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Förord 
 
”Det är dyrt och tråkigt att byta däck” var en artikelrubrik jag hittade från Dagens Media  
2004-01-21 när jag letade efter underlag till denna studie. 
 
Kanske är det så att många tycker att däck är lite tråkigt. Med denna studie hoppas jag 
visa att så inte är fallet.  
 
Däckbranschen består av allt från stora globala aktörer och deras strategival, avancerad 
produktutveckling, trafiksäkerhet, varumärken, marknadsföringsstrategier, utformning av 
försäljningskanaler m.m., till relationer med återförsäljare och den enskilde konsumenten. 
 
 
Jag vill passa på att tacka de personer som berörts av mitt arbete. Först och främst 
naturligtvis min handledare Hans Rämo på Företagsekonomiska institutionen vid 
Stockholms Universitet, de tre VD:ar jag intervjuat samt de 200 självständiga däckfack-
handlare runtom i Sverige som tog sig tid till att besvara den telefonundersökning som 
har genomförts. 
 
 
Sist men inte minst vill jag tacka min familj, Leonore, Amanda och Markus för att de har 
haft så stor förståelse för att jag, förutom ett krävande arbete, har använt så stor del av 
den begränsade fritid vi har tillsammans för att genomföra denna studie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo den 5 juni 2006 
 
 
 
Jan Ericsson
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Sammanfattning 
 
 
Bakgrunden för denna uppsats är att jag som anställd i däckbranschen i Norden önskat att 
få ökad förståelse för vilka mekanismer som en däckleverantör, som normalt är ett 
försäljningsbolag ägt av en stor multinationell däckproducent, måste ta hänsyn till för att 
de självständiga däckfackhandlarna i Sverige skall föredra en viss leverantör och dennes 
produkter och varumärken framför andra leverantörer. 
 
Då däckfackhandeln totalt sett är den återförsäljningskanal som är störst när det gäller 
försäljning av däck till slutkund i Sverige, upplever jag detta som ett intressant 
forskningsområde. 
 
Däckbranschen i Sverige måste generellt anses som mer eller mindre outforskad. 
Internationellt kan det också se ut som om förvånansvärt få forskningsarbeten gjorts av 
just däckbranschen. När det gäller mitt specifika forskningsområde har jag inte funnit 
några motsvarande studier i mina sök i vetenskapliga databaser och liknande. 
 
Jag har därför ansett det som viktigt att få ett så stort underlag för min studie som möjligt 
inom de tidsbegränsningar m.m. som ett uppsatsarbete medför. Detta har inneburit att jag 
dels har genomfört en telefonundersökning riktad mot 400 självständiga däckfack-
handlare i Sverige varav 200 har svarat, dels genomfört intervjuer med 3 VD:ar som 
företräder en av de största däckleverantörerna i de nordiska marknaderna. 
 
För att kunna uppfylla studiens syfte har jag parallellt med min empiriska studie, tillägnat 
mig teorier av mer generell karaktär och här kan nämnas teorier runt olika 
konkurrensstrategier, strategival, olika marknadsföringsstrategier samt utformning och 
koordinering av försäljnings- och distributionskanaler. 
 
Analysen och tolkningen av min undersökning har mynnat ut i en avslutande diskussion  
där jag dels prövar att visa sambandet mellan den globala däckbranschen och förhållandet 
mellan en däckleverantör och de självständiga däckfackhandlarna i Sverige, dels prövar 
att identifiera de möjligheter som finns för en däckleverantör att bli föredragen framför 
andra leverantörer av de självständiga däckfackhandlarna. 
 
Slutsatsen är att det, förutom de grundläggande aspekterna på förhållandet mellan en 
däckleverantör och en däckfackhandlare som leveransförmåga, goda produkter, 
väletablerat varumärke och därefter pris, kan se ut som de självständiga 
däckfackhandlarna kan tänka sig ett närmare samarbete med en däckleverantör för att få 
hjälp med att möta konkurrensen från andra aktörer på den svenska däckmarknaden. Det 
är framförallt produktutbildning men också hjälp med profilering av den självständige 
fackhandlarens lokaler, lokal marknadsföring samt säljutbildning som lyfts fram.   
 
Sökord: Marketing Channels, Distribution Channels, Sales Channels, Independent 
Dealers, Independent Retailers, Marketing Mix, Relationship Marketing. 
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1. INTRODUKTION 
 

1.1 Bakgrund 
 
Inom detaljhandeln blir kampen om kundens preferenser allt hårdare och produkterna allt 
fler och fler. För en leverantör är det inte längre endast förmågan att utveckla produkter 
med unika egenskaper som är det avgörande. Det gäller också att vara bäst i slutledet, 
dvs. där kunden köper sin vara. 
 
En ofta avgörande framgångsfaktor för en varuleverantör, här avses ett producentägt 
försäljningsbolag eller en importör av en producents varor, är därför att skapa en 
distribution och försäljning av sina produkter i en given marknad som bygger på 
förutsägbarhet och långsiktighet men också möjligheter för expansion. 
 
Denna uppsats avser i första hand leverantörer av däck, dvs. en vara där kunden normalt 
söker råd och vägledning om innan han/hon tar sitt inköpsbeslut och där begrepp som 
t.ex. produktkunskap, service och garantier är viktiga moment. Dessa leverantörer baserar 
normalt sin försäljning på samarbete med flera olika typer av återförsäljare och delar ofta 
upp dessa i olika försäljningskanaler. 
 
Jag har sett det som angeläget att koncentrera mig på däckleverantörers relation till 
återförsäljare inom fackhandeln, dvs. återförsäljare som har specialiserat sig på den typ 
av varor som leverantören tillhandahåller. 
 
Bakgrunden för mitt val är att fackhandeln inom däckbranschen idag inte helt domineras 
av vare sig leverantörs- eller detaljiststyrda kedjor på samma sätt som i många andra 
branscher i Sverige. Däremot har det under de sista åren skett en utveckling som skulle 
kunna tyda på att detta är i färd med att ske. 
 
Däckfackhandlarna, här avses de självständiga fackhandlarna, kan också generellt sägas 
ha en viss tendens att agera relativt kortsiktigt i sitt förhållande till sina leverantörer samt 
till ett eventuellt medlemskap i frivilliga kedjekonstellationer. Branschen är vidare 
präglad av stora säsongsvariationer (sommar- och vinterdäcksäsongen) vilket ofta sätter 
samarbetet mellan leverantörer och fackhandlare på hårda prov vad gäller tillgänglighet 
på riktiga varor till rätt tid. 
 
Det finns också tecken på att stora europeiska däckgrossister önskar att etablera sig i 
Sverige och på så sätt skapa en ökad s.k. parallellimport. Dvs. identiska produkter och 
varumärken som däckfackhandlarna köper in av de inhemska däckleverantörerna erbjuds 
ofta till lägre priser av dessa grossister. Internethandel med däck utvecklas dessutom 
alltmer vilket kan ses som ett hot mot däckfackhandlarna då de lever av att både sälja 
däck och den service som är förbunden med däckskifte m.m. 
 
Jag anser därför att branschen passar väl för min forskningsfråga. Dessutom har jag god  
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access till empiriska data då jag arbetar inom däckbranschen i Norden. Slutligen har det 
gjorts mycket få, om inga, vetenskapliga studier av just denna bransch i Sverige. 
 
Även om en däckleverantör (här avses främst däck till personbilar, lastbilar och bussar) 
normalt segmenterar sin distribution i flera olika återförsäljningskanaler som t.ex.; 
 
• Däckfackhandeln 
• Bil- och nyttofordonsåterförsäljare 
• Bensinstationer och biltillbehörsföretag 
 
är fackhandeln, som för leverantörer av s.k. sällanköpvaror i många andra branscher, 
fortfarande den största och viktigaste återförsäljningskanalen. 
 
Dessutom är däckleverantören ofta intresserad av att bygga upp ett servicenätverk av 
samarbetande fackhandlare för att kunna erbjuda landsomfattande direktförsäljningsavtal 
med t.ex. billeasing- och  biluthyrningsföretag samt bussföretag och åkerier. 
 
En däckfackhandlare eller däckfackhandelskedja erbjuder normalt produkter och 
varumärken från flera olika leverantörer som för den genomsnittlige konsumenten kan 
ses som mer eller mindre likvärdiga. Detta betyder att det är den lokala 
däckfackhandlarens råd och vägledning som ofta påverkar och styr kundens val av däck. 
  
För att en däckleverantör ska kunna skapa ett förhållande till fackhandlarna som bygger 
på förutsägbarhet och långsiktighet räcker det då ofta inte med att basera samarbetet 
endast på att leverera sina produkter till ett visst pris och vissa betalningsvillkor. Detta 
kan också  konkurrenterna göra och man riskerar alltid att betydande fackhandelskedjor 
eller fristående fackhandlare väljer att istället koncentrera sin försäljning till sina kunder 
på produkter från andra leverantörer. 
 
En leverantör har flera olika alternativ för att öka sin kontroll över fackhandeln och 
därmed detta slutled gentemot den slutliga kunden. Man kan etablera eller förvärva egna 
fackhandelsfilialer eller en filialkedja som leverantören själv äger och styr. Detta ger 
leverantören kontroll över de produkter och varumärken som erbjuds kunderna. Det kan 
emellertid finnas flera olika skäl till att leverantören inte önskar eller har möjlighet till 
detta som t.ex.; 
• I en försvars- eller expansionsfas kan det ta för lång tid att bygga upp egna 

verksamheter som ger tillräcklig marknadstäckning. 
• Leverantören har brist på kapital eller har satt ett internt avkastningskrav på sina 

investeringar som omöjliggör t.ex. ett uppköp av fristående fackhandlare eller en 
existerande fackhandelsfilialkedja. 

• Att driva en egen kedja kräver helt andra resurser än att använda sig av återförsäljare 
och kan vara ett ”tveeggat svärd”. En egen organisation måste byggas upp som tar sig 
av kedjeutveckling, hyresavtal, redovisning, internkontroll, IT-system, personal-
administration m.m. Detta genererar driftskostnader som måste sättas i relation till de 
fördelar leverantören får vad gäller kontroll av de produkter och varumärken som den 
egna kedjan kan sälja. Dessutom är organisationen hos en leverantör ofta inte 
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designad för att hantera de annorlunda uppgifter som krävs av en fackhandlare med 
direktkontakt med slutkonsumenten. I en filialkedja bestående av enbart anställda 
medarbetare, är graden av entreprenörskap ofta lägre än hos självständiga 
fackhandlare som äger och driver sin egen verksamhet. Detta kan innebära att intern 
byråkrati, mindre kundanpassning och flexibilitet, en lägre kostnadsmedvetenhet 
m.m. ger kedjan, isolerat sett, lönsamhetsproblem (Hollander, 1960, Fein & Jap, 
1999, Coughlan et al, 2001). Leverantören riskerar att utestängas från eller få 
reducerad tillgång till andra delar av marknaden, s.k. kanalkonflikter, då en egen 
kedja kan ses som ett hot från andra aktörer, främst  inom fackhandeln. 

 
Ett annat alternativ är att leverantören bygger upp ett franchisesystem, där denne äger 
franchisekonceptet (affärskonceptet), utvecklar detta genom att rekrytera franchisetagare 
och ser till att dessa har möjlighet att driva sin franchiseenhet på ett lönsamt sätt. Med 
franchising kan man normalt expandera mycket rask och kapitalbehovet är begränsat 
eftersom franchisetagaren investerar i den egna verksamheten. Franchising kräver 
emellertid att leverantören är medveten om sin roll i franchisesystemet. En 
franchisegivare ska ha som mål att utveckla försäljningen och lönsamheten hos sina 
franchisetagarna och skall få sina intäkter från de avgifter franchisetagarna erlägger för 
att vara med i systemet. Dessa avgifter baseras i första hand på franchisetagarnas 
omsättning och ska täcka franchisegivarens kostnader för att driva systemet via ett 
supportkontor och vidareutveckla affärskonceptet. Hela systemet bygger därför på en 
ömsesidig och balanserad relation mellan franchisegivaren och franchisetagarna. En 
leverantör som endast önskar att använda systemet för att skapa en säker distribution och 
försäljning av sina produkter och varumärken, får därför oftast stora problem med sina 
franchisetagare förr eller senare. 
Även här kan emellertid en leverantör som också är franchisegivare träffa på motstånd 
från andra återförsäljare på marknaden beroende på hur starkt leverantören väljer att styra 
franchisetagarna mot försäljning av sina egna produkter. 
 
I de tillfällen där leverantören inte äger en kedja av fackhandelsfilialer eller har etablerat 
ett  franchisesystem, måste denne basera sin distribution och försäljning till fackhandeln 
på ett samarbete med frivilliga, medlemsägda fackhandelskedjor eller fristående 
fackhandlare. 
 
I en frivillig, medlemsägd fackhandelskedja, bygger medlemskapet på en frivillig 
samverkan mellan självständiga, lokala fackhandlare inom ramen för ett gemensamt 
affärskoncept, som ägs av en ekonomisk förening där ägande och inflytande regleras 
genom föreningsstadgar. Varje fackhandlare, dvs. föreningsmedlem, har rösträtt och kan 
på det sättet demokratiskt påverka beslut om kedjans inriktning och framtid. Det 
gemensamma supportkontoret ägs av kedjemedlemmarna. Här har en leverantör att göra 
med professionella inköpare på supportkontoret vars mål är att uppnå bästa möjliga 
villkor för kedjans medlemmar. Detta gäller normalt främst goda inköpsvillkor, men det 
kan också röra sig om t.ex. marknadsföringsstöd till kedjan m.m. 
 
Fristående fackhandlare däremot är självständiga, lokala fackhandlare, med en eller flera 
däckverkstäder, som av olika orsaker valt att inte tillhöra en kedja.  
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Som tidigare nämnts måste erbjudandet från en leverantör med etablerade varumärken, 
till medlemsägda fackhandelskedjor eller fristående fackhandlare ofta bestå av något mer 
än en produktleverans och inköpsvillkor för att ett förutsägbart och långsiktigt samarbete 
ska kunna etableras. Leverantören måste förutom ett attraktivt varumärke, goda produkter 
och ett brett produktsortiment dessutom kunna differentiera sig genom att erbjuda något 
slags unikt koncept som ses som attraktivt av fackhandeln. 
 
Detta kan vara svårt att få till gentemot en frivillig kedja eftersom man där oftast har ett 
supportkontor som ansvarar för kedjans affärskoncept och som i första hand endast är ute 
efter att etablera fördelaktiga avtal med de leverantörer som passar bäst in i kedjans 
strategi. Däremot är supportkontorets makt i en frivillig kedja inte lika stor som i ett 
franchisesystem. Om en leverantör kan erbjuda ett unikt koncept, finns alltid möjligheten 
för att medlemmarna i kedjan agerar mot sitt supportkontors beslut. Detta i sin tur kan 
innebära att några eller flera medlemmar beslutar sig för att lämna kedjan och bli 
fristående. 
 
När det gäller fristående fackhandlare finns det normalt större rum för en leverantör att 
närma sig dessa. Här bör det finnas stora möjligheter för att tillsammans utveckla 
erbjudandet till kunden och därmed öka både försäljning och lönsamhet till fördel för 
bägge parter. I en situation där utvecklingen går mot en större dominans för leverantörs- 
eller detaljiststyrda kedjor, kan det dessutom finnas en önskan från fristående 
fackhandlare att gå in i ett närmare samarbete med en leverantör. 
 
För en orientering om den internationella däckbranschen samt den svenska 
däckmarknaden se bilaga 3 och 4 på sidorna 71-73. 
 

1.2 Problemformulering 
 
Med utgångspunkt i den tidigare beskrivna bakgrunden beträffande däckleverantörer och 
dess återförsäljare inom fackhandeln, ser jag det som angeläget att utreda följande; 
 
• Vad baserar de självständiga däckfackhandlarna sitt val av leverantörer på samt vilka 

tjänster skulle de önska att de huvudsakliga leverantörerna vidareutvecklar eller 
börjar att erbjuda? 

• Vad menar de självständiga däckfackhandlarna är de största utmaningarna i sina 
lokala verksamheter i dagsläget samt vilken uppfattning har de om den framtida 
utvecklingen inom däckfackhandeln?  

• Hur bör en däckleverantör agera för att uppnå ett förhållande till de självständiga 
däckfackhandlarna som dels bygger på en förutsägbarhet och en långsiktighet, dels 
ger möjligheter för att förbättra sin marknadsposition inom fackhandeln? 
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1.3 Syfte 
 

Uppsatsens syfte är att undersöka vilka olika möjligheter som är tillgängliga för en 
däckleverantör när denne önskar att förbättra sin marknadsposition hos självständiga 
däckfackhandlare. Detta skall ske genom intervjuer med tre representanter för en av de 
största däckleverantörerna, en telefonundersökning riktad mot 400 självständiga 
däckfackhandlare i Sverige samt studier av sekundärdata inom ämnesområdet. 
 

1.4 Avgränsning 
 
Möjligheter som förvärv av en existerande filialkedja från en konkurrent eller förvärv av 
självständiga fackhandlare samt etablering av ett franchisesystem behandlas inte inom 
ramen för denna uppsats. 
 

1.5 Uppsatsens disposition 
 
För att läsaren på ett enkelt sätt ska kunna följa uppsatsens struktur, har jag valt att kort-
fattat beskriva kapitelindelning och innehållet i respektive kapitel i den figur som följer. 
 

 

Kapitel 1 – 
Introduktion 

Kapitel 2 – Metod 
 

Kapitel 3 – Teori 

Kapitel 4 – Egen 
undersökning 

 

Kapitel 6 – Slutsatser 
 

I introduktionskapitlet kan läsaren finna en redogörelse för 
uppsatsen ämnesområde. Kapitlet avslutas med en problem-
formulering och syftet med uppsatsen samt en avgränsning. 
 
I metodkapitlet återfinns den vetenskapssyn och förklaringsmodell 
som uppsatsen bygger på samt hur det motiverar mitt val av metod, 
studiens utformning samt datainsamling. 
 
I teorikapitlet återfinns den referensramen som jag använt för min 
studie av däckbranschen i Sverige. 
 
Kapitel 4 innehåller en redovisning av de resultat som de intervjuer 
och den enkätundersökning jag genomfört har gett. 
 
 
Det femte kapitlet innehåller min analys och tolkning av den egna 
undersökningen med en återkoppling till teorikapitlet. 
 
Uppsatsens avslutas med en slutdiskussion, där egna slutsatser, 
kritik mot det egna arbetet samt rekommendationer om vidare 
forskning redovisas. 

Kapitel 5 – Analys 
och tolkning 
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2 METOD 
 

I detta kapitel redogör jag för de vetenskapliga förhållningssätt, metoder och ansatser 
som ligger till grund för mitt projekt. 
 
Valet av vetenskapligt synsätt och metod kan innebära många svåra överväganden som 
ofta är direkt avgörande för hur bra det slutliga resultatet kommer att bli. 
 
För en utomstående person kanske ett uppsatsskrivande enbart uppfattas som en samman-
ställning av information samt redovisning av ett resultat. I en vetenskaplig uppsats eller 
rapport är emellertid det vetenskapliga synsätt forskaren har i sin undersökning samt valet 
av metod mycket viktiga aspekter. Olika metodsynsätt skiljer sig åt genom att de gör 
olika antaganden om den verklighet de försöker förklara och förstå. Detta leder till att 
forskarens observationer, datainsamling och utsagor till stor del bestäms av det valda 
synsättet. I ett vetenskapligt arbete måste därför valda metoder och resultat redovisas så 
att det kan ifrågasättas och kritiseras av andra (Arbnor & Bjerke, 1994). 
 
Det finns inget empiriskt eller logisk sätt att avgöra vad som är det bästa metodsynsättet. 
Istället måste forskaren själv reflektera över detta i relation till den specifika 
undersökningssituationen och sin personliga livsuppfattning (ibid. s. 22). 
 

2.1 Vetenskapssyn och förklaringsmodeller 
 
Vetenskap definieras som organiserad kunskap, dvs. en verksamhet som innebär ett 
systematiskt och metodiskt inhämtande av kunskap inom ett visst område. (Källa: 
Nationalencyklopedin.) 
 
Arbnor och Bjerke (1994, s. 38-40) karaktäriserar vetenskapliga ansträngningar på 
följande sätt; 
• En explicit relation mellan idéer och empiriska observationer som ska ha relevans i 

relation till verkligheten. 
• En medveten tillämpning av någorlunda klart formulerade regler. 
• Att man respekterar att varje samhällsmedborgare har rätt till skydd mot insyn i sitt 

privatliv. 
 
Inom vetenskapsteorin förekommer flera olika inriktningar. Förenklat kan man säga att 
positivismen och hermeneutiken representerar två synsätt. Även om de båda är varianter 
av en empirisk vetenskapsteori finns en väsentlig skillnad mellan de två inriktningarnas 
antaganden om hur vetenskaplig forskning skall bedrivas. Man kan enkelt uttrycka 
skillnaden mellan dessa inriktningar som positivismens önskan att förklara (ty. Erklären) 
respektive hermeneutikens önskan att förstå (ty. Verstehen) verkligheten. 
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2.1.1 Positivismen 

 
Positivismen (logisk positivism, logisk empirism), förknippas med den säkra och exakta 
vetenskapssynen som önskar förklara verkligheten genom att testa teori och hypoteser 
mot empiriska observationer. I sin rena form är positivismen baserad på experiment, 
kvantitativa mätningar (matematiska och statistiska metoder) och logiska resonemang. 
Man vill på så sätt finna objektiva resultat och orsaksförklaringar. De traditionella 
positivisterna menade att det inte finns någon som helst skillnad mellan natur- och 
samhällsvetenskapliga forskningsmetoder. Även om det positivistiska tänkandet om hur 
vetenskap bör bedrivas satt starka spår i dagens samhällsvetenskaper är det numera få 
forskare inom samhällsvetenskaperna som kallar sig positivister. Strävan efter den säkra 
kunskapen bör istället baseras på något stabilt och oföränderligt och kan beskrivas i 
termer som objektivism/realism, empirism och kvantifiering (Gustavsson, 2004). Arbnor 
och Bjerke (1994) föredrar att kalla forskare med en mer liberal positivistisk syn för 
explanatiker. Dessa menar att metoderna måste anpassas till den specifika 
undersökningssituationen, men förutsätter att orsaksförklaringarna är identiska i natur- 
och samhällsvetenskaperna. Sociala sammanhang och företeelser kan således betraktas 
som ”fakta” eller ”objekt” och den sociala världen är så komplex att man måste ägna sig 
åt att förenkla och reducera den i sitt forskningsarbete. 
  

2.1.2 Hermeneutiken 

 
Den hermeneutiska vetenskapssynen däremot menar att naturvetenskapliga metoder är 
otillräckliga för samhällsvetenskaplig forskning. Vi kan inte förstå människors inre liv 
och den mening man förbinder med sitt liv och existens genom statistiska metoder och 
orsaksförklaringar. Istället måste man främst använda tolkning och förståelse för att 
förstå människors handlingar (Gustavsson, 2004). Varje fall är ”unikt” och kan inte 
underordnas någon objektiv eller kvantitativ regel/teori. Utgångspunkten måste tas i 
individen och kvalitativa metoder användas. Uppgiften är att förstå objekt och händelser 
genom enskilda individer och på så sätt generera teori. Förståelseprocessen och 
beskrivningen av denna kan emellertid genomföras på liknande grunder från fall till fall 
och förklaras i ”generella” termer. Den hermeneutiska synen antar vidare att den sociala 
världen redan är förenklad genom normer, begrepp etc. vilket innebär att vetenskapen 
därför måste ägna sig åt att problematisera och helhetsorientera (Arbnor & Bjerke, 1994). 
Den hermeneutiska processen består av fyra huvudmoment; tolkning, förståelse, 
förförståelse och förklaring. (Gustavsson, 2004). En forskares förförståelse är ett centralt 
begrepp. Gilje och Grimen (2004) nämner att förförståelsen kan vara språk och begrepp, 
trosuppfattningar och föreställningar samt forskarens personliga erfarenheter i form av 
utbildning etc. Förförståelsen är avgörande för att kunna förstå en företeelse, handling 
etc., men det är viktigt att vara klar över att den inte är neutral (Gustavsson, 2004). 
Forskaren måste därför vara medveten om sin egen förförståelse och vara beredd att 
förändra sin förståelse under forskningens gång. Detta överensstämmer med den 
växelverkan mellan del och helhet, teori och empiri som kännetecknar tolkning- och 
förståelseprocessen i den hermeneutiska spiralen.  
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2.1.3 Olika förklaringsmodeller 

 
Oavsett vetenskapssyn består en forskares arbete av att relatera teori och empiri till 
varandra. Inom forskningsvärlden brukar man skilja mellan olika förklaringsmodeller. 
Man talar om induktion (upptäcktens väg) och deduktion (bevisandets väg) när det gäller 
en företeelse som skall studeras (Holme & Solvang, 1997). 
 
I en induktiv ansats utgår forskaren från ett antal olika fall och hävdar att ett samband 
som har observerats i samtliga dessa fall också är generellt giltig (Alvesson & Sköldberg, 
1994). Dvs. man bildar teorier med hjälp av faktisk kunskap (Arbnor & Bjerke, 1994). 
Detta överensstämmer ofta med den hermeneutiska synen. 
 
I en deduktiv ansats utgår man istället från en generell regel eller teori och hävdar att 
denna förklarar ett visst enskilt fall som man studerar (Alvesson & Sköldberg 1994). Den 
hypotetiskdeduktiva metoden kan sägas vara positivisterna favoritmetod. 
 
En slags kombination av de två förklaringsmodellerna är enligt Alvesson & Sköldberg, 
(1994) abduktion och är den metod som ofta används vid fallstudiebaserade 
undersökningar. Liksom induktionen utgår abduktionen från empiriska fakta, men 
teoretiska idéer avvisas inte och på så sätt ligger den närmare deduktionen. Analysen av 
empirin kan kombineras med studier av tidigare teorier som en inspirationskälla för att 
upptäcka mönster som ger förståelse. Under forskningsprocessen alternerar man mellan 
teori och empiri. På så sätt kan denna metod anses som mer flexibel och realistisk i 
praktiskt forskningsarbete (ibid.). 
 

2.1.4 Min vetenskapssyn och förklaringsmodell 

 
Min empiriska undersökning bygger dels på en telefonundersökning riktad mot 400  
självständiga däckfackhandlare i Sverige (ca. 80% av totalt antal), dels på intervjuer med 
VD:ar för tre bolag inom Continental’s olika däckverksamheter i Norden. Då de 
etablerade aktörerna i däckbranschen i Norden kan sägas vara relativt få anser jag att de 
tre VD:arna från olika länder är representativa för branschen. 
 
Detta betyder att jag kommer att använda både kvantifiering och statistik samt tolkning 
och förståelse i mitt datainsamlande och efterföljande analys. 

 
Då undersökningen därmed kan sägas ha både positivistiska och tolkande drag, har jag 
inte sett det som nödvändigt att ta ett klart ställningstagande mellan en renodlad 
positivistisk eller hermeneutiska vetenskapssyn. Enligt Wiedersheim-Paul och Eriksson 
(1991), behöver heller inte en forskare göra detta utan kan välja en position mellan de två 
synsätten. Denna uppsats har emellertid en riktning mot den hermeneutiska synen, vilket 
innebär att den påverkas av min förförståelse samt min förståelse och tolkning av det 
insamlade empiriska materialet. 
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Min förförståelse består främst av genomförda universitetsstudier, generell livserfarenhet 
och arbetslivserfarenhet samt av att jag arbetar inom Continentals nordiska organisation. 
Speciellt sistnämnda kan innebära en risk för att en viss skevhet (”bias”) kan påverka mitt 
val av datainsamlingsmetod, min analys samt mina slutsatser i denna uppsats. All 
forskning som tar utgångspunkt i att verkligheten inte är ett helt objektivt fenomen 
rymmer emellertid ”bias” beroende på att verkligheten helt eller delvis måste tolkas av 
forskaren. Det bästa medlet mot ”bias” är dock att vara medveten om hur detta kan 
påverka och förvränga förståelsen av det vi ser och hör (Merriam, 1994). 

 
Vidare kommer jag i min undersökning att kombinera analysen av den empiriska 
undersökningen med studier av sekundärdata i form av bl.a. litteratur och vetenskapliga 
artiklar inom uppsatsens ämnesområde. På så sätt är min undersökning både induktiv och 
deduktiv, vilket leder till att jag har valt att använda en abduktiv förklaringsmodell.  
 

2.2 Val av metod 
 

Som tidigare nämnts finns det inget empiriskt eller logisk sätt att avgöra vad som är det 
bästa metodsynsättet, istället måste forskaren själv ta ställning till detta. Utan 
grundläggande kunskaper i och förståelse för metodfrågor blir det emellertid mycket 
svårt för forskaren att uppnå de målsättningar han/hon har med sin undersökning (Holme 
& Solvang, 1997). 
 
Enligt Arbnor och Bjerke (1994) är metoder vägledande principer för forskandet. Men för 
att bli verkningsfulla och effektiva måste de överensstämma med det problem som har 
formulerats samt de grundläggande föreställningar som forskaren har. 
 
Detta betyder att forskaren dels måste ta ett vetenskapsteoretiskt ställningstagande som 
innebär att det skall gå att nå meningsfull kunskap om det problem som studeras, dels 
noggrant välja metoder som gör detta möjligt.  
 

2.2.1 Kvantitativa metoder 

 
Kvantitativa metoder är formaliserade och strukturerade samt kännetecknas i stor grad av 
att forskaren har kontroll över undersökningssituationen (Holme & Solvang, 1997). Om 
en forskare väljer en kvantitativ metod har han/hon som regel ambitionen att genom, 
statistiska mätmetoder och ett statistisk representativt urval av respondenter 
(målpopulationen) från vilka datainsamlingen sker, generalisera resultaten till en större 
grupp (Gustavsson, 2004). Kvantitativa metoder är teoritestande/hypotesprövande och 
kan därmed kopplas till den positivistiska vetenskapssynen. Undersökningssyftet kan 
vara antingen explorativt, beskrivande eller förklarande allt avhängigt av hur 
välutvecklad den teori som skall testas är. Dvs. ju mer välutvecklad teorin inom 
forskningsområdet är, desto mer kan problemformuleringen anta en förklarande karaktär 
(ibid.). En kvantitativ metod kan med fördel användas för datainsamling vid t.ex. en 
enkätundersökningar med standardiserade frågor och svar. En nackdel med metoden är 
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att den kan innebära en alltför omfattande förenkling av verkligheten. Dvs. är den 
studerade företeelsen mätbar, observerbar och kvantifierbar? En annan central del är 
mätningarnas reliabilitet (dvs. mätningarnas tillförlitlighet och repeterbarhet) samt 
mätinstrumentets validitet (dvs. om t.ex. en enkätundersökning mäter det den är avsedd 
att mäta). 

2.2.2 Kvalitativa metoder 

 
Kvalitativa metoder däremot har en liten grad av formalisering och kännetecknas av att 
forskaren genom datainsamlingssätt som t.ex. intervjuer och observationer, dels prövar 
att få en djupare förståelse för den företeelse som studeras, dels kan beskriva helheten av 
det sammanhang i vilken företeelsen ingår (Holme & Solvang, 1997). Kvalitativa 
metoder utgår från att det finns många verkligheter och att världen inte är objektiv utan 
snarare är en funktion av varseblivning och samspel mellan människor (Merriam, 1994). 
Kvalitativa metoder kan därför sägas vara teorigenererande/hypotesgenerande och kan 
kopplas till den hermeneutiska vetenskapssynen. Begrepp som reliabilitet och validitet 
har ingen central betydelse vid användning av kvalitativa metoder då man ju baserar sin 
datainsamling på nära kontakt med ett fåtal människors och prövar att ta del av deras 
upplevelser och medvetenhet. Däremot måste forskaren vara medveten dels om sin egen 
förförståelse som kan innebära att forskarens upplevelse av situationen är felaktig, dels 
om att information han/hon får av t.ex. en intervjuperson inte alltid är korrekt.  
 

2.2.3 Kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder 

 
Enligt Holme och Solvang (1997) kan man även med fördel kombinera kvalitativa och 
kvantitativ metoder i en och samma undersökning. Detta understöds också av Gustavsson 
(2004) samt av Merriam (1994). Enligt sistnämnda måste man emellertid, utifrån en strikt 
vetenskaplig ståndpunkt, hålla fast vid den vetenskapssyn man utgått ifrån i sin 
undersökning. 

 
Holme och Solvang (1997) nämner fyra olika strategier för kombination av kvalitativa 
och kvantitativa metoder; 
• Kvalitativa undersökningar kan vara en förberedelse till kvantitativa. 
• Kvalitativa undersökningar blir en uppföljning av kvantitativa undersökningar.  
• Man kan använda kvalitativa och kvantitativa metoder både under insamlingen och 

analysen av informationen. 
• Man samlar in kvalitativ information som sedan kvantifieras under analysens gång. 

 

2.2.4 Mitt val av metod 

 
Valet av metod ska ske utifrån det syfte man har med sin undersökning (Holme & 
Solvang, 1997). 
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Mitt syfte med denna uppsats är som tidigare nämnts att;  
 

”Undersöka vilka olika möjligheter som är tillgängliga för en däckleverantör när denne 
önskar att förbättra sin marknadsposition hos självständiga däckfackhandlare. Detta 
skall ske genom intervjuer med tre representanter för en av de största 
däckleverantörerna, en telefonundersökning riktad mot 400 självständiga 
däckfackhandlare i Sverige samt studier av sekundärdata inom ämnesområdet.” 

 
Med detta som utgångspunkt och med tidigare redovisade vetenskapssyn och 
förklaringsmodellen har jag valt en kvalitativ fallstudieliknande metod. 

 
Min motiveringen för detta är följande; 
 
• Undersökning har både positivistiska och tolkande drag, men dock med en riktning 

mot det senare. 
• Både kvalitativa och kvantitativa metoder kommer att användas under data- 

insamlingen och i efterföljande analys (en mer detaljerad redogörelse av min 
datainsamling finns i avsnitten 2.2.6 – 2.2.8).  

• Under mitt arbete kommer jag att kombinera analysen av insamlade empiriska data 
med studier av sekundärdata i form av bl.a. litteratur och vetenskapliga artiklar inom 
uppsatsens ämnesområde. Detta betyder en abduktiv förklaringsmodell som ofta 
används vid fallstudiebaserade undersökningar. 

 
Vidare ”bygger kvalitativa fallstudier i stor grad på kvalitativ information som hämtas 
från intervjuer, observationer och dokument av olika slag. Kvantitativ information som 
kommer från exempelvis surveyundersökningar kan utnyttjas för att ge stöd åt de resultat 
man fått från kvalitativa data” (Merriam, 1994, s. 84) 

 

2.2.5 Fallstudie som metod 

 
Fallstudier kan ha mycket skiftande karaktärer och det finns inte några speciella metoder 
man måste förhålla sig till vid datainsamling och analys. Alla metoder för att samla in 
vetenskaplig information, från test till intervju, kan användas även om vissa metoder är 
mer vanliga än andra (Merriam, 1994). Det finns således flera definitioner av vad en 
fallstudie egentligen är.  

 
Enligt Gummesson (i Gustavsson, 2004, s. 116) kan en fallstudie bl.a. ”innebära att ett 
eller flera fall från verkliga livet används som empirisk underlag för forskning, särskilt 
när kunskap om ett fenomen helt eller delvis saknas och när det rör sig om komplexa 
fenomen”.  

 
Detta stämmer relativt väl överens med min undersökning då det, enligt min kännedom, 
inte gjorts liknande forskning inom det ämnesområde jag valt. 
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Vidare nämner Merriam (1994, s. 25) bl.a. att ”syftet med fallstudier är att man ska 
komma fram till en helhetsinriktad förståelse av de enheter man studerar och att man ska 
kunna utveckla generella teoretiska påståenden om regelbundenheter i den sociala 
strukturen och det sociala skeendet”. 
 
Detta anser jag också skulle kunna stämma på min undersökning då det kan se ut som 
antalet självständiga däckfackhandlare som inte tillhör en medlemsägd kedja eller ett 
franchiseliknande system är på väg att minska. 
 
I min fallstudie har jag valt att basera mig på den ”sociala grupp” som däckleverantörer 
och självständiga däckfackhandlare i Sverige utgör genom sitt interagerande.  
 
I Gustavsson (2004, s. 136-138) återfinns följande checklista för kvalitetssäkring och 
kvalitetsbedömning av fallstudier som jag samtidigt önskar att kommentera punkt för 
punkt; 
 
1. Läsaren ska kunna följa forskningsprocessen och dra egna slutsatser. 

2. Forskaren bör så långt det är möjligt presentera sitt paradigm (vetenskapssyn) och sin 
förförståelse. 

3. Forskningen skall ha trovärdighet.  

Det är min förhoppning att bl.a. detta metodkapitel skall bidra till att uppfylla samtliga 
dessa tre krav. 
 
4. Forskaren skall ha haft tillfredsställande access. 

5. Redogörelse för forskningsresultatens generaliserbarhet och validitet. 

Med min förförståelse och nämnda bakgrund uppfattar jag min access till empiriska data 
som god. Generaliserbarheten är dock förmodligen relativt begränsad till just 
däckbranschen, men min förhoppning är att resultaten också kan vara intressanta för 
andra branscher med liknande struktur. När det gäller validiteten och då främst den 
telefonundersökning som genomförts kan det fråge- och svarsschema jag använt studeras 
i bilaga 1 och jämföras med min resultatredovisning i kapitel 4. 
 
6. Forskningen ska ge ett bidrag. 

Jag hoppas att min undersökning skall ge ökad kunskap och handla om något 
meningsfullt, i alla fall för de inom däckbranschen som önskar att läsa min uppsats. 
Huruvida den ska anses vara av värde för det akademiska samfundet eller samhället i 
övrigt låter jag emellertid vara osagt.   

 
7. Forskningsprocessen ska vara dynamisk. 

8. Forskaren skall ha vissa personliga egenskaper. 
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Med dynamisk avses bl.a. huruvida jag kontinuerligt har lärt genom reflektion och i 
dialog med andra samt visat kreativitet och öppenhet för ny information och nya 
tolkningar. Detta är kanske svårt för läsaren att bedöma, men min förhoppning är att jag 
har uppfyllt detta. När det gäller personliga egenskaper avses t.ex. engagemang för 
forskningen, integritet, hederlighet och mod att föra fram sin uppfattning. 
   

2.2.6 Datainsamling 

 
Det finns två huvudsakliga sätt att samla in information på. Det ena är att använda sig av  
redan insamlat material, s.k. sekundärdata medan det andra är att införskaffa ny data 
vilken benämns primärdata (Arbnor & Bjerke, 1994). Fördelen med primärdata är att 
denna är framtagen för en speciell undersökning, medan sekundärdata ofta baseras på 
undersökningar som kan ha andra utgångspunkter och syften.  
  
Som tidigare nämnts kommer jag i denna uppsats att kombinera teoretiska studier med 
min empiriska undersökning. 
 
Sekundärdata utgör företagsekonomisk litteratur som är skriven av allmänt accepterade 
författare samt vetenskapliga artiklar som faller inom eller tenderar ramen för mitt valda 
ämnesområde. För att finna relevant litteratur har jag i första hand använt mig av 
elektroniska vetenskapliga databaser som jag har haft tillgång till via uppkoppling till 
Stockholms Universitetsbibliotek. 
 
Som tidigare nämnts kommer primärdata att bestå dels av de intervjuer jag genomfört 
med de tre VD:arna, dels av data som erhållits från den telefonundersökning som riktats 
mot 400 självständiga däckfackhandlare i Sverige.  
 

2.2.7 Intervjuer 

 
Totalt har tre intervjuer genomförts med VD:ar för Continental’s däckverksamheter i 
Sverige och Finland samt VD:n för Dekkmann som är Continental’s egna filialkedja i 
Norge. De två förstnämnda kan därmed sägas företräda däckleverantörer till bl.a. 
däckfackhandlare i de nordiska marknaderna, medan den sistnämnda kan sägas 
representera däckfackhandlarna. 
 
Då föremålet med dessa intervjuer har varit att få ytterligare förståelse för relationen 
mellan däckleverantörer och däckfackhandlare, kan intervjuerna snarare betecknas som 
samtal (Gustavsson, 2004). Det betyder att jag har samlat data av subjektivt slag för att 
på så sätt pröva att få fram en sann bild av den faktiska verkligheten. Min uppgift har 
varit att få de tre VD:arna att öppna sig och förmedla sina faktiska tankar. 

 
Inför samtalen upprättade jag en slags generell intervjuguide bilaga 2, men denne styrde 
inte samtalet utan användes endast som en bakgrund. 
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Syftet med dessa samtal var som sagt att öka min generella förståelse för relationen 
mellan däckleverantörer och däckfackhandlare samt att på så sätt även kunna 
kvalitetssäkra de frågor som jag senare använde i den telefonundersökning som riktades 
mot de självständiga däckfackhandlarna i Sverige. Bandspelare användes inte under 
samtalen. Däremot gjorde jag noteringar under samtalens gång. 

 

2.2.8 Telefonundersökning 

 
Baserat på min egen förförståelse samt nämnda samtal med de tre VD:arna upprättade jag 
ett frågeschema bilaga 1 som användes i telefonundersökningen riktad mot självständiga 
däckfackhandlare i Sverige. Som framgår består schemat både av standardiserade frågor 
och svar som kan kvantifieras samt av inledande öppna frågor där respondenterna fått 
möjlighet att spontant uttrycka sina synpunkter. Sistnämnda är därmed föremål för 
tolkning och förståelse från min sida. 
 
Genom VD:n i Continental Sverige fick jag tips om ett telefonundersökningsföretag, 
Referens Telemarketing AB, Göteborg, som han tidigare varit i kontakt med. Jag tog 
kontakt med företaget och fick förtroende för dess representanter. Tillsammans gick vi 
genom mitt förslag till frågeschema och blev eniga om diverse tekniska korrigeringar för 
att detta skulle passa för en telefonundersökning. Continental Sverige finansierade 
telefonundersökningen. 
 
Vidare fick jag av Continental Sveriges VD, tillgång till en översikt över 400  
självständiga däckfackhandlare i Sverige (av totalt ca. 500). Dvs. självständiga 
fackhandlare som antingen tillhör en medlemsägd kedja, ett franchiseliknande system 
eller är fristående. Även om VD:n gjorde ett bortval av ca. 100 fackhandlare ansåg jag 
populationen (80% av totalt antal) vara tillräckligt stor för att vara representativ.  
 
Telefonundersökningen genomfördes under veckorna 13 och 14 i 2006, med 200 
besvarade undersökningar (bortfall på 50%). 
 

2.2.9  Kritisk granskning av metoden 

 
Jag skulle kunna ha valt en mer traditionell företagsekonomisk fallstudie där man normalt 
väljer att studera ett eller flera företag mer eller mindre djupgående. Orsaken till att jag 
istället valt att basera min fallstudie på den ”sociala grupp” som däckleverantörer och 
självständiga däckfackhandlare i Sverige utgör genom sitt interagerande är först och 
främst att detta överensstämmer med mitt syfte. En mer traditionell fallstudie där 
Continental skulle kunna vara involverad skulle också ge mig ett etisk problem. Som 
uppsatsförfattare (eller forskare) kan det förväntas att jag redogör för all den kunskap jag 
besitter eller har skaffat mig, men som anställd i Continental kan jag inte offentliggöra 
något som skulle kunna betecknas som företagshemligheter. Möjligheterna för att jag 
skulle kunna få access till konkurrerande däckleverantörers syn är också att beteckna som 
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högst begränsade. Det bör också preciseras att denna uppsats inte är något uppdrag från 
Continental utan baseras på mitt egna intresse för området.  
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3 TEORI 
 
Detta kapitel presenterar relevanta teorier och arbeten inom strategi och marknadsföring 
som kan belysa de frågeställningar och det syfte som denna uppsats baseras på. Fokus 
ligger främst på teorier om konkurrensstrategier, strategival, marknadsföring samt 
koordinering av  försäljnings- och distributionskanaler. 
 

3.1 Teoretisk referensram 
 
Under arbetet med att besvara den frågeställning och fylla det syfte som denna uppsats 
baseras på har jag försökt tillgodogöra mig information i form av facklitteratur och 
artiklar. Jag har utifrån begrepp och sökord letat efter vetenskapliga artiklar som jag 
räknade med skulle leda mig till information om relationer mellan leverantörer och 
självständiga fackhandlare . Det visade sig emellertid vara mycket svårt att finna relevant  
information rörande däckbranschen. Istället fick koncentrera mitt sökande på mer 
generell information om främst försäljnings- och distributionskanaler. I förbindelse med 
genomförandet av mitt empiriska arbete kände jag emellertid ett behov för att också ta del 
av teorier om konkurrensstrategier och företags strategival samt om marknadsföringsmix. 
Denna koppling till ny litteratur menar jag bekräftar min abduktiva förklaringsmodell. 
 

3.2 Disposition 
 
Genom att använda ett abduktivt tillvägagångssätt har den teoretiska referensram som 
framkommer i figur 3.1 utvecklats. Denna referensram kommer sedan att användas i min 
analys av de intervjuer och den telefonundersökning som har genomförts.  
 

Strategic Market 
Management / SWOT 

Analys

Porters 
femkraftsmodell

Strategival
Porters konkurrens-

strategier

Marketing Mix / RM

Försäljningskanaler

 
Figur 3.1 Den teoretiska referensramen – egen illustration 
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3.3 Strategic Market Management 
 
För att ett företag skall kunna överleva i en allt hårdare och ofta global konkurrens, måste 
dess ledning och de anställda vara klara över vilka marknadsförutsättningar som företaget 
måste anpassa sig till för att lyckas. Dessa förutsättningar kan hela tiden förändras och 
det är ofta avgörande att ett företag känner till vilka hot och hinder som finns i dess 
omvärld. 
  

3.3.1 Marknaden som utgångspunkt för strategibeslut 

 
Enligt Aaker (2005) måste strategiska beslut i ett företag ta utgångspunkt i marknaden, 
dvs. företagets kunder, dess konkurrenter samt den makroekonomiska omgivningen man 
befinner sig i och inte i en orientering inåt i företaget. En strategiprocess måste baseras på 
proaktivitet och framtidsorientering. Uppgiften är att både försöka påverka marknaden 
och den makroekonomiska miljön samt reagera på förändringar (kundbehov, 
konkurrenters agerande, teknologisk utveckling, beslut från myndigheter etc.). Detta 
stöds av Hamel & Prahalad (1994) som i sitt forskningsarbete har satt fokus på att 
företagsledare i betydligt större grad måste använda sin tid till att försöka skaffa sig en 
klarsynt bild av hur deras marknad och externa omgivning ser ut om 5 till 10 år. Detta för 
att på så sätt tillsammans med sina medarbetare arbeta fram ett gemensamt och 
välgrundat framtidsperspektiv samt en strategi för att konkurrera i denna nya omgivning. 
 
Day (1994) menar att det som karakteriserar ett framgångsrikt, marknadsdrivet företag 
framförallt är dess överlägsna förmåga att känna av strömningar i dess marknad, koppla 
dessa till sina kunders behov och etablera väl fungerande försäljningskanaler (market 
sensing, customer linking och channel bonding). Denna förmåga eller dessa resurser 
består av en integrerad kombination av tillgångar och kompetensområden (assets and 
capabilities) och det är just förmågan att lära som kan vara ett företags enda uthålliga 
konkurrensfördel. Parment (2006) hävdar också att det speciellt i mogna branscher, som 
t.ex. däckbranschen, är bevakning av omvärlden som är avgörande eftersom fokus då 
främst ligger på att behålla de kunder man har och inte att värva nya förstagångsköpande 
kunder. 
 
Ramaswami et al. (2004) identifierade vidare i en studie av 88 internationella ledare i 
olika funktioner, 10 kompetensområden (capabilities) som avgörande för ett företags 
konkurrenssituation; förmåga till produktdifferentiering, fokus på lönsamma kunder, 
lyhördhet gentemot kunder, lyhördhet gentemot konkurrenter, förmåga till kundvård, 
fokus på att lösa kunders problem, dela information och beslut med distributionspartners, 
ledarskap inom distribution, samarbete med partners (både interna och externa) samt 
förmåga att känna av strömningar i marknaden (market sensing). Sistnämnda visade sig 
vara det mest betydelsefulla kompetensområdet av samtliga.   
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3.3.2 Strategisk analys 

 
Vid en strategisk analys måste, enligt Aaker (2005), ett företag företa dels en extern 
analys, dels en intern analys. Den externa analysen består av en analys av kunder, 
konkurrenter, marknad samt den makroekonomiska miljö som företaget verkar i 
(demografiska aspekter, teknologi, myndigheters agerande, framtidsscenarier etc.). Med 
andra ord måste företaget pröva att identifiera de möjligheter och hot som existerar i 
företagets omgivning. Den interna analysen å sin sida består av en kartläggning av det 
egna företagets prestationsförmåga (lönsamhet, försäljning, kundtillfredsställelse, 
produktkvalitet, produktutveckling, etc.) samt de faktorer som avgör möjligheterna för att 
välja mellan olika strategiska alternativ (tidigare och nuvarande strategier, 
strategiproblem, organisatorisk kompetens, finansiella resurser etc.). Dvs. det rör sig om 
en kartläggning av den interna styrkan och de interna svagheterna inom företaget.  
 
En ofta använd och kraftfull modell vid strategisk analys är den s.k. SWOT-analysen (se 
bl.a. Kotler & Keller, 2006). Denna tar just utgångspunkt i dels den interna analysens 
Strengths och Weaknesses, dels den externa analysens Opportunities och Threaths. I figur 
3.2 visas ett exempel på en SWOT-analys som ett externt analysföretag har gjort av 
Goodyear ur ett världsmarknadsperspektiv. 

 
Figur 3.2. Company Profile of The Goodyear Tire & Rubber Company. Källa: www.datamonitor.com  
(hämtad 2006-05-02) 

 
Som framkommer visar den interna delen av analysen att Goodyear har en styrka i bl.a. 
ett starkt varumärke, men en svaghet i bl.a. problem med sitt kassaflöde. Den externa 
delen av analysen definierar bl.a. de östeuropeiska marknaderna som en möjlighet för 
Goodyear, medan t.ex. ökande priser på råmaterial och energi anses som ett hot.  



24 

 

3.3.3 Etablering av en affärsstrategi 

 
Med utgångspunkt i en SWOT-analys eller liknande menar Aaker (2005) att ett företags 
affärsstrategi måste definieras utifrån dels var man önskar konkurrera, dels hur man 
önskar konkurrera i framtiden (se fig. 3.3). 
 

Value Assets &
proposition Competencies

Functional area
strategies & programs

Where to Compete
The product-market investment decision

A Business Strategy

How to Compete

 
Figur 3.3  A Business Strategy. Källa: Aaker (2005, s. 6). Egen bearbetning. 

 
Var man önskar konkurrera innebär att ett företag måste ta strategiska beslut om vilka 
produkter och tjänster man ska erbjuda, vilka marknader/marknadssegment man vill 
betjäna samt vilka konkurrenter man vill möta i framtiden. Det betyder också att man 
måste besluta sig för var man inte önskar att delta. (The product-market investment 
decision). 
  
Hur man ska konkurrera omfattar att företaget måste; besluta om hur kunderbjudandet 
ska se ut (The Customer Value Proposition), identifiera sina strategiska tillgångar och 
den strategiska kompetens man har eller måste skaffa sig (Assets and Competencies), 
samt därefter etablera mer kortsiktiga operativa strategier eller arbetsprogram som skall 
säkerställa att de strategiska målen nås (Functional Strategies and Programs). Exempel 
på sistnämnda kan vara; produktions-, produktutvecklings-, marknadsföringsstrategi, 
försäljningskanalstrategi etc. 
 
De tillgångar och den kompetens som ett företags strategi bygger på avgör den uthålliga 
konkurrensfördelen. En strategisk kompetens är vad ett företag utför osedvanligt bra som 
t.ex. produktion eller distribution och som anses strategiskt viktig för företaget. Detta 
baseras vanligtvis på kunskap eller processer inom företaget. Hamel och Prahalad (1990) 
kallar detta core competences och definierar dessa som avgörande för ett företags 
konkurrensförmåga och framtida utveckling. En strategisk tillgång däremot är en resurs 
som t.ex. en kundbas, ett varumärke eller liknande som kan anses som stark i jämförelse 
med konkurrenterna (jfr. t.ex. den välkända Michelin-gubben). 
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3.3.4 Porters fem konkurrenskrafter 

 
När det gäller var man bör konkurrera presenterar Michael E. Porter i Competitive 
Strategy (1985) bl.a. den s.k. ”femkraftsmodellen” (se fig. 3.4). Modellen visar på ett 
pedagogiskt och översiktligt sätt de fem krafter som, enligt Porter, är med på att 
underminera den långsiktiga, genomsnittliga lönsamheten i en bransch, för en strategisk 
grupp (dvs. en grupp företag med liknande strategi) eller för ett specifikt företag. 
Modellens funktion är att förklara uthålligheten i en branschs lönsamhet gentemot sina 
leverantörers och kunders förhandlingsstyrka (främst vad gäller priser) samt gentemot 
direkt eller indirekt konkurrens (Porter, 1991). De fem krafterna nyetableringshot, 
substitutionshot, kunders och leverantörers förhandlingsstyrka samt rivalitet mellan 
befintliga konkurrenter definierar konkurrensläget inom en bransch eller marknad. 
Skillnader i lönsamhet mellan befintliga konkurrenter i en bransch beror emellertid på hur 
dessa har positionerat sig (ibid.) - se avsnitt 3.3.5.   
 
   

Potentiella nya
aktörer

Hot från

nyetablerare

Leverantörers 
förhandlingsstyrka

Bransch-
konkurrenter

Kunders 
förhandlingsstyrka

Leverantörer Kunder

Rivalitet mellan 
befintliga företag

Hot från substitut-

produkter eller

-tjänster

Substitut

 
Figur 3.4 Femkraftsmodellen, Porter (1985, s. 5). Egen bearbetning 

3.3.4.1 Hot från nya aktörer  
Hotet från nya aktörer eller potentiella inkräktare i en bransch innebär att ett ökat antal 
aktörer slåss om en begränsad marknad, vilket leder till ökad konkurrens. Resultatet blir 
vanligen att priserna pressas ned och/eller att kostnaderna ökar vilket i sin tur innebär att 
den genomsnittliga lönsamheten i branschen reduceras. Hotet från nyetableringar avgörs 
av hur stora inträdeshindren är samt vilka motreaktioner som en inträngare kan förvänta 
sig från etablerade konkurrenter. 
Exempel från däckbranschen: Stora internationella däckgrossister prövar att etablera sig 
på den svenska däckmarknaden. Dessa har ofta tillgång till desamma produkterna och 
varumärkena som de inhemska däckleverantörerna marknadsför och säljer på den 
svenska marknaden. Genom att t.ex. utnyttja prisskillnader mellan olika länder samt ge 
en lägre grad av kundservice, kan man erbjuda lägre priser till de svenska 
leverantörernas återförsäljare (t.ex. däckfackhandlarna) eller till återförsäljarnas 
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slutkunder. Det är här tal om både s.k. ”parallellimport” samt ”free-riding” (se avsnitt 
3.5.4.3) som kan bidra till att sänka lönsamheten i branschen. 

3.3.4.2 Tryck från substitut  
Substitut är varor/tjänster som skulle kunna ersätta befintliga varor/tjänster i en marknad. 
Gemensamt för företag i nästan alla branscher är att de konfronteras med att andra företag 
eller branscher kan tillhandhålla en eller annan typ av substitut. Detta begränsar 
lönsamheten för de etablerade företagen då deras kunderna kommer att överväga att köpa 
substitut om priserna blir för höga på befintliga varor/tjänster. 
Exempel från däckbranschen: Lågprisdäck från producenter i Kina av lägre kvalitet 
exporteras till Sverige. Dessa skulle kunna ses som ett substituthot gentemot de befintliga 
svenska däckleverantörernas varor, främst de i lägre prisegment. De generella 
prisnivåerna kan komma att pressas ned. Konsekvensen är att lönsamheten kan 
reduceras både för de svenska däckleverantörerna och deras återförsäljare. 

3.3.4.3 Leverantörernas förhandlingsstyrka 
Genom att höja priserna på t.ex. råvaror eller minska kvaliteten på de varor/tjänster de 
levererar kan leverantörer utgöra ett hot. Leverantörernas förhandlingsstyrka blir speciellt 
stor om de t.ex. inte behöver konkurrera med substitutvaror/-tjänster eller att deras 
produkter/tjänster är en viktig eller direkt avgörande komponent för det köpande 
företagets verksamhet. 
Exempel från däckbranschen: Vid produktion av däck används många olika råvaror som 
t.ex. naturgummi, råolja, stål och olika typer av kemikalier. I en situation där det uppstår 
brist på en eller flera av dessa råvaror kan råvaruleverantörerna komma att höja 
priserna kraftigt. Detta påverkar naturligtvis lönsamheten i däckbranschen så länge inte 
däckproducenterna och deras återförsäljare kan kompensera denna kostnadsökning med 
motsvarande prisökningar på sina däck. 

3.3.4.4 Kunders förhandlingsstyrka  
Kunder är naturligtvis en förutsättning för en branschs eller företags överlevnad. De kan 
emellertid också utgöra ett hot mot dess existens genom att pressa priser, kräva högre 
kvalitet samt spela ut konkurrenter mot varandra. På så sätt påverkar de branschens eller 
marknadens lönsamhet. En kund eller kundgruppering är stark gentemot en bransch eller 
företag om de t.ex.; 
• är samordnade eller köper stora volymer i förhållande till det levererande företagets 

försäljning. 
• köper varor från branschen som utgör en väsentlig del av deras kostnadsmassa, vilket 

skapar priskänslighet. 
• köper varor från branschen som är standardiserade eller odifferentierade. 
• har dålig lönsamhet, vilket gör dem priskänsliga. 
• utgör ett trovärdigt hot om integration bakåt. 
Exempel från däckbranschen: Etablering av stora återförsäljarkedjor, t.ex. inom 
däckfackhandeln, innebär att samordning av inköp kan utgöra ett hot mot däck-
leverantörerna då det kan vara tal om så stora volymer att de känner sig tvingade att 
acceptera väsentliga prisreduktioner. Lönsamheten för däckleverantörerna sjunker. 
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3.3.4.5 Rivalitet mellan befintliga företag 
De etablerade företagen konkurrerar med varandra för att förbättra sin marknadsposition. 
Detta kan t.ex. ske genom prisreduktioner, reklamkampanjer, lansering av nya produkter, 
utökad kundservice eller utökade garantiåtaganden etc. Oftast uppkommer rivalitet när en 
eller flera konkurrenter antingen ser ett tillfälle att förbättra sin position i branschen/på en 
marknad eller känner sin position hotad. 
Exempel från däckbranschen: Objektivt utförda däcktester som publiceras i bl.a. 
dagstidningar och tidskrifter är viktiga för däckbranschen. Om en däckleverantör uppnår 
goda testresultat för sin produkt/varumärke, använder denne normalt detta som ett 
försäljningsargument i omfattande reklamkampanjer inför t.ex. en kommande 
vintersäsong för att skaffa sig en bättre marknadsposition. 
 

3.3.5 Porters generiska konkurrensstrategier 

 
Med utgångspunkt i femkraftsmodellen måste, enligt Porter (1985), ett företag 
positionera sig i sin bransch genom att implementera en av följande alternativa strategier; 
kostnadsöverlägsenhet, differentiering eller fokusering (se fig. 3.5). Dvs. Porter tar sig 
också an hur man ska konkurrera. 
 

Lägre kostnad Differentiering

Konkurrens-
område

Hela 
marknaden

Delar av 
marknaden

3A. Kostnadsfokusering

1. Kostnads-överlägsenhet 2. Differentiering

3B. Differentierings-
fokusering

 
Figur 3.5  Tre generiska konkurrensstrategier, Porter (1985, s. 12). Egen bearbetning. 

 
Med alternativen kostnadsöverlägsenhet eller differentiering avser ett företag att skaffa 
sig en uthållig konkurrensfördel (sustainable competitive advantage) i hela marknaden. 
När det gäller alternativet fokusering koncentrerar istället ett företag sig på endast delar 
av marknaden (kan vara fokusering på lägre kostnader eller differentiering). Genom att 
välja en av dessa strategialternativ kan ett företag skaffa sig en uthållig konkurrensfördel  
som skall ge en lönsamhet som ligger över branschens genomsnittet. En kombination av 
dessa strategier avråder emellertid Porter mot då detta bara skulle ge en genomsnittlig 
eller lägre avkastning än genomsnittet i branschen. 
Exempel från däckbranschen: Om vi tittar på leverantörerna på den svenska 
däckmarknaden, kan man något förenklat säga att främst två av de större aktörerna har 
valt skilda globala strategier. Continental har valt ett kostnadsöverlägsenhetsalternativ 
genom att bl.a. flytta delar av sin däckproduktion från högkostnads- till lågkostnads-
länder. Nokian Tyres däremot har valt alternativet differentieringsfokus genom att 
primärt satsa på vinterdäck till den nordiska marknaden och behålla huvuddelen av sin 
produktion i Finland (som kan räknas som ett högkostnadsland). 
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3.4 Marknadsföringsmix och relationsmarknadsföring 
 
En mycket välkänd modell är den s.k. Marketing Mix med sina 4 P:n (McCarthy, 1960). 
Dessa P:n är tänkt att klassificera samtliga de aspekter som ett företags kunderbjudande 
omfattar och definieras enligt Kotler och Keller (2006) som; 
 
Products 
Produktsortiment, kvalitet, design, varumärke, service, garanti etc. 
Price 
Listpris, rabatter, betalningsvillkor etc. 
Place 
Försäljningskanaler, lokalisering, lagerhållning, transport etc. 
Promotion 
Försäljningsstödjande aktiviteter, reklam, försäljningskår, PR etc.  
 
Uppgiften är att finna den optimala mixen mellan dessa fyra P:n och på så sätt styrka 
argumenten för företagets kunderbjudande. Dvs. skall t.ex. produktsortimentet utökas, 
prisjusteringar ske, tillgängligheten ökas genom flera återförsäljare, reklamkampanjer 
sättas igång för att öka den allmänna kännedomen om företaget etc. Genom att ta de 
riktiga besluten till riktig tid kan ett företag skaffa sig en konkurrensfördel. 
 
Även om marknadsföringsmixen med de 4 P:na varit en väletablerad modell under lång 
tid, har det föregått en diskussion om dess generella användbarhet. Lauterborn (1990) 
menar att de 4 P:na endast utgår från säljarens perspektiv, men att ett företag också måste 
beakta kundens perspektiv. Han föreslår därför att parallellt med de 4 P:na införa de 4 
C:na. Sistnämnda står för Customer solution (Products), Customer cost (Price), 
Convenience (Place) och Communication (Promotion). Det finns också kritik mot att de 4 
P:na inte passar för tjänsteföretag och det har därför kommit flera förslag på att utöka 
antalet P:n, med t.ex. Personnel, Process och Physical evidence (Kotler, 2006). 
 
Inom ramen för denna uppsats har jag emellertid valt att förhålla mig till den ursprungliga 
marknadsföringsmixen med de 4 P:na som har förankring i empirisk forskning vad gäller 
massproducerade konsumentvaror, som t.ex. däck. 
 
En mer holistisk syn på ett företags kunderbjudande företrädes av det som kallas 
relationsmarknadsföring eller ”RM” (Gummesson, 2002). En av flera definitioner av 
detta är ”marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum” (ibid. s. 
334). Enligt Kotler och Keller (2006) är målet med RM att bygga ömsesidigt 
tillfredställande och långsiktiga relationer med kunder, leverantörer, återförsäljare samt 
andra samarbetspartners. På så sätt kan man erhålla och/eller behålla en affärsrelation. 
Gummesson (2002) menar att de ovannämnda 4 P:na därför måste kompletteras med ett 
antal relationer (R). Hela 30 R som bör beaktas definieras av Gummesson. Med 
utgångspunkt i denna uppsats problemformulering och syfte har jag valt att lyfta fram 
följande fem av dessa relationer; 
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Relationen mellan leverantör och kund 
I individuella affärsrelationer interagerar en säljare med en kund, eller ett 
leverantörsföretag med ett kundföretag. Ofta ser leverantörerna, inte minst i mogna 
branscher, kunder som sin knappa resurs. Detta medför att kundvård, dvs. att behålla, 
vårda och utveckla existerande kundrelationer ofta blir ett avgörande konkurrensmedel.  
Relationen mellan kund, leverantör och konkurrenter 
I en konkurrenssituation uppstår relationer mellan minst tre parter, dels mellan kunden 
och dennes leverantör, dels mellan kunden och konkurrerande leverantörer och dels 
mellan de konkurrerande leverantörerna. Man kan säga att ett nätverk bildas mellan dessa 
som i sin tur konkurrerar med andra liknande nätverk.  
Relationer i den fysiska distributionen 
Den fysiska varudistributionen kan sägas bilda ett avancerat nätverk av relationer som 
ofta är helt avgörande för hur ett företag skall lyckas med sin marknadsföring. Genom 
dessa nätverk går inte bara fysiska varor utan också tjänster, information etc. Relationer i 
ett försäljnings- och distributionssystem är ofta en förutsättning för framgång. 
”Marketing channels cannot function without sustained cooperation in which each party 
knows what to expect from his opposite number” (Alderson, 1965, s. 239). 
Relationen till kundens kund 
En däckleverantör måste kunna skilja mellan kunder som t.ex. en däckfackhandlare och 
slutkunden, dvs. däckfackhandlarens kund. En förutsättning för att en däckleverantör ska 
vara framgångsrik är därför att denne förstår en däckfackhandlares situation och hur 
preferenserna hos dennes kunder kan komma att förändras. 
Relationen till den missnöjde kunden 
En framgångsrik däckleverantör måste kunna hantera t.ex. reklamationer på ett 
professionellt sätt för att på så sätt lägga grunden för en stärkt relation med sina 
återförsäljare som t.ex. däckfackhandlarna. 
 
Sammantaget menar därmed Gummesson att det bör ske en övergång från det 
traditionella synsättet med de 4 P:na i centrum med RM som stöd, till RM i centrum och 
de 4 P:na som stöd (se figur 3.6). 
 

Relationer Products

Price

Nätverk Place
Interaktion Promotion

Marketing
mix (4 P):
* Product
* Price
* Place
* Promotion

      RM:
* Relationer
* Nätverk
* Interaktion 

 
Figur 3.6  Övergång från 4 P i fokus till fokus på relationsmarknadsföring. Källa: Gummesson 
 (2002, s. 350). Egen bearbetning. 
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3.5 Försäljnings- och distributionskanaler 
 
Med bakgrund i de teorier som nämnts om företags strategival samt hur valda strategier 
kan säkerställas genom tillämpning av marknadsföringsmix och relationsmarknadsföring, 
kommer vi nu till försäljnings- och distributionskanaler som ju är en av faktorerna i 
marknadsföringsmixen och där relationsmarknadsföring ofta spelar en avgörande roll. I 
fortsättningen kommer jag istället för försäljnings- och distributionskanaler att använda 
termen försäljningskanaler. 
 
Jag kommer i detta avsnitt främst att ta utgångspunkt i Coughlan et al., Marketing 
Channels (2001). Efter att ha studerat olika typer av litteratur och vetenskapliga artiklar 
inom området menar jag denna bok av författarna Anne T. Coughlan, Louis W. Stern, 
Erin Anderson och Adel I. El-Ansary, som alla är erkända forskare på området, ger den 
mest heltäckande bilden av detta fält. När inte annat anges baseras därför mitt 
resonemang på ovannämnda bok. Som sammanbindande illustration har jag utgått från en 
översikt som författarna opererar med i sin bok (se fig. 3.7).  
 

3.5.1 Olika typer av försäljningskanaler 

 
“A marketing channel is a set of interdependent organizations involved in the process of 
making a product or service available for use or consumption.” 
        Coughlan et al., 2001, s. 3 
 
Ovannämnda generella definition indikerar att en försäljningskanal är ett mycket  
vidsträckt begrepp. Coughlan et al. nämner ett stort antal kanaltyper som tar utgångs-
punkt i t.ex. en producent, en grossist/detaljist eller ett inköpssamarbete mellan fristående 
företag. Detta avsnitt baseras, i överensstämmelse med mitt syfte, på kanaltyper som 
utgår från en producents egna försäljningsbolag i en marknad (leverantören) och dennes 
samarbete med självständiga återförsäljare. Utgångspunkten för en leverantör av t.ex. 
däck, är att denne inte kan hålla direktkontakt med samtliga potentiella slutkunder som 
finns på en marknad. Det måste etableras s.k. mellanled för att leverantören skall kunna 
få den marknadstäckning som önskas, inte minst om det dessutom finns moment av 
service förbundet med produkten. Vad dessa mellanled eller försäljningskanaler skall 
utföra samt hur de skall organiseras är avgörande operativa strategiska beslut som en 
leverantör måste ta. Enligt Parment (2006) bör man se försäljningskanaler som 
dynamiska system som ger värde för slutkunden och därför i hög grad avgör hur mycket 
slutkunden är beredd att betala för en produkt. De val som en producent eller leverantör 
tar vad gäller försäljningskanaler är därför avgörande för vilka möjligheter företaget har 
att skapa en god marknadsposition. 
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Fig. 3.7  Channel Management Schematic. Källa: Coughlan et al. (2001, s. 30). Egen bearbetning. 

 

3.5.2 Marknadssegmentering som utgångspunkt för kanaler 

 
När man bygger eller vidareutvecklar en kanal eller ett system av kanaler bör det 
grundläggande vara att ta fasta på slutkundens behov, dvs. dennes krav på tjänste-
erbjudanden. Man måste därför försöka skaffa sig en översikt över de krav som olika 
slutkunder har och vad som är avgörande för dem samt hur kraven eventuellt förändras 
över tid. Bucklin (1966) introducerade begreppet ”service output demands” (SODs) som 
ett sätt att segmentera marknaden med det som föremål att utforma försäljningskanaler. 
Han menar att en försäljningskanal existerar och förblir levnadsduktig över tid genom att 
utföra tjänster som reducerar slutkonsumenternas sökande, väntetid, lagring och andra 
kostnader. Dessa fördelar är kanalens tjänsteerbjudanden. Om man håller andra variabler 
lika (speciellt priset) kommer slutkonsumenten att föredra den försäljningskanal som 
bidrar med det bästa tjänsteerbjudandet. Bucklin specificerar fyra generiska 
tjänsteerbjudanden; 1) Uppdelning av storleveranser i mindre enheter eller volymer som 
erbjuds till försäljning (bulk-breaking), 2) Geografisk närhet till varor och tjänster 
(spatial convenience), 3) minimerad väntetid eller leveranstid (waiting or delivery time) 
och 4) Sortimentsbredd eller produktdjup (product variety). Dessa kategorier av 
tjänsteerbjudanden täcker, enligt Bucklin, den stora majoriteten av de krav 
slutkonsumenter ställer på olika typer av försäljningskanaler oavsett bransch. På senare 
tid har det emellertid också blivit vanligt att lägga till kategorier som kundutbildning 
(customer training), dvs. tillhandahållande av både formell och informell information om 
en produkt samt kundservice (after-sales service), dvs. t.ex. installation, reparationer, 
underhåll och garantier (Coughlan et al., 2001). Detta sammanfaller med synen till 
Parment (2006) som emellertid tar utgångspunkt i vad kunden är beredd att betala för. 
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Han nämner större tillgänglighet som t.ex. längre öppettider, sortiments bredd och djup 
samt efterförsäljningsservice. Yankelovich och Meer (2006) tar dessutom upp att 
marknadssegmentering måste ske  med hjälp av en mer traditionell demografisk analys 
men inte minst genom att skaffa information om samt analysera slutkundernas beteenden 
och attityder. 
  
Marknaden bör sedan delas upp i grupper av slutkunder som är; maximalt lika inom varje 
grupp, maximalt olika gentemot en annan grupp samt skiljer sig åt i olika avseenden som 
är viktiga när man bygger en försäljningskanal.  
 

3.5.3 Försäljningskanalens positionering och målgrupp 

 
När marknaden segmenterats i grupper av slutkunder utifrån deras krav på tjänste-
erbjudanden, är det en leverantörs uppgift att definiera dels vilka marknadssegment som 
skall betjänas, dels hur detta skall ske. Detta betyder att beslut måste tas om vilka flöden 
som skall gå genom en försäljningskanal samt vilka medlemmar kanalen skall ha. 

3.5.3.1 Åtta generiska kanalflöden 
Varje köp av en vara eller tjänst medför en beställning, en värdesättning samt en 
betalning. Säljare och köpare, dvs. här en leverantör och återförsäljare, måste bli eniga 
om belopp, betalningssätt och betalningstidpunkt. För att slippa att diskutera detta vid 
varje transaktionsögonblick önskar man att skapa rutiner samt standardisera. Exempel på 
detta kan vara EDI-förbindelser mellan leverantör och återförsäljare som effektiviserar 
beställningar, automatisk varupåfyllning, fakturering etc. 
 
Arbetet i en försäljningskanal kan sägas bestå av åtta generiska flöden (se fig 3.8). 
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Fig. 3.8 Åtta generiska kanalflöden. (Coughlan et al, 2001,s. 89)  Egen bearbetning. 

 
De olika kanalflödena representerar kostnader. Fysisk besittning ger lagrings- och 
leveranskostnader, ägarskap innebär räntekostnader för kapital bundet i varulager, 
marknadsföring ger kostnader i förbindelse med försäljningsaktivteter, reklam m.m., 
förhandlinger kan ge kostnader för t.ex. juridisk rådgivning, finansiering är kostnader 
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relaterade till kreditgivning, rabattgivning etc., risktagande kan vara kostnader som 
reklamationer och försäkring, beställning skapar kostnader för orderbehandling och 
slutligen betalning kan ge kostnader i form av inkassering och kundförluster.  
 
Det är viktigt att alla medlemmar i kedjan deltar och bidrar till respektive flöden/ 
aktiviteter. Detta gäller inte minst de försäljningsfrämjande aktiviteterna eftersom dessa 
är utformade för att; öka medvetenheten om de produkter som säljes av kanalen, 
informera potentiella köpare om en produkts egenskaper och fördelar, övertyga 
potentiella köpare att företa inköp av produkten. Det kan också vara tal om att försöka 
öka värdet på produktens varumärke.  
 
Fördelen med att dela upp relationerna i olika flöden är att de; får ett namn som 
kanalmedlemmarna kan känna igen och använda, passar det sätt som kanalkostnader 
uppstår och mäts av kanalmedlemmarna samt står för alla relevanta kostbara aktiviteter i 
kanalen. 

3.5.3.2 Kanalintensitet och kanalmedlemmar 
Leverantören måste vidare besluta sig för hur många återförsäljare som skall finnas i en 
försäljningskanal (kanalintensitet) samt göra sig en uppfattning om vilka återförsäljare 
som skall eller bör vara kanalmedlemmar.  
 
För leverantörer av olika typer av konsumtionsvaror bygger valet av kanalintensitet på 
leverantörens operativa strategi vad gäller försäljning och distribution. Skall det vara 
många återförsäljare (intensiv distribution), några få (selektiv distribution) eller endast en 
(exklusiv distribution). Parment (2006) nämner också att beslut måste tas om vilka av 
leverantörens varumärken, i tillfälle denne har flera, som skall distribueras i en 
försäljningskanal samt hur många försäljningskanaler som leverantören skall ha.  
 
En intensiv distribution i flera kanaler gör naturligtvis leverantörernas produkter mer 
tillgängliga för slutkunden, men det kan också ge upphov till konflikter mellan de olika 
återförsäljarna baserat på att det kan uppstå konkurrens mellan dem om slutkunderna 
(Coughlan et al., 2001, Parment, 2006). 
 
När det gäller valet av kanalmedlemmar bör också detta bygga på en segmentering av 
återförsäljare. Utgångspunkter är normalt att den fysiska lokaliseringen överensstämmer 
med den demografiska analys som gjorts för potentiella slutkunder och att återförsäljaren 
har förmåga och kompetens att utföra de tjänsteerbjudanden som slutkunden kräver. 
Anderson och Narus (2001) tar emellertid upp ett antal punkter som en leverantör bör ta 
hänsyn till vid segmentering av sitt samarbete med andra företag, dvs. business-to-
business (B2B). Dessa menar jag också skulle kunna användas ved val av 
kanalmedlemmar och är bl.a.; användningsområdet för leverantörens produkter samt 
återförsäljarens och slutkundernas kunnande om dessa produkter, en evaluering av det 
värde som olika återförsäljare ser i leverantörens produkter, huruvida samarbetet med 
återförsäljarna är rent transaktionsbaserat (dvs. om fokus ligger på effektiv logistik och 
mycket konkurrenskraftiga priser från leverantören) eller är baserat på ett partnerskap där 
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återförsäljaren upplever att leverantören ger någon form av mervärde i tillägg till sina 
produkter, om återförsäljaren delar leverantörens affärsfilosofi. 
 

3.5.4 Utveckling samt koordinering av en försäljningskanal 

3.5.4.1 Kanaleffektivitet 
Vid etablering och utveckling av en försäljningskanal föreslår Coughlan et al. (2001) att 
man bör beakta något de kallar zero-based channel. Utgångspunkten för detta är att ett 
beslut om en kanalstruktur, dvs. positioneringen, målgrupp, kanalintensitet, 
kanalmedlemmar, skall tas med det i åtanke att kostnaderna för kanalflödena skall 
minimeras. Den noll-baserade kanalen är därmed en ideal kanal där slutkundernas krav 
på tjänsteerbjudanden är tillfredsställda men där detta sker till så låga totala 
kanalkostnader som möjligt. Med hjälp av en Gap-analys kan sedan den ideella kanalen 
jämföras med antingen en ny kanalutformning eller en redan existerande kanal. Utfallet 
blir sannolikt att en eller flera kanalgap (channel gaps) identifieras. Dessa kan ha sitt 
ursprung både på efterfråge- och utbudssidan. På  efterfrågesidan betyder ett gap att minst 
en av de tjänsteerbjudanden som efterfrågas av slutkunden inte hanteras ändamålsenligt 
av kanalen. Problemet kan vara brist i en av erbjudandena, men också en för hög grad av 
service. Sistnämnda betyder att en hög servicenivå normalt ger ett högre pris på varan 
eller tjänsten och detta merpris kanske slutkunden inte är beredd att betala. På 
utbudssidan betyder ett gap att minst ett kanalflöde utföres till en för hög kostnad. Detta 
påverkar inte bara kanalens lönsamhet, men kan också resultera i ett högre pris än 
slutkunden är beredd att betala. Utmaningen ligger i att reducera kostnader utan att 
reducera servicen till slutkunden till en sån nivå att denne försvinner. 

3.5.4.2 Kanalmakt och kanalkonflikthantering 
Kanalmedlemmarnas avhängighet av varandra i en försäljningskanal är viktig att 
understryka. Men det ömsesidiga beroendet betyder inte att det som är bra för en aktör i 
kanalen är bra för alla. Även den bäst konstruerade kanal blir värdelös om t.ex. en 
återförsäljare struntar i att lagra en viss vara i sin butik. Coughlan et al. nämner ett 
exempel på detta; En återförsäljare önskar alltid att beställa varor i sista stund för att hålla 
minimalt lager och på så sätt minimera sina kostnader. Leverantören å sin sida önskar att 
maximera lagerbehållningarna ute hos sina återförsäljare för att; kunna hjälpa sitt 
moderbolag (producenten) med att få stordriftsfördelar i sin produktion, säkerställa att 
slutkunderna får de varor de önskar samt slipper väntetider, motivera återförsäljarna att 
sälja mer för att hålla nere sin lagerbehållning. Detta betyder att faktorer som 
maktförhållanden och förmåga att hantera konflikter är avgörande för att kunna 
koordinera en försäljningskanal. 
 
Emerson (1962) definierar makt som en aktörs förmåga att styra och påverka en annan 
aktör att göra något som denne annars inte hade gjort. El-Ansary & Stern (1972) hävdar 
att en kanalmedlems makt är dennes förmåga att kontrollera beslutsvariabler i 
marknadsföringsstrategin hos en annan kanalmedlem i en given kanal på en annan 
distributionsnivå. Stern (1967) menar att leverantören därför måste balansera 
återförsäljarens frihet som entreprenör, med en tillräcklig styrning av försäljningskanalen 
för att kunna styra kedjan i syfte att öka dess prestationsförmåga. Dvs. en styrning som 
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bygger både på standardiserade principer och på individuell behandling. Parment (2006) 
hävdar att maktbalansen i en försäljningskanal bestäms av leverantörens och 
kanalmedlemmarnas lojalitet. Om leverantören säljer sina produkter genom många olika 
försäljningskanaler, minskar incitamentet för återförsäljarna att vara lojala mot 
leverantörens produkter. Om återförsäljarna å sin sida säljer produkter från andra 
konkurrerande leverantörer är återförsäljarna mindre beroende av leverantören, se fig. 
3.9. 
  

Låg återförsäljarlojalitet Hög återförsäljarlojalitet
LÅG KANALSTABILITET LEVERANTÖREN HAR 

Leverantören och återför- MAKTÖVERTAG
Låg säljaren har flera relationer. Leverantören har flera rela-
leverantör- Såväl leverantör som åter- tioner, återförsäljaren har en.
lojalitet försäljare ser relationer med Endast producenten ser

andra kanalmedlemmar som relationen som utbytbar.
utbytbar.

ÅTERFÖRSÄLJAREN GOD MAKTBALANS &
HAR MAKTÖVERTAG HÖG KANALSTABILITET

Hög Leverantören har en relation, Leverantören och åter-
leverantör- återförsäljaren har flera. försäljaren har endast relation
lojalitet Endast återförsäljaren ser till varandra. Ingen av dem ser

relationen som utbytbar. relationen som utbytbar.  
Fig. 3.9. Aktörernas lojalitet bestämmer maktbalansen (Parment, 2006, s. 176). Egen bearbetning  

  
Den mest effektiva motåtgärd som en leverantör kan företa gentemot en för hög 
återförsäljarmakt är, enligt Coughlan et al. (2001), att bygga och underhålla värdet på sitt 
viktigaste varumärke. Detta genom att vara innovativ i försäljningskanalen, lansera nya 
produkter, öka investeringarna i varumärket på bekostnad av traditionell reklam riktad 
mot slutkunden och ett väl övervägt användande av flera försäljningskanaler för att 
balansera sin närvaro på marknaden.  
 
En kanalkonflikt uppstår när en medlems handlingar förhindrar kanalen att nå sina mål. 
Konflikter kan härstamma från skillnader mellan kanalmedlemmars mål och avsikter 
(målkonflikt), oöverensstämmelser runt aktionsområdet och ansvar i kanalen 
(områdeskonflikt – domain conflict) och från skillnader i uppfattningen av marknaden 
(perceptuell konflikt). Leverantören måste då analysera källan till konflikten. 1) Beror 
den på dålig kanaldesign och dårlig prestationsförmåga på grund av konflikten. 2) 
Leverantören måste bestämma sig för vilken aktion som ska tas (om någon) för att 
hantera eller reducera den kanalkonflikt som identifierats. 
 
Parment (2006) nämner också att typiska orsaker till konflikter är att leverantören ger 
olika priser till olika kedjor, och att leverantören själv konkurrerar genom andra 
försäljningskanaler – en kanal kan vara leverantörens egen. 

3.5.4.3 Parallellimport, Internethandel och Free-riding 
En speciell konflikthärd i en försäljningskanal är parallellimport (Gray Markets). Detta 
innebär att en producents varor kommer in på en marknad via kanaler som producenten 
eller leverantören i marknaden inte har godkänt. Enligt Weigand (1991) finns det tre 
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orsaker till detta; skillnader i valutakurser mellan olika länder, producentens globala 
prispolitik som innebär att prissättningen för identiska varor normalt är lägre i länder med 
låga löner än i höginkomstländer, när täckningsbidraget för en grossist som arbetar 
internationellt är tillräckligt stort i förhållande till de kostnader denne har för att  sälja 
varorna i ett annat land. Varken producenten eller leverantören i den marknad som 
drabbas uppskattar detta då det, enligt Cespedes et al. (1988) bl.a. kan; påverka 
prisstabiliteten i marknaden och ge upphov till prissänkningar med en lägre lönsamhet 
som följd både för leverantören och dennes återförsäljare, innebära att leverantören måste 
ta sig an eventuella reklamationer på dessa varor. 
 
Parallellimport kan också förekomma via Internethandel. Parment (2006) nämner att det 
blivit mycket enklare att handla hos utländska aktörer och pristransparensen har ökat 
betydligt, vilket gör det svårare för dem som erbjuder ett högt pris att få avsättning för 
sina produkter. En speciell effekt av detta är enligt Parment s.k. Free-riding. Dvs. kunden 
söker upp t.ex. en fackhandlare för att informera sig om produkten, för att sedan köpa den 
till ett lägre pris på Internet. Återförsäljaren får här stå för kostnader i form av 
framvisande av varan i egna lokaler och egen personal utan att få någon försäljning. 
Detsamma kan för övrigt gälla när en kund går till en fackbutik för att sedan köpa 
produkten på en stormarknad. Drozdenko (2005) har emellertid undersökt hur hög rabatt 
konsumenter i USA är beredda att välja vid köp av bl.a. däck via Internet. 
Undersökningen visade att däck var en av de produkter där  konsumenterna ofta valde 
däckalternativ med en lägre rabatt på grund av att de fruktade att kvaliteten på däck med 
högre rabatter var otillfredsställande. 

3.5.4.4 Kanalkoordinering 
När medlemmarna i kanalen förts samman för att främja kanalens mål istället för sina 
egna självständiga (och troligen motstridande) mål, kan man säga att kanalen är 
koordinerad. Detta betyder både koordinering av intressen och handlingar bland 
kanalmedlemmarna som producerar försäljningskanalens tjänster samt koordinering av 
produktionen i kanalflödena av de tjänsteerbjudanden som slutkonsumenten förväntar sig. 
Märk att detta är en ständigt pågående process och inte en engångshändelse.   

3.5.4.5 Framtiden för den lille, lokala återförsäljaren 
Enligt Parment (2006) ter framtiden för den lilla återförsäljaren, särskilt den som inte 
ansluter sig till en återförsäljarkedja eller en annan organisation, alltmer oviss i och med 
att den kritiska överlevnadsnivån har ökat, som t.ex. större kundkrav. Dobson och 
Waterson (1997) har analyserat samspelet mellan koncentration och konsumentpriser och 
finner två distinkta skäl till att lägre konsumentpriser följer en ökad koncentration av 
återförsäljare; en ökad försäljningsvolym ger skalfördelar och därmed möjlighet att hålla 
lägre priser, en ökad försäljningsvolym ger också en bättre förhandlingsposition i 
förhållande till producenten. Lägre inköpspriser ger antingen högre lönsamhet eller lägre 
konsumentpriser. 
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3.6 Teori och tidigare studier 
 
Som tidigare nämnts kan det verka som det gjorts ytterst få vetenskapliga undersökningar 
riktade mot just däckbranschen och speciellt inom det forskningsområde som denna 
uppsats handlar om. Jag har emellertid funnit några vetenskapliga artiklar om 
däckbranschen som här omnämnes även om dessa endast perifert berör mitt 
forskningsområde; 
 
Reddy et al. (2004) har undersökt Michelins och Goodyears marknadsföringsstrategier 
efter att Bridgestone (varumärket Firestone) tvingades att tillbakakalla 6,5 millioner däck 
i USA år 2000 p.g.a. misstanke om att deras däck var orsaken till oförklarliga 
trafikolyckor med totalt 88 dödsfall. 
 
Schalk (1948) har faktisk gjort en undersökning av självständiga däckfackhandlare i 
USA, men med tanke på att det gått några år sedan dess betraktar jag endast denna artikel 
som ett intressant historiskt dokument. 
 
Det kan också nämnas att det finns internationella facktidskrifter som Tire Business och  
Tyres & Accessories som tar upp olika aspekter på och från däckbranschen. Jag har 
emellertid inte funnit några artiklar från dessa tidskrifter som indikerar att liknande 
studier som denna gjorts tidigare. 
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4 EGEN UNDERSÖKNING 
 
I detta kapitel redogörs för de resultat som framkommit dels genom de samtal som förts 
med de tre VD:arna i Continental Sverige, Continental Finland samt Dekkmann, Norge, 
dels genom den telefonundersökning som genomförts gentemot totalt 400 självständiga 
däckfackhandlare i Sverige och där 200 har besvarat enkäten.  
   

4.1 Resultat – kvalitativa samtal 
 
Med utgångspunkt i den intervjuguide (bilaga 2) som upprättades inför de samtal som 
genomförts, har jag gjort en sammanställning av de tankar respondenterna har förmedlat 
under våra samtal. Utgångspunkten för samtalen är att jag har bett respondenterna om att 
de, i detta sammanhang, skall uppfatta sig som representanter eller experter för 
däckbranschen i de nordiska marknaderna och inte som företrädare för sina respektive 
företag. 
 
Respondenterna; 
Karl Jartun, VD Continental Sverige, Pauli Mikkola, VD Continental Finland samt 
Øivind Bakke, VD Dekkmann som är Continentals egna filialkedja i Norge. I samman-
ställningen nedanför nämns de med förnamn. 
 

4.1.1 De självständiga fackhandlarnas betydelse  

 
De tre respondenterna säger alla att däckfackhandeln totalt sett är den största 
försäljningskanalen i deras respektive marknad. När det gäller däck till nyttofordon är 
däckfackhandeln mer betydande än för personbilsdäck. De leverantörsägda filialkedjorna 
har totalt sett vuxit under de sista åren i de tre marknaderna och de självständiga 
fackhandlarna har i allt högre grad gått in i frivilliga medlemsägda kedjor eller 
franchiseliknande system som en motåtgärd. Fortfarande finns det emellertid ett 
väsentligt antal däckfackhandlare som är fristående, men denna grupp förväntas att 
minska. För däckleverantörer som inte har investerat i en egen landstäckande filialkedja 
är förhållandet till de frivilliga kedjorna och de fristående fackhandlarna därför speciellt 
viktigt för att kunna upprätthålla eller förbättra sin marknadsposition. 
 

4.1.2 De självständiga fackhandlarnas val av leverantörer 

 
Pauli nämner att de självständiga däckfackhandlarna främst har fyra kriterier vid val av 
leverantör; bra produkter, sortimentsbredd, pris och servicenivå. Med servicenivå avser 
han här främst leveranstider och tillgänglighet, dvs. lagerhållning. 
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Liknande åsikter har Karl, men han menar att tillgänglighet på varor är det viktigaste för 
en däckfackhandlare. ”När första snön faller måste återförsäljarna ha däcken hos sig, 
men det är inte alltid lika enkelt som det låter”. Därefter kommer priset. Produktkvalitet 
och prestanda ses mer eller mindre som en förutsättning. När det gäller pris nämner Karl 
följande;  
 
”Däckfackhandlarna har historiskt varit mer fokuserade på inköp istället för försäljning, 
dvs. man har ”shoppat runt” bland många leverantörer men glömt att man först och 
främst borde koncentrera sig på att få sålt de däck man köpt in. Detta tror jag är på väg 
att förändras, speciellt vad gäller de frivilliga kedjorna och de större fristående 
fackhandlarna som ser fördelen med att inte fragmentera sina inköp för mycket utan 
förhålla sig till ett mindre antal fullsortimentsleverantörer. På  nyttofordonssidan arbetar 
man emellertid redan så. Här samarbetar leverantören och däckfackhandlaren gentemot 
slutkund på ett helt annat sätt än vad som gäller på personbilssidan.” 
 
Snarlika tankar kommer också från Øivind som menar att de självständiga däckfack-
handlarna baserar sitt val av leverantörer på kända varumärken, pris och leverans-
förmåga. När det gäller personbilsdäck menar han emellertid att priset är det avgörande 
för de självständiga fackhandlarna. Här önskar de skaffa sig kända varumärken så billigt 
som möjligt och det kan betyda att se på möjligheterna för att köpa från utlandet. När det 
gäller nyttofordon önskar fackhandlarna sig emellertid i betydligt större grad ett nära 
samarbete med endast några få däckleverantörer. 
 

4.1.3 Närmare samarbete mellan leverantör och däckfackhandlare 

 
Det som Karl menar är avgörande för att kunna etablera ett långsiktigt och förutsägbart 
förhållande med däckfackhandlarna är att leverantören skapar trovärdighet i form av en 
stabil och logisk prisbild samt en god leveransförmåga som kan bevisas säsong efter 
säsong. Han menar vidare att det från de fristående däckfackhandlarna finns önskemål 
om tilläggstjänster, men att de normalt inte är beredda att betala något för dem. Det 
fackhandlarna är mest intresserade av är produktutbildning. När det gäller införande av 
olika IT-system etc. som skulle leda till effektivisering både hos leverantören och 
däckfackhandlaren, måste leverantören ofta ge ett incitament som t.ex. en högre rabatt till 
fackhandlaren för att denne skall acceptera att använda systemet. 
 
Øivind är emellertid av den uppfattningen att just sådana tjänster som webbaserade 
beställningssystem är det som däckfackhandlarna önskar av sina leverantörer. Han 
nämner också att bidrag till lokal marknadsföring samt produktutbildning är något som 
kan vara med på att bygga upp ett närmare samarbete med en viss leverantör. 
 
Pauli är av den uppfattningen att vad det i huvudsak handlar om är kontinuitet, dvs. en 
stabil organisation hos leverantören samt en logisk och förutsägbar prispolitik. Han 
menar att relationer måste byggas upp över tid för att underlag skall skapas för ett 
långsiktigt samarbete. Vidare är han av samma uppfattning som Karl när det gäller 
tilläggstjänster från leverantörerna, dvs. att däckfackhandlarna uppskattar olika typer av 
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produktutbildningar, teknisk support etc. men att de normalt inte accepterar att betala 
något extra för det. 
 

4.1.4 Däckfackhandelns utmaningar 

 
Øivind nämner en rad utmaningar inom däckfackhandeln som bl.a.; för stor konkurrens, 
för lätt att etablera sig, däckbranschen har rykte om sig att vara lite ”oseriös” samt de 
stora säsongsvariationerna som skapar problem med leveranser och likviditet. Han lägger 
också till problemet med att skaffa kvalificerad arbetskraft speciellt i högsäsongerna 
p.g.a. av den låga arbetslösheten i Norge. En annan utmaning Øivind tar upp är 
generationsskifte, dvs. tillfällen där barnen inte önskar att överta sin förälders 
självständiga däckverksamhet när denne önskar gå i pension. 
 
Karl å sin sida menar att de som kommer att klara sig bäst är de som har ett genuint 
kundfokus, t.ex. bara genom det att ha en däckverkstad som ser ren och fräsch ut. Vidare 
menar han att det som är däckfackhandlarnas stora utmaningen är att ta betalt för sin 
service. ”Om vi tittar på andra marknader som t.ex. England har de lägre priser på däck, 
men de tar fullt betalt för servicen. Detta tror jag också kommer att bli trenden i 
Sverige.” 
 
Pauli menar att de möjligheter som de självständiga däckfackhandlarna har främst kan 
knytas till entreprenörskap och flexibilitet gentemot sina kunder. De anställda i de 
leverantörsägda kedjorna har generellt sett en mindre grad av entreprenörskap. ”De utför  
sitt arbete efter de regler och rutiner som är etablerade, men sedan går de hem oavsett 
om det står en massa kunder och väntar utanför verkstaden”.  
 
Utmaningar för däckfackhandeln i form av konkurrens från andra kanaler uppfattar  
respondenterna på följande sätt; 
Samtliga menar att även om Internethandeln ser ut att öka, är det inget direkt hot mot 
däckfackhandeln så långt. Orsaken till detta utrycker Karl på följande sätt; ”Om du köper 
fyra lösa däck via Internet måste de monteras och balanseras och i detta tillfälle är 
däckfackhandlarna ganska bra på att ta sig betalt”. 
När det gäller kanalen bilåterförsäljare tror samtliga att de kan komma att bli större på 
personbilsdäck, men då måste de satsa på detta i högre utsträckning än idag och etablera 
nya koncept som attraherar slutkunden. 
För kanalen biltillbehörsföretag råder det delade meningar bland respondenterna. Karl 
och Pauli tror att dessa kan bli en större konkurrent till däckfackhandeln än idag, medan 
Øivind har svårt för att se detta. 
Detsamma gäller för stormarknader. Øivind tror att dessa i större grad än idag kan bli en 
konkurrent till däckfackhandeln om de saluför personbilsdäck som är färdigmonterade på 
fälg till ett lågt paketpris. Karl och Pauli delar dock inte denna uppfattning. 
 
När det gäller ”oönskade” kanaler som parallellimport innebär, är samtliga respondenter 
av den klara uppfattningen att detta måste minimeras. Karl menar att detta skapar 
trovärdighetsproblem för leverantören när identiska produkter och varumärken som 
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denne säljer i sin marknad från tid till annan kan importeras från utländska marknader till 
ett lägre pris. Øivind menar att detta också skapar problem för däckfackhandeln; ”Även 
om vissa däckfackhandlare prövar att utnyttja detta, kan det medföra att priserna och 
därmed marginalerna för däckfackhandeln generellt pressas ned och det har de flesta 
inte råd med”. 
 

4.1.5 Däckfackhandelns framtid 

 
När det gäller de tre respondenterna uppfattningar om hur däckfackhandeln kommer att 
se ut i framtiden kan dessa delas upp i flera dimensioner.  
 
Samtliga menar att de leverantörsägda kedjorna har nått en viss mättnadsnivå i de tre 
marknaderna och endast kommer att växa relativt sakta i framtiden. 
 
Karl är av den generella uppfattningen att de mindre fristående däckfackhandlarna 
kommer att minska i samma grad som t.ex. mindre bilverkstäder. Kunderna kommer att 
börja kräva en professionell behandling och de mindre fackhandlarna kommer att få svårt 
att konkurrera med de stora kedjorna vad gäller marknadsföring etc. 
 
Pauli är av samma uppfattning. ”De mindre, fristående och lokala däckfackhandlare 
kommer att försvinna till förmån för andra självständiga fackhandlare som blir större, 
dvs. äger flera verkstäder”. Han menar att detta hänger ihop med att lokala fackhandlare 
blir utestängda från kundavtal som kräver ett nationellt servicenätverk, som t.ex. stora 
bussföretag. Den enda möjligheten att överleva för en mindre lokal däckfackhandlare är 
att gå med i någon av de frivilliga kedjor som därmed kommer att växa i storlek. 
 
Øivind gör emellertid en klar skillnad mellan personbilsdäck och nyttofordonsdäck. Han 
tror att däckverkstäder som endast säljer personbilsdäck kommer att öka i antal. ”De 
kommer att hålla till i relativt små lokaler med central lokalisering och kräva löpande 
leveranser från sina leverantörer då de inte kommer att ha plats för något väsentligt 
varulager”. Detta överensstämmer också med Karl’s uppfattning om att s.k. fast-fitters, 
med en mindre verkstad men med hög omsättning placerade t.ex. vid ett köpcenter eller 
stormarknad kan komma att öka i antal. När det gäller däck till nyttofordon menar 
Øivind, precis som Pauli, att rikstäckande kedjor helt kommer att dominera i framtiden 
därför att stora professionella kunder, som t.ex. nationella bussföretag, kräver detta. Det 
som emellertid är avgörande, menar Øivind, är att det finns en effektiv och central 
styrning i dessa kedjor. Med det hävdar han att de stora kunderna också ofta väljer bort 
frivilliga däckfackkedjor p.g.a. just deras bristande centrala styrning. 
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4.2 Resultat – enkätundersökning 
 
För att underlätta förståelsen av framkomna resultat kommer data presenteras med hjälp 
av tabeller och diagram samt med förklarande text. 
 
Då enkäten består dels av en inledande öppen fråga (gäller fråga 2-5) som kräver ett 
spontant svar från respondenten, dels av därpå följande styrda ”multiple choice” frågor 
relaterade till den inledande frågan har jag använt mig av två tekniker; 
 
Svaren på de öppna frågorna har hanterats på följande sätt. Från telefonundersöknings-
företaget Referens Telemarketing har jag i en Excel-fil mottagit de spontana svar som 
varje respondent lämnat för respektive fråga. Dessa svar har jag genom att använda en 
klusteranalys först delat in i olika begrepp för att sedan föra dessa samman till kategorier. 
 
Svaren på multiple choice-frågorna har också mottagits från Referens Telemarketing i 
form av en Excel-fil. Jag har sedan bearbetat denna information och etablerat diagram 
och tabeller för att synliggöra resultaten. 
 

4.2.1 Tillhörighet till kedja eller fristående 

 
På frågan; ”Är Ni en fristående däckverkstad eller ingår Ni i en kedja?” svarade de 200 
respondenterna följande; 
• Ingår i en franchisekedja:  20 (10,0% av totalt antal respondenter) 
• Tillhör en medlemsägd kedja: 95 (47,5%) 
• Driver en fristående verksamhet: 84 (42,0%)  
 
En av respondenterna (0,5%) svarade inte då denne inte tyckte något av alternativen 
passade in på dennes verksamhet. 
 
Närmare 58% av respondenterna har därmed svarat att de tillhör en däckkedja (antingen 
en medlemsägd eller ett franchiseliknande system), medan 42% svarat at de är fristående 
däckfackhandlare. 
 

4.2.2 Val av däckleverantör 

 
På den inledande öppna frågan; ”Vad är huvudorsaken till Ert val av däckleverantör/ 
sortiment?” kunde det identifieras totalt 315 olika spontana svar (94 av respondenterna 
angav två orsaker medan 21 angav tre orsaker). 
 
Utifrån svaren tolkade jag fram 13 olika svarsbegrepp. Om man ser bort från begreppen 
”Kedjan bestämmer” (4 svar) samt ”Vet ej” (4 svar), framkom följande begrepp (svar i % 
av totalt antal svar inom parantes vid eliminering av ovannämnda två svarsbegrepp); 
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Leveransförmåga (40,7%), Pris (20,5%), Produktkvalitet (18,9%), Samarbete med leverantören (6,2%), 
Lagerhållning (5,2%), Sortimentsbredd (3,3%), Service från leverantören (2,9%), Miljöriktiga produkter 
(1,0%), Generell kompetens (0,7%), Produktutbildning (0,3%), Reklamationshantering (0,3%). 

 
Dessa begrepp delades sedan in i de fyra följande kategorierna (med den sammanlagda 
procentandelen inom parantes); 
 
Begrepp      Kategori        
Leveransförmåga, Lagerhållning   Leverantörens leveransförmåga (46%)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Produktkvalitet, Sortimentsbredd,    Leverantörens produkter och sortiment  (23%)  
Miljöriktiga produkter:  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pris      Leverantörens priserbjudande (21%) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Samarbete med leverantören, Service 
från leverantören, Generell kompetens,  Stöd från samt samarbete 
Produktutbildning, Reklamationshantering  med leverantören (10%) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
På följdfrågorna; ”Hur viktigt är det att Er/Era däckleverantörer...”; med därpå följande 
styrda svarsalternativ avgav de 200 respondenterna sina svar enligt följande; 
 

Hur viktigt är det att Er/Era däckleverantörer;

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

gör rikstäckande marknadsföring?

ger lokalt marknadsföringsbidrag?

har förmåga att styra affärer till Er verksamhet?

har en säljkår som följer upp regelbundet?

har en serviceinställd och effektiv kundorderavdelning?

har flera olika varumärken i olika prisklasser?

har förmåga att minimera parallellimport?

har ett brett produktsortimentet?

hanterar reklamationsärenden effektivt?

erbjuder bra inköps och betalningsvillkor?

har ett starkt och etablerat varumärke?

satsar på produktutveckling och produktkvalitet?

har hög leveransförmåga, leveranssäkerhet?

Mycket viktigt Viktigt Mindre viktigt
 

Diagram 4.1: Val av däckleverantör 
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Baserat på det frågeschema som använts i telefonundersökningen har respondenterna fått 
tre svarsalternativ till varje underfråga; Mycket viktigt, Viktigt och Mindre viktigt. 
Diagrammet visar i % utfallet för varje svarsalternativ rangordnade efter största 
procentandel för alternativet Mycket viktigt.  
 
Om man istället fokuserar på summan av de bägge alternativen Mycket viktigt och Viktigt  
framkommer dock vissa förändringar i rangeringen  (tabell 4.1). 
  

Hur viktigt är det att Er/Era däckleverantörer;
Mycket viktigt + 

viktigt
har hög leveransförmåga, leveranssäkerhet? 100 %
satsar på produktutveckling och produktkvalitet? 100 %
erbjuder bra inköps och betalningsvillkor? 99 %
hanterar reklamationsärenden effektivt? 99 %
har en serviceinställd och effektiv kundorderavdelning? 99 %
har ett starkt och etablerat varumärke? 96 %
har flera olika varumärken i olika prisklasser? 95 %
har ett brett produktsortimentet? 94 %
har förmåga att styra affärer till Er verksamhet? 94 %
har förmåga att minimera parallellimport? 89 %
ger lokalt marknadsföringsbidrag? 79 %
har en säljkår som följer upp regelbundet? 79 %
gör rikstäckande marknadsföring? 69 %  
Tabell 4.1: Val av däckleverantör  

 
Tre relativt klara grupperingar kan nu urskiljas. Av de individuella underfrågorna är det 
främst ”har en serviceinställd och effektiv kundorderavdelning” som får en väsentligt 
högre grad av viktighet. Till viss del gäller detta också för underfrågorna, ”hanterar 
reklamationsärenden effektivt” samt ”har förmåga att styra affärer till Er verksamhet”. 
Följaktligen är det andra underfrågor som får en lägre rangering. Detta gäller främst ”har 
ett starkt och etablerat varumärke”, ”har ett brett produktsortimentet” samt ”har 
förmåga att minimera parallellimport”. 
 

4.2.3 Önskvärda tilläggstjänster från däckleverantörer 

 
På frågan; ”Är det några kringtjänster från leverantörer som skulle vara önskvärda?” 
avgavs det 200 spontana svar. Jag identifierade 16 olika svarsbegrepp. Två begrepp 
utmärkte sig; ”Nej” (114 svar, 57% av totalt antal svar) samt ”Vet ej” (57 svar, 29% av 
svaren). Då detta utgör hela 86% av avgivna spontana svar kan relevansen av de övriga 
svaren anses som begränsad. Om man emellertid ser bort från detta och eliminerar 
ovannämnda två begrepp, kvarstår 29 svar som delats in i följande 14 begrepp (%-andel 
baserad på de 29 svaren inom parantes); 
 
e-handel (17.2 %), Utbildningar (13.8 %), Försäljningsstöd (10.3 %), Produkt-information (10.3%), 
Produktutbildning (10.3 %), Marknadsföringsbidrag (6.9 %), Styra kunder till oss (6.9 %), Annonsering 
(3.4 %), Generell service (3.4 %), Informera om "lagerrensningar" (3.4 %), Fokus på miljöriktiga produkter 
(3.4 %), Relationsbyggning med förhandlaren (3.4 %), Rättvis behandling (3.4 %), Tillhandahålla 
reklammaterial (3.4 %). 
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De olika begreppen fördelades i fem kategorier (sammanlagd %-andel inom parantes); 
 
Begrepp     Kategori     
Utbildningar, Produktinformation, 
Produktutbildningar    Utbildningar (35%)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
e-handel     Hjälp med e-handel (17%)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Försäljningsstöd, Styra kunder till oss  Aktivt försäljningsstöd (17%) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Generell Service, Informera om "lager- 
rensningar", Fokus på miljöriktiga produkter, Närmare samarbete generellt (17%) 
Relationsbyggning med förhandlaren,   
Rättvis behandling    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Marknadsföring, Annonsering, Tillhanda- 
hålla reklammaterial    Marknadsföringsaktiviteter (14%) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
De följande frågorna; ”Hur önskvärt skulle det vara få hjälp med...”, gav respondenterna 
dessa svar; 
 

Hur önskvärt skulle det vara att få hjälp med; 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

att förbättra driftrutiner?

administrativa rutiner såsom redovisning, personal etc?

att införa teknologiska lösningar?

marknadsundersökningar?

etablering av speciella förhandlingsforum med kollegor i branschen?

utbildning inom ekonomi och information/kommunikation?

utformning av lokal marknadsföring?
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produktutbildning?

Mycket önskvärt Önskvärt Mindre önskvärt
 

Diagram 4.2: Önskvärda tilläggstjänster från däckleverantör 
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Enligt frågeformuläret har respondenterna fått tre svarsalternativ till varje underfråga; 
Mycket önskvärt, Önskvärt och Mindre önskvärt. Diagrammet visar i % utfallet för varje 
svarsalternativ. Svaren är rangordnade efter största procentandel för alternativet Mycket 
önskvärt.  
 
Om man tar hänsyn till både alternativen Mycket önskvärt och Önskvärt (se tabell 4.2) 
framkommer inga stora förändringar i förhållande till diagram 4.2.  
 
Det som kan nämnas är emellertid att underfrågan ”att införa teknologiska lösningar?” 
får en relativt sett högre grad av önskvärdhet samt att ”utbildning inom ekonomi och 
information/kommunikation?” får en väsentligt lägre relativ rangering. 
 
 

Hur önskvärt skulle det vara att få hjälp med;
Mycket viktigt 

+ viktigt
produktutbildning? 81 %
profilering av Er verksamhet (Skyltning, utställning- och butiksinredning)? 66 %
utformning av lokal marknadsföring? 64 %
säljutbildning? 61 %
etablering av speciella förhandlingsforum med kollegor i branschen? 57 %
att införa teknologiska lösningar? 54 %
marknadsundersökningar? 52 %
att förbättra driftrutiner? 49 %
utbildning inom ekonomi och information/kommunikation? 39 %
administrativa rutiner såsom redovisning, personal etc? 29 %  
Tabell 4.2: Önskvärda tilläggstjänster från däckleverantör 

  

4.2.4 Utmaningar inom däckfackhandeln 

 
På följande fråga; ” Vad anser du är däckbranschens största utmaning idag?” gavs 223 
spontana svar (18 respondenter angav 2 olika utmaningar, medan 5 angav 3 stycken). 
 
Hela 24 olika svarsbegrepp fick etableras för dessa. Begreppet ”Vet ej” fick 46 svar 
(21% av totalt antal svar). Om detta elimineras kvarstår 177 spontansvar som kan delas in 
i följande 23 begrepp (%-andel baserad på de 177 svaren inom parantes); 
 
e-handel  (27.1%), Parallellimport (20.9%), Inte ta för låga priser på kvalitetsprodukter (7.9 %), Konkurrens 
från bilhandeln (6.2 %), Konkurrensen i branschen (6.2 %), Förmåga att ge bra kundservice (5.6 %), För 
enkelt att starta däckverksamhet (4.5 %), Produktkunskap (4.0 %), Sälja miljövänliga däck (3.4 %), 
Konkurrens från okända, billiga varumärken (2.3%), Lönsamheten i branschen (1.7 %), Myndigheternas 
krav (1.7 %), Få bättre leverantörer (1.7%), Inte ta för låga priser på service (1.1 %), Skapa långsiktiga 
kundrelationer (1.1 %), Bensinpriset (0.6 %), Finansiering (0.6 %), Informera allmänheten om däck (0.6%), 
Allt större konstellationer i branschen (0.6%), Mannsdominansen i branschen (0.6%), Produktutveckling 
(0.6%), Brist på utbildning (0.6%), Yrkesstolthet (0.6%) 
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De olika begreppen kan sedan delas in i följande sju kategorier (sammanlagd %-andel 
inom parantes); 
 
Begrepp     Kategori      
Internethandel     Ökad Internet-handel (27%) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Parallellimport     Parallellimporten (21%) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Konkurrens från bilhandeln, Konkurrens i 
branschen, Konkurrens från okända, billiga 
varumärken, Lönsamheten i branschen, 
Få bättre leverantörer, Allt större  Konkurrensen på den svenska 
konstellationer i branschen   däckmarknaden (19%) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
För enkelt att starta däckverksamhet, 
Produktkunskap, Mannsdominans i branschen, Att förbättra däckbranschens  renommé (10%) 
Brist på utbildning, Yrkesstolthet   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inte ta för låga priser på kvalitetsprodukter,   
Inte ta för låga priser på service, Sälja miljö-       Att kunna ta tillräckligt betalt för 
vänliga däck, Produktutveckling kvalitetsprodukter och service (13%) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Förmåga att ge bra kundservice, skapa Förmåga att ge bra kundservice och skapa  
långsiktiga kundrelationer, Informera  långsiktiga kund relationer (7%) 
allmänheten om däck      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Myndigheternas krav, Bensinpriset,  Faktorer i den externa omgivningen (3%)  
Finansiering 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Frågorna som därpå följde; ”Hur stor inverkan på däckverkstädernas utveckling har...”, 
resulterade i följande svar; 
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Hur stor inverkan på däckverkstädernas utveckling har;

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

tillgången till kvalificerad arbetskraft?

konkurrensen från
däckleverantörsstyrda kedjor?

generationsskifte?

konkurrensen från internethandel?

möjligheten att finna kompletterande
verksamhet utanför säsong?

krav och lagar från myndigheter?

tillgång till moderna butik- och
lagerdatasystem?

konkurrensen från indirekta aktörer
(tillbehörsföretag, mackar etc)?

Mycket stor inverkan Stor inverkan Mindre inverkan
 

Diagram 4.3: Utmaningar inom däckfackhandeln 

 
Respondenterna har fått tre svarsalternativ till varje underfråga; Mycket stor inverkan, 
Stor inverkan och Mindre inverkan. Diagrammet visar i % utfallet för varje 
svarsalternativ. Svaren är rangordnade efter största procentandel för alternativet Mycket 
stor inverkan. 
 
Om man ser båda alternativen Mycket önskvärt och Önskvärt sammantagna i tabell 4.3, 
framkommer emellertid relativt stora förändringar i rangeringen vid jämförelse med 
diagram 4.3. Främst gäller det underfrågorna ”tillgången till kvalificerad arbetskraft” 
och ”konkurrensen från Internethandel” som ökar i relativ viktighet samt ”tillgång till 
moderna butik- och lagerdatasystem” vars betydelse minskar. Det kan också nämnas att 
”krav och lagar från myndigheter” nu anses vara den största utmaningen. 
 

Hur stor inverkan på däckverkstädernas utveckling har;
Mycket viktigt 

+ viktigt
krav och lagar från myndigheter? 76 %
konkurrensen från internethandel? 67 %
konkurrensen från indirekta aktörer (tillbehörsföretag, mackar etc)? 65 %
tillgången till kvalificerad arbetskraft? 63 %
tillgång till moderna butik- och lagerdatasystem? 63 %
möjligheten att finna kompletterande verksamhet utanför säsong? 56 %
generationsskifte? 52 %
konkurrensen från däckleverantörsstyrda kedjor? 48 %  
Tabell 4.3: Utmaningar inom däckfackhandeln 
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4.2.5 Framtidsperspektiv för däckfackhandeln 

 
Den avslutande frågan till respondenterna; ”Hur tror du att däckfackhandeln ser ut om 
3-5 år?” gav 225 spontana svar (24 respondenter angav 2 framtidsperspektiv, 1 angav 
tre). För att täcka in dessa upprättade jag 25 olika svarsbegrepp. Begreppen ”Ingen 
väsentlig skillnad” (72 svar, 32% av totalt antal svar) samt ”Vet ej” (31 svar, 14% av 
svaren) utmärkte sig med sammanlagt 103 svar (46%). Om dessa elimineras kan 
emellertid de återstående svaren delades in i följande 23 begrepp (%-andel baserad på de 
122 svaren inom parantes); 
 
Kedjor dominerar (19.7%), Mer e-handel (19.7%), Tuffare konkurrens (8.2%), De fristående vill bli 
starkare (6.6%), Lägre lönsamhet på däck (5.7 %), Service blir konkurrensmedlet (4.9%), 
Produktutbildning allt viktigare (4.1%), Större grad av specialisering inom däckfackhandeln (4.1%), Stora 
kedjor dominerar (3.3%), Större seriositet inom branschen (3.3%), Allt bättre produkter (2.5%), 
Bilhandeln blir större på däck (2.5%), Fler oseriösa aktörer (2.5%), Prisutjämning över landgränserna 
(2.5%), Leverantörsägda kedjor dominerar (1.6%), Mindre andel kvalitetsdäck (1.6%), Nya 
däckförsäljningskanaler etableras (1.6%), Verkstäderna erbjuder mer än däckrelaterad verksamhet (1.6%), 
Mer privatimport (0.8 %), Mindre kedjor utvecklas (0.8%), Rekryteringsproblem (0.8%), Större fokus på 
miljöprodukter (0.8%), Större skillnad mellan fristående och kedjor (0.8%). 

 
Dessa 23 begrepp har slutligen samlats i följande fem kategorier;  
 
Begrepp      Kategori     
Service blir konkurrensmedlet, Produkt- 
utbildning allt viktigare, Större grad av 
specialisering inom däckfackhandeln, Större  Däckfackhandlarna kommer att 
seriositet i branschen, Allt bättre produkter, fokusera på differentiering 
Verkstäderna erbjuder mer än däckrelaterad (service, produktkunskap, 
verksamhet, Större fokus på miljöprodukter, specialisering, andra verksamhets- 
De fristående vill bli starkare områden) (28%) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kedjor dominerar, Stora kedjor dominerar, 
Leverantörsägda kedjor dominerar, Mindre  Olika kedjekonstellationer 
kedjor utvecklas, Större skillnad mellan  dominerar (26%) 
fristående och kedjor          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mer e-handel      Ökad Internethandel (20%)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Tuffare konkurrens, Bilhandeln blir större 
på däck, Fler oseriösa aktörer, Nya däck- 
försäljningskanaler utvecklas, Mer privat-  Generellt större konkurrens i 
import, Rekryteringsproblem    branschen (16%) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Lägre lönsamhet på däck, Prisutjämning över Den generella lönsamheten på däck 
landgränserna, Mindre andel kvalitetsdäck  kommer att sjunka (10%) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Alternativen som därpå följde; ”Tror du att det kommer att vara..”, resulterade i följande 
fördelning; 
 

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 %

däckleverantörsstyrda kedjor som
dominerar?

ungefär som idag?

Vet ej

ett större samarbete mellan
självständiga handlare?

betydligt fler självständiga och
fristående, lokala däckhandlare än

idag?

Hur tror du att däckfackhandeln ser ut om 3-5 år? 

Tror du att det kommer att det kommer vara;

 
Diagram 4.4: Framtidsperspektiv för däckfackhandeln 

 
Diagrammet visar den procentuella andelen av avgivna svar fördelat mellan de olika 
alternativen. 
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5 ANALYS OCH TOLKNING 
 
I detta kapitel analyseras och diskuteras de empiriska resultat som presenterats i kap. 4. 
genom en återkoppling till den valda teoretiska referensramen i kap. 3. Kapitlet är 
strukturerat utifrån min problemformulering och mitt syftet.  
 

5.1 Däckfackhandlarens val av leverantörer 
 
På den inledande öppna frågan i enkätundersökningen om grunder för val av 
däckleverantör svarade endast 4% av respondenterna spontant antingen ”kedjan 
bestämmer” eller ”vet ej”. Detta kan tolkas som om det finns ett generellt stort 
engagemang vad gäller detta hos däckfackhandlarna.   
 
Från undersökningen kan det utläsas att leveransförmåga, dvs. leveranstid och 
lagerhållning, är den egenskap som däckfackhandlarna uppfattar som mest viktig hos en 
däckleverantör. Detta sammanfaller också till stor del med resultatet från samtalen med 
de tre VD:arna. ”När första snön faller måste återförsäljarna ha däcken hos sig, men det 
är inte alltid lika enkelt som det låter” som Karl Jartun uttrycker det. Som framgår av 
citatet hänger detta ihop med de stora säsongsvariationerna i däckbranschen och här avses 
främst personbilsdäck  
 
Om det existerar varuflödesproblem i en försäljningskanal måste leverantören analysera 
vad detta beror på. Enligt Coughlan et. al. (2001) kan en Gap-analys genomföras för att 
identifiera var problemet uppstår. Om det ligger hos producenten eller leverantören måste 
kanske effektiviteten inom produktionen eller logistikfunktionen hos dessa genomgås och 
förbättras. Om det är hos däckfackhandlaren som problemet uppstår, kanske det beror på 
att denne inte har beställt varorna i tid eller prövar att hålla ett alltför lågt lager för att 
reducera kapitalet bundet i varulager. 
 
Vid problem med varuflöden i en försäljningskanal, är det logiskt att däckfackhandlarna 
ser leverantörens produkter, varumärken och priser som mindre viktiga faktorer. Citatet 
om det första snöfallet illustrerar detta på ett bra sätt. Om en slutkund kommer med sin 
bil till en däckfackhandlare under det första snöfallet och önskar köpa nya vinterdäck, 
accepterar han/hon inte att endast få information om hur bra däcken från en viss 
leverantör är. Kunden förväntar sig att kunna få däcken monterade på sin bil omedelbart 
för att kunna köra vidare på ett tryggt sätt. Om inte de riktiga däcken finns hos 
däckfackhandlare reser kunden till en annan återförsäljare och köper andra däck. Dvs. 
inga varor, ingen försäljning. 
 
Om vi ser bort från leveransförmåga, framgår det av enkätundersökningen att det främst 
är däckleverantörens satsning på produktutveckling och produktkvalitet som är det 
viktigaste momentet för däckfackhandlarna, sedan kommer ett starkt och etablerat 
varumärke. Först därefter kommer leverantörens pris. Det ska emellertid nämnas att det 
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bara är 1% av respondenterna som uppger priset som ”mindre viktigt”. Detta att priset 
inte är det avgörande stämmer väl överens med de uppfattningar som Karl Jartun framför 
under vårt samtal. Det är möjligen så att däckfackhandlarna i större grad än tidigare 
fokuserar på försäljning istället för på inköp och i sådana fall är leveranser, produkter av 
god kvalitet och välkända varumärken det avgörande, inte lägsta möjliga inköpspris. När 
det gäller Øivind Bakke’s påstående om att priset faktiskt är avgörande när det gäller 
personbilsdäck med välkända varumärken, säger inte telefonundersökningen något 
konkret om då en sådan distinktion inte har gjorts i enkäten. Om detta skulle medföra 
riktighet skulle emellertid svarsutfallet sannolikt ha blivit annorlunda då personbilsdäck 
som tidigare nämnts utgör en väsentlig andel av däckfackhandlarnas verksamhet.  
Vid betraktande av svaren ”Mycket viktig” och ”Viktigt” sammantagna, kan man först 
konstatera att det är relativt få av de styrda underfrågor som till någon väsentlig grad har 
besvarats med ”Mindre viktigt”. Det som anses som minst viktigt och som utmärker sig i 
förhållande till de övriga svaren är ”rikstäckande marknadsföring”. En förklaring på detta 
skulle kunna vara det som Coughlan et al. (2001) nämner om kanalmakt och 
kanalkonflikter. Dvs. det som är bra för en kanalmedlem, i detta fallet främst 
däckleverantören, uppfattas inte på samma sätt av den lokale däckfackhandlare. Han/hon 
tycker kanske att leverantören istället för att företa en rikstäckande reklamkampanj skulle 
investera i en högre leveransfrekvens till den ort däckfackhandlaren håller till, förbättra 
sin service när det gäller reklamationer eller reducera priset på sina varor. 
 
Baserat på ovannämnda skulle en däckleverantör kunna använda sig av McCarthy’s 4P:n 
och med hjälp av dessa se över sin marknadsföringsmix så att Place (dvs. 
leveransförmågan) och Product får ett större fokus främst i förhållande till Promotion 
(dvs. reklamkampanjen) men också Price. På så sätt kan det verka som om en 
däckleverantör skulle kunna skaffa sig en konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter 
och därmed öka sin marknadsandel hos de självständiga däckfackhandlarna.  
 

5.2 Kringtjänster från en däckleverantör 
 
Något överraskande svarade hela 86% av respondenterna i telefonundersökningen 
spontant antingen ”nej” eller ”vet ej” på den inledande öppna frågan om ”de skulle kunna 
tänka sig några kringtjänster från en däckleverantör”. Det är förmodligen sannolikt att 
de av respondenterna som uppger att de tillhör en frivillig kedja eller ett franchisesystem, 
starkt bidrar till detta då de normalt erhåller vissa kringtjänster från sitt kedjekontor. Då 
endast 58% av respondenterna uppger att de tillhör en kedja, kan emellertid inte detta 
vara hela förklaringen. En annan förklaring skulle kunna vara att det rör sig om en 
kombination av dels kedjemedlemmarnas svar, dels en viss skepsis från många av de 
fristående däckfackhandlarna att knyta sig närmare en leverantör. Alternativt har frågan 
uppfattats som ny eller ovanlig av de fristående, vilket har gjort att så många av dem 
spontant sagt ”nej” eller ”vet ej”. 
 
Om vi trots det stora bortfallet ser på resultaten från de 14% av respondenterna som 
spontant inte svarade ”nej” eller ”vet ej”, utmärker sig önskemål om utbildningar och då 
främst produktutbildningar som en kringtjänst man främst önskar från en däckleverantör. 
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Detta stämmer också väl överens med utfallet från de styrda svarsalternativen där 
samtliga respondenter ingår. Pauli Mikkola och Karl Jartun verkar också under våra 
samtal vara klara över att sådana önskemål föreligger från de självständiga 
däckfackhandlarna. De ser emellertid detta mer som en kostnadsfråga då som Pauli 
Mikkola uttrycker det; ”men de accepterar normalt inte att betala något extra för det”. 
Frågan är hur en däckleverantör skall förhålla sig till sådana önskemål. Å ena sidan ger 
detta med att t.ex. samla ett antal däckfackhandlare från en viss region till en 
produktutbildning naturligtvis kostnader för leverantören. Å andra sidan kan en sådan 
samling, för att referera till Gummesson (2002) och relationsmarknadsföring, framstå 
som ett bra exempel på kundvård. Dvs. att behålla, vårda och utveckla existerande 
kundrelationer. Detta är inte minst viktigt i en mogen bransch, som däckbranschen, där 
kunder måste ses som en knapp resurs. Just detta med kundrelationer kan därmed bli ett 
avgörande konkurrensmedel för däckleverantören. Det bör emellertid tilläggas att risken 
alltid finns att en däckfackhandlare får sin produktutbildning bekostad av en leverantör, 
men sedan åker hem och använder sin nyvunna kunskap på att sälja däck från andra 
leverantörer. 
 
En intressant sak att notera är att såpass många av respondenterna anser ”profilering av 
sin verksamhet” (66%), ”utformning av lokal marknadsföring” (64%) samt 
”säljutbildning” (61%) som antingen mycket önskvärt eller önskvärt. Speciellt det 
förstnämnda talar emot ovannämnda resonemang om att de fristående inte vill knyta sig 
närmare en leverantör och måste dessutom betyda att vissa av kedjemedlemmarna 
uppfattar detta som önskvärt.  Anderson och Narus (2001) tar upp detta med att t.ex. en 
leverantör ofta letar efter förhandlare som bl.a. önskar ett partnerskap med leverantören 
och delar dennes affärsfilosofi. Om en självständig däckfackhandlare önskar att en 
leverantör är med och profilerar hans/hennes verksamhet (dvs. skyltning, utställningar, 
butiksinredning etc.) skulle detta kunna betyda att han/hon är beredd att ge upp lite av sin 
självständighet och ingå ett partnerskap med en leverantör som upplevs som attraktiv. 
Också utformning av lokal marknadsföring och säljutbildning skulle kunna peka på en 
önskan om partnerskap. 
 
Däremot kan det se ut som däckfackhandlarna inte i någon väsentlig grad har önskemål 
om att erhålla sådana tjänster som ”redovisning och personaladministration” samt 
”utbildning inom ekonomi och IT” från en däckleverantör.  
 
När det gäller teknologiska lösningar, här avses främst elektroniska beställningssystem 
mot leverantörens order/lagersystem, svarar 46% av respondenterna att detta är mindre 
önskvärt. Detta överensstämmer med Karl Jartun’s tankar i vårt samtal där han förmedlar 
en viss otålighet när det gäller däckfackhandlarnas generella inställning till ny teknologi. 
Øivind Bakke däremot är av den uppfattningen att det främst är elektroniska beställnings-
system som däckfackhandlarna önskar som en kringtjänst från en leverantör.  
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5.3 Däckfackhandelns utmaningar 
 
Den inledande öppna frågan ”Vad anser du är däckbranschens största utmaning idag?” 
skapade stort engagemang hos respondenterna. Som framgår av avsnitt 4.2.4 erhölls 223 
spontana svar, vilket betyder att flera respondenter ansåg att det fanns flera områden som 
kan definieras som stora utmaningar. 
 
Ökad Internet-handel uppgavs spontant av flest respondenter, tätt följd av parallellimport 
samt konkurrensen på den svenska marknaden. När det gäller parallellimport ingick detta 
som en del av den tidigare frågan om val av leverantör som diskuterats i avsnitt 5.2 
ovanför. Det intressanta är att den styrda underfrågan ”Hur viktigt är det att er/era 
däckleverantörer har förmåga att minimera parallellimport?” var bland de underfrågor 
som de flesta av respondenter uppgav som mindre viktig, även om det endast var 11%. 
Det kan möjligen vara så att denna underfråga ”väckte en björn” som nu visar sig i de 
spontana svaren till denna senare fråga om däckbranschens största utmaning idag. 
 
Parallellimport är ett återkommande problem i däckbranschen, som i många andra 
branscher. Enligt Weigand (1991) och Cespedes et al. (1998) beror parallellimport först 
och främst på valutakurssvängningar, producenternas prispolitik mellan olika länder på 
identiska varor samt att t.ex. en internationell grossist ser en möjlighet i att tjäna pengar 
på att köpa dessa varor i ett land för att sedan sälja dem i ett annat. Detta skapar problem 
både för den inhemska leverantören och för däckfackhandlarna. Enligt Karl Jartun ger 
detta leverantören ett trovärdighetsproblem gentemot sina återförsäljare. För däckfack-
handlarna kan det ge konkurrens som pressar deras priser och marginaler. Något som de 
flesta däckfackhandlare inte har råd med enligt Øivind Bakke. 
 
Internet-handel med däck är också oftast en variant av parallellimport. En kund i Sverige 
kan via Internet beställa däck från en utländsk grossist som köpt in dessa varor till ett 
billigt pris i olika länder och sedan erbjuder dessa via Internet. Enligt Parment kan det för 
t.ex. en däckfackhandlare, förutom det att denne kan uppleva att förlora kunder och känna 
priskonkurrens, också vara så att en kund utför s.k. free-riding gentemot fackhandlaren. 
Dvs. att kunden kontaktar fackhandlaren för att informera sig om olika däcktyper  för att 
sedan köpa det han/hon vill ha via Internet till ett lägre pris. Enligt Drozdenko (2005) 
tyder det emellertid på att kunder i USA anser däck som en av de produkter där man inte 
går efter lägsta pris på Internet p.g.a. att man fruktar att kvaliteten är för dålig på de 
billigaste alternativen. I de styrda svarsalternativen i telefonundersökningen är heller inte 
Internethandel bland de utmaningar som flest respondenter uppger ha mycket stor 
inverkan. Däremot är den på plats nummer två om man sammantar svarsalternativen 
”mycket stor inverkan” och ”stor inverkan”. De tre VD:arna jag samtalat med ser 
emellertid inte Internet-handel som något större problem så långt. Orsaken är att däck 
normalt köpes lösa, dvs. utan fälg, vilket innebär att kunden måste kontakta t.ex. en 
däckfackhandlare för att få däcken monterade och balanserade. Då däckfackhandlaren 
inte får sälja däcken tar han/hon sig då istället gott betalt för att utföra denna service. 
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Det som anses som den största utmaningen av de flesta respondenterna i 
telefonundersökningen är konkurrensen från indirekta aktörer som biltillbehörsföretag 
och bensinstationer. Här kan man också utläsa från de spontana svaren att 
bilåterförsäljare inbegripes. Om man sammantar svarsalternativen ”mycket stor inverkan” 
och ”stor inverkan” är det emellertid ”krav och lagar från myndigheter” som något 
överraskande framkommer som den viktigaste utmaningen. Orsaken till detta är något 
oklar, men en förklaring skulle kunna vara att samtliga respondenter kan betecknas som 
småföretagare och att dessa möjligen känner en viss frustration över myndigheternas 
olika krav. 
  
För att återkomma till däckfackhandelns konkurrenssituation, tar de tre VD:arna upp de 
mest väsentliga aktörerna under våra samtal samt hur de upplever att deras situation är 
samt kommer att utvecklas i framtiden. Med detta som bakgrund samt de svar 
respondenterna gett på denna fråga, skulle konkurrenssituationen på den svenska däck- 
återförsäljarmarknaden kunna illustreras som i figur 5.1 nedanför.  
 
 

Bilåterförsäljare Nyttofordonsförsäljare

(Däck inte 
"kärnverksamhet")

(Däck inte 
"kärnverksamhet")

Bensinstationer Däckfackhandeln

Antal 
verkstäder i % 

av total Parallellimport

(Däck inte 
"kärnverksamhet") - Leverantörsstyrda kedjor 38 %

Av premiumvarumärken

- Frivilliga kedjor 31 %
- Fria fackhandlare 31 %

Biltillbehörsföretag Internet-handel

(Däck inte 
"kärnverksamhet")

(Ofta stora europeiska 
däckgrossister som står 

bakom.)

Figur 5.1: Den svenska däckfackhandelns konkurrenssituation. Egen illustration.   
 
Med utgångspunkt i fig. 5.1 kan man göra några reflektioner. Den första är att man måste 
skilja mellan personbilsdäck och nyttofordonsdäck. När det gäller personbilsdäck finns 
det många försäljningskanaler och denna verksamhet kan definieras som främst business-
to-customer (B2C), där slutkunden oftast är en privatperson. Samtliga kanaler, förutom 
däckfackhandeln och nyttofordonsåterförsäljare, baserar sin däckförsäljning mer eller 
mindre endast på personbilsdäck. Nyttofordonsdäck är däremot att betrakta som business-
to-business (B2B) där slutkunden är en professionell användare och ser däck och 
relaterad service som en avgörande faktor för att kunna utföra sin affärsverksamhet. Här 
har, förutom försäljningskanalerna däckfackhandel och nyttofordonsåterförsäljare, de 
etablerade däckleverantören dessutom ofta en direktförsäljning till exempelvis 
bussföretag och transportföretag som inte framgår av fig. 5.1. Den andra reflektionen är 
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att det endast är däckfackhandeln som har däck som sin kärnverksamhet, här bortser jag 
från internationella däckgrossister. Den tredje reflektionen är att däckleverantörerna i en 
marknad prövar att sälja sina varor genom samtliga kanaler. Kanalerna parallellimport 
och Internet-handel med leveranser från utlandet är emellertid s.k. oönskade kanaler som 
en leverantör i en marknad inte har någon relation med.  
 
För en däckleverantör gäller det därför att försöka att koordinera dessa kanaler för att 
skaffa sig en konkurrensfördel på sin marknad. I kap. 3.5 i min teoretiska referensram, 
som främst tar utgångspunkt i Coughlan et al.’s (2001) bidrag till och sammanställning av 
detta forskningsområdet, behandlas de olika aspekterna som kanaldesign genom 
marknadssegmentering, positionering och målgrupp samt utveckling och koordinering av 
försäljningskanaler. 
 
Av samtalen med de tre VD:arna framkommer det också att däckfackhandeln idag är den 
största försäljningskanalen för däckleverantörer i Sverige, Finland och Norge. Detta 
bekräftar det som nämns i uppsatsens inledning och i bilaga 4. För personbilsdäck är 
betydelsen något mindre, men för däck till nyttofordon (främst buss/lastbil) är kanalen 
mycket viktig. Detta hänger ihop med att försäljning av däck till nyttofordon kräver större 
produktkunskap, teknisk utrustning samt ägnade lokaler som t.ex. takhöjd. Dessutom 
kräver slutkunder, som kan vara exempelvis stora nationella bussföretag, att en 
däckleverantör har ett etablerat och rikstäckande servicenätverk av samarbetande 
professionella däckfackhandlare. 
 

5.4 Däckfackhandelns framtida utveckling 
 
I telefonundersökningen sista fråga tillfrågas de självständiga däckfackhandlarna om hur 
de tror att däckfackhandeln ser ut om 3-5 år. 
 
Spontant gav detta hela 225 svar där många av respondenterna uppgav flera framtida 
visioner. Det som utmärkte sig var främst att däckfackhandlarna menar att de måste 
differentiera sig mot andra aktörer i däckmarknaden (se fig. 5.1) och att olika 
kedjekonstellationer kommer att dominera däckfackhandeln. Dessutom nämner 
respondenterna spontant ökad Internethandel, större konkurrens i däckbranschen samt att 
priserna på däck kommer att sjunka. Sammantaget ger detta en bild som tyder på att de 
självständiga däckfackhandlarna är av den uppfattningen att lönsamheten för 
däckförsäljning kommer att minska i framtiden och att de därför måste fokusera på det 
som är unikt för en däckfackhandlare, nämligen service och produktkunskap. Här kan 
paralleller dras till Porters konkurrensstrategier där differentieringsfokus är ett av 
alternativen.   
  
I de styrda svarsalternativen framkommer det att 78% av respondenterna är av den 
uppfattningen att antingen däckleverantörsstyrda kedjor kommer att dominera (40%) eller 
att situationen kommer att vara ungefär idag (38%). Relativt få tror på ett utökat  
samarbete mellan självständiga däckfackhandlare. Sistnämnda är överraskande eftersom 
bakgrunden för detta svarsalternativ är en riktning mot större frivilliga kedjor.    
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De tre VD:arna är delvis av en annan uppfattning. Samtliga menar att de leverantörsägda 
kedjorna har nått en storlek som gör att de härefter endast långsamt kommer att växa. De 
är också delvis eniga om att de mindre, fristående däckfackhandlarna kommer att få svårt  
att överleva i framtiden. När det gäller små, lokala återförsäljare generellt har också 
Parment (2006), som menar att de mindre återförsäljarna inte kommer att kunna möta de 
allt större kraven från slutkunderna, och Dobson och Waterson (1997) kommit till 
densamma konklusionen. De sistnämnda har genom sina undersökningar kommit fram 
till att om konsumentpriserna sjunker i en bransch ger detta en ökad koncentration av 
återförsäljare. 
  
Øivind Bakke, men också Karl Jartun, gör emellertid en distinktion mellan däck till 
personbilar och däck till nyttofordon. För personbilsdäcksförsäljning tror de att det finns 
utrymme för mindre däckverkstäder att specialisera sig och överleva. Detta sammanfaller 
möjligen med det som däckfackhandlarna i telefonundersökningen uttalar om att de 
måste differentiera sig mot övriga aktörer i branschen. Øivind Bakke är dessutom av den 
uppfattningen att nyttofordonssidan helt kommer att domineras av leverantörsstyrda 
kedjor.  
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6 SLUTSATSER 
 
För att knyta an min analys och tolkning av intervjuerna samt telefonundersökning med 
syftet i uppsatsens introduktionskapitel, genomför jag här en avslutande diskussion samt 
presenterar mina slutsatser. Jag genomför dessutom en kritisk granskning av det egna 
arbetet samt ger rekommendationer om vidare forskning. 
 

6.1 Avslutande diskussion 
 
Delar av den teoretiska referensram som jag redovisar i kap. 3 kan kanske för läsaren 
verka något ambitiös när man tar det valda forskningsområdet i betraktning. Strategic 
Market Management, SWOT-analys, Porters femkraftsmodell och hans 
konkurrensstrategier, kan verka relativt avlägsna från en lokal, självständig 
däckfackhandlares situation.  
 
Det finns emellertid en anledning till att jag tar upp dessa teorier även om detta möjligen 
inte kommer fram så tydligt i min analys och tolkning av min undersökning. Dels menar 
jag att det är fullt möjligt att använda dessa för däckfackhandeln sett ur ett isolerat 
perspektiv. Men dessa teorier har framförallt hjälpt mig att bättre förstå och konkretisera 
alla de aspekter som ett förhållande mellan en däckleverantör och dennes återförsäljare, 
som t.ex. självständiga däckfackhandlarna, har samt sätta in detta i ett större perspektiv. 
 
För att knyta åter till introduktionskapitlet består den internationella däckbranschen av 
relativt få stora aktörer som dominerar världsmarknaden. I vissa regioner kan det 
emellertid finnas mindre producenter som skaffat sig en väsentlig marknadsandel. 
Däckproducenterna har normalt egna försäljningsbolag som hanterar verksamheten i en 
marknad som vanligtvis är ett land. Enligt Aaker (2005) måste det alltid vara marknaden 
som är utgångspunkt för ett strategibeslut, men i stora globala verksamheter som i 
däckbranschen är marknaden inte bara en utan många med olika förutsättningar. En 
producent som har verksamhet i många marknader som t.ex. en däckproducent måste 
därför besluta sig för en global strategi och här kan Porters femkraftsmodell samt hans 
konkurrensstrategier vara en möjlig modell, se mina exempel från däckbranschen i avsnitt 
3.3.4 och 3.3.5. 
 
Med den huvudstrategi som däckproducenten valt som utgångspunkt och med dess 
möjligheter och begränsningar kan sedan producentens försäljningsbolag, dvs. däck-
leverantören, ta utgångspunkt i sin marknad för att välja sin marknadsstrategi. En SWOT-
analys kan vara ett nyttigt hjälpmedel därför att man i denna fokuserar på både 
företagsinterna styrkor och svagheter samt möjligheter och hot i den externa miljön.  
Operativa strategier kan sedan formuleras med hjälp av t.ex. marknadsföringsmixen 
(4P:na) och relationsmarknadsföring som utgångspunkt och det är här som 
däckleverantören har sin stora roll. Valet av försäljningskanaler är avgörande för en 
leverantör och denne måste normalt operera med flera försäljningskanaler för att erhålla 
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en tillfredställande marknadstäckning. Däckfackhandelskanalen är den största kanalen för 
en däckleverantör på den svenska marknaden och är därmed mycket viktig för 
leverantören. 
 
Med denna inledande tillbakablick på vad som tidigare presenterats i denna uppsats, 
kommer jag nu till de slutsatser som jag menar kan dras av min undersökning. Dvs. vilka 
möjligheter finns det för en däckleverantör att förbättra sin marknadsposition hos de 
självständiga däckfackhandlarna? 
 
Vid en första anblick av min analys och tolkning i kap. 5, kan det se ut som om det inte 
rör sig om något nytt unikt koncept. Istället är det leveransförmåga, goda produkter, 
välkända varumärken och därefter pris som de självständiga däckfackhandlarna uppger 
som avgörande vid val av leverantör. Dvs. det är de grundläggande faktorerna för att 
däckfackhandlare skall kunna attrahera och betjäna sina kunder. Moment som ökad 
Internethandel och parallellimport uppfattas av däckfackhandlarna som faktorer som kan 
störa deras relation till sina kunder, skapa ökad konkurrens och ge lägre lönsamhet. 
Däckleverantörens möjligheter för att påverka detta är emellertid ytterst begränsade då de 
däck som säljs genom dessa ”oönskade” kanaler kommer från andra marknader på lagligt 
sätt. Den enda möjligheten leverantören har är att vända sig till producenten, dvs. normalt 
sitt moderbolag, och be att denne ser över sin prispolitik i andra marknader. 
 
Vid en andra anblick av analysen och tolkningen kan det emellertid finnas tecken på att 
de självständiga däckfackhandlarna faktiskt önskar sig något mer från en däckleverantör. 
Den ökade konkurrensen från indirekta aktörer på däckmarknaden samt Internethandel 
och till viss del parallellimport som däckfackhandlarna uppger, kan vara en drivande 
faktor för detta. Det som framkommer av undersökningen är att främst produktutbildning, 
men till viss del också profilering av den självständige fackhandlarens verksamhet, hjälp 
med lokal marknadsföring samt säljutbildning ses som intressanta tjänster av majoriteten 
av de tillfrågade fackhandlarna. Detta skulle kunna tyda på att däckfackhandlarna önskar 
att möta den ökade konkurrensen med att förbättra sitt serviceerbjudande till sina kunder 
och på så sätt differentiera sig gentemot andra aktörer i branschen och att de önskar att en 
däckleverantör hjälper till med detta.  
 
När det gäller den framtida utvecklingen inom däckfackhandeln, här avses själva 
strukturen, ger telefonundersökningen en bild som visar på två olika scenarier. Antingen 
kommer de däckleverantörsstyrda kedjorna att dominera eller kommer situation vara 
snarlik den som är idag (se fig. 5.1). Av intervjuerna med de tre VD:arna framkommer 
emellertid en annan bild. De menar att de däckleverantörsstyrda kedjorna endast långsamt 
kommer att växa, medan de frivilliga däckkedjorna kommer att öka. Bilden är därmed 
något oklar, men det får anses som sannolikt att det i framtiden kommer att bli färre 
fristående däckfackhandlare och att kedjor i olika former kommer att bli växa. 
 
Detta för till en avslutande reflektion från min undersökning. De tre VD:arna gör en klar 
distinktion mellan försäljning av personbilsdäck och nyttofordonsdäck. För 
nyttofordonsdäck menar de att det ofta redan finns ett nära förhållande mellan en 
däckfackhandlare och en eller ett fåtal däckleverantörer p.g.a. att slutkunden här är en 
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professionell aktör där ett nära samarbete mellan en däckleverantör och 
däckfackhandlaren krävs. Det skulle kunna innebära att resultaten från telefon-
undersökningen främst skall relateras till försäljning av personbilsdäck. Huruvida detta är 
riktigt, framgår inte av telefonundersökningen då denna distinktion inte har gjorts. Här 
skulle vidare forskning möjligen kunna ge svar på detta. 
 

6.2 Kritisk granskning av det egna arbetet 
 
Vid en tillbakablick på det egna arbetet anser jag att den kombination av kvalitativa och 
kvantitativa metoder jag valt, dvs. intervjuerna/samtalen med de tre VD:arna och de 
öppna frågorna i telefonundersökningen samt telefonundersökningens styrda frågor/ 
svarsalternativ, har fungerat tillfredsställande. Jag har försökt utnyttja att de starka och 
svaga sidorna hos kvalitativa respektive kvantitativa metoder kan stärka varandra (Holme 
& Solvang, 1997). Dvs. kvalitativa metoder ger en helhetsbild som möjliggör ökad 
förståelse för en företeelse, medan kvantitativa metoder ger möjlighet för statistiska 
generaliseringar (ibid.). 
 
Vid en kritisk granskning skulle man emellertid kunna nämna att samtalen ideellt borde 
ha varit genomförda med representanter för flera leverantörer på främst den svenska 
däckmarknaden. Som jag anger i avsnitt 2.2.9, är emellertid sannolikheten för att jag som 
anställd i Continentals nordiska organisation skulle få access till konkurrerande 
däckleverantörers syn att anse som ytterst begränsad. Jag har försökt uppväga detta 
genom att uppmana de tre VD:arna från Continental’s däckverksamheter att under våra 
samtal se sig som experter på däckbranschen i Norden och inte som företrädare för sina 
respektive företag. Jag menar därför att detta kan försvaras. När det gäller telefon-
undersökningen önskade jag, då liknande studier tidigare inte har genomförts, att få ett så 
stort underlag som möjligt. Då jag fick tillgång till en översikt på 400 självständiga 
däckfackhandlare i Sverige (dvs. 80% av totalt antal) ville jag utnyttja detta tillfälle. Inom 
tidsramen för denna uppsats skulle jag emellertid inte haft möjlighet att själv kontakta 
samtliga potentiella respondenter. Jag anlitade därför företaget Referens Telemarketing 
AB i Göteborg för att genomföra telefonundersökningen och Continental Sverige 
finansierade detta. Här uppstår två aspekter som läsare skulle kunna ifrågasätta. När det 
gäller telefonundersökningen är det ett faktum att jag själv inte har talat med de 200 
respondenterna som var villiga att deltaga. Däremot har jag, baserat på min förförståelse 
från däckbranschen samt mina samtal med de tre VD:arna, helt på egen hand utformat det 
frågeschema som telefonundersökningen baseras på (se bilaga 1) samt gått igenom detta 
med representanter för Referens Telemarketing innan undersökningen genomfördes för 
att undanröja eventuella oklarheter. Jag har vidare ingen anledning att tro att Referens 
Telemarketing, som ett professionellt telefonundersökningsföretag, inte har genomfört 
uppdraget på annat sätt än det som var planerat och överenskommet. Sammanställningen 
och analysen av de data som genererades från telefonundersökningen har jag genomfört 
helt på egen hand. När det gäller finansieringen av telefonundersökningen är denna 
studie, som tidigare nämnts i avsnitt 2.2.9, inte något uppdrag från Continental utan 
baseras på mitt egna intresse för forskningsområdet. Continental är naturligtvis 
intresserade av att ta del av min studie, men jag menar att jag har genomfört den med stor 
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grad av självständighet och integritet samt initialt informerat om att denna 
magisteruppsats kommer att bli en offentlig handling som konkurrenter och andra kan ta 
del av.  
 
Då jag varken funnit några tidigare studier inom mitt forskningsområde eller  närliggande 
studier som passat in, har min sekundärdata främst bestått av företagsekonomisk 
litteratur skriven av välkända författare samt vetenskapliga artiklar inom områdena 
konkurrensstrategier, strategival, marknadsföring och koordinering av  försäljnings- och 
distributionskanaler. Jag är medveten om att författarna till den sekundärdata jag valt kan 
ha vinklat sitt material med egna åsikter och erfarenheter. Vidare är jag medveten om det 
som Gustavsson (2004, s. 85) benämner som det beroendekritiska kriteriet. Dvs. att 
forskaren skall granska om upphovsmannen till en källa utnyttjat en annan källa för sina 
påstående. Den sekundärdata jag använt har emellertid varit rik på referenser vilket 
inneburit att jag läst ett stort antal vetenskapliga artiklar som författarna har hänvisat till i 
sina verk och på så sätt själv kunnat bilda mig en uppfattning om de påståenden 
författarna framfört. Detta har dessutom gett mig nya referenser som jag kunnat använda. 
Jag har vidare kombinerat analysen av min empiri med studier av ovannämnda 
sekundärdata, vilket bör bekräfta mitt val av en abduktiv förklaringsmodell. 
  
Avslutningsvis skulle jag vilja knyta an till avsnitt 2.2.5 ovanför och lyfta fram 
begreppen förförståelse, generaliserbarhet och validitet. När det gäller min förförståelse 
är den som nämnts stor vad gäller däckbranschen. Jag har emellertid under min studie 
försökt vara medveten om detta för att på så sätt undvika ”bias” som skulle kunna 
påverka och förvränga förståelsen av det jag sett och hört (Merriam, 1994). Studiens 
generaliserbarhet till andra branscher kan möjligen anses som låg. Jag menar emellertid 
att det finns moment i min uppsats som bör vara möjliga att generalisera till leverantörer 
av s.k. sällanköpvaror i andra branscher. Ett exempel på detta skulle kunna vara att 
inköpspriset inte alltid behöver vara det avgörande för en förhandlare. Med ”facit i hand” 
skulle möjligen en differentiering i frågeschemat ha gjorts mellan försäljning av däck till 
personbilar och nyttofordon. Detta betyder att undersökningens validitet i detta avseende 
möjligen inte kan anses som helt tillfredsställande. Då de allra flesta däckfackhandlare i 
Sverige driver en s.k. fullserviceverksamhet, dvs. säljer däck och relaterad service både 
till personbilar och till nyttofordon, skulle detta emellertid ha medfört ett mer omfattande 
frågeschema. Detta i sin tur skulle ha kunnat medföra att ett färre antal respondenter 
önskat delta och därmed minskat telefonundersökningens underlag. 
 
Jag hoppas att jag med detta avsnitt lyckats besvara eventuella frågeställningar som 
läsaren har haft. 
   

6.3 Rekommendationer om vidare forskning 
 
Med utgångspunkt i min empiri kan forskning främst på logistikområdet inom 
däckbranschen  rekommenderas. 
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Bilaga 1. Frågeschema för telefonundersökningen 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 
 
Den intervjuguide (eller samtalsguide) som användes under samtalen omfattade följande 
fem huvudområden som samtliga behandlades under samtalen med de tre respondenterna. 
 
 
 
1. Hur viktiga är de självständiga däckfackhandlarna som försäljnings- och 

distributionskanal för däckleverantörerna i den marknad du verkar? Motivera. 

2. Utifrån vilka huvudsakliga kriterier menar du att de självständiga däckfackhandlare 
normalt väljer sina däckleverantörer? 

3. Vad menar du är de avgörande kriterierna för att en däckleverantör ska kunna skapa 
en långsiktig och förutsägbar relation till självständiga däckfackhandlare? 

4. Vad menar du generellt är däckfackhandelns största utmaningar idag (oavsett 
eventuell tillhörighet till någon form av kedja)? 

5. Hur tror du strukturen inom däckfackhandeln ser ut i din marknad om 3-5 år? 
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Bilaga 3. Kort inblick i den internationell däckindustrin 
 
Den globala däckindustrin domineras till stor del av ett relativt fåtal stora multinationella 
koncerner. De största innehar och marknadsför ofta flera olika varumärken (dvs. har en 
s.k. ”multi-brand strategy”). 
 
De sex största aktörerna som täcker 70% av världsmarknaden är; 
  
Däckproducent  Varumärken 
• Michelin, Frankrike: Michelin, BF Goodrich, Kléber, Kormoran, Uniroyal (dock 

    inte i Europa) 
• Bridgestone, Japan: Bridgestone, Firestone, Dayton 
• Goodyear USA:  Goodyear, Dunlop, Kelly Tires, Sava, Fulda 
• Continental, Tyskland: Continental, Uniroyal (endast i Europa), General Tire, 

    Semperit, Gislaved, Viking, Barum, Mabor, Euzkadi  
• Pirelli, Italien:  Pirelli, Metzeler 
• Sumitomo, Japan:  Sumitomo, Ohtsu Tire, Falken 
 
I tillägg finns det ett antal mindre däcktillverkare med relativt väsentliga 
marknadsandelar i en viss region eller i en viss nisch i marknaden. 
 

De sex största däckproducenterna i världen
Marknadsandelar 2003 (endast däckförsäljning)

Sumitomo

4 % Goodyear

17 %

Michelin

20 %

Continental

7 %
Pirelli

4 %

Bridgestone

18 %

All others

30 %

 
Källa: European Rubber Journal (ERJ) ”Global Tyre Report 2004” 

 
De största däcktillverkarna har alla ett mer eller mindre komplett produktprogram, vilket 
innebär att man utvecklar, tillverkar och marknadsför däck till alla typer av fordon som 
t.ex.; personbilar, 4x4 och van, tvåhjuliga fordon (motorcyklar, scooters etc.), lastbilar 
och bussar, fordon inom industrin (t.ex. olika typer av truckar), entreprenad- och 
anläggningsmaskiner, traktorer och lantbruksmaskiner 
 
Länkar till sju av däckproducenternas globala hemsidor återfinns i denna uppsats 
källförteckning – Internetadresser.  
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Bilaga 4. Uppgifter om den svenska däckbranschen 
 
 
 
Marknadsandelar på den svenska marknaden för personbil- respektive buss/ 
lastvagnsdäck. 
 

Marknadsandelar 2004 i Sverige

Personbil/Van/4x4

Goodyear/Dunlop

13 %
Nokian

8 %

Continental

16 %

Bridgestone

7 %
Michelin

20 %

All others

36 %

 
Källa: Däckleverantörernas Förening (DF), 2005 

 
 
 

Marknadsandelar 2004 i Sverige
Truck tires (buss- och lastvagn)

Goodyear/Dunlop

16 %

Michelin

31 %

Continental

13 %

Bridgestone

18 %

All others

22 %

 
Källa: Däckleverantörernas Förening (DF), 2005 

 
 
 
 
 
          forts.
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Översikt däckfackhandeln i Sverige. 
 
I Sverige finns det idag totalt ca. 800 verkstäder inom däckfackhandeln.  
 

Däckfackhandeln i Sverige Antal verkstäder i % av total 
- Leverantörsstyrda kedjor 38 % 
- Frivilliga  kedjor 31 % 
- Fria fackhandlare 31 % 

Källa: Egen undersökning (bl.a. Affärsdata 2006-04-09, sök på SNI-kod: 50204 (Däckservice) 

 
 
 
Däckfackhandeln i Sverige har den största försäljningsandelen till slutkund av de 
försäljningskanaler som de svenska däckleverantörerna använder. 
 
  

Återförsäljningskanal
Personbils-

däck
Lastbils-
/Bussdäck

* Däckfackhandlare 60 % 70 %

Försäljningsandel till slutkund

 
Källa: Däckleverantörernas förening (DF), 2004 

  
 
 


