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Sammanfattning 

Titel:  Den lilla grossisten i ändrade omvärldsförutsättningar – en 
fallstudie på en liten grossist inom VVS‐handeln 

 
Kurs:  Företagsekonomi C, kandidatuppsats 15 högskolepoäng, 

inriktning Service Management. 
 
Uppsatsförfattare:  Kiril Urdzanov och Christian Essén. 
 
Handledare:  Göran Grape och Hans Zimmerlund. 
 
Nyckelord:  Grossist, Luftkonditionering, VVS, involvering, mervärde,  
                          kvalitet, bindningar, kunskapsutbyte, samarbete.  
 
Bakgrund:  En liten grossist i Sverige får allt svårare att hävda sin position på 

marknaden. Detta ges till uttryck dels pga. att inhemska aktörer 
blir fler och större samtidigt som konkurrensen förstärks av att 
utländska aktörer från EU, Asien ökar. Även e‐handel ökar 
närvaron på den svenska marknaden med lägre priser och större 
utbud som följd. Därför ökar vikten av att samarbeta med sina 
kunder för att finna lösningar för att kvarhålla och fördjupa 
relationer med befintliga kunder.  

 
Problemformulering:  Vilka befintliga former av samarbete lämpar sig för att ett litet 

grossistföretag i Sverige ska kunna överleva på lång sikt?  
 
Syfte:  Syftet med den här uppsatsen är att analysera och utvärdera 

befintliga former av samarbete mellan den lilla grossisten och 
befintliga kunder. 

 
Metod:  Uppsatsen antar en deduktiv forskningsansats.  Kvalitativ 

undersökningsmetod tillämpas i form av flera djupintervjuer.  
 
Teorier:  Uppsatsen använder följande teorier: Involveringsteorin, 

Mervärdesteorier, Nätverksteorin, Totalkvalitet, Lärande 
organisationer. Uppsatsen har ett 
relationsmarknadsföringsperspektiv. 

 
Empiri:  Empirin består av primärdata från djupintervjuer med både 

kunder och grossist. I empirin ges utrymme för samtliga aktörer 
verksamma i relationen mellan grossist och kunder.  

 
Resultat:  Resultatet visar på att kunderna generellt är höginvolverade i 

valet av produkter. De påverkas dock av sina slutkonsumenter 
som är generellt låginvolverade.  



                                             Genom att kunskapsutbytet och informationsfrekvensen ligger på 
relativt låg nivå leder det till minskat engagemang från kunderna, 
vilket utjämnas, men inte tillräckligt, genom att de sociala och de 
ekonomiska bindningarna är starka.  

 
Slutsats:  Hög grad av kunskapsutbyte, höginvolverade kunder, samarbete 

samt tillgänglighet är viktiga faktorer för den lilla grossistens 
långsiktiga överlevnad, men som inte är tillräckligt närvarande i 
relationen mellan kund och grossist. 

  

 
 



Abstract 
 
Title:  The small wholesaler in changed market conditions ‐ a case study 

about a small wholesaler on HVS products. 
 
Course:  Business administration C, Bachelor’s essay 15 ECTS, 

specialization Service Management. 
 
Authors:  Kiril Urdzanov och Christian Essén. 
 
Tutors:  Göran Grape och Hans Zimmerlund. 
 
Background:  A small wholesaler in Sweden meets difficulties in maintaining the 

achieved position on the market. This situation appears because 
of the local competition is growing. As Sweden becomes a more 
open market foreign companies captures market shares. E‐trading 
is also a factor that implies lower prices and rising supply. 
Therefore it’s even more important to cooperate with the 
customers and to find solutions for retentioning the existing 
customers and to develop deeper relationship. 

 
Problem definition:  Which forms of cooperation are suitable for a small wholesaler in 

Sweden to survive in a long term?     
 
Objectives:  The objective with this essay is to analyze and evaluate existing 

forms of cooperation between the small wholesaler and the 
existing customers. 

 
Method:  The essay is based on a deductive research approach. Only 

qualitative research method is used applied through several 
interviews. 

 
Theories:  The essay uses the following theories: Involvement theory, Value‐

added theory, Network approach, TQM approach and Learning 
organizations approach. The essay uses a relational marketing 
perspective. 

 
Empiric:  The empiric consists exclusively of primary data from the 

interviews with both the customers and the wholesaler. The 
empiric gives attention to all actors who are building the 
relationship. 

 
Results:   The result shows that customers are in general high involved 

when choosing the products. They are influenced by their 
customers who generally are low involved. 
The exchange of the knowledge and the information frequency 
are relatively low. That leads to the low involvement among the 



customers. This situation is balanced through the strong social 
and economic relations but it’s not enough for customer 
retention.  

 
Conclusions:   A high level of knowledge exchange, highly involved customers, 

cooperation and availability are important factors for the small 
wholesalers long termed survival. However these factors are not 
present enough in the existing relations between the customer 
and the wholesaler.  
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1 Bakgrund 
___________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel inleder författarna med en beskrivning av grosshandelns utveckling i Sverige.  

Strukturella förändringar av grossistrollen, den lilla grossistens försvagade position tack vare 

dess förskjutning till andra aktörer på marknaden beskrivs utförligt.  

Kapitlet  avslutas  med  en  sammanfattande  problemdiskussion  vilken  senare  utmynnar  i 

uppsatsens  problemformulering  och  syfte  vilket  behandlar  den  mindre  grossistens 

marknadssituation. 

___________________________________________________________________________  

 

1.1 Inledning 
 
Denna uppsats handlar om den lilla grossistens ändrade roll i distributionskedjan och hur 
denna förändring har påverkat relationen till kunderna.  
 
Grosshandelns  framväxt har  sina  rötter  i de  så kallade handelshusens avskaffande  i 1800‐

talets Sverige, vilka hanterade stora mängder varor utrikeshandel. Denna hantering togs så 

småningom över av mindre grosshandlare(numera partihandlare). Fram till mitten av 1800‐

talet hade handelsföretagen mycket  svårt  för att växa eftersom  t ex  i Stockholm  fick man 

inte  bedriva  både  gross‐  och  detaljhandel.  Detta  för  att  handelslagarna  var  mycket 

reglerande. Sedan 1840‐talet har dock nya möjligheter öppnats genom en  liberalisering av 

handelslagarna  vilket  bidrog  till  etableringar  av  filialer  från  både  grossist‐  och 

detaljhandelshåll.  Filialerna  hade  börjat  specialisera  sig  i  större  utsträckning., men  hade 

behållit ensamrätten på utrikeshandeln.  1 

 

Grosshandelns  syfte  var  i  slutet  av  1890‐talet,  vilken  bestod  av  ett  begränsat  antal 

grossistaktörer,  enligt  följande  definition:  grossisten  ”sålde  i  kommission  och  köpte  i  fast 

räkning”. 2 

 

Grossisten hade  fått en särställning  i distributionsledet vilket hävdades genom att  inhemsk 

tillverkning hade saknats och genom att antalet grossister inte var för hög, vilket betydde en 

                                                       
1 http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00000/De_lyfte_landet_‐_en_b_169a.pdf  
2 http://www.rsk.se/web/Grosshandel.aspx  
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nyckelposition gentemot detaljhandeln. Grossisten tillförde ett mervärde för kunden genom 

att erbjuda ett bra produktsortiment till bra priser.  

 

Fram till 1950‐talet ökar antalet grossister successivt inom diverse branscher till 40 och står 

för cirka 90 % av varuinköp. Detta visar på fortsatt stark position för grossisterna. 

Samtidigt börjar  stora köpcentra och varuhus etableras med bredare  sortiment  som  följd. 

Köpcentrumen  hade  redan  under  1950‐  och  1960‐talen  börjat  integrera  produktion med 

grosshandel och detaljhandel. 3  

 

Med utvecklingen av kommunikationsteknologin,  till exempel  Internet öppnas möjligheten 

till elektronisk handel.  En billigare produktion främst utanför Europa under 1990‐ och 2000‐

talen har bidragit till att e ‐handeln har ökat eftersom kunderna i större utsträckning finner 

produkterna  genom  Internet.  Detta  gör  att  grossisterna  som  direkt  inköpskanal  kringgås 

även på detta sätt. 4 

 

I  och med  EU‐inträdet  blir  den  inhemska marknaden mer  öppen  vilket  ger  utrymme  för 

etableringar och  samordning mellan olika utländska och  inhemska aktörer  i Sverige. Detta 

försvagar de mindre grossisternas position ytterligare. 5 

 

På grund av att grossistens position är försvagad, behöver de söka vägar för att behålla sina 

marknadsandelar genom att till exempel skapa bättre utbud. Detta behov leder till att större 

aktörer  inom och utanför  landet  i  grossist‐, produktions‐  och  kundled  söker  förbättra  sitt 

utbud genom samordningar och uppköp av mindre aktörer. 6 

Eftersom de större aktörerna köper upp de mindre leder denna utveckling till allt mindre 

spelutrymme för att de mindre lokala grossisterna skall kunna konkurrera med vare sig lägre 

priser eller större volymer. 7 

 

 
                                                       
3  http://www.rsk.se/web/Grosshandel.aspx  
4  http://sirnet.metamatrix.se/material/SIRNET_bakgrundsmaterial/elektroniska_affarer_0011.pdf 
5  http://www.vvs‐forum.se/index.php3?use=publisher&id=4226  
6  http://www.vvs‐forum.se/index.php3?use=publisher&id=4141&highlight=grossist 
7  Ibid. 
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En globalisering med etableringen av stora köpcentra, en stigande e‐handel och den större 

samordningen mellan  de  större  aktörerna  på marknaden  som  följd  under  1990‐talet  har 

medfört att den  traditionella grossistrollen med ensamrätt på  försäljning  till detaljhandeln 

kraftigt har försvagats.   

  

Under  den  senare  perioden  (2000‐talet)  består marknaden  för  t  ex  rörgrossistföretag  av 

uppskattningsvis  600  leverantörer  (tillverkare),  ytterligare  1400  stora  och  små  aktörer  i 

grossistled och tillnärmelsevis 13000 kunder. Huvudsakligen  innebär grossistrollen ett stort 

antal leverantörer, många kunder och ett omfattande sortiment. 8 

 

Eftersom teknikens framsteg har medfört att en del produkter har blivit alltmer avancerade, 

ställer detta allt större krav på även på grossisterna att erövra de tekniska kunskaper som är 

nödvändiga för att kunna tillgodose kundernas olika behov. 

Det ställs även krav  från kunderna på att mer kompletta  lösningar  levereras  i  form av  inte 

enbart  fysiska  produkter  utan  att  en  entreprenör  utför  hela  processen med  service  och 

underhåll som följd.9 

 

Den  lavinartade  tillväxten av antalet grossister och grossistliknande aktörer har  ställt den 

lilla  grossisten  inför  nya  utmaningar. Utöver  en  ökad  konkurrens  på  grund  av  ökat  antal 

grossister  sker  även  en  förändring  av  kundernas  behov.  Dessa  ställer  krav  på  allt  större 

kunskaper  vilka  överskrider  de  traditionella  gränserna  mellan  grossist,  tillverkare  och 

installatör – dels på grund av den tekniska utvecklingen för olika produkter och dels på grund 

av att kunderna ställer önskemål om  leverans av helhetslösningar. Denna utveckling ställer 

de mindre grossisterna  inför utmaningen att söka samarbetsformer som kan täcka de olika 

behoven hos kunderna och tillföra dem ett mervärde.  

 

                                                       
8  http://www.rsk.se/web/Grosshandel.aspx  
9  http://www.vvs‐forum.se/index.php3?use=publisher&id=4226  
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1.2 Problemdiskussion 

Eftersom  inhemsk tillverkning av en del produkter  inom Sverige hade saknats och på grund 

av  att  antalet  grossister  inte  var  för  hög,  hade  grossisten  en  stabil  position  och  en  stark 

ställning.  Grossisten  hade  tillfört  ett  mervärde  för  kunden  genom  att  erbjuda  ett  bra 

produktsortiment till bra priser.  

 

Den  ökade  globaliseringen  har medfört  etableringen  av  stora  köpcentra,  en  stigande  e‐

handel  och  en  större  sammanstrålning mellan  de  större  aktörerna  på marknaden.  Detta 

hade  som  följd,  under  1990‐talet,  att  den  traditionella  grossistrollen med  ensamrätt  på 

försäljning till detaljhandeln kraftigt har försvagats.  Därför kan den lilla grossisten nu varken 

konkurrera med pris eller ett bättre sortiment.  

 

Vidare har den stora tillväxten av antalet grossister har ställt den  lilla grossisten  inom  inför 

nya utmaningar. Även förändringen av kundernas behov ställer krav på allt större kunskaper 

och mertjänster  som överskrider de  traditionella gränserna mellan grossist,  tillverkare och 

installatör  –  dels  på  grund  av  alltmer  avancerade  produkter  och  dels  på  grund  av  att 

kunderna ställer önskemål om leverans av helhetslösningar.  

Denna utveckling ställer de mindre grossisterna inför utmaningen att söka samarbetsformer 

som överskrider den  traditionella grossistrollsgränsen och kan  täcka de olika behoven hos 

kunderna för att kunna tillföra ett mervärde.  

 

1.3 Problemformulering 

Ovanstående bakgrund och problemdiskussion leder till nedanstående problemformulering: 

Vilka samarbetsfaktorer är viktiga för att de mindre grossisterna skall kunna överleva på 

lång sikt i ändrade marknadsförutsättningar?  

 

1.4 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att analysera och utvärdera befintliga former av samarbete 

mellan den lilla grossisten och befintliga kunder. 
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1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att behandla mindre grossister inom sällanköpsvarubranschen.   

Uppsatsens objekt är en mindre grossist från Stockholmsområdet som analyseras. 

Segmentet som grossisten är verksam i är en del av VVS – branschen, d v s 

luftkonditionering‐ och ventilation. Valet föll på en liten grossist inom 

luftkonditioneringssegmentet eftersom det är en bransch i Sverige som präglas av 

globaliseringen och dess påverkan på den traditionella distributionskedjan. Grossisten som 

valdes är Essén Company AB, som är ett representativt exempel på en liten grossist verksam 

huvudsakligen inom Storstockholmsområdet.  

 

Anledningen till valet av Stockholmsområdet är att det huvudsakligen råder en etablering av 

företag i VVS‐branschen inom storstadsregioner vilket Storstockholmsregionen är en god 

representant för.  

 

1.6 Val av perspektiv  

Fokus läggs på ömsesidighet mellan kunden och grossisten. Både en grossist och 

kundperspektiv tillämpas för att kunna angripa fenomenet i ett komplett sammanhang.  För 

att få en helhetsbild av relationerna och den utveckling som präglar branschen har 

författarna tillämpat både en kund och grossistperspektiv. Uppsatsen har ett 

grossistperspektiv eftersom den undersöker grossisters möjligheter att utveckla nuvarande 

förutsättningar för att skapa mervärde genom samarbete.  

I uppsatsen används även ett nätverksperspektiv eftersom grossisten utgör ett mellanled i 

en varudistributionskedja som består av aktörer vilka samverkar och samarbetar. Dessa 

nätverk består av tillverkare som säljer till grossist och vidare till kunder och slutkonsument. 

Detta gör att nätverk är en förutsättning för grossistens, i första hand business to business, 

verksamhet och existens vilket betyder att nätverk är väldigt viktig utgångspunkt för att 

kunna besvara uppsatsens problemformulering och syfte.   
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1.7 Begreppsdefinitioner 

Grossist 

Individ som ägnar sig åt grosshandel, vilket innebär att man ägnar sig åt partihandel och är 

mellanhand mellan producent och konsument. Grossister ägnar sig ofta åt import av varor 

som man sedan säljer vidare till sina kunder dvs. de företag som säljer varorna vidare till 

slutkonsumenten. Det är sällan som grossister riktar in sin försäljning direkt till 

slutkonsumenten.10 

 

Skillnad mellan kund och slutkonsument 

Den allmänna definitionen av kund är en individ eller ett företag som köper varor eller 

tjänster från företag eller andra individer.11 Den skillnad som råder mellan kund och 

slutkonsument i denna uppsats är att kunden är grossistens direktkund(t.ex. installatör eller 

återförsäljare) medan slutkonsument är kundens kund dvs. den individ som nyttjar 

produkten.  

Uppsatsen använder begreppet kund enligt ovanstående definition och skiljer mellan orden 

kund och konsument för att det skall råda klarhet i vilket led i konsumtionskedjan åsyftas.  

 

VVS – Står för Vatten, värme och sanitet, ett samlingsnamn branschen och samtliga företag 

(från tillverkare till installatör) för olika produkter inom allt som berör ventilation, sanitets‐

produkter som till exempel ventilationsrör, toalettkeramik, ventilationsutrustning som i 

dagsläget är datastyrd och dylikt.   

 

Luftkonditionering – är ett segment inom VVS. Detta uttryck används för produkter som 

huvudsakligen används inom hushåll eller industriella fastigheter för nedkylning, nedfrysning 

eller uppvärmning. Vissa fackuttryck som är branschtypiska kan förekomma i empirin med 

syfte att återspegla respondenternas svar till sin helhet.  

 

                                                       
10  http://www.ne.se/artikel/186261  
11  Kottler Marketing Management sid 246. 



7 
 

2. Metod 
I detta avsnitt redovisas valet av tillvägagångssätt för uppsatsen. Först presenteras 

uppsatsens upplägg följt av dess metodinsamlingar samt reliabiliteten och validiteten för 

uppsatsen. Sist redovisas käll‐ och metodkritik.  

 
2.1 Vetenskapligt synsätt 

2.1.1 Hermeneutik 
Hermeneutik innebär att söka kunskap om människor som intentionella varelser. Den här 

uppsatsen skrivs därför utifrån ett hermeneutiskt synsätt vilket innebär att den objektiva 

tolkningen av de situationer som återspeglas är i fokus. Istället för att som inom 

positivismen, vilken är motsatsen till hermeneutiken, försöka finna en allmängiltig sanning så 

ägnar sig det hermeneutiska synsättet sig åt att förklara och beskriva genomgående vilket 

fördjupar innehållet och större utrymme ges till en för undersökningen kvalitativt objektiv 

relevans och datatolkning. 12 

 

2.1.2 Deduktiv ansats  

Förhållandet mellan empiri och teori är av högsta relevans för en vetenskaplig text. Finns det 

endast empiri utan något empiriskt understöd öppnas det för spekulationer. Finns däremot  

empiriskt understöd men med en avsaknad av teori kan det definieras som isolerade 

beskrivningar av enskilda fenomen och inte de samhällsrelaterade fenomenen. Deduktiv 

ansats innebär att den vetenskapliga undersökningen går från teori till empiri vilket betyder 

att generella påståenden testas med empirisk data.  

Motsatsen är en induktiv tillvägagångssätt vilket innebär att teorier härleds från empirisk 

verklighet. 

Den här studien är av deduktiv art då den utgår från befintlig teori för att sedan testas i 

verklighetsbaserade fenomen. Eftersom det i denna uppsats tillämpas en deduktiv ansats 

kommer inte nya teorier fram utan det är endast underordnade hypoteser som kan härledas 

från rådande teoribildning inom området. Det här valet gjordes eftersom relevansen ökar 

när det möjliggörs att jämföra förväntningar med hur världen verkligen ser ut. 13 Den kritik 

                                                       
12 Denscombe 2006 sid XXX Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna Studentlitteratur Pozkal Polen 
13 Jacobsen 2002 sid 34 
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som finns mot deduktiv ansats är att endast den information som forskaren tar fram endast 

ger stöd åt förväntningarna som härleds från redan givna ramar. 14  

 

2.2 Undersökningsmetod 

2.2.1 Kvalitativ ansats 
Kvalitativ ansats innebär att den datainsamling som utförts för studien har gjorts genom t.ex. 

intervjuer eller observationer. 15 Målet med kvalitativ forskning är att identifiera företeelser, 

egenskaper och innebörder med avseende på variationer, strukturer och processer. 16 Det är 

en datainsamlingsmetod som går mer djupledes och ger ett större substantiellt innehåll 

jämfört med en kvantitativ ansats. Den kvantitativa ansatsen mäter nämligen endast hur 

variationen av strukturerna och processerna fördelar sig i en population, men ger inte svar 

på varför de är fördelade på ett visst sätt. Den kritik som sammankopplas med kvalitativ 

ansats är att det är svårare att generalisera då det oftast innefattar enstaka fall. 17 

 

För att kunna besvara författarnas frågeställning är intervjuer ett lämpligt tillvägagångssätt 

eftersom en djupgående undersökning mer ingående återspeglar problemdiskussionen.  

 

2.2.2 Forskningsstrategi 

Att använda sig av fallstudie ger en avsevärt djupare kunskap om objektet som studeras. 

Däremot är det svårt att få fram generella kvantitativt betingade slutsatser av 

undersökningen. Undersökningen ger dock utrymme för denna ansats eftersom 

generaliseringsbehovet för detta fall inte är av väsentlig betydelse.18 Samtidigt finns 

utrymme för att kunna använda sig av denna undersökning som underlag för vidare studier 

och finna denna uppsats som bra grund för vidare forskning inom branschen och 

teoribildningen.  

Författarna har således valt bort en surveyundersökning eftersom det inte är ett generellt 

perspektiv som skall undersökas.   

                                                       
14  Jacobsen 2002 sid 42 
15  Johannessen och Tufte sid 68 
16  Marshall Designing qualitative research 1994 
17  Johannessen och Tufte sid 74 
18  Johannessen och Tufte sid 56 
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Fallstudier inriktar sig istället på det särskilda fenomen för att erhålla en djupgående förståelse för 

exempelvis förändringar eller processer i och kring en speciell undersökningsenhet. 19 

2.3 Datainsamling 

2.3.1 Urval 
Författarna har använt ett bekvämlighetsurval i denna uppsats. Bekvämlighetsurval väljs 

utifrån en viss kännedom om de individer eller företeelser som ska undersökas. De väljs 

medvetet eftersom det anses troligt att dessa förmedlar den mest relevanta data för 

undersökningen. Fördelen med bekvämlighetsurval är att det tillåter forskaren att närma sig 

de individer eller företeelser som forskaren på goda grunder tror kan vara avgörande för 

studien. Bekvämlighetsurval valdes även för att respondenterna innehade de kunskaper som 

behövdes för undersökningen och var tillgängliga under den period som undersökningen 

genomfördes.20 

 

2.3.2 Intervjuguide 
Enligt Patel/Davidson är kraven på grad av standardisering och strukturering synnerligen 

låga. Intervjuer där man använder sig av kvalitativ analys ger större utrymme till 

intervjupersonerna att kommentera och lägga in viktiga aspekter till de semistandardiserade 

frågorna.21   

 

2.4 Reliabilitet 

Med reliabilitet avses tillförlitligheten på det data som samlats in för studien. Det som ska 

ifrågasättas är hur data samlats in, hur det använts och hur de bearbetats. Ett sätt att 

kontrollera datas tillförlitlighet är att göra om undersökningen med samma individer vid två 

separata tillfällen. 22 I undersökningen har författarna använt en teknisk utrustning I form av 

bandspelare med god ljudkvalitet för att inte lämna utrymmen för misstolkningar. 

Författarna av denna uppsats hade en viss kunskap och kännedom om branschen i 

 allmänhet, men hade inte någon påverkan på respondenterna.(källa: samma som validitet, 

se nedan; även Johanessen, Tufte) 

                                                       
19 Desncombe - Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna sid. 22 
20 Denscombe ‐ Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna sid. 40-62 
21 Patel, R & Davidsson B Forskningsmetodikens grunder 1998  
22  Johannessen och Tufte sid 28 
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2.5 Validitet 
Validitet innebär giltighet för de data som är insamlade. Validitet beaktar om data är relevanta för 

en representation av verkligheten som studeras. Likaså att det som avses att undersökas blir 

undersökt.  

Validiteten är alltså ett mått på överensstämmelse mellan vad ett mätinstrument – t ex en intervju 

– avser att mäta och vad det faktiskt mäter.23 

2.6 Intervjutillfälle 
Den första intervjun ägde rum i Tyresö på Essén Company AB:s kontor den 16 december 

2008. Intervjun var ämnad dels för att kunna få en bättre inblick i branschen och dels få en 

annan infallsvinkel som kunderna inte reflekterar över. Företagets VD Conny Essén var en 

nyckelperson som intervjuades. Vid det första intervjutillfället lades särskild vikt vid 

beaktande av objektiviteten. Författarna förhöll sig helt neutrala och syftet med denna 

intervju var endast att öka förförståelsen om de förhållanden som råder för studieobjekten 

och deras relationer.  

Kunden Klimatkonsult intervjuades den 8 januari 2009 på deras kontor i Spånga. Utöver VD:n 

Peter Modin var även Michael Tano närvarande vid intervjun.  

Intervjun med den andra kunden, Kylgruppen AB, ägde rum den 8 januari i Årsta på 

Kylgruppens huvudkontor.   

Båda kunderna intervjuades på deras kontor, dock i avskilda lokaler samt i någorlunda 

avslappnad omgivning, trots att författarna och respondenterna befann i kontorsmiljö.  

 

2.7 Käll- och metodkritik 

Till valet av kvalitativ metod kan frambringas viss kritik med avseende på subjektivitet.  

Det kan upplevas att författaren styr undersökningens resultat i viss riktning, eftersom ett 

bortfall av respondenter som skulle kunnat ge ett annat svar och andra infallsvinklar görs 

aktuellt. 24 

Detta har dock gjorts medvetet för att belysa fenomenet mer ingående och att finna svar på 

frågan varför som ett led en fördjupad förståelse av fenomenet.  

                                                       
23 Praktisk statistik, svante körner, sid 22, studentlitteratur, Lund, 2002 
24 Holme o Solvang, 1996 
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Valet av intervjupersonerna kan också upplevas som snävt fördelad, eftersom författarna 

koncentrerade sig på ledande gestalter inom respektive undersökningsobjekt. Detta har 

gjorts mot bakgrund av dessa respondenters mer övergripande insyn inom sitt respektive 

område, dvs. författarna har i detta val utgått från att de valda respondenterna har kunnat 

ge en mer allsidig bild av ämnet.   

 

Valet av Essén Company kan likväl ge ett intryck av lägre nivå på objektivitet. Visserligen 

finns en nära relation mellan en av författarna(vilket efternamnet anspelar på) och den lilla 

grossisten, men detta har särskilt beaktats av båda författarna. En av författarna har i 

synnerhet ingen relation med Essén Company AB och har således inte på något sätt kunnat 

påverkas av någon från respondenten. Författarna har därför noga utarbetat en strategi för 

intervjutillfället med grossisten vilket innebar att frågorna ställdes gemensamt av båda 

författarna utan att låta sig påverkas av någon relation. Valet av just Essén Company AB har 

gjorts eftersom det är ett representativt företag för undersökningen. 
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3 Teori 

I detta kapitel behandlas relevanta teorier samt en motivering i anslutning till beskrivningen 

av varje teori.  

Uppsatsen avser i detta sammanhang att belysa frågeställningen vilket söker finna nya 

samarbetsstrategiska former för det lilla grossistföretaget.  

För att ta reda på vilka nya former av samarbetsstrategier som kan hjälpa den lilla grossisten 

att överleva på lång sikt på marknaden kommer den beroende variabeln kundlojalitet att 

analyseras med hjälp av oberoende variabler valda utifrån de olika teorierna.  

 

Teoretisk inledning 

I bakgrunden framkom olika fenomen som uttrycks i form av globalisering, konkurrens, 

kommunikation, förändringar i kundernas behov och försvagning  av grossistens position i 

distributionskedjan. Detta leder till ett resonemang att grossisten för att kunna överleva på 

lång sikt kan behöva bilda olika former av samarbete och därmed skapa ett mervärde.  

 

 

 

 Figur 1 Egen samarbetsmodell 

 

Eftersom den lilla grossistens position har försvagats är det av vikt för denne  att bilda 

långsiktiga relationer till sina kunder för att behålla dessa.  Långsiktiga relationer   är en 

central utgångspunkt för  relationsmarknadsföringen.  Motsatsen till föregående är 

transaktionsmarknadsföingen för vilken av vikt inte är relationen till kunden utan endast det 
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ekonomiska utbytet som sker mellan kunden och grossisten. I relationen mellan grossisten  

och kunden förekommer utbyte av kunskap och information. Teorin om lärande 

organisatoner kan ge svar på vilket sätt och med vilken intensitet detta sker.   Grossisten kan 

utnyttja kunskapsutbytet till att skapa mer attraktiva kunderbjudanden som kan ge kunden ett 

mervärde. Mervärdesteorin förklarar på vilka sätt som värde kan skapas till kunden. 

Grossisten har inte enbart relationer till kunden, utan till andra aktörer, till exempelvis till sina 

egna tillverkare och till konkurrerande aktörer. De olika relationerna skapar olika former av 

utbyten och interaktioner ger ett underlag för att använda nätverksteorin som också valdes 

som perspektiv i uppsatsen.  En förutsättning som bestämmer hur starka nätverken kan bli är 

till vilken grad och hur djupt ett företag lyckas få sina kunder engagerade. I egenskap av kund 

är man olika engagerad i olika produkter, tjänster eller företag som beror på ett flertal 

faktorer. En grossist kan få kunder att bli engagerade genom en god relation. 

Involveringsteorin tar upp de olika involveringsgraderna och beskriver dessa.  

 Företagen måste också ta hänsyn till vad kunden vill ha för att kunna leverera produkter och 

tjänster med god kvalitet. Detta behandlas i teorin om totalkvalitet. 

  

3.1 Mervärdesteorin 

Mervärde är någonting som kunden upplever ger ett högre värde. Det kan till exempel vara 

att en produkt upplevs som exklusiv eller att ett produktsystem är pedagogiskt. Mervärdet 

är subjektivt och upplevs på olika sätt för varje individ. Därför kan inte företaget 

förutbestämma mervärdet, utan måste ha förståelse för vad kunden anser ger mervärde.25  

 

Mervärde kan skapas på två samarbetssätt, genom den linjära värdekedjan eller genom den 

simultana värdestjärnan. 

 

3.1.1 Värdestjärnan 

”The goal is not to create value but to mobilize customers to create their own value from the 

company s various offerings” poängterar värdeskapandets nya logik som Normann beskriver 

utifrån dagens teknologiska förutsättningar med vars hjälp kunderna kan skapa mervärde. 

                                                       
25 Normann, R. Ramírez, R. 1995. ”Den nya affärslogiken”. 



14 
 

Värdestjärnan ser fortfarande värdeskapande som grunden för den nya affärslogik som har 

trätt fram under de sista decennierna. 26 

Aktören driver fram en samproduktionsprocess, där kunden erhåller ett mervärde genom att 

uppleva att tidsvinsten eller andra vinster t.ex. beaktande av dennes kreativa förmåga och 

kunnande ger en högre utdelning. Ett exempel kan vara att kunden använder sig av 

banktjänster via internet själv, visserligen med support vid behov, men där kunden upplever 

ett högre deltagande, men även mindre tidsförlust genom att undvika väntetider i bankköer. 

Likväl förbättras möjligheten till att relationen utvecklas i fler riktningar än att bygga på ett 

halvfabrikat som redan har sin utformade design. Det kan t.ex. vara bankkunder som via 

internet förutom att utföra girering även följa sina fondandelar. Utrymme lämnas således för 

en samproduktion där kunden själv får deltaga och skapa den produkt som kunden önskar. 

Denna produkt, genom att den innehåller flera dimensioner benämns av Normann som ett 

kunderbjudande eftersom den utöver själva kärnprodukten även innehåller den kring‐

liggande tjänster och aktiviteter genom vilka kunden sammanflätas med leverantören i tid 

och rum och tillför produkten ett högre värde samt därigenom en högre upplevd kvalitets‐ 

dimension.27 

 

Figur 2 Egen modell av Normanns värdestjärna 

 

                                                       
26 From value chain to value constellation, Richard Normann och Rafael Ramirez, 1993 
27 Den nya affärslogiken, Richard Normann och Rafael Ramirez, 1995, sid 85‐139 
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3.1.2 Värdekedjan 

Ett tidigare motsatt synsätt var Porters Värdekedja som beskriver värdeskapande som en 

linjär sekventiell process, där varje aktör på marknaden ökar värdet istället för att skapa det. 

Detta synsätt ses av Normann som alltför snävt. En aktörs tjänst eller produkt utgör dennes 

output som i sin tur utgör en input för en annan aktör på marknaden i sekventiell mening är 

en föråldrad synsätt. 28 

 

 

Figur 3 Egen värdekedjemodell baserad på Porters Värdekedja 

 

Relevans  

De mindre grossisterna hade en nyckelposition i värdedistributionskedjan eftersom de var 

ett mellanled som tillförde ett mervärde för kunden. Därför är teorin om värdekedjan 

relevant för den här processen.   

Värdestjärnan valdes för att se om den mindre grossisten förmår att anpassa sin verksamhet 

och utveckla samarbete bortom de traditionella gränserna inom värdedistributionen.  

Författarna avser att undersöka huruvida företagens skapade mervärde matchar kundens 

upplevda mervärde. 

Mervärde upplevs genom högre kvalitet. Därför är det av vikt att se vilken kvalitet grossisten 

erbjuder sina kunder genom sina erbjudanden. Teorin om totalkvalitet kommer att beskriva 

hur grossistens kunder upplever kunderbjudanden från grossisten.     

 

3.2 Totalkvalitet – kvalitet i tjänster och relationer 

En utvidgning av kvalitetsbegreppet är en förutsättning för att verkligen åstadkomma en 

verkligt upplevd kvalitetsnivå. Enligt Grönroos tenderar alltför tekniskt inriktade företag att 

begränsa sitt kvalitetsbegrepp till endast de tekniska aspekterna eller lyfter fram dem som 

                                                       

28 Den nya affärslogiken, Richard Normann och Rafael Ramirez, 1995, sid 83‐85 



16 
 

viktigast. Oftast är det tvärtom eftersom kunderna uppfattar kvalitet som ett betydligt 

bredare begrepp. Grönroos belyser två dimensioner som huvudbeståndsdelar hos den totala 

kvaliteten:  

 

Teknisk dimension (resultat), vad är det för produkt eller tjänst? T.ex. att en hotellgäst får ett 

rum eller att flygresenären får en stol. 

 

Funktionell dimension (process) vilket kan exemplifieras genom t.ex. en väktares eller 

städares uppträdande eller en banktjänstemans tillmötesgående på bankkontor.  

 

Den andra dimensionen ger uttryck för hur kunden får produkten eller tjänsten att upplevas 

och öppna upp utrymme för en mer subjektiv tolkning av dess kvalitet. Detta begränsas inte 

till endast tjänster utan omfattar även fysiska produkter. Om t.ex. en maskin blir trasig så 

beror den funktionella kvaliteten på hur leverantören hanterar reklamationsförfarandet. 

Erhåller kunden tillfredsställelse och får denne service inom rimlig tid och med positivt 

resultat är den funktionella kvaliteten uppfylld som kriterium. Utifall kunden inte uppfattar 

att reklamationen har utmynnat i ett bra resultat, är funktionella och därmed även totala 

upplevda kvaliteten på en lägre nivå. 29 

 

Ett uppenbart sätt på hur man kan mäta kvalitet är enligt Grönroos till vilken grad kunderna 

är nöjda eller tillfredsställda. Huvudsakligen återfinns två typer av mätinstrument: 

 

• Attributbaserade mätinstrument – som beskriver egenskaperna hos en tjänst 

(leverantören). 

• Kvalitativa mätinstrument – som grundar sig på utvärdering av kritiska händelser. 

 

Grönroos definierar vidare de attributbaserade mätinstrumenten i ytterligare variabler enligt 

nedan: 

 

                                                       
29  Christian Grönroos, Service management och marknadsföring, 2008, sid 79‐83 
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Tillförlitlighet är en mätvariabel som beskriver hur företaget utför tjänsten. Det kan t.ex. 

innebära om företaget utför tjänster vid överenskommen tidpunkt, om fakturering sker 

korrekt eller om dokumentationen är korrekt.  

 

Tjänstvillighet avser personalens vilja och beredskap att bistå med service. Det innebär att 

kunden får en snabb service, blir återuppringd utan dröjsmål eller får transaktionshandlingar 

omgående.  

 

Tillgänglighet beskrivs genom hur lätt det är att komma i kontakt med företaget genom att 

det är bekväma öppettider eller enkelheten att nå företaget via telefon. 

 

Trygghet innebär skydd mot faror, risker och tvivel. Det inbegriper fysisk säkerhet, 

ekonomisk trygghet och sekretess. 

 

Förstå och känna kunden vilket innebär att anstränga sig för att förstå kundens behov. Det 

kan t.ex. betyda att man ska ta reda på kundens särskilda önskemål, ge skräddarsydd service 

och känns igen stamkunder.30 

 

Relevans  

Erfarenheter kunden får av interaktionen med grossisten påverkar relationen mellan dem.  

Både den funktionella och den tekniska kvaliteten studeras. Avsikten är att undersöka dels 

på hur relationen upplevs av kunden och dels att se om grossisten fortfarande besitter den 

kvalitet på produkterna som kunden eftersträvar, d v s vad erbjudandet innehåller. Eftersom 

grossistens traditionella position är att vara ett mellanled mellan tillverkare och övriga led i 

distributionskedjan är det viktigt att veta om erbjudandet innehåller både bra produkter och 

bra tjänster.  

Eftersom utvecklingen av produkter och deras försäljning och installation bidrar till att de blir 

alltmer tekniskt avancerade ställer det krav på allt högre kunskaper. Det innebär att utbyte 

av kunskap och information är viktig mellan grossisten och kunden vilket beskrivs närmare i 

teorin om lärande organisationer.    

                                                       
30 Grönroos (2008) sid. 93 
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3.3 Lärande organisationer 

Lärandet sker i samarbete mellan många aktörer men där kunden är en nyckelresurs, vilket 

innebär att det sker ett intensivt kunskapsutbyte mellan kunden och leverantören. 

Kunskapen skapas i alla led genom interaktion med kunden. Dessa kunskapsbyggande 

processer kan initieras av att kunden i samarbetet med leverantören har stött på något 

fenomen eller problem där det har uppstått behov av att finna nya lösningar. 

Kunskapsutbytet kan i detta sammanhang initieras av att t.ex. kunden är missnöjd med en 

vara eller tjänst.  

För att det skall uppstå värdeskapande i detta sammanhang, anser Peter Senge (Wikström et 

al) att förutsättningen för att den behöver dokumenteras och implementeras i syfte att 

åstadkomma förbättringar behöver uppnås. Genom att samtliga förbättringar lagras bidrar 

det till att så kallad generativ kunskap skapas vilket innebär att när kunskapen överförs från 

operativ(s.k. golv‐) till strategisk(lednings‐) nivå inom företaget ger det leverantören 

fortlöpande upprätthållande av en strategisk tätposition.  31    

Macbeth & Ferguson hävdar att information, dvs. kunskapsutbytet mellan två företag ofta är 

omfattande och sker i båda riktningarna. De delar in detta informationsflöde i fyra olika 

dimensioner vilka är: Teknisk information, involveringsdimension, affärskommunikation och 

människor. Syftet är att skapa ett informationsflöde som kan ge en bra grund för effektivt 

varuflöde och utbyte av kunskap. 

 

Teknisk information innebär detaljspecifikationer för de specifika varor som företaget säljer. 

Kunden bär ansvar för att ta ett större engagemang i den framtida produktutvecklingen i 

detta utbyte. 

 

Involveringsdimension mäter och ger feedback på de värdeskapande processerna. 

 

Affärskommunikation åsyftar att parter ska dela med sig av strategisk och för 

affärsverksamheten relevant kunskap för framtida aktiviteter. 

 

                                                       

31  Det interaktiva företaget; Wikström, Lundqvist, Beckerus 1998 
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Människoaspekten betonar informationsutbytets interaktiva roll på alla nivåer vilket kan 

bidra till att bygga effektiva samarbeten mellan kunden och leverantören.   

 

Ovanstående dimensioner lägger grunden för  ett högt informationsutbyte.  

 

Relevans 

Organisationer som har hög kunskapsomsättning med sina kunder och är mycket interaktiva 

har även en högre anpassningsförmåga.  

 Teorin om lärande organisationer är viktig för uppsatsen eftersom den kan ge svar på hur 

högt eller lågt kunskapsutbyte kan ge ett bättre samarbete och därigenom förstärka 

relationen mellan grossisten och kunden.  

Ett högre kunskapsutbyte kan vara ett tecken på ett bättre interaktion vilket är en central 

aktivitet i nätverksteorin.   

 

3.4 Nätverksteori 

Innan en förklaring till vad nätverk är, samt med anledning av att uppsatsens teoretiska del 

har nätverk som en central teoretisk utgångspunkt, behöver två grundläggande 

förutsättningar uppfyllas för att nätverk skall kunna uppstå. En första förutsättning är att alla 

organisationer på marknaden är heterogena, dvs. inga identiska organisationer existerar. 

Den andra förutsättningen är att organisationer är lärande av och kan interagera med 

varandra. 32 

 

Nätverk är en komplex organisation av interagerande aktörer. Interaktionen mellan 

aktörerna (företag och kunder, dvs. business to business) sker på varierande sätt men 

förutsätter att parterna anpassar sig till varandra. 33 

 

Nätverken styrs, enligt Grönroos inte enbart genom marknadsavdelningen, utan även genom 

utbyte av kunskap och kvalitet på samtliga nivåer. ”All exchanges, all sorts of interactions 

have an impact on the position of the parties in the network”. Nätverk upprättas inte 

                                                       
32 Nätverkssynsättet Zimmerlund och Johansson (1993) 
33 Ibid. 
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nödvändigtvis initialt från säljaren utan kan initieras av köparen också, men i ett nätverk kan 

säljaren kan även få en roll som köpare i samma relation.  34  

 

I en nätverksförbindelse krävs vidare att parterna litar på varandra, samt vara beredda att 

investera i relationen långsiktigt. Aktörerna kan i detta fall lära av varandra genom utbyte av 

kunskaper eller skapa nya förutsättningar tillsammans. På detta sätt skapas en gemensam 

resurskonstellation där parterna kan erhålla både individuell anpassning och 

stordriftsfördelar. Detta kan i sin tur bidra till att de aktiviteter som ingår i det större 

aktivitetsmönstret ger ett uttryck för större produktivitet, högre kunskapsnivåer och bättre 

kvalitet. 

 

Sammantaget skapas värdet dels av hur företagets resurser hanteras i nätverket (kunskap, 

humankapital, interaktionen med kunden) dels hur nätverkskonstellationen i sin helhet 

lyckas hävda sig. 35 

 

Till ovanstående kan hänföras att nätverk består av olika bindningar. Hans Benndorf 

definierar det interaktiva samarbetet mellan två företag genom att företagen påverkar 

varandras behov, förmåga, produktionsprocesser och administrativa rutiner. Denna 

påverkan kan i sin tur leda till att företagen närmar sig till den grad att bindningar kan 

uppstå. Bidningarna kan enligt Benndorf klassificeras i fem huvudgrupper enligt nedan: 36 

 

Tekniska bindningar: Ömsesidig anpassning av produktionsprocesser hos kund och/eller 

grossist. 

 

Organisatoriska eller tidsmässiga bindningar: Ömsesidig anpassning av order, leverans och 

lagerrutiner hos kund och/eller grossist. 

 

Kunskapsmässiga bindningar: Ömsesidigt kunskapsutbyte vilket kan betraktas som en 

investering i den långsiktiga relationen. 

                                                       
34  Christian Grönroos, mcb university press, 1996 
35  Håkansson, Håkan, Affärsförbindelsens dynamik – utveckling i och genom affärsförbindelser, Torsten o 
Ragnar Söderbergs stiftelser, sid 15‐23. 
36  Benndorf, Hans, Marknadsföringsplanering och samordning mellan företag i industriella system (1987) 
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Sociala bindningar: Ett komplement till formella avtal byggt på förtroende och företags 

kunskap om varandra. 

 

Ekonomiska/jurisdiska bindningar: Formell grund och/eller komplettering till de övriga 

bindningarna. 

 

Benndorf poängterar att bindningarna har en kumulativ egenskap vilket betyder att 

parternas relation till en viss tidpunkt kan vara av vikt för deras nuvarande och framtida 

förhållande.  

 

Nätverk skall alltså ge ett helhetsintryck för att kunderna skall betrakta nätverket som en 

helhet. Detta kan närmast illustreras genom exempelvis en resebyrå, som ur ett 

ledningsperspektiv är helt oavhängigt ett hotell som eget system. En kund som avser göra en 

bokning genom resebyrån till hotellet kommer således att bedöma nätverkets totala 

tjänstesystem, dvs. inte parternas vart och ett för sig. 37 

 

Relevans 

 Genom nätverkssynsättet går det att se hur grossister, kunder och slutkonsumenter via olika 

relationer kopplas samman i VVS‐branschens nätverk. Relationernas underhåll är av stor 

betydelse för grossistens långsiktiga överlevnad.  

Olika typer av bindningar uppkommer i relationerna.  Bindningarna är intressanta eftersom 

uppsatsens syfte är att analysera och utvärdera hur grossisten hanterar sin position och för 

att se vilka faktorer som påverkar och bidrar till en långsiktig relation.  

Bindningarna kan gemensamt skapa antingen en starkare en svagare relation mellan 

grossisten och kunden beroende på hur grossisten arbetar med kunden inom varje bindning. 

  

I ett nätverk där företag samverkar och har relationer till varandra är det betydelsefullt att 

alla parter är involverade. Involveringsteorin beskriver olika grader av engagemang.   

                                                       
37 Christian Grönroos, Service Management o Marknadsföring sid 360 2008 
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3.5 Involvement theory 

Ett företag behöver kunskap om en kunds beslutsprocess vid inköp. Enligt Chris Fill finns fem 

steg för hur kunden bestämmer sina inköp. Problemigenkännande är det första steget vilket 

innebär att kunden tar avsteg från sitt ideala tillstånd. Informationssökande är steg två vilket 

delas in i två huvudtyper Intern sökning och extern sökning av information. Det tredje steget 

är utvärdering av alternativ så att det optimala valet kan utföras genom urvalsgrupper. 

Inköpsbeslut är det fjärde steget och det femte är inköpsbeteende där marknadsföringen 

borde riktas mot kunden för att stärka de positiva egenskaperna av produkten.38 

 

Kundens beslutsprocess påverkas främst genom graden av involvering som kunden har mot 

produkten eller köpprocessen. Denna involvering delas in i tre dimensioner dvs. hög, låg och 

zero. Eftersom kunden inte har någon involvering, intresse och behov av produkten uppfyller 

dimensionen zero ingen funktion och har eliminerats. 39 

 

Hög involveringsgrad uppstår när kunden upplever hög nivå av uppfattad risk men samtidigt 

har inköpet en stor betydelse för kunden. Förutsatt att attityden och responsen uppfylls från 

grossistens sida kan detta leda till långsiktigt trogna kunder. 40 

 

Låg involveringsgrad tyder på en låg uppfattad risk för kunden vilket innebär en 

informationssökning som är passiv och ofta är begränsad till en intern 

informationssökningsprocess snarare än extern. Det är en process som kräver lite 

information och marknadsföringens funktion behöver här vara kort och upprepande så 

produkten endast finns i åtanke hos kunden. Faktorer som rykte och pris är avgörande för 

framtida köp. 41 

 

Relevans 

För att erhålla kundperspektiv på syftet och till vilken grad respektive kund är involverad i 

grossistens försäljningsprocess är involveringsteorin relevant. Graden av kundens involvering 

                                                       
38 Fill, C Marketing Communications Prentice Hall 3rd edition 2001 sid 150‐153 
39 Fill C, Marketing Communications 156‐160 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
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är av stor betydelse för utvecklingen av relationen mellan grossisten och kunden. Om 

involveringsgraden är hög kan den ge uttryck för stark relation mellan grossisten och 

kunden, men om involveringsgraden är låg kan den uttrycka en svag relation.  

  

3.6 Teoretisk syntes 

Nätverkssynsättet starka eller svaga bindningar och genom dessa medverkar kunden och 

den lilla grossisten till att skapa en ömsesidig interaktionsprocess där de försöker finna olika 

former av samarbete.  

Interaktionsprocessen kan ske på två olika sätt – genom en utvecklingsstrategi, där 

värdestjärnan ger en specifik efterfrågan eller en utbytesstrategi, värdekedjan vilken ger en 

generell efterfrågan. Både utvecklingsstrategin och utbytesstrategin tillämpar samma 

faktorer men på olika sätt. Utvecklingsstrategin kännetecknas av starka bindningar, högt 

kunskapsutbyte, hög involveringsgrad, högt mervärde och hög kvalitet. Utbytesstrategin ger 

istället svaga bindningar,  lågt involveringsgrad, lågt mervärde, lågt kunskapsutbyte och låg 

funktionell kvalitet.  

Utvecklingsstrategin ger en djupare relation med kunden och ett bättre samarbete. 

Utbytesstrategin kan utmynna i en svagare relation med kunden och ger sämre samarbets‐

förutsättningar.  

Utvecklingsstrategin och utbytesstrategin skapar i sin tur mervärde för kunden på olika sätt 

och därmed en långsiktig överlevnad för den lilla grossisten.  

 

Nedanstående schema kan illustrera den teoretiska syntesen mer ingående: 
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Figur 3 Teoretisk syntes    
 

3.7 Teoretisk referensram 

Syftet med den här uppsatsen är att analysera och utvärdera befintliga former av samarbete 

mellan den lilla grossisten och befintliga kunder. 

 
 
Faktorer  Oberoende variabel  Resultat 

1. Bindningar  Starka bindningar 

Svaga bindningar 

Starkare nätverk 

Lösa nätverk 

2. Funktionell kvalitet  Hög funktionell kvalitet  Hög kundnöjdhet 

               
 
 
 
 
                                                      

      Interaktionsprocess 

Värdekedjan‐ 
strategi 

Långsiktig 
överlevnad

     MervärdeLärande 
organisationer 

Involvement 
Theory 

Totalkvalitet

       Nätverk

Värdestjärnan‐ 
strategi 

Generell 
efterfrågan 

Specifik 
efterfrågan Samarbetes‐

former 
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Låg funktionell kvalitet  Låg kundnöjdhet 

3. Kunskapsutbyte  Högt kunskapsutbyte 

Lågt kunskapsutbyte 

Djupare relation 

Ytlig relation 

4. Mervärde  Högt mervärde 

Lågt mervärde 

Hög kundlojalitet 

Låg kundlojalitet 

5. Involvering  Hög involvering 

Låg involvering 

Långsiktig relation 

Kortsiktig relation 

 
 
 
Teorier som ligger till grund för de ovanstående faktorerna är: 

 

1. Nätverksteorin 

2. Totalkvalitet 

3. Lärande organisationer 

4. Mervärde 

5. Involveringsteorin 

 

Ovanstående variabler kan bringa klarhet i huruvida det finns förutsättningar för den lilla grossistens 

långsiktiga överlevnad. 

 
Samtliga bindningar bidrar till att den lilla grossistens nätverk blir starkare. Förutsättningen för detta 

är att bindningarna i sig är starka detta kan konstateras genom att mäta styrkan hos de olika 

bindningarna. Fokus ligger på tekniska, organisatoriska, sociala och ekonomiska bindningar. Varje 

bindning kan ses som ett komplement till andra bindningar istället för att de utesluter varandra tex 

om den tekniska bindningen är svag och den sociala är starkare finns förutsättningar för att 

bindningarna generellt blir starkare.   

 
 

Den funktionella kvaliteten mäts för att se huruvida kunden är nöjd med samarbetet med grossisten. 

Ett samarbete, innebär t.ex. tjänstvillighet i form av trevligt bemötande från grossistens personal, 

kan ge en hög kundnöjdhet.  

 

 Ett högt kunskapsutbyte innebär att relationen med kunden fördjupas vilket ger underlag 

för bättre kunderbjudande. Det förbättrande kunderbjudanden leder i sin tur till att den 

långsiktiga överlevnad för den lilla grossisten stärks. 
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Mervärde undersöks för att se om det finns en samproduktionsprocess mellan grossisten och 

kunden. Om samproduktionsprocessen är välutvecklad kan den ligga till grund för en högre 

kundlojalitet och därigenom kan det skapas en förutsättning för en långsiktig överlevnad. 

 

Graden av involvering mäts för att påvisa i hur stor utsträckning kunderna är engagerade. En hög 

involveringsgrad kan således ge en långsiktig relation mellan kunden och den lilla grossisten.  
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4. Empiri 
I detta avsnitt beskrivs utförligt studieobjekten samt deras syn på relationerna mellan 

grossist och kund.  

4.1 Grossist  

4.1.1 Företagspresentation av Essén Company AB 

Essén Company AB grundades 1962 som ett familjeföretag av Uno Essén. Tanken var att vara 

en väsentlig aktör på marknaden för försäljning av luftkonditioneringsprodukter.  

 

Verksamheten bedrivs huvudsakligen mot den svenska marknaden i form av import 

eftersom ingen tillverkning är förlagd i Sverige. Företaget har sitt säte i Stockholm. 

Utveckling har varit expansiv och omsättningen har på ca 10 år gått från ca 20 miljoner till 30 

miljoner på årsbasis. Idag har företaget tio anställda varav tre tekniker, fyra anställda som 

lagerpersonal, en administrationsansvarig, en ekonomiansvarig samt en VD. Nedan 

presenteras ett organisationsschema: 

 

Figur 4 Organisationsschema Essén Company AB 

 

Essén Company har idag ungefär 20 nyckelkunder som är av större betydelse för företagets 

överlevnad. Bland kunderna finner man bland annat större företag som YIT building system 

och Bravida samt lite mindre installatörer. Essén Company inriktar sig på Business to 

Business och huvudsakligen installatörer som kunder. 
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4.1.2 Empirisk sammanställning 

Essén Companys affärsstrategi är en balansgång mellan kvalitet och pris. Såväl priset som 

kvaliteten är av varierande karaktär. Det finns produkter som är massproducerade men även 

produkter som är specialtillverkade för ändamålet. Essén riktar därmed in sig på olika 

kundsegment. Splitar är massproduktionsorienterade och finns representerade i 

produktmärkesorienterade prisklasser medan t.ex. datakyla finns i mindre utsträckning och 

är av bättre kvalitet. Genom den befintliga kontakten med kunderna erhåller man 

information om vad kundens kund efterfrågar. Det informationsutbyte som sker mellan 

Essén Company och dess kunder sker oftast genom t.ex. mässor och kontakt genom 

leveranser. Essén Company utvecklar affärsstrategin efter den information som man får från 

ovan nämnda kanaler. 

 

Enligt Essén Companys VD sker kunskapsutbyte mellan företaget och kunden på samtliga 

nivåer, men i horisontell riktning. Däremot kan de olika avdelningarna inom företaget 

förmedla information till varandra genom frekvent kommunikationsflöde. Oftast sker detta 

flöde från ledningsnivå till de lägre avdelningarna, men det förekommer även i omvänd 

riktning. 

 

Företaget erbjuder kunden olika kanaler för att kunden ska kunna ge sin respons i olika 

frågor och problemställningar. Aktuella kanaler kan vara t.ex. kontakt via telefon och mail, 

mässor eller i företagets egna lokaler. Det upplevs som positivt från kundens sida att det 

finns flera möjligheter till att framföra kritik, positiv som negativ. Conny Essén upplever att 

kommunikationen och informationsutbytet inte nödvändigtvis leder till större engagemang 

från kunden i utvecklingen av produkt och service. Kunden ser snarare till sig själv som 

objekt istället för att se samarbetet med grossisten som en förutsättning för att åstadkomma 

mervärden. 

 

En förbindelse med en leverantör som visade sig skulle bli långvarig etablerades redan i 

början av verksamheten. Den leverantören heter Airwell. Betydelsen av denna förbindelse 

kan uttryckas genom att Airwell vill öka sina försäljningsvolymer. Essén Company tillgodoser 

det behovet och det finns ett ömsesidigt beroendeförhållande. Såväl Airwells position mot 

Essén Company som tvärtom är av strategisk karaktär. Denna situation skapas av att det är 
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svårt att finna nya marknadskanaler och Airwell under en lång tid ett bra samarbete med 

Essén Company vilket inte vill bryta. 

4.2 Kunder 

4.2.1 Företagspresentation av Klimatkonsult 

Klimatkonsult grundades 1980 av Peter Modin som i dagsläget är ensam ägare av företaget. 

Företagets affärsstrategi är att ge bästa möjliga lösningar till ett så förmånligt pris som 

möjligt. Service är en mycket viktig aspekt och fokus läggs på en kort leveranstid samt 

fortlöpande utbildning av personalen. 

 

Klimatkonsults verksamhet inriktar sig huvudsakligen till Storstockholmsområdet och 

kunderna består bland främst av mindre företag. Dessutom återfinns ett avtalsförhållande 

mellan Klimatkonsult och Pressbyrån som är en större nyckelkund för företaget. Idag har 

företaget 19 anställda varav 13 är montörer och tre ingår ledningen.  

 

4.2.2 Empirisk sammanställning av Klimatkonsult 

En förutsättning för att Klimatkonsult ska kunna uppfylla sina åtaganden mot sina kunder är 

ett bra samarbete med grossisten. Fördelen med mindre grossister är att de större 

grossisterna inte kan tillgodose kundens behov i tid vilket kan leda till en eller flera dagars 

väntetider. Viktiga aspekter är en därmed snabb support, goda leveranstider samt att 

produkterna finns tillgängliga på lager. Enligt Klimatkonsult existerar en acceptabel nivå på 

uppfyllandet av dessa serviceaspekter. Ett undantag kan vara att slutkonsumenten inte 

planerar sina inköp förrän säsongen har infallit för respektive produkt vilket medför att fel 

vara som har kortare installationstid väljs. Leveranstider är dock tillfredsställande och priset 

är visserligen en påverkande faktor men inte avgörande. Det som däremot är av stor vikt är 

att produkterna ska ha en fullgod kvalitet och man Klimatkonsult undviker mindre 

kvalitetsbenägna produkter. Detta innebär att kunden eftersträvar ett samarbete med 

grossister som kan tillhandahålla dessa produkter.  

 

En generell åsikt som framfördes var att äldre produkter har en bättre kvalitet och längre 

livslängd. Produktutvecklingen i denna bransch borde leda till att produkterna simplifieras 

istället för att tillägga fler funktioner. Produktmärken som t.ex. Airwell och Rhoss vars 
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tillverkning är förlagd inom Europa har ett anseende som tillgodoser kundernas behov. 

Sedan en del av Airwells produktion hade flyttats till Israel anser Klimatkonsult att kvaliteten 

har försämrats något. Slutkonsumenten är den som avgör vilket aggregat som ska väljas och 

de väljer oftast det billigaste. Installatören föreslår att det ändå är billigare att 

slutkonsumenten väljer bort produkter med lägre kvalitet som t.ex. är tillverkade i Asien. En 

av anledningarna kan vara att det inte finns några reservdelar tillgängliga hos grossisten.  

 

Kunden anser att priset som grossisten erbjuder inte är avgörande däremot läggs större vikt 

vid ett mer långsiktigt och fördjupat samarbete. Långsiktigt samarbete innebär de kan förlita 

sig på grossistens service och affärsstrategi. Påverkande faktorer i valet av affärsstrategi hos 

grossisten är miljöengagemanget vilket påverkar kundes marknadsandel. 

Samarbete ska även resultera i större kunskapsutbyte genom t.ex. mässor, mer frekventa 

kundbesök, studieresor och bättre prospekt. Kundbesök som sker oftare kan resultera i att 

kunden kan ta del av t.ex. nya produkter på marknaden och få bättre information om 

befintliga produkter. I nuläget sker en regelbunden interaktion mellan lagerpersonal hos 

grossisten och montörer hos kunden. Enligt Peter Modin kan ”alla svara på frågor som berör 

produkterna och deras funktioner”. Interaktionen borde dock utvecklas mer på teknisk och 

ledningsnivå för att fördjupa samarbetet. 

 

“... kylskåpsparallellen där man vill visa om det är rostfritt, ismaskin etc. Man måste tänka 

som slutkonsumenten. Många är dåliga på det här.” – Anser Peter Modin om prospekten. 

 

Prospekten som de flesta grossister tillhandahåller i dagsläget, anser klimatkonsult, 

dessutom att de stöter bort snarare än attrahera potentiella kunder. Åsikten var att 

prospekten innehåller information som är alltför tekniskt, tanken var istället att prospekten 

ska designas så att fokus läggs på produktens utseende. 

 

4.2.3 Företagspresentation av Kylgruppen 

Kylgruppen grundades 1989 av Stefan Håkansson och Per Wretman och Erik Randén är 

företagets VD. Affärsidén är att tillhandahålla slutkonsumenten med en helhetslösning som 

har problemlösande karaktär. Marknaden är lokal och riktar främst in sig mot 
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Storstockholmsområdet. Omsättningen ligger idag på 70 miljoner och företaget har 28 

anställda. Företaget har en gruppindelad arbetsorganisation där varje grupp har sin 

respektive projektledare. Av sammanlagt 28 anställda har nio serviceteknisk kompetens och 

sex anställda är VVS‐installatörer resterande personal är ansvariga för montage och 

administration.  

 

4.2.4 Empirisk sammanställning av Kylgruppen 

Kylgruppens inköp av produkter riktar in sig på ledande produktmärken. En förutsättning för 

att dessa produkter ska fungera korrekt är att grossisten tillhandahåller reservdelar, 

maskiner, snabb support, bra lager och bra dokumentation. Enligt Kylgruppen fungerar 

samarbetet med grossisten på en tillfredsställande nivå. Generellt för branschen riktar 

Kylgruppen viss kritik avseende de rådande garantiregler vars ansvar företaget anser borde 

delas i större utsträckning med grossisten.  

 

”Alla grossister tar inte sitt fulla ansvar. För att man ska kunna driva en tekniker idag så är 

det otroligt stora kostnader förbundet med det så vår internlast på tekniker är skyhög och de 

kostnader som man får ersättning från t.ex. Essén Company täcker inte alls. Det äter upp alla 

vinster. Det man kan önska är att som JO‐vent har med deras grossister är att de kommer ut 

och fixar.” 

 

Anledningen till att kunden anser att ansvaret ska delas är för att minska internlasten som 

ofta resulterar i högre priser för slutkonsumenten samt att marginalerna blir lägre för 

företaget. Ett förslag från Kylgruppen var att grossisten gärna får medverka vid 

garantirelaterade förfaranden som t.ex. reparationer och ominstallationer.  

 

De produkter som Kylgruppen vidareförmedlar till sina kunder ska innebära garantier, 

välgjord dokumentation och helst vara tystare. Produkterna ska hålla högre kvalitetsnivå 

vilket betyder att priset inte är utslagsgivande i valet av produkter eller grossist. Det som 

däremot påverkar prisutvecklingen är främst yttre förutsättningar så som kopparpriset och 

finanskriser, men det påverkar inte relationen med grossisten i någon större utsträckning.  

Kylgruppen anser att dokumentationen som grossisten ställer till förfogande är en Akilles häl 

eftersom de skisser och el‐schema som de erhåller behöver ändras.  
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”Förbättras dokumentationen radikalt hos Essén så kommer inköpen öka” – Anser Christer 

Wetell  

 

En bättre strukturerad dokumentation indikerar starkt att inköpen från grossisten skulle öka 

avsevärt. I övrigt upplevs servicen och responsen som ges från grossisten som bra. 

 

Kylgruppen lägger större vikt vid att produkten uppfyller de krav som kunden ställer på 

tystheten snarare än priset. Wetell menar att valet av grossist beror på produkten. Kunden 

ger större utrymme för högre priser förutsatt att produkten uppfyller den kvaliteten som 

kunden eftersträvar. T.ex. så uppfyller inte grossistens luftkylda aggregat den standard som 

nämns ovan. Eftertraktade produkter är återigen Airwell och Rhoss samt Stulz som är 

aktuella inom datakyla. Få tag på reservdelar kan vara ett problem i branschen, men det har 

aldrig varit något problem med Essén Company vilket är en anledning till valet av 

produktmärke. 

 

Kunden föredrar att behålla långsiktig relation till befintliga och väl inarbetade 

produktmärken. Orsaken är tidsaspekten vilket besparar Kylgruppen ekonomiskt med andra 

ord så tar det en avsevärd längre tid att lära in sig på helt nya produktmärken som kunden 

som för grossisten. 

 

En faktor som kan komma att bidra till beslutet om val av grossist är att endast sälja 

produkter till den part som har rätt kompetens för att kunna installera produkterna på ett 

korrekt sätt. Nedanstående citat kan belysa problematiken ytterligare. 

 

”Man kan hamna i en ganska tråkig sits, i och med att vad jag har förstått, säljer Essén till 

många, inte bara kylföretag utan de säljer till alla som vill köpa. En snickare har lika mycket 

rabatt hos Essén som jag. Vi har satt upp grejer som kunder själva har handlat som inte är 

kylföretag som kommer från Essén. Då hamnar man inte i någon rättvis konkurrenssituation. 

Man slåss mot byggföretag som man själv i branschen och man har samma villkor.” 

 

Kylgruppen i egenskap av nyckelkund upplever samtidigt att de rabattnivåer som grossisten 

erbjuder t.ex. snickare eller andra företag som saknar långsiktig installationserfarenhet ligger 
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i samma nivå som den rabatt Kylgruppen får. Detta leder till att konkurrensförutsättningarna 

inte upplevs som rättvisa. Idag finns inte några bindande avtal. Det som ligger närmst är de 

rabatter som grossisten ger. Det finns även jouravtal där man binder grossisten att bistå med 

det som kan behövas för att underhålla produkten på korrekt sätt. 

 

För att dela med sig av den kompetens som grossisten kan erbjuda håller Kylgruppen 

seminarieeftermiddagar en gång i veckan där bland annat grossister kan presentera nya 

produkter och lösningar. Kunden är även öppen för kortare presentationer utöver de 

ordinarie seminarierna. En rådande mening är att det skulle finnas en god uppslutning och 

gehör för den formen av kunskaps‐ och informationsutbyte. I dagsläget anser Kylgruppen att 

det brister i denna del av samarbete med grossisten. Bättre rutiner vad gäller distribution av 

informationsmaterial som t.ex. uppdatering av kataloger och prislistor efterfrågades. 

Däremot fungerar kommunikationen på en acceptabel nivå när kunden tar kontakt med 

grossisten gällande t.ex. orderbekräftelser. Sättet på vilket kommunikationen sker mellan 

grossisten och Kylgruppen kan beskrivas genom följande citat från Wetell: 

 

”Den som är bäst lämpad för frågan får frågan.” 

 

Väldigt viktigt för Kylgruppen som kund är att bygga en långsiktig relation med grossisten av 

den anledningen att kunden t.ex. vill veta var man vänder sig för att införskaffa en specifik 

reservdel eller erhålla kunskap om produkten och hur den installeras.  

 

”Kunskap om produkten är viktig så långa förhållande är av stor vikt.”  

– Enligt Christer Wetell 

 

Detta samarbete kan fördjupas ytterligare med hjälp av uppvaktningar som t.ex. 

hockeytillställningar eller middagar. 
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5 Analys 

I det här avsnittet analyseras den insamlade empirin som har återgetts i föregående kapitel 

som utgörs av intervjuer med grossisten och dess kunder. Analysen betraktar och 

strukturerar empirin utifrån de faktorer som beskrivits i den teoretiska referensramen.   

5.1 Mervärde 

5.1.1 Grossist 

Värdestjärnan förutsätter enligt Normann att samproduktionsprocessen och beaktandet av 

kundens egna kreativa förmåga och kunnande ska kunna skapa utrymme för ett utvidgat 

kunderbjudande. Conny Essén ser Essén Companys engagemang som konstruktivt men inte 

tillräckligt. De olika kommunikationskanalerna som erbjuds för kunden innebär ett större 

steg mot en samproduceringsprocess. Conny Essén anser att Essén Company tar initiativ till 

att skapa kanaler för kundengagemang dock leder inte kommunikationen till automatiskt 

större engagemang från kunden. Kunden ser snarare sig själv som separat objekt istället för 

att se samarbetet med grossisten som grundläggande för att skapa mervärde. 

5.1.2 Kunder 

Klimatkonsult ser ett bra samarbete med grossisten och därmed Essén Company som ett 

villkor för att i sin tur kunna tillmötesgå sina kunders behov. Viktiga aspekter i detta 

samarbete är en snabb support, snabba leveranstider och att produkterna finns på lager. 

Detta återfinns hos grossisten på en acceptabel nivå. Det finns ett utrymme för att 

samarbetet både kan fördjupas och breddas men det fungerar ändå korrekt. Detta belyser 

dock avsaknaden av utvecklingsprocess och beskriver en utbytessituation. 

 

Kylgruppen har ett annat infall avseende samproduktionsprocessen nämligen att 

ansvarstagande skulle förskjutas i större utsträckning på grossisten. Avsikten med detta 

skulle vara att avlasta kunden från kostnader som kan reduceras genom större bidrag från 

grossisten. Detta bidrag skulle generera bättre samproduktion genom att t.ex. grossisten 

åker ut och utför installationen tillsammans med installatören. Kylgruppen ser mer 

nyanserat på förhållandet till grossisten trots att betoningen riktas in på 

värdekedjeperspektiv.  
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5.1.3 Sammanfattning mervärde 

Samproducerande processer finns inte representerade i större utsträckning i dagsläget. 

Visserligen finns utrymme för att gemensamma processer utvecklas mellan kunden och 

grossisten än att till störst del omfatta idel handel mellan installatören och grossisten.  

Eftersom det inte finns någon större samproduktion i nuläget mellan grossisten och kunden 

kan man inte heller lyfta fram värdeförhöjande processer.  

5.2 Funktionell kvalitet 

5.2.1 Grossist 

Essén Companys affärsstrategi är en balansgång mellan kvalitet och pris. Teknisk som 

funktionell kvalitet är viktiga utgångspunkter för att grossisten skall ge kunden ett komplett 

kunderbjudande. Esséns kvalitetsbegrepp är myntat främst i den tekniska definitionen av 

kvalitet. Den är produktrelaterad och inbegriper massproducerade som specifikt utformade 

produkter för att kunna besvara en mer nyanserad efterfrågan som finns på kvalitet på 

marknaden. 

 

Genom att Essén Company erbjuder kunden olika kommunikationskanaler och möjligheten 

till kritik upplevs som positivt från kunden framlyfts den funktionella kvaliteten som en viktig 

faktor i grossistens arbete mot sina kunder.  

 
5.2.2 Kunder 
 
Service är en mycket viktig aspekt för Klimatkonsult och fokus läggs på en kort leveranstid 

samt fortlöpande utbildning av personalen. Viktiga kvalitetsaspekter funktionellt är snabb 

support, goda leveranstider samt produkter som är tillgängliga på lager. Fördelen med 

mindre grossister är att de större grossisterna inte kan tillgodose kundens behov i tid vilket 

kan leda till en eller flera dagars väntetider. 

 

Enligt Peter Modin existerar redan idag en acceptabel nivå på uppfyllandet av dessa 

serviceaspekter. Med avseende på den tekniska kvaliteten lägger Klimatkonsult stor vikt vid 

att produkterna ska vara av fullgod kvalitet och undviker därför mindre kvalitetsbenägna 

produkter. Generellt anses det att äldre produkter och märken som huvudsakligen har sin 
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tillverkning inom t.ex. Europa, bland annat Airwell och Rhoss har ett högre anseende. Sedan 

tillverkningen av Airwell har flyttats till Israel ser klimatkonsult en försämring av den tekniska 

kvaliteten. 

 

Även Kylgruppens produkter riktar in sig på ledande produktmärken, men det är främst den 

funktionella kvaliteten som är av väsentlig betydelse. Anledningen till denna inställning är att 

grossisten med avseende på dessa produkter kan fullgöra tillhandahållande av reservdelar 

och ge snabb support. Servicen och responsen som ges från grossisten upplevs 

huvudsakligen som bra.  

 

Betoningen för den tekniska kvaliteten läggs på de produkter som vidareförmedlas från 

Kylgruppen till slutkonsumenten ska innebära garantier, välgjord dokumentation och helst 

vara tystare. Enligt Wetell beror valet av grossisten på produktkvaliteten snarare än priset. 

De produktmärken som grossisten tillhandahåller bland annat Stulz ses från Kylgruppen som 

produkter med en högre kvalitet. 

 

5.2.3 Sammanfattning funktionell kvalitet 

Det finns en tydlig överensstämmelse mellan kunderna och grossisten beträffande 

upplevelsen av den totala kvaliteten. Såväl Klimatkonsult som Kylgruppen anser att 

grossisten är tillgänglig och tjänstvillig och tycks ligga på en ganska hög nivå med avseende 

på den snabba supporten och öppettider. 

 

För att kunna upprätthålla tillförlitligheten finns utrymme för förbättringar. Kylgruppen såg 

dokumentationen och de el‐scheman som erhålles behöver förbättras avsevärt. 

Huvudsakligen ligger dock tillförlitligheten på en hög nivå tack vare den goda förhållningen 

till överenskommen tidpunkt. 

 

Tryggheten är en variabel som kan anses som relativt låg pga. främst Kylgruppen riktar viss 

kritik avseende de rådande garantireglerna vars ansvar företaget tycker ska delas i större 

utsträckning med grossist alternativt tillverkaren. Kunden ställer sig kritisk till garantireglerna 

med avseende på hela branschen och inte endast mot enskilda grossister. 
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Det finns uttryck för att TQM och därigenom viljan att förstå och lära känna kunden finns 

närvarande hos grossisten. Benägenheten att tillgodose kunden och i synnerhet 

stamkunders specifika behov finns genomgående i grossistens arbete. Det som återstår att 

arbeta fram är mer gynnsamma trygghetsavtal som t.ex. förbättrade garantiregler. 

5.3 Kunskapsutbyte 

5.3.1 Grossist 

Affärsstrategin utvecklas utefter den information som sker genom t.ex. mässor och kontakt 

vid leveranstillfällen. Informationsutbytet mellan kund och grossist sker på alla nivåer men i 

horisontell riktning. Den interna kommunikationen tycks vara av större vikt för grossisten 

eftersom kommunikationsflödet är frekvent inom ramen för grossistens organisation. 

Informationsflödet hos grossisten sker således inte endast från ledningsnivå och nedåt utan 

sker även från ”marknivå” och uppåt. Visserligen erbjuder grossisten flera kanaler för 

kommunikation, men Conny Essén upplever att kommunikation‐ och informationsutbytet 

inte leder till större engagemang från kunden i de olika utvecklingsprocesserna. 

5.3.2 Kunder 

Samarbetet ska enligt Klimatkonsult resultera i större kunskapsutbyte genom t.ex. mässor, 

mer frekventa kundbesök, studieresor och bättre prospekt. Frekventa kundbesök kan 

resultera i att kunden kan ta del av nya produkter på marknaden och få bättre information 

om befintliga produkter. I nuläget sker en regelbunden interaktion på marknivån men enligt 

Peter Modin återstår en del arbete för att interaktionen ska bli bättre på teknisk och 

ledningsnivå.  

 

Ytterligare förbättringsarbete föreligger i att göra prospekten mer attraktiva där grossisten 

ska försöka tänka som slutkonsumenten genom t.ex. bilder där det på ett överskådligt sett 

går att få en uppfattning om produktens utseende och funktion.  

 

Informationsutbytet sker kontinuerligt, men för att kunna ta del av denna kompetens som 

grossisten tillhandahåller föreslår Kylgrupper de seminarietillfällen som de själva anordnar. 

Vid dessa kan grossisten få möjlighet att presentera nya produkter och lösningar. Kylgruppen 

är även öppen för kortare presentationer utöver de ordinarie seminarierna. Kunden anser 
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att responsen kan bli stor för denna typ av informationsutbyte. I dagsläget ser Christer 

Wetell brister i denna del av kunskapsutbytet och dessutom ser kunden fram emot bättre 

och mer frekventa informationsmaterial som t.ex. prislistor. Däremot fungerar 

kommunikationen på en acceptabel nivå eftersom ”Den som är bäst lämpad för frågan får 

frågan”.  

5.3.3 Sammanfattning kunskapsutbyte 

Delade meningar råder mellan grossisten och kunderna då grossisten anser att tillräckligt 

informationsutbyte sker tack vare mässtillfällen samt den kontakt som sker vid 

inköpstillfällen. Kunderna anser dock att dessa tillfällen inte är tillräckliga utan ser att det 

brister främst i det tekniska kunskapsutbytet. Kylgruppen anser att en avsevärd förbättring 

borde göras med avseende på produktspecifika dokumentationer och el‐scheman. Brister 

sågs även från Klimatkonsult gällande prospekten och dess innehåll och utformning.  

Conny Essén ser snarare att det inte finns större engagemang från kunderna för att kunna 

utveckla dokumentationen på ett för kunden tillfredställande sätt.  

 

Informationsutbytet kan ske i flertalet former som t.ex. studieresor och seminarietillfällen. 

Ett förslag från Klimatkonsult var att grossisten kunde anordna studieresor till Italien eller 

Frankrike. För att involvera kunden i kunskapsutbytet föreslogs även att interaktionen bör 

utvecklas i större utsträckning på ledning och teknisk nivå. Seminarietillfällena kan ge enligt 

Kylgruppen ge en bra feedback genom att det skulle ge en god uppslutning och engagera 

kundens personal i större utsträckning för att lära sig om nya produkter och dess funktion. 

Kunskapsutbytet trots framhållna brister resulterar inte nödvändigtvis större engagemang 

från kunden, men vidhåller ändå en acceptabel nivå för att grossisten ska kunna ta till sig 

kundens kunskap och vice versa. Det återstår visserligen åtaganden för att förbättra 

informationsmaterial och mer frekventa kundkontakter. 

5.4 Bindningar 

5.4.1 Grossist 

Essén Company har knutit unika strategiska förbindelser med tillverkare och installatörer. 

Genom att lägga tyngden på den långvariga förbindelsen med Airwell har Essén Company 

tagit en nyckelposition mot tillverkaren i grossistens nätverkskonstellation. Eftersom 
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installatörerna efterfrågar Airwell som differentierade produkter så understryks grossistens 

specifika utbud som ett resultat av det långsiktiga samarbetet med Airwell. Essén Company 

har även försökt bygga långsiktiga relationer med sina kunder genom att begränsa sig till 

Business to Business och ca ett tjugotal nyckelkunder.  

 

Conny Essén anser att kunden ser sig själv som ett objekt istället för att lägga vikten vid 

samarbetet. Detta kan tyckas motsägelsefullt eftersom både Essén Company och kunderna 

uttrycker generellt att långsiktigt samarbete är av stor betydelse för samtliga aktörer. 

 

5.4.2 Kunder 

Ett bra samarbete med grossisten är en förutsättning för att Klimatkonsult ska kunna 

uppfylla sina åtaganden mot sina egna kunder. Klimatkonsult ser en bättre 

utvecklingspotential av relationen med en mindre grossist eftersom det upplevs som lättare 

att bygga upp ett samarbete med mindre aktörer på inköpssidan. Informations‐ och 

kunskapsutbytet mellan Essén Company och Klimatkonsult mellan t.ex. lagerpersonal och 

montörer ligger redan idag på en tillfredställande nivå. Om interaktionen utvecklas i större 

grad på teknisk och ledningsnivå skulle, enligt Peter Modin, grossisten och Klimatkonsult 

kunna komma ännu närmare varandra. Eftersom Klimatkonsult huvudsakligen inriktar sig till 

Storstockholmsområdet understryks behovet av ett samarbete på lång sikt med en grossist 

som finns inom samma geografiska område. 

 

Kylgruppen föredrar att behålla långsiktiga förhållanden till befintliga och väl inarbetade 

produktmärken. Anledningen till detta är att kunden ser ekonomiska vinster genom att 

bygga ett långsiktigt kunskapsförhållande med grossisten. Kunskapsutbytet som sker i denna 

interaktionsprocess besparar kunden en avsevärd tid eftersom kunden inte behöver lära sig 

nya produktmärken och deras funktioner.  

 

En annan faktor som bidrar till valet av grossist faller på produktmärket på det sättet att en 

grossist har en specifik och unik kompetens för det givna produktmärket. 

 

Kylgruppens önskemål är att grossisten I första hand ska fördjupa sitt samarbete med de 

aktörer som har rätt kompetens för att kunna installera produkterna på ett korrekt sätt. I 
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dagsläget finns inte några bindande avtal mellan grossisten och nyckelkunderna, men det 

som ligger närmst är de överenskomna rabattnivåerna. Kylgruppen rikta kritik mot att Essén 

Company inte ger särskilda fördelar i samband med att samma rabatt nivåer ges till 

konkurrenter som inte har den behörighet som berör detta kompetensområde. Kunden vill 

betona vikten av att grossisten borde knyta till sig de kunder som kan ha stor betydelse 

istället för engångsköpare och hitta mekanismer för att långsiktigt behålla sina nyckelkunder. 

 

5.4.3 Sammanfattning bindningar 

Det finns uttryckt önskemål från både grossisten och kunden om att bistå med tekniska 

bindningar genom t.ex. teknisk informationsutbyte. Grossisten kan bidra med förbättrad 

information beträffande dokumentation, förklaringar och ritningar för att underlätta 

installationerna. De tekniska bindningarna kan vara viktiga för relationen mellan grossisten 

och kunden eftersom de kan bidra till att grossisten genom sin position kan effektivare 

vidareförmedla sina önskemål till tillverkaren om hur ett aggregat ska vara utformat och 

vilka funktioner som ska finnas. 

 

Så väl klimatkonsult som kylgruppen anser att det är tillfredsställande kontakt mellan både 

lagerpersonal och montörer samt mellan de administrativa enheterna. Betoningen lades på 

att leveranserna fungerade väl. Genom att anpassa rutinerna inom samtliga administrativa 

områden och få t.ex. snabbare respons från kunden kan bidra till att grossisten i ännu större 

utsträckning kan förbättra leveranstiden och få fram rätt produkt på rätt plats vid rätt 

tidpunkt. 

 

Det ömsesidiga kunskapsutbytet är en svag länk mellan Essén Company och båda kunderna. 

Samarbetet anser klimatkonsult ska resultera i större kunskapsutbyte genom t.ex. mässor 

och mer frekventa kundbesök samt bättre utformning på prospekten. Genom att Essén 

Company förmedlar information om nya lösningar och produkter samtidigt som Essén 

Company erhåller kunskap genom att installatören upptäcker de fel och brister som kan 

uppstå vid installationsfasen. 

 

De sociala bindningarna upprätthålls starkast mellan de anställda inom företagen. Nära 

relationer uppträder oftast på marknivå, eftersom dessa sker mer frekvent och med jämna 
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mellanrum. Denna typ av bindningar är inte så starka på ledningsnivå eller mellan bland 

teknisk personal mellan aktörerna. Informellt utbyte sker kontinuerligt på marknivå vilket 

kan vara av vikt eftersom kommunikationen inom själva organisationerna är bra.  

 

Bindande kontrakt existerar inte mellan aktörerna. Däremot finns det muntlig 

överenskommelse gällande rabatter och priser, ett undantag kan vara garantier som kanske 

inte kan ses som direkta avtal, men finns i skriftlig form. Vidare kan det förekomma 

bindningar i form av t.ex. inköp av reservdelar till de märken som endast grossisten 

tillhandahåller vilket kan vara till ekonomisk vinning för grossisten. 

 

5.5 Involvering 

5.5.1 Grossist 

Conny Essén upplever att något större engagemang från kunden i utvecklingen av produkt 

och service inte existerar. Utbudet består av både höginvolverande och låginvolverande 

produkter vilket ger utrymme för både högt och lågt engagemang. Med tanke på att 

grossisten huvudsakligen arbetar mot installatörer som kunder finns det större respons och 

bättre plats för engagemang eftersom det är huvudsakligen höginvolverade produkter som 

säljs. Anledningen till att produkterna är höginvolverande är att man skapar ett 

beroendeliknande förhållande genom att visa produktmärken är specifika för Essén 

Company. Detta förhållande beror t.ex. på reservdelar samt oviljan att lära in sig på nya 

produktmärken eftersom de befintliga upprätthåller en god funktionsstandard. 

 

Vissa mindre installatörer kan dock komma att efterfråga produkter med lägre 

involveringsgrad eftersom de produkterna ligger relativt lågt i pris. Dessa installatörer väljer 

själva att inte upprätthålla eller bygga ett djupare samarbete med grossisten. 

5.5.2 Kunder 

Klimatkonsult hävdar att slutkonsumenten oftast väljer det billigaste alternativet. Det är en 

inställning som Klimatkonsult helst vill ändra på eftersom låginvolverande alternativ från 

t.ex. Asien kan medföra en kortare livslängd och större svårigheter att få tag på reservdelar. 

Deras inställning är att höginvolverande produkter är att föredra eftersom de har en bättre 

kvalitet. 
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Även Kylgruppen föredrar generellt en högre nivå på produkterna vilket tyder på att aktören 

har en högre involveringsgrad. Kylgruppen är mer profilerat för att inhandla produkter med 

högre involveringsgrad. Kunden föredrar högre priser men på det villkoret att kvaliteten 

uppfyller de önskemål som slutkonsumenten efterfrågar. Höginvolverade produkter 

genererar färre problem med att införskaffa reservdelar vilket medför att kunden upplever 

ett högre engagemang genom att köpa dessa. 

 

5.5.3 Sammanfattning involvering 

Det kan understrykas att nyckelkunderna är kunder som är höginvolverande I deras 

inköpsbeteende. Eftersom både kylgruppen och Klimatkonsult föredrar produkter som har 

bättre kvalitet så kan man bilda en uppfattning om att priset inte är avgörande och bekräftar 

att involveringsgraden bland nyckelkunderna är ganska hög. Slutkonsumenterna samt de 

mindre installatörerna tycks anta ett mindre seriös hållning vilket leder till att se deras 

involveringsgrad som ganska låg. 
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6 Resultat 

I detta avsnitt förs med hjälp av analysen ett resonemang utifrån uppsatsens syfte. 

   
Syftet med den här uppsatsen är att analysera och utvärdera befintliga former av samarbete 

mellan den lilla grossisten och befintliga kunder. 

 

Förhållandet mellan grossisten och kunderna visar på att ett värdekedjetänkande finns kvar i 

sättet att interagera. Samarbetet präglas inte av någon samproduktion i någon större 

utsträckning eftersom samtliga aktörer tycks arbeta efter sina egna rutiner. Uppdelningen 

mellan de olika leden dvs. tillverkare, grossist, kund och slutkonsument är fortfarande tydliga 

och mönstret är input/output‐system.   

 

Huvudsakligen befinner sig nyckelkundernas inköpsbeteende på ett höginvolverande 

stadium. Såväl Klimatkonsult som Kylgruppen föredrar produkter med högre kvalitet och 

generellt högre priser. Det är snarare slutkonsumenten som avgör produktvalet vilket oftast 

ger en något lägre involveringsgrad. Produktvalet ger dock inte en alltför låg involveringsgrad 

eftersom kunderna försöka påverka slutkonsumenten att välja mer höginvolverade 

produkter. 

 

Den strikta uppdelningen mellan de olika leden har inte heller resulterat i något större 

kunskapsutbyte. Det finns stora brister i t.ex. det tekniska kunskapsutbytet och antalet 

informationsmöten.  

 

Kunden upplever viss avsaknad av feedback med avseende på teknisk och ledningsnivå inom 

ramen för kunskapsutbytet. Den generellt låga utbytesnivån av kunskap och information 

mellan aktörerna genererar mindre engagemang.  

 

Eftersom kunskapsutbytet inte upprätthåller en hög nivå är utfallet att de tekniska 

bindningarna inte är tillräckligt starka. Relationerna mellan de anställda är starka tack vare 

den kontinuerliga kontakten mellan montörer och lagerpersonal, vilket fördjupar de sociala 

bindningarna trots att de banden inte är så starka på högre nivåer. De sociala bindningarna 
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förstärks av ekonomiska bindningar eftersom grossisten kan tillhandahålla resurser som t.ex. 

reservdelar vid önskvärd tid, plats och pris. 

 

Viljan att tillgodose kundens specifika behov uttrycks genom att den funktionella kvalitetens 

egenskaper som t.ex. tillgängligheten och tjänstvilligheten genom att grossisten får en bra 

respons från kunderna. Ett undantag är dock tryggheten eftersom kunderna anser att 

grossisten ska samarbeta med tillverkarna i riktning mot att förbättra de nuvarande 

garantireglerna. 

 

7 Slutsatser & diskussion 
Genom nedanstående slutsatser och diskussion för författarna ett resonemang som har för 

avsikt att besvara uppsatsens problemformulering. 

 
 
Problemformulering: Vilka befintliga samarbetsformer lämpar sig för att ett litet 

grossistföretag ska kunna överleva på lång sikt?  

 

Grossistens roll, vilket framgår från bakgrunden, ifrågasätts och försvagas genom 

globalisering, ökad e‐handel, uppköp och sammanslagningar mellan inhemska och utländska 

konkurrenter.  

 

För att kunna förbättra sin situation på en marknad med förändrade förutsättningar visar 

resultatet att det finns utrymme för grossisten att utnyttja olika samarbetsformer. Den lilla 

grossisten bör i första hand förbättra sitt värdetänkande och skapa förutsättningar för att 

länka ihop tillverkarens och kundens produktionsprocess. Detta görs med hjälp av att 

grossisten tar till sig, bearbetar och realiserar information från kunden som vidareförmedlas 

till tillverkaren. Informationen från tillverkaren till kunden samt slutkonsumenten kan 

utformas så att den blir mer överskådlig, enklare att förstå och mer innehållsrik.  

 

Genom ett närmare samarbete med kunden kan grossisten korrigera bristerna i 

kunskapsutbytet samt vidta åtgärder som kan öka förståelsen och engagemanget hos 

slutkonsumenten för höginvolverande produkter. Dessa åtgärder kan innebära att ett 
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samarbete mellan kunden och grossisten för att tillsammans utforma olika strategier för att 

kunna påverka slutkonsumenten. Denna påverkan torde utmynna i att slutkonsumenten 

uppnår en högre grad av involvering såväl med avseende på produkten i sig men även på 

informationssökning. 

 

Det verktyg som kan användas för att uppnå en högre involveringsgrad från 

slutkonsumenten från grossistens sida är att förbättra de tekniska bindnigarna, dvs. flödet av 

den specifika produktinformationen mellan tillverkaren och kunden samt slutkonsumenten. 

Den tekniska bindningen förutsätter även att den tekniska kvaliteten upprätthåller en för 

kunden tillfredställande nivå.  

 

Den sociala bindningen torde förstärkas på ledning och teknisk nivå genom olika 

interaktionsformer. Som en dimension i den sociala bindningens innehåll kan den lilla 

grossisten upprätthålla en hög funktionell kvalitet. Dessa bindningar ska ge utrymme för 

skapande av starkare ekonomiska bindningar eftersom det då blir enklare att identifiera sina 

nyckelkunder och därigenom hjälpa grossisten att t.ex. fördela rabatterna på ett mer rättvist 

sätt. 

 

På detta vis skapar grossisten och kunden förutsättningar för nätverksbildning och utformar 

en samarbetsstrategi där slutkonsumenten i egenskap av kundens kund kan engagera sig i 

större utsträckning.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Intervjufrågor grossist (Essen Company): 

1. Vilket är ert TB? Per enhet? 

2. Vilket är er omsättning?  

3. Antal nyckelkunder? 

4. Teknisk info respons från kund? 

5. Till vilken grad är kunden engagerad och till vilken grad påverkar det valet av inköp? 

6. Påverkar kunden och på vilket sätt? Valet av framtida affärsstrategi? Klimat, pris etc. 

7. På vilka nivåer sker infoutbytet mellan grossisten och kunderna? Vilken sorts info går 

ut till vilken nivå? 

8. Hur sker samarbete mellan kunder och grossisten och på vilken nivå? 

9. Finns det några hot på marknaden? 

10. Vad finns det för möjligheter? 

11. Finns det någon möjlighet till att bredda sig? 

12. Hur ser konkurrensen ut på marknaden? 

13. Finns det några utländska aktörer? 

14. Finns det några nya regelverk som kan vara till fördel eller nackdel för verksamheten? 

15. Vilka slutkonsumenter riktar ni främst in er på?  

 

 

Bilaga 2 Intervjufrågor kunder (Klimatkonsult och Kylgruppen):  

1. Hur ser ni på grossistens roll i nätverket och samarbetet? 

2. Vilka åtgärder ska grossisten vidta för att förbättra relationen? 

3. På vilken nivå tycker ni att samarbetet ska utvecklas? 

4. Hur tycker ni att grossisten kan förbättra kunskapsutbytet med er som kunder? 

5. Hur tycker ni att grossisten kan förbättra kvaliteten? Teknisk? Produkt? Funktionell? 

Service? 

6. Är fördjupat samarbete med grossisten av vikt för er? 

7. Är samarbetet på lång sikt med grossisten av stor vikt? 

8. Vilken grad anser ni att priset har i val av grossist? 
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9. Påverkar affärsstrategin hos grossisten utvecklingen av er marknadsandel? 

10. Hur upplever ni respektive produktmärke? 

 

 

Bilaga 3 Begreppsdefinitioner 

Prospekt 

Prospekt eller broschyr är ett reklamblad som är påkostade och innehåller reklam om bl.a. 

tjänster och produkter. 

 

Splitar 

En typ av luftkonditioneringsaggregat där man har en ute och en innedel. Den produkten 

lämpar sig för små ytor som exempelvis arbetsrum eller sovrum. 

 

Datakyla 

I t.ex. datarum eller mässhallar ställs ofta höga krav på att ha en konstant temperatur och 

datakyla är då en perfekt produkt för det ändamålet. Ett datakylaggregat har betydligt mer 

avancerade funktioner är t.ex. en split. 

 

 


