindre utforskat 
område. Kim (1999) noterar vidare att relationen mellan en distributör och en leverantör ofta har 
studerats utan att beakta omkringliggande faktorer såsom distributörens kunder. Enligt Mudambi 
och Aggarwal (2003) finns det för lite forskning som syftat till att ta fram modeller över vilket 
värde som distributörer adderar till leverantören, i synnerhet sett över globala marknader. De 
föreslog att forskning som syftar till att fylla den här luckan ska vara djupgående kvalitativa 
fallstudier. Mudambi och Aggarwal (2004) är bland de forskare som emellertid undersöker 
distributörsverksamhet genom kvalitativa studier. De visade, något motsägande till annan 
forskning, att en stor amerikansk industriell distributör fokuserade mer på relationen med 
slutkunden än på relationen med leverantören. Detta är således ett tvetydigt område som behöver 
utredas mer i detalj. Enligt Weitz och Jaap (1995) är det viktigt att utveckla en förståelse för hur 
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marknadsföringsaktiviteter ska hanteras i kanalsamarbeten, och det är främst rika, kvalitativa 
studier, som saknas. I linje med detta framhåller Frazier (1999) att ett outforskat område gällande 
distributörsförsäljning är vilken typ strategi som en leverantör ska använda. Ska fokus ligga på 
distributörernas kunder och genom detta skapa efterfrågan på produkterna från distributören 
eller ska leverantören försöka ”trycka ut” produkter till distributörerna?       

Det är således inte bara den förändrade verkligheten som befogar ytterligare forskning kring 
industriella distributörer, utan även ett antal luckor i den befintliga kunskapsmassan. Föregående 
forskare har föreslagit att marknadsföringen genom distributörer bör undersökas med en 
kvalitativ ansats, vilket forskarna i denna rapport gjort. Även Bonoma och Johnston (1978) 
förespråkar att använda kvalitativa ansatser vid forskning kring köp-sälj-relationer på grund av att 
kontexten är av stor vikt. Bonoma och Johnston (1978) anser vidare att säljrelationer bör studeras 
med ett systemperspektiv, det vill säga att mer komponenter än bara ett perspektiv – köpare eller 
säljare – ska studeras.  

Detta forskningsprojekt syftar således till att delvis fylla det behov av kvalitativa fallstudier 
gällande distributörshandel som efterfrågas. Med en relativt brett formulerad frågeställning avsågs 
att beröra Fraziers (1999), Mudambi och Aggarwals (2003) samt Weitz och Jaaps (1995) 
uppmaningar. Vidare fann forskarna att det intagna perspektivet att beakta en viss 
produktkategori var något som gjorts i mycket låg utsträckning. Eftersom standardiserade 
produkter ställer särskilda krav på marknadsföringsstrategierna intogs även detta som specifikt 
perspektiv i studien.   
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3 Metod 
Detta avsnitt beskriver hur studien genomförts, varför den genomförts på det viset och på vilka sätt studien har 
kvalitetssäkrats. Forskningsprojektet byggde i huvudsak på en fallstudie hos ABB Low Voltage Products och en 
kvalitativ ansats användes som den primära metoden för studien, bestående av intervjuer och observationer.  

3.1 Val av metodologisk ansats 
Som vägledning i ett forskningsprojekt är det för forskaren lämpligt att identifiera vilket paradigm 
som den tillhör, det vill säga det filosofiska ramverk som leder hur vetenskaplig forskning ska 
utföras (Collis & Hussey, 2014). De två huvudsakliga paradigmen utgörs av positivism och 
interpretivism. Positivism understöds av uppfattningen att verkligheten är oberoende av att den 
undersöks. Målet är att upptäcka teorier baserat på empirisk forskning som observationer och 
experiment. Interpretivism menar istället att det är omöjligt att separera människor från den 
sociala kontext som de verkar i och att människor inte kan förstås utan att forskaren undersöker 
deras uppfattning om sina aktiviteter  (Collis & Hussey, 2014). Medan positivism fokuserar på att 
mäta fenomen fokuserar interpretivism på att undersöka komplexiteten av ett socialt fenomen för 
att sedan göra en tolkning (Collis & Hussey, 2014). Forskaren behöver emellertid inte strikt 
bestämma sig för att tillhöra ett forskningsparadigm, utan de två huvudparadigmen kan ses som 
extremerna längs en linje (Collis & Hussey, 2014).  

Denna studie byggde i huvudsak på paradigmet interpretivism, vilket avspeglades i 
forskningsdesignen som baserades på en kvalitativ fallstudie. Bland annat beskriver Bonoma 
(1985), Bonoma och Johnston (1989), Eisenhardt (1989) och Gioia, Corley och Hamilton (2012) 
marknadsförings- och managementforskning som en socialvetenskap och då förespråkas 
kvalitativa, induktiva fallstudier eftersom forskningsområdet är så pass kontextberoende. En 
fallstudie är vidare användbar när det finns fler intressanta variabler än enskilda datapunkter och 
om forskningsfrågan är av utforskande karaktär. Forskningsdesign är en modell för hur 
problematisering ska göras forskningsbar och kan beskrivas som ett svar på frågan: ”Vem, vad 
eller vilka måste studeras för att ett underlag ska erhållas för att problematiseringens problem ska 
kunna besvaras?” (Hallin & Blomkvist, 2014). Hallin och Blomkvist (2014) förespråkar att 
forskarna inte allt för tidigt i processen ska bestämma sig för definitiva metoder, och en fördel 
med fallstudier är att flera olika metoder kan användas, vilket skapar en flexibilitet. Detta var en 
vägledning i detta forskningsprojekt. En tid in i forskningsprocessen stod det dock klart att 
försäljningen av tryckknappar genom distributörer var ett mångfacetterat problem innehållandes 
långvariga relationer, personliga åsikter och preferenser, varför studien beslutades att i huvudsak 
vara kvalitativ. 

Enligt Yin (2003) är en fallstudie en forskningsstrategi, och en empirisk utredning som 
undersöker ett samtida fenomen i sin verkliga kontext, särskilt när gränserna mellan fenomenet 
och kontexten inte är helt uppenbara. Eisenhardt (1989) beskriver en fallstudie som ”en 
forskningsstrategi som fokuserar på att förstå dynamiken i ett enskilt fall”. Fallstudieforskning 
inom marknadsföring ska vägledas av en process av modellupptäckande som leder till (1) ett antal 
teoretiska generaliseringar från kliniska observationer, (2) klinisk testning av begränsningar av 
generaliseringarna och till slut (3) en kliniskt validerad teori för fenomenet. Fallstudier fokuserar 
ofta på ett managementproblem i företag, även om fallstudier även kan användas för att beskriva 
framgångsrika tillvägagångssätt (Bonoma, 1985). I denna studie skedde den kliniska testningen 
genom att jämföra svaren från de olika intervjuerna, till exempel genom att jämföra svaren om 
marknaden från distributörerna med de från slutkunderna. Sedan utfördes en jämförelse med 
befintlig teori kring industriella distributörer och industriellt köpbeteende. Likt de flesta 
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kvalitativa studier (Collis & Hussey, 2014) byggde fallstudien främst på personliga intervjuer och 
diskreta observationer. Fallstudier utmärker sig i den meningen att de beror på flera datakällor för 
att skapa en triangulering och därigenom ge en klarare bild av enheten som studeras (Bonoma, 
1985). Trianguleringen i detta arbete skedde genom att studera interna dokument från ABB, 
observera delar i inköpsprocessen ute hos distributörerna och att intervjua personer som på olika 
sätt är involverade i inköpsprocesser av tryckknappar: produktchefer och säljare på ABB, 
inköpschefer hos distributörerna, butiksbiträden hos distributörerna och distributörernas kunder. 
Att forskarna använt olika metoder att samla in data innebär att de nyttjat metodologisk 
triangulering och därmed ökat studiens tillförlitlighet (Collis & Hussey, 2014). 

3.1.1 Induktiv forskning 
Angreppssättet i detta forskningsprojekt var i stor utsträckning induktivt, det vill säga att teori 
utvecklades utifrån observationer av den empiriska verkligheten, att gå från det specifika till det 
generella (Collis & Hussey, 2014). Att börja med datainsamling istället för teoristudie bygger på 
att forskaren i så låg utsträckning som möjligt ska gå in med förutfattad kunskap i arbetet, och 
således fabricera upptäckter (Gioia, Corley & Hamilton, 2013). Yin (2003) anser omvänt att alla 
interaktionstillfällen i en fallstudie kräver en förståelse oavsett om målet är att utveckla en ny teori 
eller att testa en befintlig teori. En stark förankring i teorin ger en bättre vägledning till vilken 
data som ska samlas in och olika strategier för att analysera den (Yin, 2003) Då forskarnas 
huvudsakliga syfte var att framställa ett nytt ramverk för att utveckla marknadsföring valde de att, 
med bakgrund i rådet från Yin (2003), börja med att studera relevant teori. Efter varje intervju 
diskuterade båda forskarna intrycken och samband till övriga intervjuer avhandlades.  

3.1.2 Fallstudiens uppbyggnad 
Att välja fall är en viktig aspekt i teoribyggandet från fallstudier. Valet innefattar att bestämma en 
population från vilket ett urval görs av enheter att studera. Urvalet är väsentligt i den bemärkelsen 
att den kommer kontrollera för yttre variationer och avgöra i vilken utsträckning studien kan 
generaliseras (Collis & Hussey, 2014). Till skillnad från i kvantitativa studier behöver inte, eller 
ens bör, fallen i en fallstudie väljas slumpmässigt (Eisenhardt, 1989). Eftersom antalet fall som 
kan studeras är relativt begränsat är det lämpligt att välja fall som är speciellt intressanta i någon 
bemärkelse. Det kan handla om att det är extremfall, exempelvis ett bolag med väldigt låg 
omsättning respektive väldigt hög omsättning, eller ett företag med låg personalomsättning 
respektive hög personalomsättning (Eisenhardt, 1989). För att undersöka hur ett industriföretag 
kan förbättra marknadsföringen genom industriella distributörer för standardiserade 
industriprodukter valdes kraft- och automationsföretaget ABB som undersökningsobjekt, och 
vidare produktkategorin kontrollprodukter som finns under affärsenheten LPCP (Low Voltage 
Products Control Products) som är en del av divisionen Low Voltage Products.  

Anledningen att tryckknappar valdes är att det är en produktkategori som till största delen säljs 
genom industriella distributörer, istället för direkt till kunden (ABB, 2014a). För ABB spelade det 
också roll att de hade mindre marknadsandel för tryckknappar i jämförelse med närliggande 
elektriska industriprodukter som mjukstartare och kontaktorer (ABB, 2014a). Vidare valdes att 
begränsa studien till den brittiska och svenska distributörsmarknaden eftersom dessa utgör något 
av ytterligheter. Det faller således väl in på Eisenhardts (1989) kriterier om att använda sig av 
extremfall i fallstudier.  
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3.2 Forskningsdesign 
De viktigaste stegen i forskningsdesignen för en fallstudie sammanfattas av Collis och Hussey 
(2014), vilket baseras på riktlinjerna av Yin (2009), Bonoma (1985) och Eisenhardt (1989). 
Metodologin, som även användes som utgångspunkt för denna studie, illustreras i Figur 10.  

 

Som bland andra Eisenhardt (1989) samt Gioia, Corley och Hamilton (2013) föreslår var 
arbetssättet i denna fallstudie i stor utsträckning iterativt i bemärkelsen att forskningsfrågorna 
redigerades ett flertal gånger och att lämpliga intervjuobjekt valdes ut under processens gång 
baserat på tillgänglighet och baserat på rekommendationer från ABB och andra intervjuobjekt. 
En sådan teknik kallas normalt ”snöbollsurval” eller ”nätverkande” och är lämplig när det är 
viktigt att inkludera personer som har hög expertis inom ett visst fält, men inte viktigt att göra ett 
slumpmässigt urval (Collis & Hussey, 2014).  

Efter att forskningsfrågorna etablerats tydde det sig lämpligt att intervjua personer med inköps- 
och marknadsföringsansvar hos distributörerna samt personer som arbetar med försäljning. Efter 
att totalt 11 inköpsansvariga hade intervjuats hos distributörerna och ett 30-tal butiker besökts 
stod det klart att en stor del av kunderna köper på rutinmässig basis. Därför beslutade forskarna 
att utföra intervjuer med de som installerar knapparna i sitt yrke, för att få en ännu bättre 
kontextuell förståelse. I denna fas lades fokus på att intervjua panelbyggare för att få ökad 
jämförbarhet och eftersom denna kundgrupp är det segment som använder tryckknappar i högst 
utsträckning. Att lägga till fall under den pågående studien är ett ämne för diskussion: kan en 

•  Bestämma undersökningsfenomenet 
•  Skriva preliminära forskningsfrågor Välja fall 

•  Ostrukturerade intervjuer 
•  Relatera till befintlig teori 

Preliminär 
undersökning 

• Ytterligare ostrukturerade intervjuer 
•  Semi-strukturerade intervjuer 
•  Observationsmetodik 

Datainsamling 

• Analys av data både under insamling och efter   
 insamling 

•  Analys mellan de olika fallen 
Dataanalys 

•  Rapportskrivande skedde simultant med samtliga    
 föregående steg 

•  Utveckla teori och ramverk 
Rapportskrivande 

Figur 10: Beskrivning av den iterativa arbetsprocessen. 
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forskare som genomför en fallstudie alternera mellan eller rentav lägga till 
datainsamlingsmetoder? Eisenhardt (1989) menar, i likhet med Hallin och Blomkvist (1989) att 
det är möjligt i teoribyggande forskning, eftersom målet är en så djup förståelse som möjligt. Att 
forskarna tog ytterligare led i försäljningskedjan av tryckknappar svarar även till Bonoma och 
Johnstons (1989) förslag att anlägga ett systemperspektiv när säljinteraktioner undersöks. 

3.2.1 Val av fall 
Den inledande fasen av forskningsprojektet handlade om att identifiera ett väldefinierat fenomen 
och upprätta preliminära forskningsfrågor och ett syfte. I en kvalitativ fallstudie bör 
forskningsfrågorna vara ställda i termer av ”hur” med målet att lyfta fram koncept och dess 
relationer (Gioia, Corley & Hamilton, 2013). För att upprätta en problemformulering med både 
akademiskt och praktiskt syfte skedde en grundlig litteraturstudie och flera ostrukturerade 
intervjuer med personer som arbetat med marknadsföring och försäljning av tryckknappar. De 
ostrukturerade intervjuer som skedde tidigt i arbetet kan ses i Tabell 5. 

Intervjuperson Titel Tidpunkt 
Shlomy Allalouf Senior Product Manager, Pilot Devices 2015-01-13 
Börje Axelsson Chef för segmentering, LPCP 2015-02-26 
Mathias Elison Ställföreträdande lokal produktchef i Sverige, 

tryckknappar 
2015-01-27 

John Engdahl Lokal produktchef i Sverige, Pilot Devices m. fl. 2015-01-16 och 
2015-01-23 

Sören Kling Avdelningschef Low Voltage Products 2015-01-15 
Karin Lundbom Global Product Manager, Pilot Devices Flertalet tillfällen 
Fredrik Sjölund Tidigare global produktchef för Pilot Devices, 

numera projektledare inom ABB 
2015-01-13 och  
2015-01-27 

Jenny Stenvall Chef för svensk försäljning Low Voltage 
Products - OEM-kunder 

2015-03-20 

Joakim Wilhelmsson Chef för svensk försäljning ABB Low Voltage 
Products - distributörer 

2015-01-27 

Tabell 5: Intervjuobjekt på ABB Low Voltage Products 

Dessa personer valdes ut på grund av att de alla hade arbetat nära tryckknappar, antingen med 
försäljning eller marknadsföring och därmed hade en bild av marknadssituationen. I 
forskningssynpunkt ansågs det i synnerhet intressant att utforska huruvida deras bild av varför 
försäljningsandelen var låg stämde överens med den förklaring som distributörerna gav. För 
problemformuleringsfasen utfördes även studier av rapporter som ABB kunde tillhandahålla och 
försäljningsstatistik i den mån som fanns tillgänglig.  

3.2.2 Preliminär undersökning 
Empirisk forskning av hög kvalitet ska grunda sig starkt i befintlig forskning, identifiera en lucka i 
denna och därefter motivera varför denna lucka behöver fyllas (Collis & Hussey, 2014). I en 
induktiv fallstudie är målet med litteraturstudien att på ett övertygande sätt förklara för läsaren att 
inga befintliga teorier kan svara på forskningsfrågan, att befintliga teorier behöver utökas 
(”teoridriven forskning”) eller att en helt ny teori behövs (”fenomendriven forskning”) 
(Eisenhardt, 1989). Vidare påpekar Eisenhardt (1989) att en väsentlig del i litteraturstudien i en 
induktiv fallstudie är att jämföra uppkomna koncept i forskningen med befintlig teori. 

Med dessa riktlinjer för hur en induktiv fallstudie ska bedrivas inleddes litteraturstudien så snart 
ett första embryo av problematisering och forskningsfrågor hade etablerats. Frågorna och 
problematiseringen kretsade i detta skede kring att ett företag ser problem i marknadsföringen av 
standardiserade industriprodukter, som i huvudsak säljs genom distributörer. Utbudet av 
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forskning om produkter sent i livscykeln, forskningen om distributörer och industriellt 
köpbeteende var relativt omfattande, men främst där varje område undersökts enskilt, vilket 
användes som ett argument för studiens existens. För att finna relevant litteratur följde forskarna 
i stor utsträckning Kevins process som beskrivs av Collis och Hussey (2014). Den inleds med att 
identifiera nyckelord, alltså de ord som används vid sökningar i olika databaser. Detta var en 
stegvis process där relevanta nyckelord kom upp i samband med sökningar. De huvudsakliga 
informationsinhämtningsplatserna för den akademiska litteraturen var KTH:s biblioteksdatabas 
(KTHB Primo) och Google Scholar. KTHB Primo användes för att den är länkad till flera av de 
främsta databaserna för akademisk litteratur inom ekonomifältet, exempelvis EconBiz, Emerald 
Journals & Books, JSTOR och ScienceDirect. Baserat på den inledande problemformuleringen 
användes i ett första skede sökord som ”marketing”, ”marketing mix”, ”distributor”, ”industrial 
distributor”, ”industrial marketing” och ”B2B-marketing”. I takt med att litteraturstudien fortlöpte blev 
sökningarna specifika varpå sökorden i ett senare skede i huvudsak var: ”industrial distributor”, 
”supplier distributor relationship”, ”channel management”, ”product life cycle” och ”relationship marketing”. I 
stor utsträckning användes de olika databasernas verktyg för närliggande och rekommenderad 
litteratur. Vid sidan av de vetenskapliga artiklarna användes även ett antal böcker. De akademiska 
böckerna användes i huvudsak för de grundläggande marknadsföringsverktygen, exempelvis 
marknadsföringsmixen, SWOT-analys och segmentering.  

Att, som Eisenhardt (1989) konstaterar, en fallstudie är en högst iterativ process, blev tydligt i 
litteraturstudien. Det initiala omfånget av litteratur bestämdes för att utökas efter några av de 
första intervjuerna med inköpsansvariga och butikspersonal. Data indikerade då att 
distributörerna sällan aktivt marknadsför produkter som tryckknappar, utan att köparna är högst 
benägna om att köpa specifika fabrikat. Av den anledningen lades en i slutändan mycket viktig 
förgrening av relationsmarknadsföringen till, nämligen industriellt köpbeteende. Totalt studerades 
över 100 artiklar, men långt ifrån samtliga användes. Många potentiella teman blev också 
exkluderade i detta skede. De nyckelord som utgjorde basen för litteratursökningen var: 

Industrial Marketing, Industrial Buying Behavior, Commodities, Product life cycle och Industrial distributors  

Litteraturstudien fyller även syftet att rättfärdiga en viss forskningsstrategi för ett fenomen (Collis 
& Hussey (2014). Exempelvis förespråkar Weitz och Jaap (1995), Bonoma och Johnston (1978), 
Goodman och Dion (2001), Frazier (1999) kvalitativa fallstudier för att undersöka 
marknadsföring och försäljning genom industriella distributörer. Kvalitativa studier och 
fallstudier har bland annat utförts av Paun (1997). En stor inspirationskälla var vidare Aggarwal 
och Mudambis (2004) ”Strategic repositioning in industrial distribution” som beskriver strategiska 
faktorer från distributörernas perspektiv. 

3.2.3 Datainsamling 
Datainsamlingen baserades i detta forskningsprojekt på sex separata processer: 1) semi- och 
ostrukturerade intervjuer med anställda hos ABB, 2) semistrukturerade intervjuer med 
inköpsansvariga hos svenska distributörer, 3) observationer i butiker hos samtliga distributörer, 4) 
intervjuer med chefer hos engelska distributörer, 5) intervjuer med tillverkare av elektriska 
apparatskåp, 6) granskning av interna dokument och branschrapporter samt hemsidor.  

Vid insamlingen av datan var forskarna av tids- och resursskäl tvungna att göra ett urval av 
intervjuobjekt och observerade butiker. Tillsammans med handledaren på ABB togs beslutet att 
kartlägga distributörer i två länder, Sverige och Storbritannien, eftersom dessa marknader 
utgjorde intressanta ytterligheter sett till distributörförsäljning. Urvalet att intervjua fyra 
distributörer i Sverige och sju distributörer i Storbritannien togs på något olika bevekelsegrunder. 
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De fyra distributörerna i Sverige valdes eftersom de tillsammans står för 95 procent av den 
svenska distributörsförsäljningen (Lundbom, 2015), medan de i Storbritannien valdes genom ett 
urval av små och stora distributörer, av den lokala produktchefen för tryckknappar i 
Storbritannien. Innan urvalet gjordes så togs dock de distributörer som under året varit med och 
bidragit med kundinformation bort ut urvalsunderlaget. 

Vidare kan det vara intressant att fråga sig varför intervjuer skedde med butikspersonal och 
inköpsansvariga i Sverige, och endast med chefer i Storbritannien. Detta berodde på de 
betydande skillnaderna mellan Sverige och Storbritannien. Hos de svenska grossisterna skedde 
inköp centralt, men i Storbritannien var varje enskild butik ett eget företag, eller sköttes som ett 
eget företag men ingick i en decentraliserad kedja. Arbetet med datainsamling pågick under 
sammanlagt tre månader.  

3.2.3.1 Uppbyggnad av semistrukturerade intervjuer 
Även om en fallstudie bygger på flera datainsamlingsmetoder är de semistrukturerade 
intervjuerna oftast hjärtat (Gioia, Corley & Hamilton, 2013). Samtliga intervjuer i detta 
forskningsprojekt som inte var med ABB-anställda var av semistrukturerad karaktär. I de 
semistrukturerade intervjuerna var en del frågor förberedda i förhand för att intervjuerna skulle 
hålla sig till huvudämnet, men det lämnades även öppet för nya ämnen och frågor. Ordningen på 
frågorna var vidare flexibel eftersom forskaren nödvändigtvis inte behöver ställa samtliga frågor 
då den intervjuade kanske redan svarat genom en annan fråga. Semistrukturerade intervjuer 
valdes som metod eftersom de är lämpliga under följande förhållanden (Collis & Hussey, 2014): 
när det är viktigt att förstå den tillfrågades ”värld”, när logiken i olika situationer inte är klart och 
när ämnet är av något känslig karaktär. 

Även om en mall användes för varje intervju (en typ för intervjuerna med inköpsansvariga och en 
för slutkunderna), blev det ofta så att det var svårt att följa protokollet till fullo på grund av 
dynamiken i samtalen. I några fall tycktes intervjuobjektet dra sig ifrån frågorna; kanske på grund 
av att denne tyckte frågan var oväsentlig eller på grund av att denne inte hade tillräcklig kunskap 
för att svara och därför hellre diskuterade något annat. I vissa fall dök intervjupersonen in på 
ämnet direkt för att förklara sin syn på tryckknappsmarknaden. Att inte följa den förutbestämda 
mallen till fullo försämrar inte kvalitativ forskning, utan kan snarare vara nödvändigt för att inte 
”konstruera” samtalen (Collis & Hussey, 2014).  

Gioia, Corley och Hamilton (2013) ger rådet att intervjuprotokollet ska: fokusera på 
forskningsfrågan och omkringliggande fenomen, samt inte innehålla ledande frågor (Gioia, 
Corley, & Hamilton, 2013). Det initiala intervjuprotokollet byggde i stor utsträckning på tidigare 
forskning gällande industriell köpbeteende och relationen mellan distributör och leverantör. Att 
utgå från tidigare forskning i fallstudier hjälper till att beskriva ett fenomen mer noggrant. Om de 
tidigare teorierna stämmer väl in på det specifika fallet är de ännu mer förankrade i teori 
(Eisenhardt, 1989). Intervjuprotokollet inspirerades av de intervjumallar som Kotler (1999) och 
Sirsi (2008) ger förslag om när marknadsförare vill få information om kundernas explicita eller 
implicita behov.  Intervjumallen byggdes vidare upp med Collis och Husseys (2014) råd om att 
börja med de mest generella frågorna för att sedan gå mot det specifika. För att säkerställa att 
samtliga intressanta aspekter av fenomenet täcktes upp ställde intervjuarna alltid följdfrågor i stil 
med ”hur?”, ”varför?” och ”förklara vidare”. De fullständiga intervjumallarna finns i Appendix. 

Vid samtliga intervjuer var båda forskare närvarande, där en intog en tillbakadragen roll och 
gjorde noteringar, medan den andre ställde frågorna. Att vara två intervjuare gör det troligare att 
data hålls nyanserad (Collis & Hussey, Business Research, 2014). 
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3.2.3.2 Semi- och ostrukturerade interjuver med anställda inom ABB 
Tidigt i forskningsprocessen skedde ett antal ostrukturerade intervjuer med anställda på ABB, 
vilket gjordes för att definiera ett initialt forskningsproblem. För detta användes så kallade öppna 
frågor, vilket ger den bredaste öppningen för att utforska ett fenomen (Collis & Hussey, 2014).  
Även om detta område beskrivits i delavsnitt 4.2.1. Val av fall, så bör det nämnas här eftersom 
resultatet från intervjuerna inte bara ledde till det valda fallet utan gav även forskarna värdefull 
bakgrundsinformation om produkterna, marknaden och upplevda köpbeteenden hos kunder. 

3.2.3.3 Intervjuer med inköpsansvariga hos svenska distributörer 
Tre av intervjuerna med inköpsansvariga hos de svenska distributörerna skedde fysiskt på deras 
huvudkontor, medan en intervju skedde genom Skype då det geografiska avståndet var långt. 
Inköpsansvariga hos distributörerna valdes eftersom de är personen som har till huvudsaklig 
uppgift att bestämma vilka produkter som ska köpas in till respektive distributör. Värt att notera i 
detta sammanhang är att relationen mellan en köpare och en säljare kan vara känslig, det fanns 
därför en risk för att svaren skulle försöka vara opportunistiska. Risken för opportunistiska svar 
fanns givetvis i projektet, men forskarna ansåg analysarbetet som en viktig aspekt i att bedöma 
sannolikheten i de svar som gavs. Genom att intervjua inköpschefer från samtliga av de stora 
svenska distributörskedjorna var förhoppningen att mönster skulle kunna ses. Vidare intervjuades 
en chefen för svensk försäljning från ABB angående distributörsförsäljning och på sådant sätt 
gavs åsikter från ”andra sidan” förhandlingsbordet.   

3.2.3.4 Observationer i butiker 
Totalt besöktes omkring ett 30-tal butiker från de fyra olika distributörskedjorna i Sverige. 
Urvalet var någorlunda jämnt fördelat mellan kedjorna, men med tanke på att Distributör A och 
Distributör B har fler butiker än Distributör C och Distributör D besöktes några fler av dessa. 
Att antalet inte var fler berodde på att forskarna följde rådet från Kathleen (1989) att det specifika 
fallet kan avslutas när så kallad teoretisk mättnad nåtts. Teoretisk mättnad är det tillfälle när den 
inkrementella inlärningen från att lägga till ytterligare fall är minimal eftersom forskarna ser 
samma fenomen om och om igen (Eisenhardt, 1989). Även för butiksbesöken användes en 
förskriven mall som baserades i huvudsak på teorin bakom industriellt köpbeteende (finns i 
Appendix 4). Frågorna var även fokuserade mot vilka typer av frågeställningar som kunderna har 
när de är i butiken, för att på sådant sätt kunna utröna om ABB på något sätt kunde ge stöd åt 
butikspersonalen. Butikerna som besöktes låg i huvudsak i Mälardalsregionen (Stockholm, 
Västerås och Uppsala), men även i Karlstad då staden sammanföll med en intervju med en 
inköpschef. Butikernas storlek varierade relativt mycket vilket gjorde att urvalet var varierat. 

Butiksintervjuerna var, till skillnad från de med inköpsansvariga, inte förbokade då antalet hade 
gjort planeringen väldigt svår. Istället använde forskarna taktiken att inte besöka butikerna under 
de normalt mest intensiva öppettiderna (nära öppning och stängning). Det visade sig aldrig vara 
något problem att göra oannonserade besök, även om viljan att diskutera ämnet varierande 
mellan butikerna. Butiksbesöken varade i 20-30 minuter, beroende på hur villig personalen var att 
diskutera ämnet. 

Eisenhardt (1989) föreslog att forskaren ska skriva ned alla intryck som uppstår för att reagera 
snarare än att ”sålla ut” vad som tycks vara viktigt eftersom att det ofta är svårt att veta vad som 
kommer att vara viktigt eller oviktigt i framtid. Det är även förespråkat att forskaren vid varje nytt 
fall ska ställa sig frågan vad nytt den lärt sig och hur detta skiljer sig från tidigare fallen, för att 
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analysen ska kunna fortgå samtidigt som datainsamlingen (Eisenhardt, 1989). Vid sidan av att 
spela in och transkribera intervjuerna tog forskarna i projektet noteringar vid alla besök hos 
distributörerna och även fotografier. Fokus låg då på hur tryckknapparna exponerades mot 
kunderna, hur lagren var utformade och vilka typer av marknadsföringsmaterial som användes.  

3.2.3.5 Intervjuer med inköpsansvariga hos brittiska distributörer 
Totalt skedde sju intervjuer med distributörer i Storbritannien. Samma frågeprotokoll som 
användes för intervjuerna med de svenska inköpsansvariga användes i Storbritannien. Målet var 
att skapa en god variation av mindre distributörer (som minst med en anställd) till större med ett 
tjugotal anställda. Även i Storbritannien intervjuades personer med inköpsansvar men en viss 
skillnad mot Sverige var att dessa personer oftast inte hade inköpsansvarig som titel, till följd av 
att dessa var betydligt mindre organisationer. En annan skillnad mot datainsamlingen i Sverige var 
att inga butiksbesök skedde eftersom det i Storbritannien var så att intervjuobjekten var de som 
hade kontakt med sina kunder, också det som en konsekvens av de mindre organisationerna. De 
brittiska distributörerna hade inga butiker som i Sverige, utan en lokal fungerade som 
huvudkontor, lager och försäljningsplats. Även här gjordes observationer av lokalernas 
utformning och rikligt med fotografier togs. Detta gav både en bred bild av distributörernas 
verksamhet samtidigt som inköpsfrågor kunde behandlas grundligt. Att antalet blev just sju 
berodde på att forskarna hade en begränsad tid att stanna i Storbritannien. I efterhand kan antalet 
anses tillräckligt eftersom en empirisk mättnad nåddes efter ett fåtal intervjuer.  

3.2.3.6 Semistrukturerade intervjuer med slutkunder 
Totalt skedde fem längre intervjuer med kunder som köper tryckknappar (från något fabrikat) 
och förädlar dem till en slutprodukt innehållande tryckknapparna som en delkomponent. Av 
möjliga slutkunder fokuserade forskarna på att välja kundtypen panelbyggare (se avsnitt 6.1) 
eftersom de är den kundgruppen där tryckknappar fått störst fokus av de ingående 
komponenterna, jämfört med andra slutkunder såsom OEM:er (Lundbom, 2015). Urvalen i 
fallstudie ska väljas för att de är intressanta, det kan handla om extremer, ”skolboksexempel” eller 
intressanta möjligheter (Eisenhardt och Graebner, 2007). 

Ett antal befintliga kunder till ABB valdes ut efter godkännande från svenska försäljningschefen, 
medan begäran om vissa avslogs. Vidare hittades två stycken panelbyggare som inte var kunder 
till ABB. Dessa lokaliserades med hjälp av branschregister respektive efter ett tips från en annan 
intervjuad. Intervjuprotokollet vid dessa intervjuer byggde till stor del på forskningen kring 
industriellt köpbeteende exempelvis kring beslutsfattarna är, vilka märkespreferenser finns, är det 
ett repetitivt köp. Att antalet blev fem var återigen på grund av att forskarna upplevde sig ha nått 
empirisk mättnad, svaren konvergerade tydligt. Intervjuerna varade i cirka en timme och samtliga 
skedde vid företagens produktionsanläggningar, som forskarna blev introducerade för. 
Intervjupersonerna var i samtliga fall de som var ytterst ansvariga för inköp, men titlarna 
varierade beroende på bolagens organisation.  

Vid sidan av de fem intervjuer som beskrevs ovan skedde en intervju med ABB:s egen 
panelbyggarenhet LV Systems och ett konsultbolag som gör ritningar för sådana system. LV 
Systems exkluderades på grund av att bolagets inköpsbeslut grundar sig i att det är just ett ABB-
bolag. Konsultbolaget exkluderades i empirin för att det inte ville ställa upp på en fullständig 
intervju utan enbart ville ge några korta svar per telefon. Dock var det inget i dessa svar som 
utmärkte sig från övriga intervjuade.  
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3.2.3.7 Granskning av interna dokument och branschrapporter 
De studier och rapporter som valdes för granskning var de som ansågs fylla de tomrum av 
produkt- och marknadsinformation som fanns efter litteraturstudie samt semi- och 
ostrukturerade intervjuer med anställda hos ABB. Forskarna hade för avsikt att enbart granska 
sådana rapporter som används av anställda officiellt och där tillförlitliga källor kunde förmedlas.  

Rapporterna som främst användes var en marknadsundersökning (”Results from Voice of the 
Customer”), en affärsplan för kontrollprodukter (”Product Line Strategy Pilot Devices 2014-
2018”), en övergripande affärsplan för affärsenheten (”LPCP Market driven strategy 2020”) och 
en branschrapport (”Industrial Push-Buttons 2014”). Försäljningsstatistik hämtades främst från 
ABB:s affärssystem Qlikview. Vidare undersökte forskarna produktkatalogerna från samtliga av 
de stora tillverkarna för att se hur marknadsföringsmaterialet skiljde sig mellan de olika företagen. 
För att samla in produktinformation och jämföra ABB:s kunderbjudande med konkurrenternas 
granskades också leverantörernas hemsidor. Dessa hemsidor granskades också för att intyga 
äktheten i intervjuobjektens synpunkter om andra fabrikats produkter. Forskarna undersökte 
främst konkurrenternas produkters tekniska prestanda och hur konkurrenterna kommunicerade 
sina produkter mot kunderna.  

3.2.4 Dataanalys 
Att analysera data är hjärtat i teoribyggandet från en fallstudie, men är samtidigt den svåraste 
delen (Eisenhardt, 1989). Den första delen i dataanalysen var att använda kodning av transkripten 
från intervjuerna. Kodning medger att kvalitativ data kan bli separerad, sammanställd och 
organiserad genom att bryta ned datan till jämförbara segment (Collis och Hussey, 2014). Inom 
de kategorier av intervjufrågorna, som tagits fram med utgångspunkt i litteraturstudien, kodades 
svaren inom varje kategori selektivt och relaterades systematiskt till varandra med en följd av att 
vissa koddelar flyttades mellan kategorierna för att fylla i de kategorier där de passade bäst utifrån 
litteraturstudien och resterande intervjuer. Forskarna valde denna typ av selektiv kodning 
eftersom den enligt Collis och Hussey (2014) allra tydligast ramar in stora mängder data för att 
göra den mer förståelig.  

Utbytet från kodningen blev mängder av koddelarna som grupperades i teman som blev mer och 
mer konceptuella längs med kodningen. För att undvika att bli påverkade av tidigare kunskap 
eller förståelse så fokuserade forskarna på att koda transkripten var för sig och gick sedan 
gemensamt igenom koddelarna från varje intervju och observation, vilket är en vanlig metod 
inom kvalitativ forskning för att undvika partiskhet (Collis och Hussey, 2014). De uppkomna 
temana analyserades utifrån den litteraturstudie som gjorts och forskarna kunde då hitta mönster 
utifrån avslöjande länkar och relationer. Det faktum att mönster valdes ut utifrån flera intervjuer 
gör att validiteten i studien ökas eftersom påverkan av intervjuobjektens personliga åsikter 
minskas (Collis och Hussey, 2014). Studiens uppkomna mönster presenteras under avsnittet 7 
Analys. 

3.3 Validitet och tillförlitlighet 
För att mäta kvalitet inom socialvetenskapen brukar normalt två olika test användas, validitet och 
tillförlitlighet (Yin, 2003). En övergripande sammanfattning av samtliga validitetsbegrepp är ”den 
utsträckning som ett mått undersöker vad forskaren har för avsikt att det ska undersöka” (Collis 
& Hussey, 2014). Stringensen i en fallstudie testas vanligtvis med följande mått: intern validitet, 
begreppsvaliditet, extern validitet och tillförlitlighet (Gibbert, Ruigrok, & Wicki, 2008). Intern 
validitet användas endast vid förklarande eller kausala fallstudier, och behandlar studien kan 
påvisa att en händelse leder till en annan. Begreppsvaliditet behandlar huruvida forskarna 
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identifierar de rätta operativa måtten för de koncept som studeras. Extern validitet definierar 
domänen till vilken studiens upptäckter kan generaliseras. Tillförlitligheten visar att om studien, 
exempelvis med metoder, återupprepas genereras samma resultat (Yin, 2003).   

Begreppsvaliditeten i en studie kan ökas genom på flera sätt. Två metoder som användes i detta 
forskningsarbete, i linje med rekommendation av Yin (2003), var att använda flera olika metoder 
för datainsamling och att låta nyckelpersoner läsa igenom utkastversioner av fallstudien. Som 
beskrivet tidigare används en kombination av semistrukturerade intervjuer, ostrukturerade 
intervjuer och genomgång av interna dokument. Under de 20 veckor som forskningsprojektet 
pågick fick uppdragsgivaren på ABB läsa igenom fallstudien för att bedöma rimligheten i 
upptäckterna. Intern validitet, eller inre validitet, handlar om att forskarna måste kunna påvisa att 
variabel X verkligen berodde på Y, och inte variabel Z (Yin, 2003). Detta är ett i synnerhet stort 
problem i fallstudier med tanke på den rika kontexten (Yin, 2003). Den interna validiteten 
bemöttes i huvudsak i detta arbete genom att addera ännu ett led efter distributörskedjan, det vill 
säga att även de som använder tryckknappar för installation intervjuades.   

Extern validitet, eller generaliserbarhet, kan ökas genom att forskarna skapar sig en god förståelse 
för ämnet och fenomenet (Yin, 2003). Den externa validiteten i denna studie stärktes i huvudsak 
med hjälp av litteraturstudien, de många ostrukturerade intervjuerna med ABB-personal och 
studierna av interna dokument.  

Det har funnits en åsikt att det inte går att generalisera från en fallstudie eftersom urvalet är litet 
och normalt inte slumpmässigt gjort (Eisenhardt och Graebner, 2007). Ett svar till detta är att 
målet är att utveckla teori och inte testa teori. Således kan ett teoretiskt urval göras och inte ett 
stratifierat eller slumpmässigt (Eisenhardt och Graebner, 2007). Målet med en fallstudie är inte att 
representera en viss population och testa teorier, som i en kvantitativ studie, utan att bygga teori 
(Eisenhardt och Graebner, 2007). Därför kan urvalet göras för att de är teoretiskt intressant 
snarare än slumpmässigt (Eisenhardt och Graebner, 2007). I det här arbetet användes i stor 
utsträckning urvalsmetoden att välja motpolsfall som nämnts tidigare. Exempelvis den svenska 
och den engelska distributörsmarknaden och de kunder som bara köpte tryckknappar från ABB 
och de kunder som inte köpte något alls. Gioia, Corley och Hamilton (2013) skriver vidare att det 
visst är möjligt att generalisera från enskilda fallstudier om de genererade koncepten 
uppenbarligen har relevans i andra sammanhang. Det är också viktigt att göra skillnad mellan 
statistisk generalisering och analytisk generalisering. Analytisk generalisering är en separat process 
från statistisk generalisering i den bemärkelsen att den generaliserar från empiriska observationer 
till teori, snarare än utifrån en population. (Gibbert, Ruigrok & Wicki, 2008). 

Tillförlitligheten i en studie kan ökas på flera sätt. Gibbert, Ruigrok och Wicki (2008) uttrycker att 
tillförlitligheten i en studie kan beskrivas genom transparens och replikering. Transparensen kan 
ökas genom att exempelvis göra noggrann dokumentering och förtydliga forskningsprocedurerna. 
I en fallstudie är ett så kallat fallstudieprotokoll rekommenderat, vilket ska beskriva hela 
processen noggrannt. För att uppnå replikering föreslås forskaren upprätta en fallstudiedatabas 
som ska inkludera samtliga anteckningar, dokument och berättelser så att de på ett enkelt sätt kan 
hämtas av andra forskare (Gibbert, Ruigrok & Wicki, 2008). Samtliga intervjuer dokumenterades 
genom att spelas in och sedan transkriberas. En databas (i molntjänsten Dropbox) etablerades 
med samtliga dokument som erhölls från ABB. En sak som gör att tillförlitligheten i projekten 
kan argumenteras minskas är det faktum att en stor del av den interna informationen var 
konfidentiell. Om forskare skulle vilja återskapa samma studie skulle den behöva tillgång till 
liknande information från företag, vilket i många fall kan vara svårt.  
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3.4 Etiska aspekter 
För att forskarna skulle få bedriva studien för ABB, var de tvungna att skriva på ett sekretessavtal 
där de försäkrade att ingen känslig information skulle distribueras till en tredje part. Som riktlinjer 
följde forskarna de rekommendationer om etiska aspekter som sammanställts av Bell och Bryman 
(2007). Detta vägledde forskarna främst vid de intervjuer som utfördes både internt på ABB och 
externt. En första aspekt ur dessa rekommendationer var att tydligt kommunicera syftet med 
forskningen och att projektet var sponsrat av ABB och bedrevs som ett examensarbete på KTH. 
Forskarna är medvetna om att enbart nämna det ena eller det andra hade kunnat ändra 
dynamiken och svaren i intervjuerna, men transparensen och ärligheten premierades. Samtidigt 
märktes att flera av de intervjuade organisationerna visade en uppskattning till forskningens syfte, 
eftersom deras röst som kund till ABB lyftes fram i ett nytt forum. I samtliga fall ställde 
intervjuobjekten upp utan övertalning, även om forskarna fick anpassa tidslängden på 
intervjuerna efter rådande omständigheter.  

Forskarna valde att inte skriva ut namnen på de externa personerna och företagen i rapporten, 
utan bara titel och en benämning, eftersom de ansåg att det inte skulle tillföra studien ökad 
tillförlitlighet och att det var oklart huruvida angivandet skulle vara i strid med gällande 
sekretessavtal eller inte. Med tanke på kontextens vikt i en kvalitativ studie var en beskrivning av 
varje deltagande företag dock inkluderat.  Vidare valde forskarna att lämna all känslig statistik från 
de intervjuades organisationer konfidentiell, även om vissa gav tillåtelse att använda denna, för att 
skapa en bättre jämförbarhet. Samtliga intervjuer spelades in, men detta först efter medgivande 
från den intervjuade. 
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4 ABB Group 
I detta avsnitt beskrivs kortfattat det företag inom vilket fallstudien utförts för att sätta in läsaren i ett 
sammanhang och att bättre förstå forskningsobjektet.  

ABB är ett världsledande kraft- och automationsbolag som grundades 1988 som en 
sammanslagning mellan schweiziska Brown Boveri Company och svenska ASEA. I dag har 
koncernen cirka 145 000 anställda och intäkterna under 2014 uppgick till 40 miljarder dollar. ABB 
har närvaro i över 100 länder. Huvudkontoret ligger i Zürich efter sammanslagningen och vd är 
sedan 2013 Ulrich Spiesshofer.  Bolagets vision är: 

”Som ett av världens ledande teknikföretag hjälper vi våra energi och industrikunder att använda elkraft på ett 
effektivt sätt, öka produktiviteten och minska miljöpåverkan på ett hållbart sätt.” 

ABB är uppdelat på fem divisioner: Power Products, Power System, Discrete Automation and 
Motion, Low Voltage Products och Process Automation. Sett till omsättningen är divisionerna 
ungefär lika stora. Power Products tillverkar produkter inom hög- och mellanspänning som till 
exempel kraftöverföringsprodukter. Power Systems levererar nyckelfärdiga system och service för 
transmissions- och distributionsnät samt till kraftanläggningar. Discrete Automation and Motion 
tillverkar bland en rad produkter robotar, PLC:er och laddningsstationer. Process Automation 
ansvarar för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och produktsäljstöd för 
automationsprodukter för styrning och övervakning. Divisionen Low Voltage Products and 
Systems har ett väldigt brett produktutbud men kan sammanfattas i att produkterna 
sammankopplar, skyddar, kontrollerar och mäter ett stort utbud av elektriska installationer, 
inkapslingar, växlar (ABB, 2013).  Denna studie utfördes på divisionen Low Voltage Products 
och affärsenheten Control Products.  

4.1 Control Products 
Control Products är en av Low Voltage Products sex affärsenheter. Control Products erbjuder 
kontaktorer, mjukstartare, ljusbågsvakter, maskinsäkerhetsprodukter och service. Control 
Products har tillverkning på fem platser världen över: Västerås, Malmö och Kungsbacka i Sverige, 
Rakovski i Bulgarien, Bangalore i Indien och Xinhui i Kina. Control Products har en chef med 
titeln Local Business Unit Manager. Under denna är affärsenheten uppdelad på fem områden: 
Product Management, forskning och utveckling, produktion, Jokab och kvalitet. Jokab är ett 
företag som förvärvades för ett antal år sedan och fungerar nu som en egen enhet. Produkterna 
säljs genom ABB:s lokala försäljningsorganisationer för Low Voltage Products i de länder som 
divisionen är verksam i. Förnyelsebar energi är ett fokus som Control Products haft under senare 
år, där affärsenheten fokuserat mot exempelvis vind- och vattenkraft (ABB, 2014a).  
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5 Empiri 
I detta kapitel presenteras marknaden och resultatet av de intervjuer som forskarna utförde med distributörer och 
slutkunder. 

5.1 Marknad 

5.1.1 Produkter 
En tryckknapp definieras som en fullständig sammansättning av ett trycke, en hållare och ett 
elektriskt kontaktblock. Bland knapparna innefattas upplysta, icke-upplysta, nödstopp, 
svamptrycken, joysticks och potentiometrar. Höljet är normalt gjort av en adapter som 
sammansätter knappen och kontaktblocket. Kontaktblocket innehåller normalt en 
kontaktterminal för kablar (IHS, 2014). 

En tryckknapp kopplas till en strömkrets och ger omkopplingsmöjlighet för denna krets. 
Vanligtvis används tryckknappen för att antingen sluta eller öppna den elektriska kretsen när 
operatören begagnar tryckknappen. Den 
öppna eller slutna strömkretsen används 
för att styra en del av en maskin eller 
process (Sjölund, 2015). 

ABB erbjuder sina tryckknappar i 
produktkategorin Pilot Devices, som även 
innefattar kontrollampor, signaltorn och 
tillbehör till dessa produkter. Inom denna 
produktkategori är tryckknapparna indelade 
i två olika serier, Modular Range och 
Compact Range. Den första serien syftar till 
att kunna erbjuda kunderna ett brett och 
flexibelt urval av tryckknappar, medan den senare går ut på att istället erbjuda låg kostnad och 
enkelhet. I praktiken så består de tryckknappar som tillhör Modular Range av flera komponenter 
som monteras ihop av kunden, medan den andra serien erbjuder tryckknappar som består av en 
enda komponent som inkluderar trycke, kontaktblock och hölje  (ABB, 2014b). ABB erbjuder en 
mängd olika artiklar inom kategorin tryckknappar eftersom det finns många olika variationer, så 
som funktion, färg, storlek och maximal ström. Även håldiametern kan skilja mellan olika 
tryckknappar, men diametern 22 millimeter blir allt mer standardiserad (Sjölund, 2015).  

5.1.1.1 Skillnader mellan fabrikat 
Enligt tillfrågade ABB-anställda i denna studie, främst försäljare och produktchefer, är det svårt 
att säga vad som särskiljer ABB:s tryckknappar mot konkurrerande fabrikat. Rent tekniskt 
erbjuder flera konkurrenter likvärdiga produkter (Sjölund, 2015). De punkter där produkterna 
skiljer sig är till exempel sätt att montera och det material produkten är uppbyggd av (Lundbom, 
2015). Flera konkurrenter har en liknande indelning i produktkategorier som ABB har, det vill 
säga en modell för snabb montering och med möjlighet till modularisering (Sjölund, 2015). 

I övrigt kan det tilläggas att marknadsledaren Schneider erbjuder ett stort produktutbud och 
fullständiga funktioner, Siemens erbjuder två typer av produktserier som påminner om ABB:s, 
Eaton har en modern design samt att både Rockwell och Idec erbjuder mycket stora 
produktutbud (ABB, 2014b). 

Figur 11: Exempel på tryckknappar från Modular Range (till vänster) och  
Compact Range (till höger) 
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5.1.2 Kunder 
ABB:s tryckknappar används på många platser där det finns behov av en mekanism för att styra 
eller kontrollera en maskin eller process, till exempel i en byggnads elcentraler eller på maskiner. 
Tryckknapparna tar sig på olika sätt till dess slutanvändare, det kan exempelvis ske via OEM:er 

som bygger maskiner som sedan 
säljs till slutanvändaren eller via 
distributörer som säljer 
tryckknapparna till en 
serviceinstallatör som byter ut en 
befintlig tryckknapp hos 
slutanvändaren. Distributörer 
säljer även till samtliga typer av 
kunder som ABB har 
direktförsäljning till, alltså OEM, 
panelbyggare och 
systemintegratörer. 

Figur 12 visar de 
marknadskanaler som används 
för att få tryckknapparna till 
slutanvändaren.  Från den 
tillverkande fabriken säljs 

tryckknapparna antingen till distributörer eller till de lokala ABB-kontoren runtom i världen. 
Därefter säljs tryckknapparna antingen direkt till slutanvändarna eller ABB:s slutkunder. Det går 
att dela in slutkunderna för tryckknappar i tre segment: panelbyggare, OEM:er och 
systemintegratörer (Lundbom, 2015). 

 Panelbyggare 
Företag som tillverkar elektriska paneler som är komponenter i elförsörjningssystem 
avsedda att styra eller övervaka till exempel maskiner eller elmotorer. Skiljer sig från 
OEM:er genom att de i huvudsak bygger unika produkter beroende på slutanvändarnas 
krav. 

 OEM:er 
Framförallt maskintillverkare som producerar produkter som säljs till slutanvändare direkt 
eller via återförsäljare. Ett exempel på OEM:er är en lift- eller bensinpumpstillverkare. 

 Systemintegratörer 
Består av företag som kombinerar flera olika komponenter till helt fungerande system, 
exempelvis genom att utforma automatiska celler inom den tillverkande industrin. 

Det finns även två ytterligare kundgrupper som är värda att nämna även om de inte står för 
de största inköpen sett till volym. Den ena är när exempelvis en serviceinstallatör eller 
elektriker köper tryckknappar och monterar de hos en kund i syfte att byta ut en trasig knapp. 
Sådana kunder kallas för MRO hos ABB (eng. Maintenance, Reparation, Operation) 
(Lundbom, 2015). Det finns även en grupp köpare som kallas EDE (eng. Electrical Design 
Engineers) och den består av designers och konstruktörer som vanligtvis arbetar hos något i 
de tre segmenten ovan (Tyler, 2015).  
 

Figur 12: ABB:s illustration över marknadskanaler (Axelsson, 2015) 
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5.1.3 Konkurrenter 
På tryckknappsmarknaden så finns det tillverkare över hela världen. De största aktörerna är 
franska Schneider Electric, tyska Siemens och amerikanska Rockwell Automation som 
tillsammans stod för cirka 40 procent av försäljningen under 2013 (IHS, 2014). ABB är världens 
åttonde största tillverkare (IHS, 2014). Från 2013 till 2018 förväntas marknaden växa från 1,2 
miljarder dollar till cirka 1,3 miljarder dollar 2018, motsvarande en årlig tillväxttakt på två procent 
(IHS, 2014). 

Även om de olika tillverkarnas tryckknappar är tekniskt likvärdiga, har de olika bolagen något 
olika fokus i deras erbjudanden. Till exempel har Schneider Electric fokus på säkerhet, 
energieffektivitet och smarta elnät; Siemens fokuserar på sjukvård, industri och infrastruktur; och 
ABB har fokus på högspänning och lågspänning, motorer och drivlinor samt industrirobotar 
(ABB, 2014a). Gällande de berörda marknaderna i denna studie har ABB en betydligt större 
marknadsandel i Sverige än den globala totalmarknaden för 2013. Marknadsandelen i Sverige är 
cirka fem gånger större än den i Storbritannien. Andelen av försäljningen som sker via 
distributörer i Storbritannien är väsentligt mycket större än i Sverige.  

5.2 Distributörer 

5.2.1 Bakgrund  
Baserat på intervjuer med ABB-personal kommer även viss bakgrund ges gällande det interna 
perspektivet på företagets distributörsförsäljning. De fyra svenska distributörerna kommer att 
benämnas Distributör A, B, C och D, medan de brittiska distributörerna kommer benämnas som 
Distributör 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7. 

På den svenska marknaden dominerar fyra storföretag (Wilhelmsson, 2015): Distributör A, 
Distributör B, Distributör C och Distributör D. Distributör A:s huvudsakliga verksamhet är i 
Norden men bolaget är även verksamt i Estland, Polen och Ryssland. Bolaget har ett 90-tal 
butiker fördelade över hela Sverige (Distributör A). Distributör B tillhör i dag en stor europeisk 
distributörkoncern. Bolaget har 48 butiker i Sverige (Distributör B). Distributör C i Sverige tillhör 
en global koncern, som även det är en av världens största distributörkoncerner. I Sverige har 
Distributör C 63 butiker (Distributör C, 2015). Distributör D Sverige tillhör en internationell 
koncern, som är ett företag verksamt i norra Europa, och har 48 butiker i Sverige. (Distributör D, 
2015). Innan butikshandelns framväxt gick det till så att kunderna kom till en ”lucka” där de 
köpte produkterna, men i dag liknar handeln en vanlig detaljhandelsbutik, dock med undantaget 
att privatkunder inte får handla hos en grossist (Wilhelmsson, 2015). De svenska distributörernas 
verksamheter kan beskrivas som att de dels handlar om försäljning i butikerna och försäljning via 
icke-fysiska kanaler, det vill säga genom telefon, mejl, webbutik, EDI – när affärssystemen är 
ihopkopplade - eller applikationer i smarta telefoner. Mellan 15-30 procent av handeln för dessa 
distributörer sker i butik, medan den resterande andelen är över internet i någon utsträckning. 
För industriprodukter, en kategori där ABB:s tryckknappar finns, är försäljningsandelen i butik 
generellt ännu lägre (Wilhelmsson, 2015). Enligt en svensk försäljningschef på ABB har en trend 
varit att distributörerna utökat sina erbjudanden under de senaste åren, exempelvis genom att 
även sälja yrkeskläder (Wilhelmsson, 2015). De svenska distributörerna har även gått mot att 
erbjuda mer systemlösningar, de vill kunna erbjuda allt som kan lösa kundernas problem. Tanken 
från distributörernas sida är då, enligt försäljningschefen på ABB: ”vilken kund och vilken 
leverantör kan jag tjäna mest pengar på?”. Det handlar således inte i särskilt stor utsträckning om 
att erbjuda komponenter från ett och samma fabrikat (Wilhelmsson, 2015).  
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De svenska distributörerna klassificerar normalt sina leverantörer baserat på lönsamheten i 
relationen, i exempelvis A, B och C-leverantörer ned på nivå av produktkategori. Enligt den 
svenska försäljningschefen är bonus en viktig aspekt i distributörernas verksamheter. Den 
svenska försäljningschefen beskrev de svenska distributörerna som relativt centraliserade där 
butikerna har liten makt att styra över exempelvis sortiment. En tumregel är att om en produkt 
inte finns på centrallagren ska det heller inte få finnas i butikerna (Wilhelmsson, 2015). Den 
svenska försäljningschefen ombads beskriva sin syn på distributörsförsäljningen av tryckknappar: 

”Egentligen har ABB rätt förutsättningar, rätt pris och rätt kvalitet. Vi slår ju dock i underläge för den här 
produktkategorin. Vi har fått ut produkterna i butik men det blir inte riktigt något snurr, korsreferenslistor 
skulle vara ett bra verktyg. Det man skulle behöva göra är att slussa över våra OEM-kunder till att bli 
grossistkunder för att få en hävstångseffekt. Det gäller även att skapa åtagande hos grossisten, men det är en trög 
process. Det kan vara svårt att få butikspersonalen att våga rekommendera ett annat fabrikat” (Wilhelmsson, 
2015). 

ABB anser att de värdeskapande aktiviteterna som grossisterna bistår med bland annat är 
följande: bedriva internethandel, fungera som en stor förlängd säljkår och sköta kundkontakt 
(Wilhelmsosn, 2015). 

Den brittiska distributörsmarknaden är betydligt mer fragmenterad än den svenska 
distributörsmarknaden. Det finns ett antal kedjor likt på den svenska marknaden, bland annat är 
både Distributör C och Distributör B:s koncern närvarande, men det finns också ett stort antal 
med mindre distributörer som antingen endast består av en enskild butik eller av ett fåtal. Av de 
distributörer som undersökts i denna studie består Distributör 1 av fem butiker och Distributör 2 
av totalt fyra butiker. Distributör 3 och Distributör 4 ingår i en kedja. Distributör 5 ingår även 
den i en kedja som i sin tur ägs av ett holdingbolag. Distributör 6 har endast en försäljningslokal, 
men bolaget har en nationell räckvidd i och med deras elektroniska försäljningskanaler och 
telefon. Distributör 5 och Distributör 7 har båda endast en lokal som verksamheten utgår ifrån. 
På den brittiska marknaden har den lokala försäljningsorganisationen delat upp distributörerna i 
tre kategorier: industriella distributörer (eng. industrial distributors), grossister (eng. wholesalers) 
och kataloghus (eng. catalogue houses). En industriell distributör är i sammanhanget den mest 
specialiserade och kan ofta vara inriktade mot ett visst sortiment, exempelvis automation och 
kontrollprodukter. Normalt har de industriella distributörerna ingen butik, utan på sin höjd en 
handelsdisk där kunden antingen kan komma och hämta upp varor eller köpa direkt. Grossisterna 
är de som i sin verksamhet mest liknar de svenska distributörerna. Deras butiker kan likna stora 
varuhus, som i Sverige, där kunden kan gå in och plocka från hyllan vad denne vill ha. 
Grossisterna har normalt ett brett produktutbud men en lägre grad av specialisering än vad de 
industriella distributörerna har. Ett kataloghus liknar en grossist i den bemärkelsen att de har ett 
brett produktutbud. Till ett kataloghus lägger kunderna beställningarna vanligtvis via webb, 
telefon eller mejl (Tyler, 2015).   

ABB säljer produkter till samtliga av de olika kategorierna av distributörer i Storbritannien (Tyler, 
2015). I denna studie omfattas endast industriella distributörer eftersom de skiljer sig mest från de 
svenska distributörerna, och var därav intressanta att undersökas i en fallstudie av de 
motiveringar som ges i metodavsnittet. 

Resultaten nedan baseras på en så kallad induktiv innehållsanalys från 11 transkriberade intervjuer 
och observationsstudier och ostrukturerade intervjuer i butiker. Initialt etablerades sex 
övergripande kategorier som baserades på intervjuprotokollets delar: organisation och strategi, 
leverantörsrelationer, försäljnings- och marknadsföringsprocessen, produkter samt trender. Som beskrivits i 
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metodavsnittet baserades dessa kategorier på forskningen kring industriellt köpbeteende, 
industriella distributörer och marknadsföring av standardiserade produkter. Intervjuprotokollen 
går att finna i Appendix. 

5.2.2 Organisation och strategier 

5.2.2.1 Sverige 
En övergripande bild som gavs av intervjuerna med de svenska distributörerna var att deras 
organisationer och strategier har flera likheter. Från studien växte fyra teman fram: 

 Otydlig differentiering 
 Breda sortiment 
 Olika grad av centralisering 
 Internetförsäljning 
 Snabba leveranser 

Otydlig differentiering 

De fyra största svenska distributörerna erbjuder försäljning från mellan 47-90 butiker vardera 
runtom i Sverige och tillhandahåller även internethandel med leveranser över hela landet 
(Wilhelmsson, 2015). Gällande sätt differentiera sig gavs en något tvetydig bild. Distributör B, 
Distributör D och Distributör C uppgav samtliga att styrkor ligger i teknisk kompetens i någon 
utsträckning. Distributör B och Distributör D sade det i generella termer och Distributör C 
uppgav att företaget är starkt inom förnyelsebar energi. Samtidigt sade Distributör D att företaget 
breddat sitt utbud för att ”kunna leverera hela kakan”. Distributör A däremot uppgav att den största 
styrkan är produktbredden: 

”Tack vare vår bredd får vi även korsförsäljning, det vill säga att kunder från ett segment köper produkter som är 
riktade mot ett annat segment” (Distributör A).   

Samtliga av de fyra distributörerna framhöll deras närhet till kunden som en styrka. Detta ter sig 
bland annat i form av att vissa kunder använder butikerna som mer än bara en handelsplats: 

”Tittar man på vårt erbjudande i butikskanalen når vi främst små och medelstora företag som använder oss som 
lager, kontor och fikarum” (Distributör B). 

Snabba leveranser var ett ämne som behandlades av samtliga distributörer. Att kunna leverera till 
kund senast dagen efter beställning tycks i dag vara en hygienfaktor. Leverans under samma dag 
tillhandahöll bland annat Distributör C och Distributör D om beställning sker före en viss tid. 
Distributör D har arbetat för att ytterligare öka kundvärdet med hjälp av leveranser: 

”I Malmö provtestade vi ett koncept som heter fast box. Om inköpta produkter får plats i en viss låda så sker 
direktleverans inom några timmar till arbetsplatsen, mot en extra kostnad” (Distributör D). 

Breda sortiment 

De svenska distributörerna har samtliga breda produktsortiment och säljer till kunder från många 
olika industrier som till exempel bygg, el och industri. En viss form av differentiering beskrevs 
emellertid: 

”Vårt ena varumärke är inriktat mot eftermarknad inom fastighet, elnät och industri, medan vårt andra 
varumärke har fokus mot stora installatörer och offentlig förvaltning” (Distributör C). 
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Distributör A och Distributör D uppgav att de under senare år breddat sina produktsortiment.  

Olika grad av centralisering 

För Distributör A är varje enskild butik i teorin självstyrande gällande sortimentet, eftersom 
”butikerna äger sortimentet helt och hållet”. Beslut i företaget sker annars antingen på central nivå eller i 
något av de åtta regionkontoren som finns i Sverige. De övriga kedjorna använder sig av så 
kallade bassortiment, vilket är ett antal produkter som måste finnas i varje butik. Utöver dessa 
kan sortimentet anpassas efter vad ansvariga i de enskilda butikerna anser vara lämpligt baserat på 
rådande efterfrågan. Självstyrandet begränsas dock av andra faktorer så som att butikerna ska 
efterlikna varandra.  

”Många av våra kunder är mobila så vi försöker få våra butiker att se likadana ut” (Distributör A). 

Samtliga av kedjorna tillåter de enskilda butikerna att bestämma i viss utsträckning gällande 
marknadsföringskampanjer och marknadsföringsmaterial. Stora kampanjer initieras ofta centralt 
och då får inte lokala kampanjer vara i konflikt med dessa, beskrev samtliga distributörer. Detta 
skulle exempelvis kunna vara att en lokal butikschef väljer att utföra en kampanj på tryckknappar 
för ett visst fabrikat, men på central nivå har det initierats en kampanj av tryckknappar för ett 
annat fabrikat. 

Internetförsäljning 

Något som tydliggjordes var att internetförsäljning ligger högt upp på distributörernas agenda. 
Samtliga erbjuder försäljning på internet och genom mobilapplikationer. I vilken utsträckning 
kunderna handlar på respektive internetsida tycktes skilja sig. Distributör D sade att omkring 40 
procent av deras totala försäljning i Sverige sker via internet, medan motsvarande siffra för 
Distributör A och Distributör C var 50 respektive 20 procent. Distributör A beskrev kommande 
satsningar på internetförsäljningen: 

”Vi har satsat mycket resurser på en ny webbutik som ska lanseras under året och vi uppgraderar våra interna 
system för att klara en ökad elektronisk handel” (Distributör A). 

Distributör B valde att inte uppge storleken på internetförsäljningen.    

5.2.2.2 Storbritannien 
För kategorin organisation och strategi framkom följande teman efter intervjuer med de brittiska 
distributörscheferna: 

 Hög decentralisering 
 Lokalt förankrade 
 Inriktade på olika kundsegment 
 Fokus på helhetslösningar 
 Service 

Hög decentralisering 

Samtliga av de sju intervjuade distributörerna beskrev sig som decentraliserade organisationer, 
även de som ingick i större distributörskedjor. Två av distributörerna var självständiga företag, 
bestående av endast en butik, medan övriga ingick i kedjor med mindre än tio butiker i varje. Hos 
Distributör 1 hanterades den huvudsakliga marknadsföringen centralt, men hos de övriga hade 
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butikerna huvudansvar över sortiment och marknadsföring. Distributör 4 beskrev fördelen med 
att ingå i ett stort företag samtidigt som en hög grad av självstyrande kunde bibehållas: 

”Samtliga butiker är oberoende intäktsställen. Det ger oss det bästa av två världar: internationell back-up och ett 
stort kontaktnät men samtidigt full kontroll att driva vår egen affär” (Distributör 4). 

Lokalt förankrade 

Ett tydligt mönster som framkom bland de brittiska distributörerna är att de säljer till kunder 
inom distinkta geografiska områden. Kunderna finns normalt inom en stad eller en region av 
Storbritannien. Samtidigt som den geografiska närheten beskrevs som en viktig framgångsfaktor 
framhölls det av andra som en barriär för expansion. 

”Distributör 2 är en lokalt förankrad industriell distributör som arbetar mycket i projektform. Vår huvudsakliga 
verksamhet finns i Midlands” (Distributör 2).  

”Vi har tidigare gjort försök att etablera oss nationellt, men det är svårt utan lokal förankring och kontaktnät” 
(Distributör 4). 

Inriktade på olika kundsegment 

De olika kunderna som distributörerna säljer till benämndes med något olika namn, men 
gemensamt för alla var de var inriktade på någon eller några av kundgrupperna OEM:er, 
panelbyggare, systemintegratörer eller MRO. Det segment som nämndes av flest och som var det 
största segmentet var panelbyggare. Distributör 2 uppskattade att 50 procent av sin omsättning 
gick till panelbyggare och 25 procent till OEM:er, medan Distributör 5 beskrev att två tredjedelar 
av försäljningen gick till panelbyggare. Distributör 5 beskrev fördelen med kundgruppen och att 
ha en leverantör som ABB som partner i sammanhanget. 

”En tydlig målgrupp är panelbyggare. Till dem kan man sälja hela lösningar, och då kan ABB erbjuda allt vad 
de behöver” (Distributör 5). 

Distributör 6 förklarade att det nyligen inlett ett projekt där företaget ska satsa på ännu mer 
nischade segment, till att börja med järnvägsindustrin. Om detta skulle falla väl ut kommer fler 
industrier omfattas av liknande satsningar. 

Fokus på helhetslösningar 

Majoriteten av distributörerna beskrev hur de försöker sälja in paketlösningar till sina kunder. Till 
exempel hade Distributör 3 efter en omorganisation breddat sitt produktutbud för att kunna 
leverera systemlösningar till sina kunder. För att kunna vägleda kunden om sådana 
systemlösningar hade distributörerna utvecklat en god teknisk kunskapsnivå, vilket porträtterades 
av Distributör 7: 

”Att inte ha en produktkatalog är en del av vår strategi. Vi vill ta fram och erbjuda helhetslösningar åt 
kunderna. Vi skulle förlora kunder om vi erbjöd kataloger, broschyrer eller valguider. Vi vill enbart ha 
katalogerna för oss själva” (Distributör 7). 

Service 

Tillsammans med fokus på helhetslösningar ansågs service vara en väsentlig del av 
distributörernas verksamheter. Distributör 3 nämnde att den differentierar sig genom att anställa 
rätt folk. Distributör 2 sade att kunderna ska kunna stanna till vid butiken och få hjälp med allt de 
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behöver, varför den valt att ha ett stort lager. Distributör 6 beskrev sin största konkurrensfördel 
som: 

”Service, service, service! Många säger att de har bra service, men vi menar det verkligen. Vår personal är 
fantastiskt kunnig. Vi svarar på våra kunders mejl inom en timme och levererar kostnadsfritt dagen efter 
beställning” (Distributör 6). 

Att kunna erbjuda snabba leveranser som en del av hög service var något som påpekades av flera. 
Distributör 2 hade nyligen investerat för att försäkra servicegraden. 

”Vi har nyligen infört ett nytt IT-system som håller koll på lagernivåerna och det påminner oss när ordertillfällena 
nåtts” (Distributör 2). 

5.2.3 Leverantörsrelationer  

5.2.3.1 Sverige 
Inom ramen för leverantörsrelationer framkom fyra teman från de svenska distributörerna:  

 Kategorisering av leverantörer 
 Adderat värde genom kundkontakt och logistik 
 Förväntningar på leverantören 
 Styrkor och svagheter hos befintliga leverantörer 

Kategorisering av leverantörer 

Samtliga av distributörerna arbetar med en klassificering av sina leverantörer, även om denna 
klassificering ser olika ut. Grundtanken är att de högst klassade leverantörerna är de som ska 
säljas mest. Distributör A beskrev att den leverantör som ger bäst ekonomiska villkor för en viss 
produktkategori är den som får högst klassificering, vilket hos företaget benämns A1. Även 
Distributör C uppgav att de får en bonus av de strategiska leverantörerna, och denna bonus 
förklarades vara en väsentlig del i samarbetet. Det fanns olika sätt hur de strategiska 
leverantörerna framhölls. Hos Distributör C gavs en butiksbonus om rätt fabrikat såldes, och hos 
Distributör D ingår de högst klassade produkterna i ett koncept där dessa marknadsförs mer 
aktivt än andra produkter. Distributör A bedrev den mest aggressiva strategin för att sälja de 
högst klassade leverantörernas produkter: 

”I år har vi startat upp ett systemstöd så att om en säljare registrerar en order med en produkt från en B-
leverantör så får de upp en lista på A1:ans motsvarande produkter som de istället ska försöka sälja” 
(Distributör A). 

Distributör A förklarade att ABB inte klassas som en A1-leverantör för tryckknappar. 

Adderat värde genom kundkontakt och logistik 

Ett tydligt adderat värde som samtliga distributörer ansåg sig bidra med till leverantören är nå ut 
till kunden. Distributör A sade att företaget avlastar leverantören med utbildning, reklamationer 
och teknisk kompetens. Med hjälp av fyra teknikspecialister inom automation ger Distributör A 
avlastning till leverantören, framkom det. Distributör D sade att företaget frigör tid från ABB:s 
säljare och Distributör C beskrev det som att den ”bidrar med support och jobb”.  Det värde som en 
distributör bidrar sammanfattades av Distributör C med: 

”Ser man på vårt distributörsnät så har vi kontakt med kunderna varje dag. ABB mäktar ju inte med all 
kontakt själv” (Distributör C). 
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Lagerhållning uppgavs inte av någon distributör som ett adderat värde för leverantören, snarare 
fanns det tydligt fokus på hög lageromsättningshastighet hos de produkter som ska lagerföras: 

”Vi har järnkoll på vårt rörelsekapital. Produkterna i lagret måste snurra och därför är det viktigt att ABB 
lägger över kunder på distributören” (Distributör D). 

Förväntningar på leverantören 

Ett tydligt kriterium på en bra leverantör, enligt de svenska distributörerna, är att den arbetar 
aktivt på marknaden för att skapa efterfrågan för sina produkter. Detta kan bland annat göras i 
form av gemensamma besök av leverantören och distributören hos en nuvarande eller potentiell 
kund. Distributör A och Distributör C påpekade vikten av en tydlig distributörsstrategi, vilken 
företaget beskrev som när leverantören är tydlig med vilka produkter som tillsammans ska drivas 
mot marknaden: 

”Går vi in i ett samarbete får leverantören inte gå bakom ryggen, exempelvis genom att kontakta en OEM-kund 
på egen hand” (Distributör C). 

 En bra leverantör ska vidare komma på idéer på olika marknadsaktiviteter, påpekade Distributör 
A: 

”Den som kommer till mig med det bästa och mest intressanta förslaget för tillväxt väljer vi att gå med” 
(Distributör A). 

Distributörerna lyfte fram vikten av produktinformation, såsom tekniska specifikationer och 
bilder, eftersom internet blivit en allt viktigare kanal: 

”Att leverera produktdata har blivit en hygienfaktor” (Distributör B).  

På butiksnivå uttrycktes av flera butiksbiträden från samtliga distributörer en önskan om träning 
gällande tryckknappar, eftersom de ansåg sig ha låg kunskap om automationsprodukter, där 
tryckknappar normalt innefattas. Från ett antal butiksbiträden uttrycktes en önskan om mer 
närvaro från leverantörer generellt, exempelvis genom att demonstrera produkter när kunder 
kommer in och äter frukost i butiken. 

Styrkor och svagheter med befintliga leverantörer 

Distributörerna framhöll ett antal brister hos ABB som leverantör och skillnader mellan andra 
leverantörer. I synnerhet jämfördes ABB frekvent med marknadsledaren Schneider på ett antal 
punkter. Distributör A ansåg sig ha en god relation med ABB:s säljstyrka, men tyckte att 
relationen med ABB:s produktchefer var bristfällig i form av att de inte kom med bra idéer på 
marknadsaktiviteter. Distributör C hade liknande åsikter: 

”Generellt har det varit så att ABB kommer vartannat år och bestämmer sig för att satsa, men sedan är det tyst. 
ABB måste visa uthållighet när man arbetar med oss som distributör” (Distributör C). 

Distributör A sade emellertid att samarbetet med ABB blivit bättre sedan ABB börjat dela med 
sig av sina säljcykler, även om distributören ansåg att de fortfarande vill vara mer involverade. 

Marknadsledaren Schneider ansågs vara i synnerhet starkt på att skapa efterfrågan hos kunderna. 
Distributör C framhöll detta men påpekade samtidigt att varken Schneider eller någon annan 
leverantör är bra på visa sig i butikerna. Distributör D exemplifierade skillnaderna: 
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”Schneider har jobbat superhårt på slutkunderna och lyckats skapa stor efterfrågan. Ofta efterfrågar kunderna 
Schneiders produkter eftersom de är föreskrivna i den tekniska dokumentationen” (Distributör D).  

En brist som påpekades av Distributör B, Distributör C och Distributör D var ABB:s leveranser 
av produktdata och dess utformning av hemsidan. Distributör C beskrev ABB:s hemsida som 
”hopplös” i den bemärkelsen att hitta produktinformation, medan Distributör B framhöll 
konsekvenserna av ABB:s bristfälliga leveranser: 

”Vi har stora möjligheter att hantera data på nätet och de leverantörer som är starka här får därmed en större 
genomslagskraft. Här (reds. anm. att leverera produktinformation) har ABB inte riktigt hängt med” 
(Distributör B).     

ABB ansågs inte vara bäst i klassen i klassen gällande att leverera marknadsföringsmaterial. 
Distributör C uttryckte en önskan om förbättring på denna front: 

”Snabbvalslistor är Schneider duktiga på. De har en variant som kan hänga direkt på hyllan och då går det 
snabbt att välja. Man slipper gå ut på internet för att veta vad man behöver. […] Projektörer påverkar man med 
korsreferenslistor och liknande, sådant har heller inte ABB” (Distributör C). 

5.2.3.2 Storbritannien 
För leverantörsrelationer fanns fyra teman för de brittiska distributörerna: 

 Täta samarbetsrelationer med leverantörer 
 Adderat värde genom kundkontakt och teknisk expertis 
 Förväntningar på leverantören 
 Styrkor och svagheter hos befintliga leverantörer 

Täta samarbetsrelationer 

I Storbritannien märktes en tydlig skillnad i relationerna mellan ABB och distributörerna 
beroende på distributörernas storlek. Distributör 5 och Distributör 7 hade ett färre antal 
leverantörer och ABB var en så kallad strategisk partner. Detta innebar i praktiken bland annat att 
de båda distributörerna sade sig ofta försöka övertyga kunden att välja ABB:s produkter. 
Distributör 5 uppskattade vidare att de fick sälja hela ABB:s produktutbud inom deras inriktning, 
vilket den inte fick av Siemens där den endast fick sälja kontrollprodukter. Vidare såg både 
Distributör 7 och Distributör 5 ABB som ett sätt att differentiera sig mot de distributörer som 
företrädesvis sålde andra fabrikat: 

”Väldigt många säljer ju redan Schneider så varför ska vi också göra det?” (Distributör 5). 

De övriga distributörerna hade ett större antal leverantörer av kontrollprodukter, men det fanns 
även här tendenser till att hålla nere antalet.  

”Vi vill inte ha fler leverantörer av tryckknappar, det skulle göra våra kunder förvirrade” (Distributör 1). 

Adderat värde genom kundkontakt och teknisk expertis 

Ett huvudsakligt värde som distributörerna ansågs sig bidra med var kundkontakt och att avlasta 
ABB med support.  

”Vi adderar värde till våra leverantörer genom att de får mer tid till annat samt att vi hjälper till att besvara 
marknadens behov och önskemål” (Distributör 1). 
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Distributör 6 och Distributör 2 påpekade lagerhållning som en annan aspekt, men detta var inget 
som nämndes av övriga. Distributör 6 sade att ett annat adderat värde var att den fördelar stora 
kvantiteter av produkter till mindre kunder. 

Förväntningar på leverantören 

Leveransprecision, framför snabbhet, var något som framhölls av flera distributörer som en viktig 
faktor från leverantörens sida. Enligt Distributör 6 var leveransprecision det allra viktigaste. Att 
leverantören är en lojal partner var även något som beskrevs som viktigt. I detta sammanhang 
nämndes bland annat att leverantören ska kunna vara flexibel gällande leveranser och 
prissättning, om distributören skulle få en ”panikorder”. Att vara en pålitlig partner beskrevs av 
Distributör 2 som avgörande då kunden ska välja fabrikat. 

”De leverantörer vi vet kan vara illojala har vi ingen god relation med. Vi rekommenderar inte våra kunder att 
köpa deras produkter” (Distributör 2). 

Distributör 5 förklarade att ett bra grundpris på produkterna visserligen är viktigt, men också att 
leverantören ska kunna ge stöd gällande priser om Distributör 5 skulle få en viktig order: 

”Pris från leverantören är viktigt, men även flexibilitet gällande priserna” (Distributör 5). 

Styrkor och svagheter hos befintliga leverantörer 

Vad som blev tydligt var att logistik och ordersystem är något som skiljer sig betydligt mellan de 
olika leverantörerna, och dessa faktorer tycktes vara en källa till missnöje. ABB:s ordersystem 
påpekades ha många brister, och ABB har inte instiftat något monetärt incitament att använda 
affärssystemet vilket flera konkurrenter har gjort. 

”ABB:s ordersystem är inte användarvänligt. Produkterna har flera artikelnummer, ordrar plockas inte upp, 
bindestreck och blanksteg gör ordern felaktig, och dessutom får vi ingen rabatt när vi lägger order via ABB:s 
system. Hos Siemens och Schneider har vi en procent rabatt” (Distributör 4). 

Distributör 3, som inte använder ABB:s ordersystem utan istället mejlar eller ringer in order, gav 
följande motivering: 

”Det finns inget incitament att lägga ordrar på ABB:s hemsida. Dessutom är informationen gällande leveranser 
och priser på hemsidan är tvetydig. Det leveransdatum som visas på sidan är inte med säkerhet den faktiska 
dagen då leveranser kommer att ske” (Distributör 4). 

ABB ansågs vara bra på leveranser, men två av distributörerna menade att Siemens var allra bäst i 
den aspekten. Distributör 5 framhöll att de enklare fick stöd av ABB än konkurrenterna då de 
behöver snabba leveranser.        

Flera distributörer vittnade annars om en god relation med ABB, även om de inte var särskilt 
konkreta i sina utryck.  Distributör 3 beskrev ABB som ”mycket ärligare” än Schneider och flera 
beskrev ABB som lättare att samarbeta med generellt jämfört med Siemens och Schneider. 

”Vi har en mycket bra relation med ABB och bolaget tillhandahåller bra teknisk support” (Distributör 7). 

Distributörerna beskrev annars att vissa leverantörer var starkt förknippade med vissa 
produktkategorier på den brittiska marknaden, vilket ofta låg som grund för kundernas köpbeslut. 

”ABB är på den engelska marknaden starkt förknippade med isolatorer och strömbrytare, Siemens med PLC och 
Schneider med tryckknappar. Det är bara så det är” (Distributör 6). 



 

42 
 

”I de fall när tryckknappar specificeras så är det oftast Schneider. Det beror mest på tradition, tror jag” 
(Distributör 2). 

5.2.4 Kunder, försäljning och marknadsföring 
Sju stycken teman om marknaden för tryckknappar, det som här beskrivs med kunder, försäljning 
och marknadsföring, framkom: 

 Olika kundsegment har olika köpbeteenden 
 Butiksförsäljning viktig, men inte för tryckknappar 
 Marknadsanpassade produktutbud 
 Kunskapsbrist hos butikspersonal och -kunder  
 Aktiv styrning mot vissa fabrikat 
 Kundspecifik prissättning 

Butiksförsäljning viktig för distributörerna, men inte för tryckknapparna 

Butiksförsäljningen är trots den ökade vikten av internethandel en väsentlig del av 
distributörernas verksamheter. Vissa kundgrupper, exempelvis inom VVS handlar fortfarande till 
största delen i butiken, påpekade Distributör D. 

”Butikerna är för oss en riktigt lönsam del, så vi vill självklart öppna fler” (Distributör A).  

Inköpscheferna hos distributörerna, som har tillgång till all statistik för sina företag, var dock 
eniga om att tryckknappar inte är en produkt som säljs i butikerna, utan köps elektroniskt (EDI 
eller internet) eller per telefon.  

”Tryckknappar är ingenting man väljer ut i butik, utan något som ska finnas på centrallager. Det är ingen 
idealisk butiksvara. De kunder där det finns volym är OEM:er samt panel- och skåpbyggare. I butiken är det i 
huvudsak installatörer som handlar” (Distributör B). 

Bilden av att tryckknappar inte omsätts i hög utsträckning i butik bekräftades vid besöken i de 
olika butikerna. Majoriteten av butiksbiträdena sade att tryckknappar säljs någon enstaka gång per 
vecka. De flesta butiker hade ingen eller endast ett fåtal tryckknappar i butikshyllorna. Distributör 
A:s butiker hade tryckknappar i störst utsträckning generellt, men då inga från ABB utan från 
Schneider. Om Distributör B sålde tryckknappar i butik var det ofta ABB:s, även om 
distributören i vissa fall kompletterade med Schneider. Utbudet var dock högst begränsat av 
ABB:s tryckknappar.   

Olika kundsegment har olika köpbeteende 

Det fanns tydligt konsensus både bland inköpsansvariga hos distributörerna och butikspersonal 
vad som karaktäriserar butikskunderna, det vill säga framförallt serviceelektriker och andra som 
köper i små volymer: de är inte priskänsliga, har låg kunskap om tryckknappar och är 
låginvolverade. Att kunderna är låginvolverade beskrevs i termer av att de ofta inte aktivt beslutar 
om ett fabrikat. Vanligtvis har dessa kunder med sig en trasig tryckknapp som de rakt av vill byta 
ut, en specifikation de vill följa, en bild på den trasiga tryckknappen alternativt väljer det som 
finns att tillgå på hyllan. 

”99 gånger av 100 vill man ha samma fabrikat på den nya tryckknappen som den trasiga har. Utbyte av 
tryckknappar är ofta huvudskälet till köpet” (Distributör B). 

”Kunderna är normalt från industrin och ska exempelvis ha ett nödstopp. De kommer ofta in med en bild på 
knappen som ska bytas ut och nämner sällan märken vid köp” (Distributör C). 



 

43 
 

”Butikskunderna är enormt fascinerande. Jag skulle kunna ta fram en knapp som kostar hälften av vad 
Schneiders knapp kostar, men kunderna skulle ändå inte välja den eftersom kunden då måste ändra i all 
dokumentation och det tar för mycket tid och kraft” (Distributör A). 

”Vi gjorde ett test i Trollhättan där vi lade upp ett parallellt sortiment av ABB:s tryckknappar för att ge kunden 
en valmöjlighet, men det påverkade inte kundens köpbeteende” (Distributör A).  

Att butikskunderna har låg kunskap om tryckknappar uttrycktes bland annat genom att många 
produktförpackningar var uppbrutna. Butiksbiträden menade att det var en effekt av att kunderna 
ville säkerställa att knappen i förpackningen motsvarade den som skulle bytas ut och att de inte 
litade på den tryckta produktinformationen.  

För de kunder som köper tryckknappar i större volymer, främst OEM:er och panelbyggare, fanns 
en tydlig märkestrogenhet, förklarade distributörerna. Bakom att samma fabrikat väljs finns dels 
en aspekt av tradition och dels en slags inlåsningseffekt som kommer av dokumentation av 
produkter. 

”Man kan få bra omsättning om man kan bearbeta konsulter och komma in på ritningar” (Distributör C). 

”Jag tror att mycket är att det är jobbigt att ändra. Att skruva dit en tryckknapp från ett annat fabrikat är inga 
problem, men dokumentationen… En idé är att hjälpa kunderna att ändra i specifikationerna ute i industrin. 
Om ABB är beredda att stå för den kostnaden, då kan man ha låst in industrin för en lång tid framöver” 
(Distributör A). 

Kunskapsbrist hos butikspersonal och -kunder 

Majoriteten av de intervjuade butiksbiträdena sade sig ha dålig kunskap om både automation i 
allmänhet och tryckknappar, och kunde därför sällan ge råd till kunderna vid behov. Problemet 
sades lösas på olika sätt. En del använde sig av kataloger, medan andra tog hjälp på något sätt: 

”Om det är frågor som jag inte kan svara på så kollar jag i kataloger, eller ringer någon av våra innesäljare eller 
teknisk support på ABB” (Distributör B). 

Ett butiksbiträde beskrev sin bristfälliga kunskap om tryckknappar enligt: 

”Jag hade för dålig kunskap om tryckknappsområdet och vågade inte ge råd till våra kunder. Därför beställde jag 
en valguide för tryckknappar från vår leverantör på området, Schneider” (Distributör A). 

Aktiv styrning mot vissa fabrikat 

Som redan påpekats försöker distributörerna aktivt sälja vissa fabrikat framför andra eftersom de 
ger bättre ekonomiska villkor. Detta avspeglas även på butiksnivå. En butikschef beskrev 
följande: 

”Jag får styra över mitt sortiment, men jag är pressad uppifrån att sälja så kallade A1-leverantörer” 
(Distributör A). 

Liknande beskrevs av en butikschef hos en annan distributör, som tack vare en osedvanligt god 
kunskap om ABB:s produkter kunde påverka kunden i sitt val av tryckknapp: 

”Jag brukar rekommendera ABB även om kunden efterfrågar Schneider. I de flesta fall brukar jag kunna 
övertala kunden” (Distributör B). 
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Kundspecifik prissättning 

Distributörernas prisstrategier skiljde sig åt, även om samtliga använder sig av kundspecifik 
prissättning. Distributör B förklarade att den inte använder sig av mängdrabatt mot sina kunder, 
vilket Distributör C och Distributör A hade. Distributör A beskrev att prissättningen av 
tryckknappar skiljer sig mellan olika kundtyper: 

”Vi har ett pris till basindustrin som vi kan styra ganska mycket av och ett pris till de som förädlar 
tryckknapparna (reds. anm. OEM:er och panelbyggare) som vi kan styra väldigt lite över. Den största 
anledningen till att vi säljer tryckknappar till OEM:er är att de driver volym i vårat lager och skapar ett 
produktspektrum som kan tilltala basindustrin där vi kan tjäna pengar” (Distributör A). 

5.2.4.1 Storbritannien 
Sju teman framväxte från intervjuerna med distributörerna om deras kunder, marknadsföring och 
försäljningsprocess. 

 Orderläggning via telefon och mejl 
 Fokus på vissa produkttyper i försäljningsprocessen 
 Inverkan av traditioner och specifikationer 
 Olika typer av säljare 
 Behov av marknadsföringsmaterial och träning 
 Varierad priskänslighet 

Orderläggning via telefon och mejl 

Huvuddelen av orderläggningen till de brittiska distributörerna sker via mejl eller telefon. Ett fåtal 
hade utvecklat internethandel, men denna kanal beskrevs i sådant fall som att den inte användes i 
någon större utsträckning. I den andra änden av spektrumet förklarade flera distributörer att fax 
fortfarande används för orderläggning.  

”Kunderna använder leverantörernas egna kataloger. Av ordrarna läggs 60 procent via telefon och fax medan 40 
procent läggs via mejl” (Distributör 1).  

En mindre andel kunder kommer till distributörernas lokaler och handlar ”över disken”, men 
detta beskrevs inte som vanligt förekommande. Främst var det MRO-kunder som använder 
denna försäljningskanal.  

Fokus på vissa produkttyper i försäljningsprocessen 

Distributörerna förklarade att tryckknappar är en sådan produkttyp som inte säljs in först utan 
som en del i ett system. Distributör 5 beskrev ett vanligt försäljningsförfarande till en 
panelbyggare: 

”Terminaler, kontaktorer och isolatorer brukar agera ledande produkt. Först när de är sålda säljs tryckknappar 
in” (Distributör 5).  

Liknande beskrev Distributör 4: 

”Våra säljare som åker runt till kunder säljer inte tryckknappar i första hand eftersom det är en sådan billig 
produkt. Vi försöker istället sälja tryckknappar som en del i ett paket” (Distributör 4). 

Inverkan av traditioner och specifikationer 

Det gavs en något tvetydig bild hur pass stor andel av kunderna hos distributörerna där 
köpbeslutet styrs av en specifikation från deras kunder. Distributör 5 beskrev att Siemens ofta är 
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specificerade, medan Distributör 6 sade att det är oftast Schneider som är specificerade - om 
specificering över huvud taget fanns för tryckknappar. Distributör 4 uppskattade att ungefär 80 
procent av panelbyggarna specificerar varumärken på tryckknappar, medan Distributör 3 
bedömde att motsvarande andel var 50 procent. Distributör 6 hade i huvudsak kunder från 
MRO-segmentet, vilka till största andel hade ett specificerat varumärke. För Distributör 6 kunder 
som inte har ett specificerat varumärke kan köpbeslutet få stor inverkan av vilken säljare de kom i 
kontakt med, förklarade distributören: 

”För de kunder som inte specificerar så är det av stor betydelse vilken av våra säljare de betjänas av. En av våra 
säljare är så van med Schneider och rekommenderar därför alltid det fabrikatet. Den andra förespråkar ABB och 
rekommenderar alltid det” (Distributör 6). 

Olika typer av säljare 

Som nämnts skiljde sig de brittiska distributörerna betydligt i storlek, vilket även avspeglade 
säljstyrkan i respektive organisation. De större, som exempelvis Distributör 6, Distributör 3 och 
Distributör 4 hade dedikerade försäljningsingenjörer som var ute och besökte befintliga kunder 
och arbetade på nya. För Distributör 6 var även telefonförsäljningsstyrkan en viktig del i 
organisationen. Den skötte försäljningar som inte krävde någon större teknisk kunskap. 
Distributör 5, som var en betydligt mindre organisation, beskrev att företaget inte har personal 
med säljare som titel, men gjorde ändå säljbesök hos kunder.   

Behov av marknadsföringsmaterial och träning 

”Generellt sett är det lite marknadsföring av tryckknappar. Schneider marknadsförde deras Harmony-serie när 
den lanserades, men sedan dess har det inte hänt särskilt mycket. Man tror att produkten säljer sig själv” 

Detta konstaterade Distributör 6 angående tryckknappsmarknaden i Storbritannien. Distributör 6 
beskrev att de gärna skulle vilja ha snabbvalsguider för deras telefonförsäljningsstyrka, eftersom 
den måste ha grundläggande kunskap för att kunna vägleda kunderna. Företaget använder sig av 
ett nyhetsbrev som skickas ut en gång i veckan till cirka 11 000 kunder, varför Distributör 6 också 
önskade marknadsföringsmaterial i HTML-format.  

Distributörerna uttryckte i allmänhet en önskan om mer marknadsföringsmaterial, även om det 
inte fanns någon tydlig röd tråd av vad som saknades från ABB:s sida. Distributör 5 uppmanade 
ABB att skapa något motsvarande till Siemens ”Shortform Catalogue”, vilken innehåller de 
viktigaste av de produkter som en panelbyggare kan tänkas behöva. Distributör 3 var inne på 
samma tema och framhöll Schneiders utskick där de visar närliggande produkttyper i ett 
gemensamt format. Distributör 5 uppskattade även korsreferenslistor (reds. anm. en lista som 
visar motsvarigheter av produkter mellan olika fabrikat), något den utvecklat själv men ville även 
ha från leverantören. 

Varierad priskänslighet 

Uppenbart var att distributörernas kunder var priskänsliga i varierad utsträckning. Distributör 5 
beskrev panelbyggare som ett priskänsligt segment: 

”Om en knapp fungerar i tolv månader är panelbyggaren nöjd för därefter är garantitiden slut”. 

Även Distributör 4 beskrev att många av deras panelbyggarkunder är priskänsliga, framförallt de 
som levererar till HVAC-industrin och byggindustrin. Distributör 2 beskrev att marknaden kan 
delas in i två läger, dels de som bara söker billigast möjliga och dels de som väljer 
kvalitetskomponenter från tillverkare som Schneider och ABB. 
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5.2.5 Produkter 

5.2.5.1 Sverige 
Gällande kategorin produkter fanns två övergripande, nära sammankopplade, teman: 

 Likvärdiga industriprodukter 
 Få incitament att byta fabrikat 

Likvärdiga industriprodukter 

Distributörerna var eniga om att tryckknappar tillhör den kategori av industriprodukter där det 
inte är uppenbara skillnader mellan olika fabrikat som anses vara i samma prissegment: ABB, 
Allen-Bradley, Eaton-Moeller, General Electric, Schneider och Siemens. En inköpschef 
förklarade detta faktum: 

”Spontant är det svårt att säga något som särskiljer ABB:s produkter, det finns inget som sticker ut. För en 
tryckknapp över huvud taget är det inte mycket som skiljer mot andra” (Distributör D). 

Inte heller butikspersonalen ansåg att ABB:s tryckknappar utmärker sig i någon stor utsträckning 
jämfört med konkurrerande fabrikat. En innesäljare inom el-sortimentet hos Distributör A 
beskrev situationen som följande: 

”Jag visste inte ens att ABB hade tryckknappar” (Distributör A). 

Inga incitament att byta fabrikat 

Som tidigare beskrivits framhöll distributörerna dokumentation och specifikationer hos kunderna 
som en barriär till varför dessa väljer att inte byta från det fabrikat som normalt används, 
samtidigt som automationsindustrin i sin karaktär ansågs vara ”konservativ” (Distributör A). När 
en inköpsansvarig skulle beskriva detta blev svaret: 

”ABB har en jättebra produkt, men vad är incitamentet till att byta fabrikat?” (Distributör D). 

Samma person förklarade att han inte upplevt någon större utveckling på tryckknappsmarknaden 
under tiden han jobbat i branschen. Kring närliggande produkter hade han dock sett en snabbare 
utvecklingstakt och spekulerade om liknande möjligheter fanns för tryckknappar: 

”Hager (reds. anm. tillverkare av elcentraler) har utvecklat snabbanslutning, men det skulle vara en extremgrej för 
tryckknappar. En annan idé vore en så kallad IO-link (reds. anm. gränssnitt för kommunikation för styrning)” 
(Distributör D). 

5.2.5.2 Storbritannien 
I Storbritannien kunde intervjuerna kring ABB:s tryckknappar sammanfattas med följande teman: 

 Bra men okända produkter 
 Förvirring kring produktnummer 

Bra men okända produkter 

Överlag hade inte distributörerna några påpekanden gällande kvaliteten och prestandan på ABB:s 
tryckknappar: 

”ABB har bra produkter, vi har sällan fått en produkt reklamerad” (Distributör 1). 

”Vi har aldrig upplevt några kvalitetsproblem med ABB:s tryckknappar” (Distributör 6). 
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Däremot föreslogs problemet med den låga försäljningen ligga i att ABB:s tryckknappar är 
okända för marknaden. 

”ABB:s tryckknappar är fantastiska, men en väl bevarad hemlighet” (Distributör 7). 

”Största problemet med ABB:s tryckknappar är att ingen vet om dem” (Distributör 3). 

Förvirring kring produktnummer 

Även om distributörerna inte såg några problem med ABB:s produkter i sig uttrycktes frustration 
kring tryckknapparnas artikelnummer: 

”Det är förvirrande med produktkoderna. Det blir lätt så rörigt med två olika typkoder, och jag kan inte förstå 
varför det behövs en lång och en kort för samma produkt” (Distributör 6). 

På samma tema beskrev Distributör 3: 

”ABB har krångliga produktnummer”.  

5.2.6 Trender 

5.2.6.1 Sverige  
Diskussioner kring vilka trender som upplevts inom industriell distribution kan summeras i 
följande teman: 

 Konservativ automationsbransch 
 Ökat fokus på webbhandel 
 Nya internetaktörer 

Konservativ automationsbransch 

Som förklarats i föregående stycken upplevs de industrier där tryckknappar används som 
motståndskraftig mot stora förändringar: 

”Jag kan förstå att industrin är trög för de har ofta dokumentation på sina grejer. Då är det enklare att köpa in 
det som funnits en gång i tiden. Det blir ett stort hinder om man ska köpa nya fabrikat” (Distributör A). 

Av de olika kunder som distributörerna säljer till tycks det dock finnas vissa skillnader mellan 
olika branscher gällande i vilken utsträckning som nya kanaler omfamnas: 

”Branschen är rätt konservativ, och VVS-gubbarna köper gärna direkt i butiken. Inom el handlar man dock 
mer på internet” (Distributör D). 

Ökat fokus på internethandel 

Enligt samtliga distributörer kommer internethandeln att fortsätta öka i framtiden och ett 
fokusområde framöver är ytterligare utveckling av denna kanal:  

”Internethandeln kommer att växa tack vare användningen av smarta telefoner. Det vore en bra sak om 
kunderna kunde lägga in sina favoritartiklar i systemet” (Distributör C). 

En av distributörerna menade att ökningen av internethandel är en bakomliggande orsak till att 
företaget fått stänga ned tre butiker. Detta var emellertid ingen tydlig trend mellan de fyra 
distributörerna; Distributör A planerar att utöka antalet butiker under 2015. 
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”Internet har gjort att tre filialer stängt ned. Vi har dock haft kvar regionerna för att få in olika projekt” 
(Distributör D). 

Nya internetaktörer 

Som en följd av internetförsäljningen tror distributörerna att det kan öppnas dörrar för nya typer 
av aktörer, de som enbart säljer via internet. Redan i dag framhölls exempelvis RS Components, 
som endast säljer via internet, som ett av de största hoten mot verksamheten.  

”Personligen tror jag att det kommer att skifta över mot dessa katalogföretag om vi inte gör något. För att vi ska 
bibehålla vår elektroniska handel så måste vi bearbeta den på något bra sätt” (Distributör A). 

Enligt Distributör B konkurrerar internetaktörerna med andra förutsättningar än den typ av 
distributör som det själv klassificerar sig som: 

”Internetaktörer har en helt annan kostnadsbas och en annan servicenivå på den lokala marknaden. Vår styrka 
är att vi kan möta samtliga av våra kunder i den försäljningskanal som de vill bli bemötta i” (Distributör B). 

5.2.6.2 Storbritannien 
De brittiska distributörerna avhandlade följande kring trender i branschen: 

 Nya internetaktörer 
 Lågkostnadsleverantörer på frammarsch 
 Minskade marginaler 
 Mindre lagerhållning 

Nya internetaktörer 

Internetförsäljaren RS Components var ett företag som togs upp i någon utsträckning av samtliga 
distributörer. Distributör 1 ansåg att den förlorat en del kunder till RS Components, varför den 
överväger att starta en egen internetförsäljning. Distributör 5 beskrev att RS Components kan bli 
ett problem på grund av stordriftsfördelar gällande internethandel: 

”RS Components spenderar 20 miljoner pund på Google Adwords, och det kan vi inte matcha” (Distributör 
5). 

Samtidigt ifrågasattes huruvida RS Components är ett reellt hot mot de traditionella 
distributörsverksamheterna eller ej. 

”Vi såg tidigare RS Components som ett hot, men det gör vi inte längre. I dag är de mer fokuserade på för- och 
eftermarknaden och ger inte så stora rabatter. Att rabatten försvunnit beror troligtvis på krav från leverantörerna 
som inte vill att de ska konkurrera ut oss distributörer” (Distributör 4). 

”Vi ser oss själva som RS Components, fast billigare. En panelbyggare skulle aldrig välja RS på grund av deras 
priser. Vi riktar oss därför till olika kundsegment” (Distributör 6). 

Lågkostnadsleverantörer på frammarsch 

Lågkostnadsproducenter från exempelvis Kina var något som tycks ha förändrat delar av 
branschen. Medan vissa, exempelvis Distributör 1, påpekade att den inte vill förknippas med 
lågkostnadsproducenter, har andra tagit in billigare produkter i sortimentet: 

”Vi har haft en del försäljning av kinesiska billiga tryckknappar. Vi får tag på buzzers som kostar 90 pence, 
vilket är en stor skillnad mot ABB:s priser. Nackdelen är att det då ofta krävs sex månaders lagerhållning och 
kvaliteten är ojämn”. 
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Distributör 5 beskrev följande: 

”Många panelbyggare har valt lågkostnadsmärken som Chint, och vissa köper ännu billigare varianter”.  

Minskade marginaler 

Bland annat som en konsekvens av internetaktörers tillväxt och nya konkurrenter har 
distributörernas verksamhet hamnat under viss press, stod det klart efter intervjuerna.  

”Vi har alltid tidigare haft 27 procent i marginal på våra produkter, men det kommer att sjunka framöver på 
grund av ökad konkurrens” (Distributör 6). 

Distributör 5 sade att om internetaktörerna blir mer aggressiva gällande rabatter till sina kunder så 
kommer bolaget att få problem. Distributör 3 uppvisade inte samma oro; även om företaget tror 
att RS Components kan ta några kunder så ”lär det finnas plats för fler aktörer än i dag”. 

Mindre lagerhållning 

Medan vissa distributörer i Storbritannien beskrev lagerhållning som ett adderat värde för sina 
leverantörer beskrev andra att de minskat sina lagernivåer. 

”En förändring i branschen är att inga aktörer vill hålla lager” (Distributör 3). 

5.3 Slutkunder 

5.3.1 Bakgrund 
Som beskrivits i metodavsnittet valdes fem panelbyggare ut som intervjuobjekt för att ge en bild 
av slutkundernas beslutsprocess vid inköp av tryckknappar. Intervjuerna med slutkunderna 
kretsade kring sex centrala kategorier, baserade på intervjumallen, vilken hade upprättats med 
bakgrund av forskningen kring industriellt köpbeteende och standardiserade produkter. Dessa sex 
kategorier var: organisation och strategi, inköpsprocessen, relation med leverantören, produkter och trender. 
Slutkunderna kommer hädanefter benämnas SK1, 2, 3, 4 och 5. 

5.3.2 Organisation och strategi 
Panelbyggarnas organisationer och strategier kan baserat på intervjumaterialet beskrivas med sex 
teman: 

 Platta organisationer 
 Projektbaserad tillverkning 
 Konkurrerar med kvalitet 
 Fokusering på nischer 
 Återkommande kunder 

Platta organisationer 

Samtliga av de intervjuade panelbyggarna är små företag, med som minst tre anställda och som 
mest med ett 20-tal anställda. Organisationerna var därtill platta där flera hade möjlighet att 
inverka på besluten. Även om personerna i organisationerna hade en formell titel var det inte 
ovanligt att denne gjorde arbetsuppgifter som normalt ligger utanför motsvarande roll.  

”Vi är totalt 14 anställda. Jag är vd och administratör, vi har två ingenjörer som sysslar med konstruktion och 
utveckling och resterande tio personer är montörer och tekniker som gör allt som behövs i verkstaden” (SK1). 
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På SK2 var den inköpsansvarige även personalansvarig medan vd:n var ansvarig för försäljning 
och marknad.  

”Vi har funnits i fyra år och i dag är vi ett 15-tal anställda där alla i princip gör allt” (SK2). 

SK3 beskrev sin organisation som ”väldigt platt”. En vd hade helhetsansvaret, en 
konstruktionsansvarig ansvarade för att utveckla och ta fram nya konstruktioner och en person 
hade ansvar för verkstaden. Resterande personal jobbade som projektledare eller i produktion. 
SK3 beskrev att när företaget nyanställer får alla, oavsett bakgrund, inleda sin karriär i verkstaden 
för att lära sig verksamheten från grunden (SK3). 

Projektbaserad tillverkning 

Samtliga av panelbyggarna beskrev att beställningarna från kunderna ofta är unika, vilket gör att 
serierna blir små. Detta ställde krav på flexibilitet i organisationerna. SK3 och SK4 hade byggt 
upp organisationen för att arbeta i projektform, där beställningarna tilldelades en egen 
projektledare från företagen.  

”Projektledaren ansvarar för programmering och konstruktion, och sedan tillverkas produkterna av montörer och 
installatörer. Vi härleder kostnader per projekt för att enkelt kunna göra en kostnadsuppföljning” (SK3). 

”Varje projektledare har totalansvar för sitt projekt” (SK4).   

Konkurrerar med kvalitet 

Tillsammans med att kunna erbjuda produkter efter kundens önskemål uppgav samtliga av 
panelbyggarna att hög kvalitet stod i centrum i deras tillverkning. SK5 uppgav att det var enda 
sättet att kunna konkurrera med lågkostnadsproducenter från exempelvis Kina, och SK2 beskrev 
att det aldrig köper komponenter från lågkostnadsleverantörer. SK5:s omsättning genererades i 
huvudsak av export till en kund i USA, som förklarades ha valt SK5 på grund av den höga 
kvaliteten. SK1 förkunnade att bolaget aldrig haft en reklamation på deras skåp.  

”Kunskap, kvalitet och kontinuitet är kärnan i vår verksamhet. Det handlar om decennier av erfarenhet” (SK1). 

”Kunskap är vår stora styrka. Vi uppfinner inte nya hjul” (SK3). 

Fokusering på nischer 

Samtliga av panelbyggarna beskrev sig ha fokuserat på specifika kundsegment, och samtidigt 
förklarade alla att de inte har några direkta konkurrenter på den svenska marknaden inom 
respektive fält. SK3 har fokuserat verksamheten mot distribuerande företag såsom inom 
modeindustrin. SK2 har inriktat sig mot fastighetsautomation i det geografiska närområdet 
medan SK1 och SK5 främst hade kunder inom pumpindustrin. SK4:s huvudsakliga omsättning 
gick till ABB-enheter i Västerås.  

Återkommande kunder 

Av de intervjuade panelbyggarna sade samtliga i mer eller mindre utsträckning att ett fåtal kunder 
var av väldigt stor betydelse för respektive verksamhet. Detta var allra påtagligast för SK5 och 
SK1 som förklarade att enskilda kunder står för 90 respektive 50-70 procent av den årliga 
omsättningen. Som nämnts tidigare sålde SK4 i huvudsak till olika ABB-bolag.  

”Vi har en kund i USA som står för 90 procent av omsättningen. Det här amerikanska bolaget startades av en 
svensk person och han köper av Sverige i dag för att kunskapen finns här” (SK5). 
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”Vi har en stor kund som står för omkring 50-70 procent av omsättningen. Vi har inte haft en kundförlust på 
över 50 år” (SK1). 

5.3.3 Inköpsprocessen 
Frågorna kring panelbyggarnas inköpsprocess kan beskrivas i termer av följande fyra teman:  

 Automatiserad inköpsprocess 
 Beslutsroller i inköpsprocessen 
 Inköpskanaler varierar 
 Informationsinhämtning 

Automatiserad inköpsprocess 

Ett återkommande drag gällande inköpsprocessen för tryckknappar hos samtliga av 
panelbyggarna var att köpen kan beskrivas som repetitiva i den bemärkelsen att samma fabrikat i 
stort sett alltid användes. Detta tycktes delvis vara en effekt av en tät relation till de befintliga 
leverantörerna, eller rent av på grund av att beslutsfattarna – oavsett om det är panelbyggarna 
själva eller kunden - följer invanda mönster: 

”Jag tror att återanvändningen av specifikationer kommer från att ingenjörerna som jobbar med upphandlingar 
också är människor. De gör som de alltid gjort och väljer samma fabrikat som tidigare” (SK1). 

”När man ska utforma ett nytt skåp så utgår våra konstruktörer ofta från tidigare ritningar. Därav så är det 
inte så konstigt att vi väljer samma typer av komponenter som tidigare” (SK5). 

SK4 beskrev att varje projektledare hade ansvar att välja fabrikat, men i praktiken valde denne 
ofta det fabrikat som redan fanns i affärssystemet. 

Beslutsroller i inköpsprocessen 

Vilka som deltog i inköpsbesluten, i de fallen kunderna inte bestämt ett fabrikat, skiljde sig mellan 
företagen, inte enbart om vilka personer som var involverade utan även gällande hur många 
personer. I SK1:s inköpsprocess ingår främst vd:n och konstruktörerna, och hos SK5 var det 
platschefen tillsammans med konstruktörerna som tog besluten. SK2 var det enda bolaget som 
beskrev en formell inköpsansvarig, och hos SK3 framgick det att vd:n bestämde majoriteten av 
inköpen. SK4 förklarande, som tidigare nämnt, att respektive projektledare har inköpsansvar. 

En aspekt att poängtera är dock att panelbyggarnas kunder hade stor makt i valet av fabrikat hos 
panelbyggarna. SK1:s huvudsakliga kund specificerade ABB på grund av ett övergripande 
Europa-avtal mellan ABB och kunden. SK4:s största kund, som är ABB, specificerade ofta 
Schneider, men ibland även ABB. SK5 förklarade att deras kunder normalt specificerade vissa 
komponenter, men sällan ned på tryckknappsnivå. Liknande beskrevs av SK2: 

”Kunderna har möjlighet att specificera fabrikat på komponenterna och gör det ofta, men tryckknappar specas 
nästan aldrig” (SK2). 

SK3 beskrev att det har skett viss förändring gällande i vilken utsträckning som kunderna 
specificerar: 

”Förut specificerade kunden mycket, men nu sker det nästan aldrig. Kraven har minskat eftersom kompetensen 
hos kunderna har försvunnit” (SK3). 
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Inköpskanalerna varierar 

Alla panelbyggare använde distributörer för inköp av vissa produkttyper, men ett genomgående 
tema var att denna inköpskanal inte användes för tekniska produkter, däribland tryckknappar. 
Den enda panelbyggaren som köpte tryckknappar från distributörer gjorde det av anledningen att 
deras tryckknappsleverantör, Schneider, hade ett avtal med en distributör, Distributör A, om att 
inköpen skulle ske via denna distributör.  

Panelbyggarna beskrev generellt flera fördelar med att handla direkt av leverantören framför att 
använda en mellanhand.  

”Vi undviker helt grossister. Där är priserna fem gånger högre än att handla direkt” (SK1). 

”Vi köper enbart bröd-och-smör-produkter, såsom kabelstegar, via grossist, då får vi fraktfria leveranser över hela 
landet. Man kan dock aldrig fråga en grossist om någonting” (SK3). 

”Vi köper bara småkrafs via distributör. Vi får inte tillräckligt med stöd hos grossisten, utan vi behöver 
leverantörens support för att kunna svara på våra mer tekniska frågor” (SK2). 

Informationsinhämtning 

Som en möjlig konsekvens av den automatiserade inköpsprocessen tycktes inte panelbyggarna i 
någon stor utsträckning utvärdera potentiella nya leverantörer av tryckknappar. Det fanns en 
tydlig förväntan att det är leverantörens uppgift att kontakta panelbyggare och inte tvärtom, och 
panelbyggarna tycktes spendera mer tid på att utvärdera befintliga leverantörer än att aktivt söka 
nya. Det företag som stack ut ur mängden var SK1 som förklarade att det ibland besöker mässor 
för att sondera marknaden.   

5.3.4 Leverantörsrelationer 
De två temana som diskuterades kring leverantörsrelationer var: 

 Förväntningar på leverantören 
 ABB som leverantör 

Förväntningar på leverantören 

Panelbyggarna beskrev flera aspekter kring hur en bra leverantör ska agera. Företagen förklarade 
hur det i dag ställs högre krav på panelbyggarna gällande effektivitet, till exempel förväntas SK1 
leverera ett färdigt skåp på fem dagar, varför snabba och precisa leveranser från leverantören är 
en viktig faktor. SK2 och SK5 framhöll leveransprecision framför snabbhet.  

”Vi köper inte tryckknappar från Siemens för det har lager i Tyskland och leveranserna tar för lång tid” (SK3). 

Vidare uppmärksammades vikten av att vara en pålitlig partner. Detta beskrevs av SK2: 

”Det kan vara helt avgörande vilken kontaktperson hos leverantören man får. Vi vill ha en leverantör som kan 
gå the extra mile och svara i telefon efter arbetstid om det är en kris”. 

Ett skåp består av 30-200 komponenter (SK1) och priset från panelbyggarna varierar mellan 
15 000 till 200 000 beroende på storlek (SK2). Det tycktes som att det skulle mycket till för att 
panelbyggarna skulle byta leverantörer av tryckknappar. 

”Inte ens om priset skulle vara betydligt lägre skulle vi byta leverantör av tryckknappar. Kostnaden för 
tryckknappar är en så liten del av slutprodukten” (SK4). 



 

53 
 

ABB uppskattad relationspartner 

Av de panelbyggare som hade ABB som leverantör beskrevs ABB som en uppskattad partner.  

”Vi har alltid haft en mycket bra relation med ABB och har inget att klaga på. Två till tre gånger per år träffas 
vi när de presenterar nya produkter, priser och statistik” (SK1). 

Av de panelbyggare som inte hade ABB som leverantör beskrevs en situation där ABB var 
frånvarande som potentiell leverantör. 

”Vi har funnits i 30 år, men ABB har ständigt lyst med sin frånvaro. Det är först nu när vi köpt upp en 
befintlig ABB-kund som det börjat höra av sig” (SK3). 

”Det är svårt att veta att ABB har tryckknappar om inte ABB kommer hit och visar sig” (SK2). 

5.3.5 Produkter  
Gällande produkter diskuterades följande: 

 Likheter och olikheter mellan fabrikat 
 Långsint bransch 

Likheter och olikheter mellan fabrikat 

SK2 beskrev att det generellt inte skiljer sig i stor utsträckning gällande prestanda mellan olika 
fabrikat av tryckknappar. SK2 och SK1 förklarade att en viss skillnad, som eventuellt blivit än 
viktigare, är designen på tryckknappar: 

”Funktionaliteten är likvärdig, men ABB:s design känns traditionell. Ibland använder vi Schlegels knappar 
eftersom de känns moderna” (SK1). 

SK3, som vid en jämförelse mellan Schneider och ABB, påpekade följande: 

”Rent prestandamässigt har vi inte sett någon skillnad. Inte heller på priserna”. 

Även SK5 uttryckte att knapparna prestandamässigt är likvärdiga, men poängterade att det 
behövs ett extra verktyg för att montera ABB:s tryckknappar och att produkterna är något längre 
än konkurrenternas vilket kan bli problematiskt vid platsbrist i skåpen. 

Gällande prisaspekter sade distributörerna att det är viktigt först när det konstaterats att två 
fabrikat är likvärdiga prestandamässigt. 

”I slutändan är det en kombination av pris och kvalitet. Hittar SK4 likvärdiga produkter från ABB och 
Schneider blir priset en avgörande faktor, i de fall då det inte är specificerat från slutkunden” (SK4).  

Långsint bransch 

Att automationsbranschen är konservativ i sin natur bekräftades av panelbyggarna. SK4 beskrev 
hur deras största kund, ABB Cranes, tidigare använt ABB:s tryckknappar, men efter en 
kvalitetsbrist gått över till Schneider och sedan inte bytt tillbaka.  

”ABB Cranes bytte från ABB till Schneider på grund av ett kvalitetsproblem, knapparna vred sig ur position och 
skyltarna var vinda. Då ansåg kunden att skillnaden mellan fabrikaten var stor. På senare tid har inget 
liknande rapporterats, ABB:s knappar tycks sitta på plats. Den här händelsen var för 7-8 år sedan, men Cranes 
har fortfarande inte bytt tillbaka” (SK4).  
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5.3.6 Trender 
Två teman kom fram från diskussioner om branschens trender: 

 Högre krav på effektivitet  
 Teknikutveckling 

Högre krav på effektivitet 

SK1, SK3 och SK4 beskrev att en distinkt trend i branschen är att det i dag är krav på kortare 
ledtider. SK1 beskrev det som mer svängningar i efterfrågan och att mellanlagren har försvunnit.  

”Det har blivit mer och mer bråttom med allting, det är krav på att skåpen ska byggas på kort tid. När jag 
började var det inte så tidspressat” (SK4). 

”Numera har våra kunder inga mellanlager och de kräver att vi ska leverera direkt” (SK1). 

”Det ska gå fortare och vara mer kostnadseffektivt. Kunden blir mer intresserad av att bara utföra sin 
kärnverksamhet” (SK2). 

Teknikutveckling 

Panelbyggarna tycktes vara överens om att branschen har påverkats av tekniska landvinningar, 
men att det kommer att behövas tryckknappar inom överskådlig framtid ändå. 

”Det blir mer och mer uppdrag med krav på så kallade HMI:er eller fjärrstyrning” (SK2). 

”Vi köper mycket tryckknappar men har köpt mer, det har blivit mer och mer automatiserat. HMI har ökat 
men nu börjar det plana ut” (SK3). 
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6 Analys och diskussion 
I detta kapitel analyseras det empiriska materialet tillsammans med de teorier som presenterats i litteraturstudien. 
Målsättningen är att få en bättre förståelse för empirin och upptäcka likheter och olikheter med befintliga teorier 
och se samband mellan de olika fallen. Först analyseras datan kring de industriella distributörerna och sedan 
slutkunderna. Analysen ligger sedan som grund till ett ramverk med syfte att besvara huvudforskningsfrågan i 
avsnittet Slutsatser. 

6.1 Industriella distributörer för standardiserade produkter 
Detta delkapitel inleds med en beskrivning av hur distributörernas verksamheter skiljer sig och 
mynnar sedan ut i en diskussion om att olika typer av distributörer har olika förväntningar på sin 
leverantör och har olika behov som måste uppfyllas för att skapa en god relation med sin 
kanalpartner.   

6.1.1 Distributörernas verksamheter skiljer sig åt  
Den viktigaste faktorn för ett framgångsrikt partnerskap mellan leverantörer och distributörer har 
visat sig vara gemensamma mål, följt av anpassning till, och förtroende för, den andra parten 
(Powers & Reagan, 2007). Naurus och Anderson (1986) menar att leverantören måste skaffa sig 
en djupgående kunskap om distributörens behov för att samarbetet ska kunna styras så effektivt 
som möjligt.    

Det empiriska materialet visar att den ena distributörens verksamhet kan skilja sig betydligt från 
den andra. De modeller som beskrivs i litteraturstudien är samtliga generiska för distributörer, 
och den här analysen syftar till att belysa varför det kan vara lämpligt att beakta olikheterna. Sett 
till de distributörer som omfattades i den här studien går det att se en tydlig skillnad mellan 
distributörer i Sverige och Storbritannien. Det är emellertid utanför omfattningen av studien att 
klargöra huruvida det beror på en kulturell skillnad mellan länderna. Däremot är det av vikt att 
konstatera att skillnaderna är väsentliga mellan distributörer, varför de generella modellerna kan 
vara olämpliga. Det empiriska materialet vittnar om att distributörernas sätt att differentierar sig 
kan beskrivas med dimensionerna: organisationsstruktur, produktutbud och adderat värde till kunderna.  
Tillsammans utgör dessa komponenter i distributörernas strategier, alltså den unika uppsättning 
aktiviteter som utförs för att skapa konkurrensfördelar (Porter, 1996).  

Organisationsstruktur 

En distinkt skillnad mellan distributörerna är deras organisationer. Vissa distributörer beskrev sig 
som självständiga, vilket i praktiken kunde innebära att det till exempel var en lokal som 
fungerade både som kontor, lager och butik. Majoriteten av distributörer ingick i någon form av 
kedja, från Distributör 1 med sina fem butiker till de svenska distributörerna som hade upp till 90 
butiker i Sverige och ytterligare ett antal i andra länder. Några, exempelvis Distributör D och 
Distributör C ingick dessutom i globala koncerner med hundratals butiker världen över. I linje 
med forskningen kring industriellt köpbeteende, med Sheth (1973) samt Webster och Wind 
(1972) i fronten, är organisationers utformning av betydelse då beslutsfattare ska identifieras. Det 
är inte självklart att stora distributörskedjor nödvändigtvis är centralstyrda. Flera exempel i denna 
studie visade att distributörskedjor kan vara decentraliserade, varför den beslutsfattande 
organisationen mycket väl kan likna den hos mindre distributörer. I Storbritannien ingick 
Distributör 3 och Distributör 4 i samma kedja, men grenarna var helt självstyrande. I Sverige 
hade Distributör A en struktur i två nivåer. Vissa beslut togs centralt, vissa regionalt och 
dessutom hade den enskilda butiken viss makt att utforma sin egen verksamhet. De andra 
svenska distributörerna beskrevs som mer centralstyrda. Detta innebar till exempel att delar av 
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deras sortiment bestämdes centralt. Gemensamt för samtliga svenska distributörer var att de 
beskrev hur marknadsföringskampanjer fick initieras lokalt, vilket även var fallet i Storbritannien. 
När leverantörer utformar sina distributörsstrategier bör de beakta var i distributörernas 
organisationer beslutsfattning sker gällande exempelvis kampanjer och sortiment.   

Produktutbud 

Hlavcek och McCuiston (1983) föreslår att leverantörer bör beakta distributörens förmåga att 
sälja hela produktlinjer då den upprättar riktlinjerna för en distributörsrelation. En klar skillnad 
mellan distributörerna i studien var den varierade storleken på produktutbudet. Den ena 
extremen var distributörer som är helt specialiserade på en typ av produkter. En distributör hade 
specialiserat sig ned på nivån av kontrollprodukter. Andra hade något bredare produktsortiment, 
till exempel elektronikprodukter. Den andra extremen är de svenska distributörskedjorna som 
erbjöd produkter till en lång rad industrier – från VVS och bygg till automation. De svenska 
distributörerna förklarade att de utökat sina sortiment under de senaste decennierna för att kunna 
nå ut till fler kundgrupper. Antalet fabrikat inom en viss produktkategori var även något som 
skiljde. Generellt sett hade de mindre distributörerna färre fabrikat än de större. De mindre 
distributörerna Distributör 5 och Distributör 7 såg ABB:s produkter som en möjlighet att 
differentiera sig gentemot konkurrenterna. De frågade sig, när alla andra fokuserar på att sälja 
marknadsledarens produkter, varför ska de också göra det? Detta kan innebära att en leverantör 
med liten marknadsandel kan få oproportionerligt stor försäljningsandel från en distributör som 
ser produkterna som en chans att differentiera sig.  

Vad som också stod klart var att de svenska distributörerna tagit avstånd från att sälja 
lågkostnadsfabrikat, vilket inte var fallet i Storbritannien där enbart de mest tekniskt orienterade 
distributörerna valde att inte sälja lågkostnadsfabrikat. Om distributörer i högre utsträckning 
börjar sälja lågkostnadsfabrikat kan det vara läge för leverantörer att utvärdera det faktum att 
deras produkter kan komma att presenteras sida vid sida med konkurrenter förknippade med låg 
kvalitet. För många konsumentvarumärken skulle detta vara otänkbart, men ska detsamma gälla 
för industriprodukter eller bör industriföretag beakta andra beslutsgrunder? Leverantören måste 
betrakta sin relativa position hos distributören. Är den så pass viktig att vi måste acceptera att 
produkterna säljs tillsammans med lågkostnadsfabrikat, eller har vi så stark ställning mot 
distributören att vi kan hjälpa den utveckla sin strategi i riktning av kvalitet? Goodman och Dion 
(2001) påpekar att makten hos leverantören har stor inverkan på åtagandet hos distributören. 
Restriktioner gällande utbud framgick i studien. Distributör 5 beskrev hur Siemens hade 
begränsat deras försäljning till delar av det produktsortiment som distributören egentligen 
önskade sälja.     

Adderat värde till kunderna 

Delvis som en spegling av det produktutbud som erbjöds hos distributörerna stod det klart att 
distributörerna försöker utföra olika värdeskapande aktiviteter för sina kunder. Mudambi och 
Aggarwals (2003) modell illustrerar att flera av de värden som distributörerna adderar till sina 
kunder även adderas till leverantören. Nivån av teknisk expertis var en sådan sak som skiljde sig 
mellan distributörerna. Överlag tycktes de minsta distributörerna i störst utsträckning vilja 
differentiera sig genom teknisk kunskap. Det kunde exempelvis handla om att ge kunderna råd 
om systemlösningar snarare än enskilda produkter. Att små distributörer väljer att fokusera på 
teknik kan vara en effekt av att mindre distributörer har svårare att uppnå stordriftsfördelar och 
mindre resurser att bygga upp en konkurrenskraftig internetförsäljning. Även de svenska 
distributörskedjorna uttryckte i någon mening att teknisk kompetens var något de försökte 
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konkurrera med i dag. Goodman och Dion (2001) samt Mudambi och Aggarwal (2003) 
konstaterar båda att distributörer har försvarat sin position mot förändringar i branschen, såsom 
ökad försäljning på internet, genom att stärka sin tekniska kompetens. Viljan att gå i denna 
riktning bekräftades uppenbart i denna studie, men i Sverige märktes någon av en paradox kring 
ämnet. Samtidigt som de inköpsansvariga hos distributörerna framhöll att de ville differentiera 
genom att erbjuda teknisk kompetens sade panelbyggarna att de undvek att handla genom 
distributörer eftersom distributörernas kunskapsnivå var för låg. Ett flertal butiksbiträden sade att 
de undvek att ge råd om automationsprodukter eftersom deras kunskapsnivå var för låg. Ett svar 
till varför det ser ut så här skulle kunna vara att stora organisationer har svårare att få strategin att 
genomsyra hela organisationen. Säkerligen finns minst lika många tekniskt kompetenta personer 
hos de stora distributörskedjorna, men sett över hela företagen blir kunskapen begränsad. 
Helhetsintrycket blir en lägre teknisk kompetens.  

Med olika tekniska inriktningar och med olika bredd i produktsortimenten skiljde sig 
målkunderna mellan distributörerna. De svenska distributörerna hade samtliga ett brett spektra av 
kunder som kan komma från tillverkningsindustrin, VVS, el eller bygg. Bland de brittiska 
distributörerna hade exempelvis Distributör 5 specialiserat sig till den grad att panelbyggare var 
den huvudsakliga målgruppen. Vidare var det flera distributörer i Storbritannien som talade om 
distinkta segment bland panelbyggare och specifika behov för respektive segment. Exempelvis 
riktade vissa panelbyggare in sig mot HVAC- eller vattenindustrin. Liknande terminologi 
användes även av panelbyggarna själva i Sverige, som talade om panelbyggare inom 
husautomation och pumpindustrin. Detta indikerar att somliga distributörer har en god 
kännedom om sina kunder. Eftersom forskningen kring standardiserade produkter förespråkat att 
en effektiv marknadsföringsstrategi är att segmentera marknaden i ytterligare nischsegment bör 
detta vara värdefull information för leverantören. I sammanhanget blir rådet från Frazier (1999), 
att det är viktigt att upprätta en effektiv informationskanal mellan distributören och leverantören, 
uppenbar. I Sverige utrycktes panelbyggarna att de undvek att handla genom distributörer för att 
deras tekniska kunskap var för låg. Motiveringen från panelbyggarna i Sverige var bland annat att 
de inte fick tillräcklig teknisk support. Trots att produkten är relativt enkel tycktes den ändå kräva 
visst mått av teknisk kunskap. Det skulle även kunna handla om avsaknad av vad Mudambi och 
Aggarwal (2003) beskriver som applikationskunskap, det vill säga förståelse för hur produkterna 
kan användas, snarare än kunskap om den specifika produkten. 

Sammanfattningsvis indikerar empirin att på en övergripande nivå kan distributörers 
differentiering beskrivas längs dimensionerna organisation, produktutbud och typ av värdeskapande 
aktiviteter. Faktorerna är överlappande och möjliga konsekvenser av varandra. Att beakta dessa tre 
dimensioner utgör en lämplig vägledning för leverantören när den ska anpassa sin 
marknadsföringsmix för olika distributörer. Enligt Power och Reagan (2007) är gemensamma mål 
den viktigaste aspekten i köp-sälj-relationer i industriella sammanhang. Då strategin ska vara en 
bärare för att nå organisationens mål (Porter, 1996) kan ovanstående diskussion ses som att 
leverantören bör understödja distributören att nå sina mål. I Sverige utrycktes målen tydligt i 
finansiella termer; distributörens verksamhet handlar om att öka försäljningen och lönsamheten. 
För en mindre distributör, eventuellt familjedriven, behöver inte tillväxt vara ett definitivt mål, 
utan det kan snarare handla om att upprätthålla rätt servicenivå för att behålla befintliga kunder. I 
Sverige utrycktes vidare att bonus är av stor vikt och det fabrikat som var mest lönsamt hade 
högst klassificering. 
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6.1.2 Olika distributörer har olika förväntningar på leverantören 
Skillnaderna i distributörernas behov kommer nedan att diskuteras i form av sex olika kategorier 
som genererades från det empiriska materialet: samarbetsrelationer, skapa efterfrågan på marknaden, 
produkt- och marknadsföringsmaterial, ordersystem, leveranser och lagerhållning samt kommunikation. I vissa 
kategorier fanns betydande skillnader mellan distributörerna, medan för andra visade sig behoven 
vara mer generiska.  

Samarbetsrelationer 

Forskningen kring industriella distributörer har under de senaste åren fokuserat på 
samarbetsrelationer, vilket även forskningen om köp-sälj-relationer i stort gjort. Bland andra 
konstaterar Vázquez-Casielles, Iglesias och Varela-Neira (2013) att samarbete i 
marknadsföringskanalen är den huvudsakliga drivaren för att skapa värde för både leverantören 
och distributören, i huvudsak om relationen är långsiktig. Herbig och O’Hara (1994) menar att ett 
lyckat samarbete mellan distributörer och leverantörer genererar konkurrensfördelar genom 
delade mål, resurser och förmågor. Tidigare forskning beskriver relationen bland annat i termer 
av relationskvalitet som byggs upp av åtagande, förtroende och tillfredsställelse (Nevins & 
Money, 2007). En god relationskvalitet underlättar den operativa verksamheten och genererar i 
fler kunder (Nevins & Money, 2007). Beskrivningar som kan härledas till dessa begrepp lyftes 
fram under intervjuerna. 

Av de komponenter som Goodman och Dion (2001) menar utgör åtagande (produktens 
säljbarhet, enkelhet att sälja, gemensamma investeringar, effektiv kommunikation, förväntningar 
om tillit, leverantörens styrka och självständighet) gav empirin tydligast paralleller till säljbarheten 
för produkten och leverantörens styrka. En av de svenska distributörerna beskrev hur den infört 
en funktion i sitt affärssystem som gav en varning då en säljare försökte sälja från ett annat 
fabrikat av tryckknappar än marknadsledarens. Detta kan ses som ett stort åtagande till att sälja 
marknadsledarens produkter, vilket kan vara en konsekvens av en stark leverantör. Kommentarer 
gjorde gällande att det fanns fördelar med att ha flera leverantörer för att jämna ut maktbalansen, 
men samtidigt var det endast de minsta distributörerna som beskrev att de försökte sälja in ABB:s 
tryckknappar aktivt. Med bakgrund av detta måste en leverantör utvärdera sin relativa 
maktposition hos varje distributör, ned på nivån av produktkategori. Marknadsaktiviteter kanske 
inte får önskat utfall om de ändå motverkas av sådana krafter som beskrivs ovan. Om en 
leverantör vill anpassa sig efter stora distributörers önskemål bör den således fokusera på 
ekonomiska incitament och att visa ett stort åtagande om att skapa efterfrågan från slutkunderna. 
För mindre distributörer med teknisk inriktning kan det istället vara av vikt att visa sig som 
pålitlig teknikpartner genom att till exempel utföra produktträning.   

Morgan och Hunt (1994) beskriver att opportunistiskt beteende hade negativ inverkan på 
förtroendet mellan distributörer och leverantörer. Förtroendeaspekten bekräftades bland annat av 
Distributör C som påpekade att en leverantör inte ska ”gå bakom ryggen” på distributören 
genom att försöka sälja direkt till kunder som för närvarande är kund hos distributören. Detta 
kan tolkas som att missbruka den informationsdelning som har upprättats. Vidare beskriver 
Anderson och Narus (1990) samt Morgan och Hunt (1994) att samarbete respektive delade 
värderingar stärker förtroendet mellan en distributör och en leverantör. De stora 
distributörskedjorna förklarade att de gärna ser att leverantörer fasar över stora konton till 
distributörerna, alternativt visar vilja att göra gemensamma säljinsatser för att skapa nya kunder åt 
distributören. Vad detta indikerar är att även för distributören är det viktigt att leverantören har 
en tydlig distributörsstrategi, annars är det en källa för oenigheter. Detta har bland andra har 
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påpekats av Hlavcek och McCuiston (1983). Enligt vissa distributörer var marknadsledaren ett 
bra exempel på en leverantör som hade en tydlig distributörsstrategi som byggde på att flytta över 
nyckelkonton till distributören. Återigen är det intressant att belysa att ABB:s försäljningsandel 
genom distributörer är väsentligt högre i Storbritannien än i Sverige (Wilhelmsson, 2015; Tyler, 
2015). Vad detta beror på framgick inte helt tydligt, men panelbyggarna i Sverige sade generellt att 
de föredrog att köpa tekniska produkter direkt från leverantören på grund av att distributörerna 
inte kunde erbjuda tillräcklig service och då de ansåg sig få ett bättre pris hos leverantören. Klara 
önskemål från slutkunderna om en viss kanal skulle eventuellt kunna stå i konflikt med 
leverantörens önskade distributörsstrategi.     

Vad gäller samarbetsrelationer har forskning kring relationskvalitet i hög utsträckning bekräftats i 
denna studie; flera exempel ges ovan. Arbetet tillför nya insikter kring hur vägen till en god 
relation kan skilja sig mellan olika typer av distributörer.  

Skapa efterfrågan på marknaden 

Enligt Frazier (1999) finns det en lucka i forskningen om en leverantör ska försöka få 
distributören att aktivt marknadsföra produkterna (en strategi att ”trycka ut” produkterna) eller 
försöka skapa efterfrågan från distributören genom att fokusera på slutmarknaden och således få 
slutkunderna att begära produkterna i fråga av distributörerna. Empirin indikerar att de större 
distributörerna ansåg att det i huvudsak var leverantörens uppgift att skapa efterfrågan på 
marknaden. Detta var inget som de mindre, mer tekniskt specialiserade distributörerna motsade, 
men däremot sade dessa att de inte sällan aktivt försökte sälja in vissa fabrikat. 

Enligt beskrivningen av tryckknappsmarknaden från distributörerna fanns det en hög grad av 
märkestrogenhet alternativt andra barriärer som gör att kunderna inte byter fabrikat. Flera kunder 
har specificerat från sina kunder vilka fabrikat som ska användas. Sådana specifikationer 
förklarades uppkomma efter avtal mellan leverantören och beställaren, vilket bekräftades i 
intervjuerna med panelbyggarna. I andra fall skedde valet av tryckknappsfabrikat på grund av att 
panelbyggarens ingenjörer utgick från befintliga ritningar eller av att inköparen beställde det som 
fanns inlagt i affärssystemet sedan tidigare. Traditionen sades också spela in. Schneider är helt 
enkelt förknippat med tryckknappar och blir därför ofta valet för många kunder. Tryckknappar 
förklarades vidare som en produkt som inte säljs i butiken utan kunderna lägger order via mejl, 
telefon, internet eller fax. Detta var det klara fallet i både Storbritannien och Sverige, och en 
tydlig skillnad mellan tryckknappar och många andra industriprodukter. Distributörerna påtalade 
även att ett rent fundamentalt problem är att få kunder ens vet om att ABB har tryckknappar i 
sitt sortiment. Samtidigt påpekade de att i dag är nästan ingen leverantör aggressiv gällande 
marknadsföring på tryckknappsmarknaden, varför det kan finnas en möjlighet för leverantörer 
med ambitioner att vara unik i att exponera sig mot viktiga kundgrupper. 

Sammantaget menade distributörerna att dessa faktorer gör det svårt för dem att få en kund att 
byta fabrikat. I synnerhet de stora distributörerna sade med bakgrund av detta att det är 
leverantörens uppgift att stimulera efterfrågan på marknaden. I sammanhanget måste 
leverantörer, för varje enskild produktkategori, förstå hur beslutsfattande sker hos sina och 
distributörens kunder. Är det ingenjören som tar fram ritningarna som behöver bearbetas eller är 
det kundernas inköpschefer? Är det en person som delegeras att handla i en fysisk butik? Har 
kunderna egentligen inget val, utan är det deras kunder i sin tur som avgör? Om fallet är det 
senare kan det innebära att en mer omfattande säljinsats måste inledas. Vid sidan av att utföra 
dessa aktiviteter för att kunna hitta nya kunder kan det vara viktigt för leverantören att 
kommunicera sådana aktiviteter för att påvisa ett stort åtagande om att skapa efterfrågan. Vad 
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som vidare förklarades som uppskattat av distributörerna var gemensamma säljinsatser hos 
kunderna. I Goodman och Dions (2001) terminologi kan detta beskrivas som investeringar i 
förhållandet. 

Med bakgrund av beskrivningen av tryckknappsmarknaden måste leverantörer även förstå 
kundernas preferenser av kanaler, för att kunna bistå distributörerna med rätt typ av 
marknadsföringsmaterial och -aktiviteter. Med tanke på att tryckknappar beskrevs som en 
produkt som väldigt sällan såldes i butikerna är det föga troligt att en leverantör ska kunna 
stimulera efterfrågan hos kunderna genom att bistå med marknadsföringsmaterial som 
försäljningsdisplayer hos distributören. Visserligen skulle detta kunna bidra med allmän 
varumärkeskännedom för leverantören, men de kundgrupper som driver volym för tryckknappar 
skulle inte exponeras mot sådana initiativ. Emellertid visade observationsstudierna hos 
distributörerna att försäljningsdisplayer är vanliga marknadsföringsverktyg, och det fanns likheter 
med detaljhandeln. På ett generellt plan indikerar detta att leverantörer måste skapa sig en 
grundlig förståelse för hur just deras industriprodukt säljs genom distributören. I bästa fall, om 
relationen mellan parterna är tillräckligt god, kan leverantören begära statistik om kundernas 
preferenser.  

Trots att det fanns många barriärer till att kunder ska byta fabrikat av tryckknappar förklarade de 
små, tekniskt inriktade distributörerna hur de aktivt försökte sälja på kunden ett visst fabrikat, 
ofta som en del i ett system. Som skrivet tidigare såg de mindre distributörerna vissa leverantörer 
som en möjlighet att differentiera sig, och som leverantör kan det vara värt att utvärdera om en 
sådan status kan uppnås eftersom det kan leda till en väldigt lojal partner.  

Produkt- och marknadsföringsmaterial 

För de distributörer som har försäljning över internet var korrekt produktdata något som 
framhölls som en hög prioritering. En distributör beskrev det som att det numer är en 
hygienfaktor med korrekt leverans av detta. Samtidigt var det flera som påpekade att ABB har 
brister på detta område. Det som särskilt framhölls var att ABB har komplicerade system för 
produktnummer för sina tryckknappar. Då flera distributörer lyfte fram internet som ett 
fokusområde i framtiden kan problemfri överföring av produktdata komma att bli ännu viktigare.  

Saphiro (1977) förespråkar att leverantören ska utföra de uppgifter som kan vara svåra för 
distributören att utföra själv, däribland upprätta visst marknadsföringsmaterial. För de 
distributörer som hade telefonförsäljningsstyrkor, utan särskilt hög teknisk kompetens, 
efterfrågades valguider som de anställda kan använda för att vägleda kunden i köpprocessen. 
Samtidigt som forskning har förespråkat att leverantörer ska vara utbildare åt distributören kan 
pedagogiska valguider ses som ett billigt alternativ. För de distributörer som hade 
försäljningsingenjörer som åkte och träffade kunder efterfrågades översiktskataloger utformade 
för specifika kundgrupper, som helst inte bara skulle innehålla tryckknappar utan även 
närliggande produkter. Här var således viljan att kunna sälja in hela system till kunderna i fokus. 
För leverantörer belyser detta att även distributörer har viljan att sälja in hela lösningar och bör 
därför utforma sitt marknadsföringsmaterial därefter. Det ska dock påpekas att vissa distributörer 
kommer försöka sälja in system med de mest lönsamma produkterna per kategori, vilket inte 
behöver vara från bara en leverantör. 

En intervjuad distributör stack ut i den här bemärkelsen. Den efterfrågade 
marknadsföringsmaterial som kunde understödja till att vara en teknisk rådgivare för kunderna. 
Därför påpekade distributören att inget marknadsföringsmaterial riktat mot kunderna önskades, 
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eftersom detta skulle minska behovet av dennes kunskap. Detta var emellertid ett särfall. Övriga 
tekniskt orienterade distributörer förespråkade systemkataloger.  

Ordersystem, leveranser och lagerhållning 

Distributörerna beskrev att de fokuserade på att minska sina lagernivåer, och som en potentiell 
följd av detta framhölls att leverantörens leveranstid var mycket viktigt, i synnerhet 
leveransprecision. Två distributörer i Storbritannien påpekade därtill att flexibilitet i leveranser är 
att önska. En sade att ABB saknade expressbeställningar, vilket Siemens och Schneider hade mot 
en merkostnad. En annan sade att den ville ha flexibilitet om kunderna lägger ”panikordrar”, 
vilket förklarades vara vanligt bland panelbyggare. Behovet av flexibilitet i orderprocessen kan 
bero på variation i efterfrågan hos distributören, vilken kan antas vara högre hos en mindre 
distributör. Om leveransflexibilitet ska ges kan leverantören behöva väga detta mot potentialen 
som finns i relationen och hur pass mycket mer komplexa de interna processerna blir.  

Ett smidigt ordersystem hos en leverantör är något som efterfrågas av distributörer. Ett antal 
distributörer ansåg i dag att ABB:s ordersystem är för krångligt, varpå de istället lade order via 
mejl eller telefon. Distributörerna beskrev att de fick en rabatt när de använde Schneider eller 
Siemens ordersystem och hade därför ett incitament att göra det. En direkt konsekvens av ett 
svagt ordersystem är en mer komplicerad orderhantering för leverantören.  

Det som beskrivs ovan är i linje med Calantone och Gassenheimers (1991) studie som visar att 
den viktigaste prioriteten för en leverantör, sett ur distributörens perspektiv, bör vara att hålla 
utlovade leveransdatum. De visade vidare att avancerade ordermetoder var den tredje viktigaste 
faktorn som leverantörer bör fokusera på. 

Kommunikation 

Goodman och Dion (2001), Morgan och Hunt (1994) samt Narus och Anderson (1986) har 
påpekat vikten av en effektiv kommunikation i samarbetet mellan en distributör och en 
leverantör. Tidigare forskning har bland annat framhållit att en leverantör tydligt måste 
kommunicera hur arbetsdelningen ska ske mellan de båda parterna. Sammanfattningsvis kan 
denna studie bekräfta att kommunikation är av stor betydelse för förhållandet. Distributörerna 
uttryckte frustration kring när en distributör inte kommunicerade om organisationsförändringar 
och produktlanseringar. Två av de konkurrerande distributörerna i Sverige beskrev 
kommunikationen med ABB i väldigt skilda ordalag: ”väldigt bra” respektive ”de kommer vartannat 
år, sen hör de inte av sig”, trots att det är samma säljare till båda distributörerna. Distributör A sade 
att sitt förhållande till ABB blivit bättre på senare år sedan ABB börjat dela med sig av företagets 
säljcykler. En viktig del i kommunikationen är säljaren. Zemanek (1997) påvisar att leverantörens 
säljare har större inflytande på distributören gällande en rad områden, exempelvis prissättning 
och orderkvantiteter än vad leverantören i stort har. Detta indikerar dels att det är viktigt att 
säljaren är kommunikativ, i synnerhet om det är liten distributör eftersom säljaren då kanske är 
enda kontaktpersonen. Om en säljare byts ut kan således kontakten vara i fara.  

6.1.3 Segmentering av distributörer 
Sett till föregående två delkapitel står det klart att distributörer bygger upp sina verksamheter på 
olika sätt och har distinkt olika behov som leverantören kan uppfylla. Ett sådant faktum utgör 
grunden för segmentering, vilket innebär att finna grupper av kunder med homogena behov 
(Wind, 1978). Att segmentera sina kunder gör att företaget kan skräddarsy marknadsföringsmixen 
för ett specifikt segment, vilket leder till bättre planering och mer effektiv användning av 
marknadsföringsresurserna (Kotler et al., 2012). 
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Det argumenteras för i studien att två distinkta aspekter som distributörer kan segmenteras med 
avseende på är typ av adderat värde till kunden och produktutbud. Organisation, som beskrevs som en 
dimension längs vilken distributörer differentierar sig, kommer att behandlas som en integrerad 
del i de två övriga dimensionerna eftersom det är ett så pass brett begrepp. Med bakgrund av vad 
Mudambi och Aggarwals (2003) modell illustrerar innebär det adderade värdet distributören ger 
till kunden även adderat värde till leverantören. De två segmenteringsgrunderna, som har 
genererats främst från den första delen i denna analys, kommer nu presenteras mer ingående.  

6.1.3.1 Typ av adderat värde till kunden 
Längs dimensionen adderat värde till kunderna kan två extremer av distributörer ses, där den ena 
har hög teknisk kompetens. Vid användning av Porters (1996) terminologi kan det ses som en 
differentieringsstrategi. Den andra extremen är distributören som satsar på att minimera 
kostnader, sälja till ett lågt pris till kunderna och erbjuda tillgänglighet genom snabb logistik. 
Teknisk expertis kan inte tillhandahållas i någon högre utsträckning eftersom det skulle innebära 
en ökad kostnad. Porter (1996) skulle beskriva detta som en lågkostnadsstrategi. Som med de 
flesta modeller är det svårt att finna distributörer som faller in helt under den ena eller den andra 
kategorin. Däremot kan enskilda drag ses hos flera av distributörerna vilka stämmer bra in på en 
teoretisk beskrivning. För att illustrera skillnader mellan en teknikexpert och en 
lågkostnadsdistributör ges två exemplifieringar nedan, baserat på föregående delkapitel om hur 
distributörerna skiljer sig och vad deras behov är. 

Teknikexperten 

Teknikexperten kan ge råd om exempelvis lämpliga fabrikat och applikationer till sina kunder, 
och säljstyrkan har god branschkunskap. Teknikexperten är nära sina kunder, som vanligtvis är 
återkommande, och har genom detta etablerat en god kunskap om deras behov. På grund av 
småskaligheten har teknikexperten inte upprättat någon internethandel, vilket gör att lagerhållning 
blir ett sätt att upprätthålla rätt servicenivå. Kunderna, som levererar till storföretag, behöver ofta 
snabba leveranser. Ett visst mått av leveransflexibilitet är således önskat från leverantören 
eftersom enskilda ordrar kan vara avgörande för distributörens verksamhet. Teknikexperten vill 
ha personlig kontakt med en säljare hos leverantören eftersom byråkratiska organisationer inte är 
något som passar ihop med teknikexpertens organisation. Med bakgrund av en nära relation till 
sina säljare har distributören ett begränsat antal leverantörer, men tillräckligt för att kunna erbjuda 
ett tekniskt djup. På grund av hög lojalitet mot sina leverantörer kan distributören agera som en 
aktiv säljstyrka. Eftersom denna distributör vill erbjuda tekniskt djup värdesätts produktträning 
och systemkataloger som är riktade mot särskilda segment. Främsta hotet mot verksamheten är 
att kunderna skulle finna produkterna så pass enkla att de lika gärna kan köpa dem genom en 
annan kanal. Från empirin skulle Distributör 5 och Distributör 7 passa bäst in på beskrivningen i 
denna kategori. 

Lågkostnadsdistributören 

Lågkostnadsdistributören har normalt ett antal olika försäljningskanaler, som butiker och 
internet, och har en välutvecklad logistikapparat. Fler kanaler gör det mer värdefullt att ha ett eller 
flera centrallager, vilket håller kostnaderna nere. Den tekniska kompetensen per anställd är 
relativt låg. Servicen som erbjuds till kunderna, som kommer från många olika industrier, är 
snabba leveranser. Eftersom distributören vill hålla nere kostnaden för sina kunder är ett fokus 
att hålla nere de egna lagernivåerna. Distributörer i denna kategori är mest lojala mot den 
leverantör som erbjuder bäst ekonomiska villkor och detta skulle kunna vara en anledning till att 
det fabrikatet får störst marknadsföringsutrymme. Eftersom lågkostnadsdistributören normalt har 
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en stor organisation har denna möjlighet att kräva betalning från leverantören för att olika typer 
av marknadsföringsmaterial ska användas. Lågkostnadsdistributörerna ser de spelare som enbart 
säljer på internet som ett hot och har därför utvecklat egna internetbutiker. De differentierar sig 
genom att nå ut i fler kanaler än internetaktörerna. Av distributörerna från studien är Distributör 
A och Distributör B bäst exempel på denna kategori.  

6.1.3.2 Produktutbud 
Vid sidan av teknisk kompetens har denna studie visat att produktutbudet är en annan dimension 
distributörerna differentierar sig genom. Detta spann mellan endast kontroll- och 
automationsprodukter till att kunna erbjuda en produktbredd stor nog för att tillfredsställa 
kundbehovet för personer verksamma inom ett flertal segment såsom bygg, industri, VVS och el. 
Produktutbudet kan alltså beskrivas som brett eller smalt. Bland distributörerna i undersökningen 
var det uppenbart att de som gick åt hållet teknikexpert även hade smalare produktutbud, medan 
lågkostnadsdistributören hade ett bredare produktutbud. Detta är troligtvis en naturlig effekt. 
Med ett nischat produktutbud är det lättare att skapa en expertis i organisationen. Samtidigt, om 
en distributör köper in ett bredare sortiment från leverantören kan skalfördelar uppnås, varför 
kostnaderna kan hållas nere. Ett bredare produktsortiment gör även att distributören kan 
skräddarsy sortiment för enskilda butiker utefter rådande efterfrågan. Detta var något som 
samtliga av de svenska distributörerna praktiserade. Om distributören har ett brett produktutbud 
ställer det vidare andra krav på organisationen och på leverantörens organisation. Det kan 
exempelvis innebära att produktchefer från flera olika områden blir involverade vid sidan av 
säljare. Detta var fallet i relationen mellan samtliga av de svenska distributörerna och ABB. Om 
detta ska ses i ljuset av forskningen om industriellt köpbeteende innebär det att sådana relationer 
löper större risk för konflikter och blir mer långdragna eftersom fler personer blir involverade 
(Sheth, 1973; Webster & Wind, 1972).   

6.1.4 Olika distributörer bidrar med olika värden till leverantören 
Kotler (2003) samt Mudambi och Aggarwal (2003) beskriver båda att lagerhållning är en av de 
värdeskapande aktiviteter som en distributör bör utföra. En röd tråd från intervjuerna var dock 
snarare att minskade lager är en prioritet för distributörer. Samtliga av de svenska distributörerna 
beskrev en process där produkter som inte omsatts med tillräcklig hastighet i en butik inte får 
finnas på lagerhyllan. Det fanns dock undantag. En distributör beskrev hur den ansåg att ett stort 
lager är en förutsättning för att kunna hålla rätt servicenivå och för att kunna vara en plats som 
kunden kan åka till och få samtliga produkter på en gång. I synnerhet var det de mindre 
distributörerna som höll stora lager relativt deras storlek. I de svenska butikerna lagerfördes 
tryckknappar generellt sett inte alls eller i små kvantiteter, med motiveringen att kunderna inte 
använde denna kanal. Eftersom minskade lager tycktes vara en generell trend inom distribution 
kan det innebära en verklighet som leverantörer får finna sig i. Om leverantören önskar att en 
distributör ska hålla lager kan det som Saphiro (1977) påpekar vara nödvändigt att premiera de 
distributörer som gör det. Att bryta partier var det endast en distributör som ansåg sig bidra med 
till leverantören, trots att det normalt ses som en värdeskapande aktivitet av distributören (Kotler, 
2013). 

Ett enhetligt svar, oavsett distributörstyp, var att distributörerna ansåg sig addera värde till ABB 
genom att förmedla kontakt med kunderna, vilket således är en bekräftelse av Mudambi och 
Aggarwals (2003) modell. Med resonemanget i avsnitt 6.1.2 bidrar distributörer med värde till sina 
kunder genom att antingen vara teknisk specialiserad, en teknikexpert, eller genom att ge 
lågkostnadsfördelar. För leverantören kommer den tekniska distributören att generera värde 
genom att agera som en förlängd teknisk säljstyrka som kan avlasta med supportärenden och 
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konsultation för kunden, i en annan utsträckning än vad en stor distributörskedja kan. Den 
tekniske leverantören beskrevs normalt även ha färre fabrikat i sitt utbud, varför den aktivt kan 
verka för att sälja fabrikat som den är lojal till. Med användning av Mudambi och Aggarwals 
(2003) terminologi bidrar teknikexperten bland annat med applikationskunskap om slutkundernas 
branscher för leverantören. När det gäller det som tidigare benämndes lågkostnadsdistributören 
krävs ett bättre namn när det beskrivs i sammanhanget av adderat värde till leverantören. 
Lågkostnadsdistributören har uppnått sin position genom att ha en väl fungerande logistikapparat 
och flera olika säljkanaler. För en leverantör kan distributören då beskrivas som en logistikpartner. 
Genom logistikpartnern får distributören exponering både på internet och i butiker samt mot 
många olika kundtyper. Det ska påpekas att då lageromsättningshastighet är en viktig prioritet för 
logistikpartnern kan det innebära att de fabrikat med bäst förutsättningar att säljas kommer 
exponeras mest, som i fallet med varningssystemet en distributör infört. Om leverantören 
uppnått denna status genereras extra mycket värde.  

Vad som också beskrevs i kapitel 6.1.2 var hur distributörernas värdeskapande aktiviteter 
operationaliserades genom det produktutbud som de erbjuder, vilket beskrevs som smalt eller 
brett. Empirin indikerar att ett smalt produktutbud ofta kombinerades med ett högt tekniskt 
kunnande, medan ett brett produktutbud kombinerades med lägre tekniskt kunnande men med 
fördelar gällande logistiken. Detta förefaller sig naturligt. Med ett smalare produktutbud, som 
troligtvis inriktar sig mot ett visst kundsegment, är det lättare för distributören att erhålla ett 
tekniskt djup. Ett bredare produktutbud kräver en större organisation och högre krav på 
logistiken. Samtidigt är det svårare att upprätthålla en hög teknisk kompetens genom hela 
organisationen. Vid sidan av dessa två fall som tycktes vara de vanligaste i praktiken skulle alltså 
en distributör både kunna erbjuda hög teknisk kompetens och fördelar med logistiken, alternativt 
erbjuda ett smalt produktutbud och låg teknisk kompetens, men med fördelar gällande logistik. 
Hög teknisk kompetens och en väl fungerande logistik vore givetvis en attraktiv partner för 
leverantören, men i realiteten kan det vara svårt att uppnå den här positionen. Tendenser till att 
vilja gå i den riktningen fanns hos samtliga av de svenska distributörerna, men 
teknikkompetensen avspeglades inte hos butikerna. En distributör med smalt produktutbud men 
med fördelar sett till logistiken skulle kunna vara en lokal distributör med ett begränsat antal 
kundtyper vilka inte kräver en utbildad säljstyrka, varför kostnader kan hållas nere.  

6.2 Slutkunder av standardiserade produkter 

6.2.1 Automatiserad köpprocess 
Panelbyggarnas inköpsprocesser beskrevs som högst repetitiva köp, där utvärdering av olika 
alternativ tycktes vara sällsynt. I modellerna över industriellt köpbeteende spelar organisationen 
en betydande roll i inköpsbeslutet. Om få personer deltar i processen, vilket är vanligt i mindre 
organisationer, minskar det risken för konflikter mellan olika roller. Personen eller personerna 
som tar beslutet har större utrymme att agera efter sina premisser (Johnston & Lewin, 1996). 
Panelbyggarnas organisationer var små och karaktäriserades av få involverade personer. Normalt 
var det en chef som tog besluten, alternativt en chef och konstruktörer. Detta innebär, som 
Johnston och Lewin (1996) beskriver, att det är färre personer som kommer att ha förväntningar 
på köpet. Eftersom färre personer kan vara missnöjda med tidigare köp ökar det sannolikheten 
att beslutsfattarna kommer fortsätta köpa samma fabrikat eftersom de fick välja baserat på sina 
preferenser i första läget. Det tycktes heller inte finnas någon större risk i köpet. Vissa 
panelbyggare förklarade att de endast såg en risk, exempelvis för kvaliteten, om de skulle välja 
lågkostnadsfabrikat av tryckknappar. Om risken i ett köp anses låg är det större sannolikhet att en 
eller ett fåtal personer kommer få besluta efter egna preferenser. Detta var uppenbart fallet för 



 

65 
 

tryckknappar. Dock uppmärksammades ett intressant fall med SK4, som beskrev att en av deras 
kunder vägrat använda ABB:s tryckknappar efter en kvalitetsbrist som uppkommit nästan tio år 
tillbaka. Detta kan innebära att marknaden för tryckknappar, och liknande produkter, trots allt är 
väldigt känslig för kvalitetsbrister. 

Sett till ”Buygrid Framework” (Robinson, Faris & Wind, 1967) är tryckknappsköpet mest likt ett 
rakt återköp eftersom det sällan tycktes ske någon behovsidentifiering, behovsbeskrivning, 
identifiering av alternativ, förfrågningsunderlag, val av leverantör eller orderrutinspecificering. Att 
det inte sker någon utvärdering av underleverantörer var tydligt bland de intervjuade 
panelbyggarna. Samtliga hade haft samma huvudleverantörer under en lång tid. Vid sidan av att 
panelbyggarna sällan tycktes leta nya leverantörer stod det också klart att de inte uppvaktades av 
potentiella leverantörer i någon stor utsträckning. Ingen av de två panelbyggarna som inte hade 
ABB som underleverantör i dag hade någonsin blivit kontaktade av ABB:s säljare med anbud, 
trots att de var relativt stora sett till deras marknad i Sverige. I kombination med att det inte pågår 
någon aktiv sökprocess av leverantörer bidrar detta till att upprätthålla en statisk marknad. 

Det beskrevs fler faktorer som upprätthåller den statiska marknaden. För det första styrs 
panelbyggare ibland av specifikationer från deras kunder, och då kan det bero på ett avtal mellan 
en viss leverantör och panelbyggarens kund. Detta påpekades både av panelbyggare och 
distributörer. Den täta relationen med säljare är en annan faktor som upprätthåller det 
oförändrade läget. Vidare förklarade panelbyggarna att när en ny produkt ska produceras baseras 
den vanligtvis på tidigare ritningar, varför detta även styr inköpsbesluten. I ett annat fall uppgav 
en panelbyggare att de brukar besluta utefter vad som redan som redan finns inne i bolagets 
affärssystem. Från leverantörens sida är det viktigt att inse att beslutsmakten gällande inköp inte 
alltid ligger hos det producerande företaget.  

Trots att inköpsprocessen är så pass automatiserad, och produkten relativt enkel, handlade ingen 
av panelbyggarna tryckknappar genom distributörer. Orsaken uppgavs dels vara pris och dels 
vara att de fick för lite tekniskt stöd. Med en parallell till Sheths (1972) modell skulle det här även 
kunna betyda att det är implicita värderingar som avgör att vissa panelbyggare väljer att köpa 
direkt av leverantören istället för genom distributören. Detta kan handla om att en stark relation 
till en säljare hos leverantören föredras framför att komma i kontakt med flera olika säljare hos 
distributören. Med Webster och Winds (1972) terminologi skulle detta vara kriterier som är 
indirekt kopplade till huvuduppgiften. 

Vad Sheth (1973) beskriver i sin modell över industriella köp är också tidspressen som köpet sker 
under. Är det krav på att leverera snabbt är det troligt att köpbeslut sker av ett fåtal personer. 
Panelbyggarna beskrev att deras bransch har fått ökade krav på minskade ledtider, och under 
sådana omständigheter är det således troligt att få personer är involverade i köpprocessen. Om så 
är fallet kan deltagarna få mer utrymme att välja helt efter egna preferenser, och som Webster och 
Wind (1972) konstaterar har människor inneboende preferenser för det oförändrade läget. 

6.2.2 Hög byteskostnad 
Det distributörerna sade i intervjuerna om deras kunder och det panelbyggarna beskrev var att 
det ofta inte finns någon större anledning till att byta en leverantör av tryckknappar om företaget 
inte upplevt några uppenbara brister hos sin nuvarande leverantör. Kommentarer gavs att inte 
ens om priset vore betydligt lägre skulle kunderna byta fabrikat eftersom tryckknappar ofta står 
för en så liten del av kostnaden i slutprodukten. Beskrivet med Kotlers (2012) modell för upplevt 
kundvärde tycks således de monetära kostnaderna inte vara tillräckligt låga för att kunna väga upp 
den energikostnad, de psykologiska kostnader och den tidskostnad som skulle uppstå om kunden 
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bytte tryckknappsfabrikat. Det fanns heller ingen tydlig förklaring från varken distributörer eller 
slutkunder att komponenterna i de totala kundfördelarna i ABB:s erbjudande var höga nog, 
relativt kundkostnaderna, för att byta fabrikat. I det som bygger upp totala kundfördelar fanns 
inget konsensus på att marknadsledarens produkt har bättre prestanda än konkurrenternas 
fabrikat. Vid en återkoppling till forskningen kring marknadsföring av standardiserade produkter 
tycks ABB inte ha fokuserat på att differentiera sitt tjänste- eller produkterbjudande för 
tryckknappar, som förespråkats av Anderson och Zeithaml (1984) samt Onkvist och Shaw 
(1986). 

Under intervjuerna framkom endast mindre upplevda skillnader i de olika fabrikatens 
erbjudanden, men dessa tycktes ändå vara en källa till irritation. Ett exempel är att ABB:s 
ordersystem var ineffektivt och inte hade något incitament knutet till sig. Relationer till säljaren 
tycktes även vara en mycket viktig faktor till att skapa ännu större kostnader i att byta fabrikat. 
Köp-och-sälj-relationerna beskrevs av samtliga som långvariga, och panelbyggare förklarade att 
det ska mycket till för att en leverantör ska bytas ut. Gällande detta är en potentiell förklaring att 
även för valet av tryckknappsleverantör är de implicita kriterierna (Sheth, 1973), eller indirekta 
faktorerna (Webster & Wind, 1972), för köpet av stor vikt. Faktum är att det är en rimlig 
konsekvens om bilden att produktkategorin tryckknappar närmast är odifferentierad mellan de 
olika tillverkarna. 

Om ovanstående ska sättas i perspektiv av distributörsförsäljning är det intressant om 
slutkundens relation med distributören kan vara starkare än relationen mellan slutkunden och en 
viss leverantör. Detta skulle i sådant fall innebära att leverantören kan ha mycket att vinna på en 
god relation med distributören eftersom den då kan få hävstångseffekt på försäljningen genom att 
nå ut till många kunder. 
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7 Slutsatser 
Detta sista kapitel syftar till att presentera en summering av resultaten från studien. Forskningsfrågorna blir 
besvarade följt av några avslutande ord, inklusive implikationer för hållbarhet. Vidare presenteras 
begränsningarna för denna studie och förslag på framtida studier.  

Syftet med arbetet var att ta fram ett ramverk för ABB Low Voltage Products och andra 
tillverkande företag för hur de kan förbättra marknadsföringen via industriella distributörer för 
standardiserade produkter. Huvudfrågan för att uppfylla detta syfte var: Hur kan ett tillverkande 
företag förbättra marknadsföringen genom industriella distributörer för en standardiserad produktkategori på en 
mogen marknad? Tre stycken underfrågor etablerades för att kunna besvara huvudfrågan, vilka först 
kommer att behandlas. 

Underfråga 1: Vilka värden adderar industriella distributörer till ABB, och andra 
leverantörer, för standardiserade produkter såsom tryckknappar? 

Av de värdeskapande aktiviteter som distributörer ska bidra till leverantören med enligt befintliga 
teorier, visade det sig att vissa inte praktiserades i särskilt hög utsträckning av distributörerna i 
denna studie. En sådan aktivitet var lagerhållning, där endast enstaka distributörer beskrev det 
som en viktig del i deras verksamheter. Om maktbalansen inte ändras i industrin, kan 
leverantörerna i framtiden behöva premiera de distributörer som håller lager i viss utsträckning.  

Vad som dock stod klart var att den värdeskapande aktiviteten att fungera som en förlängd 
säljstyrka praktiserades av samtliga distributörer i studien. Vilka värdeskapande aktiviteter som 
denna säljstyrka bidrog med till kunderna och följaktligen till distributören skiljde sig betydligt 
mellan olika typer av distributörer. 

I den ena extremen av spektrum finns distributörer som kan beskrivas som teknikexperter. Dessa 
är ofta små organisationer, har normalt ett mindre antal fabrikat och är inriktade mot specifika 
kundsegment eller industrier. Sådana distributörer tenderade att agera som en aktiv säljstyrka åt 
leverantören genom att förespråka dess produkter. Tekniska distributörer kan förklaras bidra med 
den värdeskapande aktivitet som tidigare forskning benämnt applikationskunskap. Den andra 
extremen i spektrumet i hur distributörerna bidrog med värde till sina kunder, och därigenom 
leverantören, är att agera som en logistikpartner. Logistikpartnern är typiskt sett en 
distributörskedja med låg kunskapsnivå per produkttyp. Vad denna typ av distributör istället 
erbjuder sina kunder och leverantörer är flera olika försäljningskanaler. Logistikpartnern är vidare 
normalt inte lokalt begränsad, vilket teknikexperten vanligtvis är. En annan tydlig skillnad mellan 
de två olika extremerna av distributörer är att den tekniskt kompetenta distributören aktivt verkar 
för att övertyga kunder om att köpa en viss leverantörs produkter, vilket direkt genererar värde 
till leverantören. Logistikpartnern verkar främst för att sälja det som marknaden efterfrågar för att 
kunna säkerställa omsättning på ett eller flera centrallager. För leverantören är logistikpartnern 
viktig för att nå ut till flera olika kundsegment och den kan även antas vara en effektivare partner 
när det handlar om att ta över stora konton. Detta eftersom logistikpartnern i större utsträckning 
kan säkerställa de leveranskrav som stora kunder kan antas ha.  

En annan dimension som skiljer distributörerna åt är storleken på det produktutbud som 
respektive organisation erbjuder sina kunder. Produktutbudet kan ses som en viktig del när 
distributören operationaliserar sina värdeskapande aktiviteter, med respektive fördelar och 
nackdelar för leverantören. Distributören som säljer ett smalt sortiment av produkter tillsammans 
med en hög teknisk kompetens adderar värde genom att stärka leverantörens status inom 
specifika nischer. Om distributören istället har ett brett sortiment och adderar värde genom att 
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vara en logistikpartner får leverantören en bred spridning av flera produktkategorier till många 
olika kundsegment. Detta förutsätter givetvis att leverantören har det breda produktutbud som 
logistikpartnern efterfrågar. Av distributörerna som omfattades i denna studie tycktes de flesta 
antingen besitta hög teknisk kompetens och erbjuda ett smalt sortiment, alternativt erbjuda ett 
brett produktutbud men en generellt lägre teknisk kompetens. Övriga två segment som 
distributörer kan beskrivas i termer av innebär således en grupp som både har teknisk kompetens 
och brett produktutbud och en grupp med smalt produktutbud med logistikfördelar. Det första 
ställer höga krav på organisationen kompetensmässigt medan den andra handlar om att skapa 
effektiv hantering av ett smalt sortiment, vilket skulle kunna vara genom att hålla lager i en 
enskild butik. 

Sammanställning av adderat värde 

Delvis som en logisk följd av var en distributör hamnar längs de båda dimensionerna som 
beskrivits ovan, se Figur 13, kommer den att erbjuda olika typer av värden till sina kunder och 
leverantörer. Distributörer som liknar varandra längs dimensionerna kan sägas utgöra distinkta 
segment, då deras behov troligtvis kommer vara relativt homogena. I figuren ges förslag på några 
särskilda drag inom respektive typ av distributörssegment vid sidan av logistik och produktutbud. 
Begreppet grossist har hittills undvikits i denna rapport, men används här för att tydliggöra 
skillnader mellan de olika segmenten. Grossist är en översättning av engelskans ”wholesaler” som 
är en distributör utan teknisk inriktning. 
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Figur 13: Segmentering av distributörerna i studien. 
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Underfråga 2: Vilka behov förväntar sig en industriell distributör att ABB, och andra 
leverantörer, ska uppfylla för standardiserade produkter såsom tryckknappar? 

I analysen framgick det att distributörernas behov som leverantörerna måste uppfylla kan 
summeras i: goda samarbetsrelationer, att skapa efterfrågan på marknaden, produkt- och 
marknadsföringsmaterial, effektiva ordersystem, bra leveranser samt effektiv kommunikation.  

Även i detta fall varierar förväntningarna på leverantören beroende på distributörens verksamhet. 
Goda samarbetsrelationer framhölls av distributörer i samtliga segment, även om definitionen av 
en god samarbetsrelation varierade. De tekniska distributörerna betonade värdet av att de fick 
tillåtelse att sälja hela leverantörens produktutbud inom ett visst område och en personlig kontakt 
med säljaren. De stora distributörerna uttryckte en god samarbetsrelation som att leverantören 
ska visa ett aktivt åtagande om att skapa efterfrågan på slutmarknaden. Önskvärt var vidare att 
göra gemensamma besök till kunderna, för att sedan låta distributören ta över kontona. 

Betydelsen av att leverantören på egen hand skapar efterfrågan på marknaden skiljde sig åt mellan 
distributörerna. De mer tekniskt kunniga distributörerna beskrev hur de hade möjligheten att 
påverka köparna att köpa en specifik leverantörs produkter. De stora distributörena beskrev i 
allmänhet att det är distributörens uppgift att skapa efterfrågan på marknaden. 

Vilken typ av produktinformation som efterfrågades berodde till stor del på distributörens 
försäljningskanaler, och de distributörer som bedrev internetförsäljning ställde störst krav på 
produktdata. Distributörerna som inte bedrev internetförsäljning efterfrågade mer traditionellt 
marknadsföringsmaterial, men även här fanns det en distinktion mellan segmenten: de som 
erbjöd systemlösningar ville ha översiktskataloger med tryckknappar tillsammans med 
närliggande produkter riktade mot de viktigaste kunderna. Distributörerna med lägre teknisk 
kunskap efterfrågade främst till exempel snabbvalsguider eller andra typer av hjälpmedel för att 
kunna vägleda kunden. 

Distributörer förväntar sig i dag ett effektivt elektroniskt ordersystem hos leverantören. I den här 
studien framkom flera exempel där distributörer valde bort ett ordersystem för att det ansågs för 
krångligt, och istället valde andra kanaler som mejl eller telefon för att göra beställningar. Vid 
sidan av att detta skapar mer komplex orderhantering för leverantören kan det även skapa 
missnöje hos distributören.  

För distributörer tycks leveransprecision vara viktigare än leveranssnabbhet. Något som även 
framhölls av distributörerna var flexibilitet gällande leveranser, det vill säga möjlighet till snabbare 
leveranser mot en extra kostnad. Detta leveransförfarande erbjöd två andra aktörer på marknaden 
och det var både uppskattat och använt i hög utsträckning.  

En effektiv kommunikation med leverantören var något som förespråkades av distributörerna 
oavsett segment. Specifikt påpekades betydelsen av kommunikation gällande 
organisationsförändringar, nya produktlanseringar, säljcykler och gemensamma marknadsinitiativ. 
Det var också viktigt att det fanns en tydlig kontinuitet i kontakten med leverantören. 
Avsaknaden av en tydlig strategi för vilka kunder som ska hanteras av distributören och vilka som 
ska hanteras av leverantören genererade också missnöje. Detta är således i linje med tidigare 
forskning som förespråkat att leverantörer och distributörer måste ha en tydlig ansvarsfördelning.   

Underfråga 3: Vad karaktäriserar slutkundernas köpbeteende av tryckknappar? 

Slutkundernas köpbeteenden för tryckknappar är till hög grad repetitivt och de genomgår ytterst 
få av de köpfaser som vanligtvis är kopplade till ett industriellt köp. En hög märkestrogenhet hos 
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slutkunderna beror på invanda mönster, specificeringar och krav från kunder. Den produkt som 
finns på ritningar eller i affärssystem kan ofta bli det som i slutändan väljs. Vidare beskrev vissa 
panelbyggare att då tryckknappar utgör en så liten andel av den totala kostnaden spelar det inte 
betydande roll om dyrare eller billigare fabrikat väljs. De kunder som använde sig av 
butikskanalen tycks vara i synnerhet okänsliga för priset, och väljer normalt marknadsledarens 
fabrikat alternativt det som finns att tillgå.  

Vid beslutet om ett tryckknappsköp spelar andra värden och kostnader förutom de som är direkt 
relaterade till produkten in i beslutsprocessen. Det kan exempelvis handla om tidskostnaden för 
att byta leverantör och lära sig montering av det nya fabrikatet, alternativt en psykologisk kostnad 
baserad på uppfattningar om risk. Det kan även handla om i synnerhet starka relationer mellan en 
köpare och säljare. De barriärer som finns för att kunder ska byta fabrikat i en viss 
produktkategori måste leverantören utvärdera, och vad det har för implikationer för respektive 
marknadsföringsstrategi. Redan från start är det en svår uppgift för en leverantör att få en kund 
att byta fabrikat baserat på ovanstående faktorer. Att då tro att distributörer, som normalt har 
flera fabrikat inom en produktkategori i sitt utbud, ska lyckas få kunden att byta fabrikat blir 
troligtvis en ännu svårare uppgift. Det lär i sådant fall krävas en distributör med högt åtagande 
och allra helst att leverantören har den högsta inköpsklassificeringen, om ett sådant system finns. 
För leverantören är det då viktigt att bedöma kundens organisation. Är det som i normalfallet för 
panelbyggare platta organisationer med få beslutsfattare kan det räcka med att bearbeta enskilda 
personer för att skapa en affär. 

Slutligen uppmanas leverantörer att beakta kundernas preferenser av kanaler för att kunna 
skräddarsy marknadsföringsmixen för de olika kundsegmenten. Distributörerna tycktes vara eniga 
om att tryckknappar inte är en produkt som köps från butikshyllan, utan beställs via internet, 
mejl, per telefon eller fax. Marknadsföringsinitiativ i butikerna, såsom olika displayer, lär således 
endast nå en liten grupp kunder. Främst skulle MRO-kunderna nås, och således inte de som 
driver volymer. Emellertid beskrev distributörer att det finns andra industriprodukter där 
kunderna föredrar att handla i butikerna. På ett generellt plan gäller det således för leverantörer 
att skapa sig en förståelse för vilka kanaler kunderna föredrar att handla i. Kunderna i Sverige 
sade att de undvek att handla genom distributörer för att de ansåg att distributörerna hade för låg 
kunskap. I Storbritannien är försäljningsandelen genom distributörer betydligt högre. 
Leverantörer kan därmed behöva beakta om de potentiella distributörerna uppfyller de krav som 
kunderna ställer för produktkategorin i fråga. 

7.1 Huvudforskningsfråga 
Huvudforskningsfrågan formulerades som Hur kan ett tillverkande industriföretag förbättra 
marknadsföringen genom industriella distributörer för en standardiserad produktkategori på en mogen marknad?. 
I denna studie argumenteras det för att marknadsföringen genom industriella distributörer kan 
förbättras genom att först komma till insikten om att distributörerna skiljer sig avsevärt, vilket 
avspeglas i de värdeskapande aktiviteter som distributörerna bidrar med till leverantören och till 
sina kunder. Att beskriva skillnaderna mellan distributörerna syftade Underfråga 1 till, vilket 
genererade i fyra distributörssegment. Med vetskapen om de viktigaste dimensionerna längs vilka 
distributörer skiljer sig måste leverantören se till att uppfylla respektive distributörssegments 
behov. Att göra detta kan generera i ett antal positiva effekter ur marknadsföringssynpunkt, 
såsom ett starkt åtagande från distributören. En önskvärd effekt är att distributören agerar som 
en aktiv säljstyrka och inte som en passiv mellanhand som skyller svag försäljning på marknadens 
dynamik. Att klargöra distributörernas behov syftade Underfråga 2 till. Som tidigare forskning har 
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påpekat sker inte köp-sälj-relationer i isolering utan påverkas av den kontext i vilken den sker. I 
relationen mellan en leverantör och en distributör är den mest påtagliga kundernas inverkan. 
Underfråga 3 syftade till att beskriva på vilka beslutskriterier som kunderna bestämde fabrikat av 
den standardiserade produktkategorin. En mer djupgående förståelse om kundernas köpbeteende 
hjälper leverantören att: utforma rätt marknadsföringsmaterial och veta var den ska lägga 
marknadsföringsresurserna – måste slutkunderna bearbetas eller kan aktiviteter tryckas ut genom 
distributörskanalen?   

Processen ovan i tre steg har som mål att besvara huvudforskningsfrågan i studien. Med 
bakgrund av detta uppfylls syftet: att utveckla ett ramverk över hur marknadsföringen av 
standardiserade industriprodukter kan förbättras, se Figur 14. Kolumn 1 innehåller de 
rekommendationer som ges till en leverantör som vill uppfylla de särskilda behov (kolumn 2) 
som finns för varje distributörssegment (kolumn 3). Varje distributörssegment adderar sedan 
vissa värden (kolumn 4) till slutkunden (kolumn 5), vilket i sin tur generar värde för leverantören. 
Raden som utgör basen i modellen (ruta 6) beskriver allmänna råd som ges till en leverantör som 
vill stärka marknadsföringen för en standardiserad produktkategori. En viktig skillnad mellan 
detta ramverk och tidigare modeller över värdeskapande aktiviteter i distributionskedjan är att 
distributörers behov inte ses som generiska. Således finns det inte heller någon generiskt sätt för 
leverantören att styra relationen. 
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Figur 14: Ett ramverk för utveckling av marknadsföringen genom industriella distributörer. 
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7.2 Avslutande kommentarer 

7.2.1 Hållbarhet 
För företag i dag är det viktigt att inte bara beakta lönsamheten som genereras i styrningen av 
dess distributionskedja utan även hållbarhet gällande främst tre områden: ekonomisk, social och 
ekologisk (Beske, 2012). Distributionskedjor har undergått stora förändringar under de senaste 
decennierna, men forskningen har i huvudsak beaktat de ekonomiska konsekvenserna av 
transformationen. På senare år har dock forskare börjat tagit hänsyn till samtliga 
hållbarhetsaspekter (Govindan et al., 2013).  

Ekonomisk hållbarhet 

Ekonomisk hållbarhet kan beskrivas som ett företags konkurrenskraftighet och dess långsiktiga 
lönsamhet (Jamali, 2006). Flera aktiviteter i distributionskedjan kan relateras till att skapa 
ekonomisk hållbarhet för parterna. Exempelvis kan riskhantering bidra till ökad ekonomisk 
hållbarhet (Govidan, et al., 2014). Att använda sig av distributörer är ett uppenbart sätt för en 
leverantör att minska sina operationella risker. En managementtrend som varit påtaglig i industrin 
har varit så kallat Total Quality Management, vilket är en filosofi som handlar om att bedriva ett 
kvalitetstänk inte bara genom hela den egna organisationen, utan även tillsammans med de andra 
parterna i distributionskedjan. Govindan et al. (2013) påvisade att konceptet har en positiv 
påverkan på framför allt ekonomisk hållbarhet men även social hållbarhet. 

Social hållbarhet 

Social hållbarhet är ett brett begrepp, men innefattar bland annat etik och arbetsförhållanden 
(Jamali, 2006).  Govidan et al. (2014) påvisade att flera aspekter i distributionskedjan inverkar på 
den sociala hållbarheten. Total Quality Management var en sådan och även en flexibel 
inköpsprocess. Marshall et al. (2014) belyser att vissa företag lyckats bra med somliga aspekter av 
hållbarhet i sin distributionskedja men misslyckats på andra. Wal-Mart, exempelvis, har en av de 
mest utarbetade strategierna för ekologisk hållbarhet, men har ofta kritiserats för behandlingen av 
människor i distributionskedjan. (Marshall et al., 2014). För ett så pass globalt företag som ABB 
är det viktigt att bevaka sina distributörer för att säkerställa att de förhåller sig till bra 
arbetsvillkor. Företags intressenter blir allt mer benägna om att organisationen också agerar som 
en värdig del i samhället (Govidan et al. 2014). Marshall et al. (2014) beskriver att 
distributörsförsäljning är något som inte undersökts med avseende på social och ekologisk 
hållbarhet. Ett potentiellt forskningsområde skulle kunna vara att undersöka arbetsvillkoren för 
multinationella bolags distributörer i U-länder.  

Ekologisk hållbarhet 

Den ekologiska hållbarheten är ett företags påverkan på omgivningen, både människor, djur och 
miljön (Jamali, 2006). I termer av distributionskedja från ett producerande industriföretag har en 
växande forskningsandel börjat sammankoppla processer som Lean Management – minimerat 
resursslöseri - till att vara en hållbar trend och inte bara en affärsmässig (Martínez-Jurado & 
Moyano-Fuentes, 2014). För att uppleva både de ekonomiska fördelarna och de relaterade till 
hållbarhet för miljön måste ett företag dock beakta samtliga företag i distributionskedjan (Hines, 
Holweg, & Nick, 2004). I denna studie framgick det att en trend bland distributörer var att hålla 
nere lagernivåer, vilket kan ses som att Lean Management-koncept praktiseras. Den logiska 
kopplingen till hållbarhet som kan ses är att om distributörernas lagernivåer minimeras kommer 
de inte riskera att hålla överskottslager, vilket gör att leverantören som också implementerat Lean 
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Management kommer hålla nere sina lagernivåer. Corbett och Klassen (2006) påpekar att om 
hållbarhetseffekterna från Lean Management ska få fullt utslag krävs dock ett nära samarbete 
mellan parterna i värdekedjan (Corbett & Klassen, 2006). Relationsbyggandet mellan en 
distributör och en leverantör var något som underströks av ett antal distributörer, och av Corbett 
och Klassens (2006) påstående att döma kan sådant ge positiva sidoeffekter.  

7.2.2 Studiens begränsningar och framtida forskning 
En av de främsta begränsningarna i denna studie var urvalet av distributörer. Svagheten i urvalet 
ligger dels i att antalet distributörer var begränsat och dels i att urvalet skedde på opportunistiskt 
vis. Detta i den mening att de distributörer som kontaktades i Storbritannien var de som ABB 
hade en god relation med eftersom dessa var lättast att övertyga att ställa upp på intervju.  Som 
Gibbert et al. (2008) och Gioia et al. (2013) noterar går det dock att generalisera från en kvalitativ 
studie om den uppenbart har relevans i ett annat sammanhang, om än inte i statistisk mening. 
Relevansen i denna studie finns i att många industribolag använder sig av industriella distributörer 
för sina produkter; en stor del av dessa produkter är högst standardiserade.  

En tydlig tes i rapporten är att distributörernas verksamheter skiljer sig avsevärt åt, varför 
leverantören lämpligen bör segmentera dessa som vilken annan kundgrupp som helst. Hur 
distributörer skiljer sig åt kan behöva förankras mer genom empiriska studier. I detta 
sammanhang kan det vara intressant att titta på skillnader mellan olika geografiska marknader i en 
ännu större utsträckning. Multinationella industribolag säljer till många marknader och 
distributörerna kan ha väldigt olika behov, det syntes tydligt trots det begränsade urvalet. 

En annan begränsning i forskningsprojektet var att det endast baserades på kvalitativ data, vilket 
främst motiverades av att det var sådana studier som saknades i den befintliga forskningsmassan. 
Studien lider således av låg tillförlitlighet men har samtidigt hög validitet, som de flesta kvalitativa 
studier. Vad som skulle vara intressant vore att utföra kvantitativ forskning för att ytterligare 
förankra distributörer i olika segment. Variabler som skulle kunna användas från denna studie 
skulle exempelvis kunna vara kanaler, brett/smalt produktsortiment, organisationsstorlek, antalet 
butiker och teknisk specialisering. Genom att låta ett tillräckligt stort antal distributörer få 
kategorisera sig för ett antal variabler kan en kvantitativ undersökning berör vilka värden som är 
viktigast för distributörerna i de olika segmenten. Med tanke på de svagheter en kvalitativ studie 
innebär hävdar författarna inte att indelning av distributörer, deras behov och deras genererade 
värde i båda riktningar som föreslås på något sätt är definitivt. Dock är en förhoppning att detta 
ska väcka ett tankesätt vilket kan förankras med kvantitativa studier. 

Studien hade ett tydligt fokus på standardiserade produkter med en relativt låg kostnad och som 
ansågs vara odifferentierade ur kundernas och distributörernas synvinkel. Det finns givetvis 
produkter som är betydligt mer differentierade än produktkategorin som undersöktes, och en 
studie om framgångsfaktorer vid distributörsförsäljning av en mer avancerade produkter vore 
berikande. Distributörer kan till exempel sälja allt från traktorer till yrkeskläder, och sådana 
produkter kan involvera köparen i en större utsträckning än vad en tryckknapp gör. Sådana val lär 
dessutom styras mindre av specifikationer. Sett till det första exemplet involverar ett sådant köp 
en betydligt större risk än vad ett köp av tryckknappar utgör.  

Det märktes vid de flertal observationsstudier som utfördes att vissa produktkategorier som 
grossisterna sålde fick betydligt mer marknadsföringsutrymme än tryckknappar, ett exempel var 
olika handtag och lampknappar. Som observatör uppstod funderingen varför vissa produkter, 
som också säljs till företagskunder, får mer marknadsföringsutrymme. Således skulle en potentiell 
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frågeställning kunna behandla vilka produkter som bör uppmärksammas med 
marknadsföringsinitiativ vid distributörsförsäljning.  

En annan intressant frågeställning som lyftes fram i forskningsprojektet var slutkundernas 
preferens av inköpskanal. Det nämndes ett antal fördelar respektive nackdelar beroende på om 
inköpen skedde från en distributör eller direkt från leverantören. När internet numera har blivit 
en viktig handelsplats även för industriella kunder vore denna frågeställning extra intressant. 
Informationen som annars en distributör kunde bistå med kan enkelt hittas på internet. 
Beträffande internethandel vore det även intressant att undersöka denna kanal med avseende på 
industriellt köpbeteende.  

 

 

 

 
 

  



 

76 
 

Referenser 

Muntliga källor 
Allalouf, S. (13 januari 2015). Senior Product Manager, Pilot Devices, ABB. (Intervjuare: M. 

Hedengren och A. Karlsson) 

Axelsson, B. (26 februari 2015). Chef för segmentering, ABB LPCP. (Intervjuare: M. Hedengren 
och A. Karlsson) 

Distributör A (13 februari 2015), Produktchef automation, Distributör A. (Intervjuare: M. 
Hedengren och A. Karlsson) 

Distributör B (6 februari 2015). Produktansvarig automation, Distributör B. (Intervjuare: M. 
Hedengren och A. Karlsson) 

Distributör C (3 mars 2015). Produktansvarig automation, Distributör C. (Intervjuare: M. 
Hedengren och A. Karlsson) 

Distributör D (11 februari 2015). Produktansvarig automation, Distributör D. (Intervjuare: M. 
Hedengren och A. Karlsson) 

Distributör 1 (9 mars 2015). inköpsansvarig, Distributör 1. (Intervjuare: M. Hedengren och A. 
Karlsson) 

Distributör 2 (11 mars 2015). inköpsansvarig, Distributör 2. (Intervjuare: M. Hedengren och A. 
Karlsson) 

Distributör 3 (11 mars 2015). inköpsansvarig, Distributör 3. (Intervjuare: M. Hedengren och A. 
Karlsson) 

Distributör 4 (12 mars 2015). inköpsansvarig, Distributör 4. (Intervjuare: M. Hedengren och A. 
Karlsson) 

Distributör 5 (10 mars 2015). Inköpsansvarig och vd, Distributör 5. (Intervjuare: M. Hedengren 
och A. Karlsson) 

Distributör 6 (11 mars 2015). Inköpsansvarig, Distributör 6. (Intervjuare: M. Hedengren och A. 
Karlsson) 

Distributör 7 (12 mars 2015). Inköpsansvarig och vd, Distributör 7. (Intervjuare: M. Hedengren 
och A. Karlsson) 

SK1 (19 mars 2015). Inköpsansvarig och vd, SK1. (Intervjuare: M. Hedengren och A. Karlsson) 

SK2 (8 april 2015). Inköpsansvarig, SK2. (Intervjuare: M. Hedengren och A. Karlsson) 

SK3 (14 april 2015). Inköpsansvarig och vd, SK3. (Intervjuare: M. Hedengren och A. Karlsson) 

SK4 (9 april 2015). Inköpsansvarig, SK4. (Intervjuare: M. Hedengren och A. Karlsson) 

SK5 (31 mars 2015). Platsansvarig, SK5. (Intervjuare: M. Hedengren och A. Karlsson) 

Lundbom, K. (19 januari 2015). Global Product Manager, Pilot devices, ABB. (Intervjuare: A. 
Karlsson och M. Hedengren) 



 

77 
 

Sjölund, F. (13 januari 2015). Tidigare Global Product Manager för tryckknappar vid ABB. (A. 
Karlsson och M. Hedengren, Interviewers) 

Tyler, P. (11 mars 2015). Local Product Manager, Push Buttons, ABB Great Britain. (Intervjuare: 
A. Karlsson och M. Hedengren) 

Wilhelmsson, J. (27 januari 2015). Försäljningschef ABB Low Voltage Products, distributörer. 
(M. Hedengren och A. Karlsson, Interviewers) 

 

Tryckt litteratur 
Collis, J., & Hussey, R. (2014). Business Research (4 uppl.). Houndmills, Basingstoke, Hampshire: 

Palgrave Macmillan. 

Hallin, A., & Blomkvist, P. (2014). Metod för teknologer: Examensarbete enligt 4-fasmodellen (1:1 uppl.). 
Lund: Studentlitteratur. 

Kotler, P. (2003). Marketing Management (11 uppl.). Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall. 

Kotler, P., & Keller, K. L. (2012). A framework for marketing management (5 uppl.). Edingburgh 
Gate, Harlow: Pearson education. 

Kotler, P., Keller, K. L., Brady, M., Goodman, M., & Hansen, T. (2012). Marketing management. 
Essex, Storbritannien: Pearson Education Limited. 

Sirsi, A. K. (2010). Marketing a roadmap to Success. Toronto, Canada: Pearson Education Canada. 

 

Vetenskapliga artiklar 
Aggarwal, R., & Mudambi, S. M. (2004). Strategic Repositioning in Industrial Distribution: A 

Framework and U.S. Case Study. Journal of Marketing Channels, 12(2), 27-51. 

Anderson, C. R., & Zeithaml, C. P. (1984). Stage of the Product Life Cycle, Business Strategy, 
and Business Performance. The Academy of Management Journal, 27(1), 5-24. 

Anderson, E., Day, G. S., & Rangan, K. V. (1997). Strategic channel design. Sloan Management 
Review, 38(4), 59-69. 

Anderson, J. C., & Narus, J. A. (1987). Distributor contributions to partnerships with 
manufacturers. Business Horizons, 30(5), 34-42. 

Anderson, J. C., & Narus, J. A. (1990). A Model of Distribtutor Firm and Manufacturer Firm 
Working Partnerships. Journal of Marketing, 54, 42-58. 

Anderson, R. C., & Zeithaml, C. P. (1984). Stage of the Product Life Cycle, Business Strategy, 
and Business Performance. The Academy of Management Journal Management, 27(1), 5-24. 

Bell, E., & Bryman, A. (2007). The ethics of management research: An exploratory content 
analysis. British Journal of Management, 18(1), 63-77. 

 



 

78 
 

Benson, S. P. (1977). Improve distribution with your promotional mix. Harvard Business Review, 
55(9), 115-125. 

Beske, P. (2012). Dynamic capabilities and sustainable supply chain management. International 
Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 42(4), 372-387. 

Bonoma, T. V. (1985). Case Research in Marketing: Opportunities, Problems, and a Process. 
Journal of Marketing Research, 22(2), 199-208. 

Bonoma, T. V, & Johnston, W. J. (1978). The Social Psychology of Industrial Buying and Selling. 
Industrial Marketing Management(17), 213-214. 

Calantone, R. J., & Gassenheimer, J. B. (1991). Overcoming basic problems between 
manufacturers and distributors. Industrial Marketing Management, 20(3), 215-221. 

Corbett, C. J., & Klassen, R. D. (2006). Extending the Horizons: Enviornmental Excellence as 
Key to Improving Operations. Manufacturing & Service Operations Management, 1(8), 5-22. 

Del Bosque Rodríguez, I. R., Agudo, J. C., & Gutiérrez, H. S. (2005). Determinants of economic 
and social satisfaction in manufacturer-distributor relationships. Industrial Marketing 
Management, 35, 666-675. 

Eisenhardt, K. M. (1989). Building from Case Study Research. The Academy of Management Review, 
14(4), 532-550. 

Eisenhardt, K. M., & Graebner, M. E. (2007). Theory Building From Cases: Opportunities and 
Challenges. Academy of Management Journal, 50(1), 25-32. 

Flint, D. J., Woodruff, R. B., & Gardial, S. F. (2002). Exploring the Phenomenon of Customers' 
Desired Value Change in a Business-to-Business Context. Journal of Marketing, 66, 102-
117. 

Frazier, G. L. (1999). Organizing and managing channels of distribution. Journal of the Academy of 
Marketing Science, 27(2), 226-240. 

Gibbert, M., Ruigrok, W., & Wicki, B. (2008). What passes as a rigorous case study? Strategic 
Management Journal, 29, 1465-1474. 

Gioia, D. A., Corley, K. G., & Hamilton, A. L. (2013). Seeking Qualitative Rigor in Inductive 
Research. Organizational Research Methods, 16(1), 15-31. 

Goodman, L. E., & Dion, P. A. (2001). The Determinants of Commitment in the Distributor-
Manufacturer Relationship. Industrial Marketing Management, 30, 287-300. 

Govindan, K., Azevedo, S. G., Carvalho, H., & Cruz-Machando, V. (2014). Impact of supply 
chain management practices on sustainability. Journal of Cleaner Production, 85, 212-225. 

Hadjikhani, A., & LaPlaca, P. (2013). Development of B2B marketing theory. Industrial Marketing 
Management, 42(3), 294-305. 

Hall, W. K. (1980). Survival strategies in hostile enviornment. Harvard Business Review, 58(5), 75-
85. 

Herbig, P., & O'Hara, S. B. (1994). Industrial Distributors in the Twenty-First Century. Industrial 
Marketing Management, 23, 199-203. 



 

79 
 

Hines, P., Holweg, M., & Nick, R. (2004). Learning to evolve: a review of contemporary lean 
thinking. International Journal of Operations & Production Management, 24(10), 994-1011. 

Hlavacek, J. D., & Mccuistion, T. J. (1983). Industrial distributors - when, who and how. Harvard 
Business Review, 61, 96-101. 

Jamali, D. (2006). Insights into triple bottom line integration from a learning organization 
perspective. Business Process Management Journal, 12(6), 809-821. 

Johnston, W. J., & Lewin, E. J. (1996). Organizational Buying Behavior: Toward an Integrative 
Framework. Journal of Business Research, 15, 1-15. 

Kalafatis, S. P. (2000). Buyer-seller relaitonships along channels of distribution. Industrial 
Marketing Management, 31(3), 215-228. 

Kim, K. (2001). On the effects of customer conditions on distributor commitment and supplier 
commitment in industrial channels of distribution. Journal of Business Research, 51, 87-99. 

Kim, K., & Frazier, G. L. (1997). Channels of Distribution: A Multicomponent Approach. 
Psychology & Marketing, 14(8), 847-877. 

Kim, K., & Frazier, G. L. (1997). Measurement of Distributor Commitment in Industrial 
Channels of Distribution. Journal of Business Research, 40, 139-154. 

Kumar, N. (2004). Marketing As Strategy: The CEO's Agenda for Driving Growth and Innovation. 
Boston, MA: Harvard Business School Press. 

Marshall, D., McCarthy, L., Heavey, C., & McGrath, P. (2014). Enviornmental and social supply 
chain management sustainability practices: construct development and measurement. 
Production Planning & Control, 1-15. 

Moon, J., & Tikoo, S. (2002). Buying decision approaches of organizational buyers and users. 
Journal of Business Research , 293-299. 

Moon, Y. (2005). Break free from the product life cycle. Harvard Business Review, 83(5), 86-94. 

Morgan, M. R., & Hunt, S. D. (1994). The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing. 
Journal of Marketing, 58(3), 20-38. 

Mudambi, S. M., & Aggarwal, R. (2004). Strategic Repositioning in Industrial Distribution. Journal 
of Marketing Channels, 12(2), 27-51. 

Mudambi, S., & Aggarwal, R. (2003). Industrial Distributors Can they survive in the new 
economy? Industrial Marketing Management, 32, 317-325. 

Möller, K. (2013). Theory map of business marketing: Relationships and networks perspectives. 
Industrial Marketing Management, 42, 324-335. 

Narus, J. A., & Anderson, J. C. (1987). Distributor contributions to partnerships with 
manufacturers. Business Horizons, 30(5), 34-42. 

Nevins, J. L., & Money, B. R. (2008). Performance implications of distributors effectiveness, 
trust, and culture in import channels of distribution. Industrial Marketing Management, 37, 
46-58. 



 

80 
 

Onkvist, S., & Shaw, J. J. (1986). Competition and product management: can the product life 
cycle help? Business Horizon, 29(July-August), 51-63. 

Paun, D. A. (1997). A Study of "Best" Versus "Average" Buyer-Seller Relationships. Journal of 
Business Research 39, 39, 13-21. 

Porter, M. E. (1996). What is Strategy. Harvard Business Review(November-December), 61-78. 

Quelch, J. (2007, 12 14). Working Knowledge. Hämtad 02 25, 2015, från Harvard Business School: 
http://hbswk.hbs.edu/item/5830.html 

Rangan, K. V., Moriarty, T. R., & Swartz, S. G. (Oktober 1992). Segmenting Customers in 
Mature Industrial Markets. Journal of Marketing, 72-82. 

Robinson, P. J., Wind, Y., & Faris, C. W. (1967). Industrial Buying and Creative Marketing. Boston: 
Allyn & Bacon. 

Rodríguez, I. R., Agudo, J. C., & Guitiérrez, H. S. (2006). Determinants of Economic and Social 
Satisfaction in manufacturer-distributor relationships. Industrial Marketing Management, 35, 
666-675. 

Sheth, J. N. (1973). A Model of Industrial Buyer Behavior. Journal of Marketing, 37(4), 50-56. 

Sheth, J. N. (1996). Organizational Buying Behavior: Past Performance and Future Expectations. 
Journal of Business & Industrial Marketing, 11(3/4), 7-24. 

Skarmeas, D., Kastikeas, C. S., Spyropoulou, S., & Salehi-Sangari, E. (2008). Market and supplier 
characteristics driving distributor relationship quality in international marketing channels 
of industrial products. Industrial Marketing Management, 37, 23-36. 

Van Bruggen, G. H., Kacker, M., & Nieuwlaat, C. (2005). The impact of channel function 
performance on buyer–seller relationships in marketing channels. Intern Journal of Research 
in Marketing, 22, 141-158. 

Vasquez-Caiselles, R., & Varela-Neira, C. (2013). Collaborative manufacturer-distributor 
relationships: the role of governance, information sharing and creativity. Journal of Business 
& Industrial Marketing, 28(8), 620-637. 

Webster, F. (1997). The Future role of Marketing in the organization. Reflections on the Futures of 
Marketing, 39-66. 

Webster, F. E., & Wind, Y. (1972). A General Model for Understanding Organizational Buying 
Behavior. Journal of Marketing, 36(2), 12-19. 

Webster, F. J., & Wind, Y. (1996). A General Model for Understanding Organizational Buying 
Behaviour. Marketing Management, 4(4), 52-57. 

Weitz, B. A., & Jap, S. D. (1995). Relationship Marketing and Distribution Channels. Journal of the 
Academy Marketing Science, 23, 305-320. 

Wiersema, F. (203). The B2B Agenda: The current state of B2B marketing and a look ahead. 
Industrial Marketing Management, 42, 470-488. 

Wind, Y. (1978). Issues and Advances in Segmentation Research. Journal of Marketing Research, 15, 
153-165. 



 

81 
 

Wong, H.-K., & Ellis, P. D. (2007). Is market orientation affected by the product life cycle? 
Journal of World Business, 145-156. 

Woodruff, R. B. (1997). Customer Value: The Next Source for Competitive Advantage. Journal of 
the Academy of Marketing Science, 25(2), 139-153. 

Yin, R. K. (2003). Case Study Research: Design and Methods. London: Sage Publications. 

Zemanek, J. E. (1997). Manufacturer Inflience versus Manufacturer Salesperson Influence over 
the Industrial Distributor. Industrial Marketing Management, 26, 59-66. 

 

Rapporter och presentationer 
ABB. (2013). Introducing ABB - ABB Group Presentation. Västerås, Sverige: ABB. 

ABB. (2014a). Control Products Overview presentation. Västerås, Sverige: ABB. 

ABB. (2014b). Product Line Strategy 2014-2018. Västerås, Sverige: ABB. 

IHS. (2014). Industrial Push-Buttons World 2014. IHS. 

 

Webbplatser 
Distributör A. (u.d.). Anonym. Hämtat från Hemsida för distributör A. den 25 05 2015 

Distributör B. (u.d.). Anonym. Hämtat från Hemsida för distributör B. den 25 05 2015 

Distributör C. (u.d.). Anonym. Hämtat från Hemsida för distributör C. den 25 05 2015 

Distributör D. (u.d.). Anonym. Hämtat från Hemsida för distributör D. den 25 05 2015 

  



 

82 
 

Appendix I: SWOT-analys av ABB 
För att understödja analysarbetet, och för att kunna ge praktiska rekommendationer utfördes en 
så kallad SWOT-analys för ABB:s tryckknappsförsäljning genom industriell distributörer. 

7.2.3 Introduktion till SWOT-analys 
En SWOT-analys är ett företagsekonomiskt planeringshjälpmedel för att finna styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot (eng. Strengths, Weaknesses, Oppurtunities och Threats) av ett objekt 
(vanligtvis en organisation) när man gör en strategisk översyn. Styrkor och svagheter är de interna 
faktorerna och har utgångspunkt i hur objektet i dagsläget har fördelar och nackdelar som 
påverkar hur det möter de behov som finns. Möjligheter och hot är de externa faktorerna som 
beskriver miljön som objektet verkar i och påverkas av, för ett företag som ABB kan det till 
exempel vara kunder, konkurrenter, marknad samt tekniska och legala förutsättningar (Kotler et 
al., 2012).  

Att utföra en SWOT-analys som grund för att kartlägga ett företag och därigenom formulera 
marknadsaktiviteter är en användbar och vanligt förekommande metod hos marknadsstrateger i 
organisationer (Kotler et al., 2012). 

7.2.4  Analys av ABB 
Baserat på det empiriska materialet från kunder, distributörer och ABB så har följande SWOT-
analys för ABBs organisation för produkten tryckknappar formulerats. I denna organisation ingår 
den interna och externa marknadsföringsmiljön inklusive både produkterna och personerna som 
arbetar med produkterna. 

 

7.2.4.1 ABB:s styrkor 
Under datainsamlingen framgick det att ABB i sin helhet ansågs vara ett företag förknippat med 
hög teknisk kompetens, bland annat på grund av sin långa historia och sin produktbredd inom 
kraft- och automationsområdet. Av de kunder som använde ABB:s tryckknappar så fanns väldigt 
få klagomål på funktionaliteten eller prestandan hos produkterna och generellt förknippas ABB:s 
tryckknappar med god kvalitet. För de två produktserierna inom tryckknappar som ABB erbjuder 

STYRKOR 
Hög teknisk kompetens 

Två tydliga produktserier 
Pålitlig partner hos befintliga kunder 

SVAGHETER 
ABB ej förknippat med tryckknappar 

Brist på differentiering  
Teknikfokus snarare än marknadsfokus 

MÖJLIGHETER 
Hög marknadsandel på liknande produkter 

Understödja distributörer med positionering 
Få marknadsaktiviteter av konkurrenter 

Tryckknappar sällan specificerade på fabrikatnivå 

HOT 
Vaneköp 
Substitut 

Nya konkurrenter 
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till marknaden – Modular och Compact – är uppfattningen att respektive produktserie uppfyller 
sina syften. Modular anses vara en flexibel serie av användarna och är den serie som används 
främst av de mer avancerade kunderna, så som panelbyggare.  Compact anses vara en uppskattad 
serie i och med sin enkelhet och att varje färdig produkt enbart innefattar en komponent. Denna 
serie används främst när kraven på flexibilitet är låga.  

Av de distributörer och kunder som köper tryckknappar från ABB så ses ABB som en pålitlig 
partner som levererar produkter som uppfyller de önskemål och krav som ställts, även om det 
finns några förbättringspunkter inom beställningsförfarandet som anses vara väl komplicerat.  

7.2.4.2 ABB:s svagheter 
Även om ABB i sin helhet anses vara ett företag i teknisk framkant, så är det enligt 
distributörerna få potentiella kunder som känner till att ABB tillverkar tryckknappar. Detta är en 
följd av ABB:s produktbredd och framgångar med produkter inom andra områden, så som 
kraftöverföring och industrirobotar, vilket har lett till att ABB främst förknippas med dessa typer 
av produkter. Jämfört med konkurrenter på tryckknappsmarknaden, så förknippas ABB mindre 
med tryckknappar och mer med andra produkttyper. Grundat på Porters (1996) strategiska 
modell så kan en produkt skilja sig gentemot sina konkurrenter genom pris, differentiering eller 
fokusering. Baserat på intervjuerna med distributörerna så finns det inget karaktärsdrag som 
tydligt skiljer mellan de olika fabrikatens tryckknappar. ABBs tryckknappar ligger på samma 
prisnivå som flera konkurrenter, så inte heller där skiljer sig tryckknapparna åt. Som en 
konsekvens av att produkterna inte påtagligt skiljer sig åt mellan fabrikaten så kan interaktionen 
mellan köpare och säljare spela en viktig roll i beslutet att välja fabrikat. Betydelsen av denna 
interaktion klargjordes av Bonoma och Johnston (1978) i deras kritik mot de klassiska modellerna 
för industriellt köpbeteende. 

För en produkttyp som tryckknappar, där den tekniska utvecklingen de senaste åren har varit låg 
och konkurrenternas produkter är likvärdiga så är det befogat att lägga fokus på att skapa 
mervärde inom exempelvis service, relationer eller image. Enligt de distributörer som omfattades 
i studien var bilden av ABB att organisationen istället försöker bygga en bättre teknisk produkt än 
sina konkurrenter och lita på att marknaden själv ska efterfråga produkten. Det förespråkas att 
företaget genom detta inte tar effektivt tar tillvara på de möjligheter för värdeskapande som 
behövs för att skapa efterfrågan på marknaden. Istället kan det vara en bra idé att omfördela 
resurser och skapa ett större marknadsfokus. 

7.2.4.3 ABB:s möjligheter 
ABB har en högre marknadsandel på andra lågspänningsprodukter än tryckknappar, till exempel 
mjukstartare och kontaktorer, där andelen är mer än fyra gånger större än den för tryckknappar. 
En möjlig förklaring till det är att dessa två produkter är mer tekniskt avancerade än tryckknappar 
och att kvaliteten blir mer avgörande vid köp av dessa två produkttyper, något som ABB 
associeras med. Oavsett, finns en möjlighet att även tryckknapparna kan dra nytta av de 
marknadsandelar ABB har på övriga sortimentet eftersom de kunder som köper produkter såsom 
mjukstartare och kontaktorer inte sällan har behov av produkter som tryckknappar.  

Som går att läsa under avsnitt 6.1.2. Analys av distributörer står det klart att tryckknapparna säljs 
via distributörer som har olika strategier för att skapa värden för sina kunder. Genom att bearbeta 
olika typer av distributörer på olika sätt – genom olika marknadsaktiviteter - och därigenom 
hjälpa dem med deras positionering och värdeskapande finns det goda möjligheter att öka 
försäljningen av ABB:s tryckknappar via försäljningskanalen distributörer. Studien har också 
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åskådliggjort att det är få konkurrenter till ABB som utför specifika marknadsaktiviteter just för 
tryckknappar. 

Det finns ytterligare en sak som talar för att ABB kan öka sin marknadsandel för 
produktkategorin tryckknappar, nämligen att specificeringsgraden av fabrikat på tryckknappar är 
låg. Detta innebär att det är sällan som slutkunderna specificerar vilket fabrikat det ska vara på 
komponenten tryckknappar, jämfört med andra lågspänningskomponenter. Detta ger till exempel 
inköpare hos OEM:er och skåptillverkare goda möjligheter att själva välja fabrikat på 
tryckknapparna.  

7.2.4.4 ABB:s hot 
Studien kartläggning av köpbeteendet vid inköp av tryckknappar har visat att köparna i mycket 
låg utsträckning genomgår de faser som beskrivs Sheths modell för industriella köpprocesser. 
Faserna 2-4 (det vill säga upprättande av specifikationer, identifiering av alternativ och 
utvärdering av alternativ) förkastas ofta och istället genomgås vanligen enbart första (identifiering 
av behov) och sista fasen (val av leverantör) vid köptillfällena. Vid upprepade köp av 
tryckknappar anser köparen sällan att han har skäl att byta fabrikat på tryckknapparna, dels 
eftersom tryckknapparna inte anses vara en för slutprodukten kvalitetskritisk komponent och dels 
eftersom kostnaden tryckknapparna ofta står för en mindre andel av köparens totala kostnader. 
För förstagångsköpare i synnerhet så kan interaktionen mellan köpare och säljare, och 
marknadsföring, spela en viktig roll. 

I takt med den ökade globaliseringen och digitaliseringen så minskar avstånden till övriga världen, 
så även för ABB:s konkurrenter. Via globala internetaktörer såsom RS Components och 
Amazonsupply kan leverantörer av tryckknappar nå nya marknader utan att behöva skaffa sig 
lokala försäljningsorganisationer. Konsekvenserna av fler konkurrenter är att köparna får en 
större valfrihet när de ska välja sina produkter. ABB måste därmed tydliggöra och nå ut med sitt 
budskap om varför köparna ska välja just ABB:s produkter.  
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Appendix II: intervjumall panelbyggare 
Organisation 

 Berätta om ditt bolag (omsättning, struktur) 
 Vad har ni för strategi? 
 Vilka är era konkurrenter? 
 Vilka är era kunder? 
 Hur ser du på branschen du verkar i allmänhet? 

Inköpsorganisation 

 Vilken är din roll i ditt företag? 
 Vad är din roll i bolagets inköpsprocess? 
 Vilka deltar i inköpsbeslutet för tryckknappar? 
 Vem/vilka bestämmer slutgiltigt i köpet av tryckknappar? 

Köpprocessen för tryckknappar 

 Kan du beskriva processen när ni köper tryckknappar? 
 Är processen standardiserad? (sker köpen på samma sätt varje gång eller ad-hoc, straight 

re-buy, modified rebuy, new task) 
 Hur ofta köper ni tryckknappar?  
 Vilka är era potentiella underleverantörer av tryckknappar? 
 Hur stor andel tryckknappar köper ni från respektive fabrikat? 
 Genom vilka kanaler köper ni ABB:s tryckknappar och signallampor? 
 Kan du tänka dig att köpa tryckknappar på internet om du inte gör det i nuläget? Varför? 
 Anser ni att det finns någon risk i köpet av tryckknappar (exempelvis för kvaliteten för 

slutprodukten)? 

Produkten tryckknappar 

 Vilka är de viktigaste kriterierna när ni köper tryckknappar och signallampor? 
o Pris 
o Kvalitet 
o Information/leveranstid 
o Sortiment 
o Information 
o Varumärke 
o Service 
o Slutkundens önskemål 

 Hur skulle du beskriva skillnaderna mellan ABB:s tryckknappar och de andra fabrikatens 
tryckknappar? 

 Vad skulle få er att byta tryckknappar? 
 Hur ofta specificerar slutkunden vilket tryckknappsfabrikat denne vil ha? 
 I vilka produkter använder ni ABB:s tryckknappar? 
 Köper ni tryckknappar och signallampor från andra fabrikat än ABB? 

o Om ja; vilka? 
 Är det något i ABB:s sortiment som ni saknar? 
 Har ni haft något kvalitetsproblem? 
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 Väljer ni fabrikat på tryckknappar och signallampor utifrån fabrikat på andra 
komponenter i era system? (Exempelvis om vi köper en kontaktor från ABB väljer vi 
även att köpa tryckknappar från ABB) 

Information 

 Hur ofta utvärderar ni nya fabrikat av tryckknappar? 
 Hur letar ni efter information gällande tryckknappar? 
 Vem är ansvarig för att leta information om tryckknappar? 
 Anser ni att ni har tillräcklig information om tryckknappar? 

Underleverantörer 

 Hur skulle du beskriva ABB som underleverantör av tryckknappar? 
 Anser du att ABB:s säljare har bra kunskap om tryckknappar? 
 Anser du att du får tillräckligt mycket information om produkterna (utbud, nyanseringar 

etc?) 
 Är ni i synnerhet lojal till någon underleverantör av tryckknappar? Varför? 
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Appendix III: intervjumall distributörer 
Bakgrund 

 Beskriv din roll på ditt företag. 

Delområde Strategi 

 Konkurrenter 
o Hur differentierar ni er gentemot era konkurrenter? 

 Branschens framtid (för distributörer av elprodukter) 
o Vilka är de tydligaste förändringarna i branschen för distributörer av elprodukter 

de senaste åren? 
o Hur tror du att branschen kommer att förändras framöver? Varför? 
o Vilka möjligheter/hot finns det för branschen? 
o Vad satsar ni mest på att utveckla framöver? (försäljningskanaler, produktutbud, 

service, eftermarknad…?) 
 Försäljningskanaler 

o Hur ser fördelningen av försäljningen ut, uppdelat per försäljningskanal: 
 Butik 
 Över disk 
 Självplock 
 Internet 
 Katalog 
 Ihopkopplade ordersystem (med EDI-koppling) 
 Annat? 

 Hur ser trenden ut inom försäljningskanalerna? 
 Hur beslutas det vilka produkter som ska finnas på butikshyllorna? 
 Prissättning 

o Hur sätter ni pris på era produkter (t.ex. tryckknappar) 

Delområde Inomorganisatorisk maktstruktur (centralorganisation - butik) 

 Hur ser ansvarsfördelningen mellan centralorganisation och butik ut gällande (hur mycket 
makt har filialerna): 

o Produktutbud 
o Marknadsföring – reklamkampanjer 
o Lagerhållning centralt-lokalt 
o Prissättning 
o Försäljningsprovision 

Delområde Leverantörsrelationer (distributör - ABB) 

 Vad skiljer en bra leverantör från en sämre?  
 Hur skulle du beskriva förhållandet mellan ditt företag och ABB? 
 Vilka är de största skillnaderna i relationen med ABB jämfört med andra leverantörer? 

o Kommunikation 
o Ansvarsfördelning 
o Informationsdelning 
o Bemötande 

 Har era leverantörer någon makt när det gäller: 
o Prissättning av produkter 
o Produkttillgänglighet i butiker 
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o Lagerhållning 
o Marknadsföring 
o Kampanjer (t.ex. realisation) 
o Provision  
o Möjlighet att påverka material som visas på internet  

 Hur skiljer sig maktförhållandet mellan olika produktkategorier/leverantörer? 
 Satsar ni på att bygga långsiktiga relationer med leverantörerna eller mer dynamiska? 
 Hur stor andel tryckknappar som ni säljer är från ABB? Hur stor andel säljs av övriga 

fabrikat? Varför ser mönstret ut som det gör? 

Delområde Distributörens inköpsprocess 

 Tycker du att inköpsprocessen från ABB fungerar bra bra? Jämfört med andra 
leverantörer? 

 Varför har ni X antal leverantörer av tryckknappar? 
 Vad är de viktigaste kriterierna när ni köper in tryckknappar? 

o Produkten (kundefterfrågan) 
o Inköpspris 
o Kick-back för leverantör 
o Relation 
o Logistik 
o It-system 
o Stödfunktioner 
o Produktportfölj 
o etc...  

 Vid inköp av tryckknappar: hur skiljer sig ABB:s erbjudande gentemot övriga 
leverantörers? 

 Hur skulle ABB kunna främja er inköpsprocess av tryckknappar - vad utmärker den bästa 
underleverantören? 

Delområde Kunder  

 Har ni någon segmentering av era kunder? 
o Om ja; vilka olika behov har dessa grupper 

 Kan du beskriva köpprocessen hos era kunder på Internet respektive butik? 
 Vilken typ av kunder använder de olika försäljningskanalerna för tryckknappar? 
 Tror du att det finns några synergier mellan butiksförsäljning och de andra 

försäljningskanalerna för tryckknappar? (Till exempel genom att vissa kunder använder 
flera olika kanaler vid olika köptillfällen) 

 Hur viktigt är följande när kunderna ska köpa produkter (skala 1-10)? 
 Tillgänglighet i butik 
 Produktens tillförlitlighet 
 Enkelt att köpa/beställa produkten 
 Produktpris 
 Enkel installation av produkt 
 Varumärke 
 Produktflora 
 Utbildning i produkten 
 Butikspersonalens rådgivning 
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 Produktens design 
 Marknadsföringsmaterial (i butik eller annat) 
 Produktinformation 
 Produktens placering i butik 
 Tillgång till ritningar på internet 

 Hur pass villiga är kunderna att byta fabrikat när de… 
o Köper en större mängd tryckknappar 
o Köper enstaka  

 Vilket mervärde tillför ni leverantören? 
o Branschkunskap 
o Produktkunskap 
o Lagerhållning 
o Utbildning - informationsmaterial 
o Kundrelationer 

Delområde Marknadsföring (advertising) 

 Vilka möjligheter för marknadsföringskampanjer finns? 
o Tid 
o Omfattning (rikstäckande - lokal nivå) 
o Kostnadsexempel (Ex. Schneiders reklamkampanj) 

 Var finns beslutsmakten om reklam - lokal eller central nivå?  
 Har tidigare marknadsföringskampanjer gett önskad effekt? 
 Kan du beskriva någon lyckad kampanj respektive misslyckad kampanj? 
 Varför tror du att Schneider har så stor marknadsandel på tryckknappsmarknaden i 

Sverige? 

 ABB:s produkter 

 Vad anser du om ABB:s tryckknappar, gällande 
o Pris 
o Kvalitet 
o Utbud 
o Utseende 
o Paketering 

Statistik 

 Hur stor andel tryckknappar säljer ni per fabrikat? 
 Hur stor andel tryckknappar säljer ni per försäljningskanal? 
 Hur ser trenderna ut? 
 Hur mycket lägger respektive leverantör ner på marknadsföring? 
 Har ni någon statistik på försäljning av tryckknappar per segment? 
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Appendix IV: intervjumall butiksbesök 
Delområde Organisationsfrågor 

 Hur är personalen organiserad i butiken? 
 Produktvis? 
 Segmentvis? 
 Vem bestämmer vilka produkter ni ska säljas till kund? 
 Hur beställer ni produkter som ska säljas till kund? 

Delområde Kunder 

 Vilka typer av kunder köper tryckknappar? 
 Hur ofta uppskattar du att kunder kommer och köper tryckknappar? 
 Kommer kunderna in för att bara köpa tryckknappar, eller köper man ofta något mer? I 

sådant fall, vad köper de då? 
 Har kunderna mandat att bestämma fabrikat av tryckknappstillverkare? 

o Om inte, vem har det? 
 Till vilka syften köper kunderna tryckknappar - nyinstallation eller som reservdel? 
 Hur ofta frågar en kund om råd när det gäller tryckknappar? 
 Vilka råd ger du?  

o Varför ger ni dessa råd? 
o För att ni får provision 
o Tillgänglighet i butik 
o Bäst kunskap om visst fabrikat 

 Vilka frågor ställer kunderna? 
 Hur ofta vet kunden på förhand vilket tryckknappsfabrikat han ska köpa? 

o Om ja, vad beror det på? 
 Vilka är de viktigaste kriterierna för kunderna när de väljer tryckknappsfabrikat?  

o Produktkvalitet 
o Pris 
o Fabrikat 
o Design 
o etc... 

 Är kunderna märkestrogna vad gäller tryckknappar? 
o I sådant fall; vad tror du skulle kunna få dem att byta märke? 

 Vilken är eran roll i den försäljning som sker elektroniskt? 
o Kan man göra elektroniska beställningar via er butik? (t.ex. mejl, telefon, fax, 

EDI-koppling) 
o Kan elektroniska beställningar hämtas ut i butik? 

Delområde Marknadsföring i butik 

 Vem beslutar om marknadsföringskampanjer i er butik? 
 Har det skett några specifika marknadsföringskampanjer för tryckknappar som du kan 

minnas? 
 Hur mäts effekten av en marknadsföringskampanj i er butik? 
 Kan du beskriva en lyckad respektive en misslyckad marknadsföringskampanj i er butik? 
 Är vissa leverantörer bättre än andra när det gäller marknadsföringskampanjer? 
 I sådant fall hur skiljer det sig? 
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 Har du någon idé på marknadsföring som skulle kunna få en tryckknapp att sälja mer? 

Delområde Tryckknappar 

 Hur bestäms det vilka fabrikat och artiklar av tryckknappar som ska finnas på hyllan? 
 Hur skulle du beskriva tryckknappar från fabrikat... 

o A 
o B 
o C 

 Hur tycker du att ni bistås med produktinformation från respektive 
tryckknappsleverantörer? (exempelvis broschyrer, instruktioner från säljare) 

Delområde ABB 

 Är du någonsin i kontakt med ABB?  
 Beskriv kontakten med ABB! 
 Skiljer sig din kontakt med ABB jämfört med din kontakt med andra leverantörer? 
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