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ABSTRACT 

Title – Distribution Channels in Change – A Qualitative Study About How Direct 

Distribution Might Affect Relationships Between Producers and Retailers in the Market 

of Swedish Sporting Goods.  

Level – Bachelor Thesis, 15 Credits 

Author – Magnus Hallin 

Supervisor – Joachim Timlon and Martin Amsteus 

Date – June 2014 

Purpose - The purpose of this study is to assess how the relationship between producers 

and retailers within the market of Swedish sporting goods, most likely are affected by 

producers’ choice to sell directly to end consumers, as well as what the consequences 

might be. 

Methodology – Since the area is relatively unexplored, and the purpose and research 

questions are relatively exploratory,  a qualitative research approach was chosen. To 

assess how relationships between producers and retailers most likely are affected by 

producers direct distribution channels, interviews were held with selected producers and 

retailers within the Swedish market for sporting goods. Both telephone interviews and 

e-mail interviews were used, and were held in accordance  with wishes and agreements 

with the informants. The informants were chosen using purpose selection and were 

based on the authors knowledge in the field. To evaluate what the consequences might 

be, the empirics were systematically evaluated against a theoretic background. 

Conclusions – Relationships between producers and retailers within the Swedish 

market for sporting goods are, based on the empirics of this study, more likely to be 

negatively affected than positively affected by the producers’ choice to sell directly to 

end consumers. A possible consequence might be that retailers redirects their purchase 

decisions towards another, equivalent, producer. 

Keywords – Distribution channels, direct distribution, B2B-relationships, Swedish 

market for sporting goods. 

 

 

 

 

 

 



 
 

SAMMANFATTNING 

Titel – Distributionskanaler i Förändring: En Kvalitativ Studie om Hur 

Direktdistribution Kan Påverka Relationer Mellan Producenter och Detaljister i den 

Svenska Sportbranschen. 

Kurs –Kandidatuppsats, 15 Högskolepoäng 

Författare – Magnus Hallin 

Handledare – Joachim Timlon och Martin Amsteus 

Datum – Juni 2014 

Syfte - Studiens syfte är att undersöka hur relationen mellan producenter och detaljister 

inom den svenska sportbranschen sannolikt påverkas av producenters val att sälja direkt 

till slutkonsument samt vad som kan bli konsekvenserna av detta.  

Metod - En kvalitativ forskningsansats valdes eftersom området är relativt outforskat 

samt eftersom syftet tillsammans med forskningsfrågorna är relativt explorativa. För att 

undersöka hur relationer mellan producenter och detaljister påverkas av producenters 

direktdistributionskanaler så gjordes intervjuer med utvalda producenter och detaljister. 

Både telefonintervjuer och e-mailintervjuer användes, och utfördes efter önskningar och 

överenskommelser med respondenterna. En urvalsmetod som ligger under kategorin 

icke-sannolikhetsurval har använts i den här studien, nämligen ändamålsenligt urval, 

som baserades på författarens förkunskaper inom området. För att utvärdera vad 

konsekvenserna skulle kunna bli så utvärderades empirin systematiskt mot en teoretisk 

bakgrund. 

Slutsats – Relationer mellan producenter och detaljister inom den svenska 

sportbranschen påverkas, baserat på den presenterade empirin, sannolikt mer negativt än 

positivt av producenters val att bedriva direktdistribution. En möjlig konsekvens av 

detta är att detaljister lägger om inköpsval mot en annan, likvärdig producent. 

Nyckelord – Distributionskanaler, direktdistribution, B2B-relationer, svenska 

sportbranschen.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ORDFÖRKLARING 

B2B – Business-to-business, ofta en relation mellan två aktörer. Inom B2B så är 

”kunden” en annan firma. 

Detaljist – Butik, fysisk eller nätbaserad, som bedriver handel. Oftast med flera olika 

varumärken och inom flera olika idrottsområden. Kan ses som en mellanhand. 

Direktdistribution – Då en producent säljer direkt till slutkonsument utan att varorna 

passerar några mellanhänder. 

Distributionskedja – De aktörer som agerar för att få en produkt från ett tillverkande 

företag till en slutkonsument bildar en distributionskedja.  

Grossist – En mellanhand som ofta säljer större varupartier till detaljister. 

Konceptbutik – Butik som drivs av ägarna till ett varumärke. Kallas nedan även för 

flaggship-store och show room. 

Mellanhand – En aktör som ligger mellan det tillverkande företaget och 

slutkonsumenten.  

Producent – Tillverkande aktör. 

Slutkonsument – Konsumenten som i slutänden brukar en produkt eller tjänst. Kallas 

även nedan för slutkund. 
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1 INLEDNING 

I följande kapitel ges en tillbakablick samt introduktion till distributionsvägar i syfte att 

ge en historisk kontext till ämnet. Bakgrunden leder in till problemdiskussionen som 

beskriver de omvälvningar som vi står mitt i idag. Problemdiskussionen leder fram till 

studiens syfte, forskningsfrågor och till sist studiens avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Ämnet för den här studien tar sitt avstamp i distributionsvägar och relationer inom 

sportbranschen. Det blir allt vanligare för företag att förbise traditionella mellanhänder 

och sälja sina varor direkt till slutkonsument (Kotler 2012). I en tid av digitalisering och 

globalisering har tillverkare erbjudits en chans att enkelt nå ut till slutkund via t.ex. egna 

webbaserade affärer (till exempel nike.com och adidas.com). Detta innebär att företagen 

kan sälja direkt till slutkonsumenten för samma rekommenderade utpris som hade 

funnits i en traditionell affär, och därmed skulle företaget kunna tjäna mer pengar på 

den enskilda försäljningen än om de hade sålt varorna först till affären för ett inköpspris 

(Mills et. al. 2004). Gadde et. al. (2011) kom fram till att de etablerade 

distributionskanalerna idag är mindre relevanta än tidigare och författarna hävdar att 

gränsen mellan vad som tidigare var producent, grossist och detaljist har bleknat. 

Distributionsvägar och dess relationer har alltid funnits. Långväga resanden har genom 

alla tider samlat på sig varor i fjärran länder för att sedan sälja i andra delar av världen. 

Chandler (1977) förklarar att distributionsvägarna är i ständig förändring, och att de ofta 

följer den tekniska utvecklingen som mänskligheten bedriver. 

Ett argument för att bedriva studier i ämnet ligger i just det faktum att distributionsvägar 

befinner sig i en förändring. Gadde et. al. (2011) går så pass långt att han hävdar att 

synen på distributionsvägar som en ”kanal” från producent till användare inte längre är 

relevant. Författarna pekar på att förändringen till stor del har skett tack vare 

utvecklingen i tekniska landvinningar inom produktion, logistik samt 

informationsöverföringar. Det förändrade synsättet som sprider sig är en mycket aktuell 

företeelse, vilket kan ses både i litteratur (jmf Kotler et. al. 2005 och Kotler et. al. 2012) 

och forskningsrapporter som berört ämnet på senare tid (exempelvis Gadde et. al. 2011). 

Att koppla bort mellanhänder är alltså numer en trend inom marknadsföring och får 

enligt Kotler et. al. (2012) viktiga konsekvenser i form av förändrade förhållanden och 
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relationer i distributionsleden. Även Mallen (1996) argumenterar för att mellanhänder 

tenderar att försvinna i högre grad och säger samtidigt att de mellanhänder som finns 

bör passa in i producentens marknadsföringsstrategi. 

Relationer tycks alltså påverkas av den förändring som sker med hänsyn till 

distributionsvägar och det finns numer en hel del producenter som väljer att nyttja en 

direktdistributionskanal. Exempelvis inom den svenska sportbranschen, där Merrell 

(merrell.se), Nike (nike.com), Adidas (adidas.se) och Salomon (salomon.com), är 

exempel på producenter som säljer direkt till slutkund. De tekniska landvinningarna 

samt den ökade globaliseringen gör det alltså enklare för producenter att på egen hand 

nå ut till slutkonsumenter; de behöver inte nödvändigtvis en traditionell fysisk detaljist 

för att visa och sälja sina produkter, utan kan bedriva försäljning via t.ex. Internet och 

egna flaggship-stores . Detta leder oss in på följande problemdiskussion:  

1.2 Problemdiskussion 

Företag som börjar distribuera via en direktkanal orsakar förändrade förhållanden i 

relationerna inom distributionskanaler (cf. Neldorf et. al., 2013; Hogarth-Scott, 1999). 

Enligt Bettencourt (2014) så börjar byggandet av B2B-relationer med tillit. För att 

bygga tillit så krävs bland annat att den som säljer en vara eller tjänst ska se till att ta 

hänsyn till vad som ligger i kundens intresse samt visa rättvisa och integritet i affärer 

med kunden. Producenten blir i sådana fall troligtvis belönad i form av ett långsiktigt 

affärsförhållande med kunden samt med mer kortsiktiga vinster, så som t.ex. tillgång till 

information, nya affärsmöjligheter samt även kunders villighet att dela problem med 

dem (ibid.). Detta kan då ställas i kontrast till motsatsen: Vad händer om förhållandet i 

en B2B-situation missköts? Hogarth-Scott (1999) hävdar att relationer behöver omsorg 

och att relationer utvecklas progressivt, ger avkastning för båda parter samt skapar 

värde för båda parter. Om då ett förhållande i en B2B-situation av ena parten upplevs 

som misskött så uppstår sannolikt ett problem där relationen skadas. Med andra ord: Ett 

distributionsbeslut från producentens sida är ett beslut som skulle kunna påverka en 

relation. I en rapport från Neldorf et. al. (2013) så nämns det att en del detaljister 

upplever producenters eller distributörers val att nyttja en direktförsäljningskanal som 

ett hot mot dem själva. Som ett resultat av detta så kan en del detaljister komma att 

kräva exklusiva rättigheter istället. Då har relationen mellan producenter/distributören 

och detaljisten påverkats, sannolikt till det sämre. 
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Hogarth-Scott (1999) menar att kommunikation är en viktig byggsten för att skapa tillit 

och att tillit reducerar konflikter i en relation samt att kommunikation även förenklar 

förhandlingssituationer. Därför är det viktigt att belysa omständigheterna där ett 

distributionsval från en producent resulterar i nyttjandet av en direktkanal, och den 

upplevelse och åsikt som en detaljist har om detta. Eftersom t.ex. Neldorf et. al. (2013) i 

sin rapport hävdar att en del detaljister upplever direktförsäljningen som ett hot så är det 

viktigt att utforska varför producenter väljer att nyttja en direktkanal, samt hur 

detaljister upplever detta, och vad konsekvenserna sannolikt kan bli. Om en asymmetri 

finns mellan producenters syfte med direktförsäljningen och detaljisters uppfattning om 

densamma så skadas troligen relationen aktörerna emellan i onödan. Erik Nystedt på 

ASICS berättar att konceptbutiken (offline) kan erbjuda produkter som en normal 

sportbutik inte tar upp och ska stärka varumärket (Marathon 2011). Om detta också är 

syftet för egen e-försäljning (att producenten vill erbjuda udda produkter samt stärka 

varumärket även gäller för online-kanalen) så kan det diskuteras om detaljister i fråga 

behöver känna sig hotade, eftersom syftet med producenternas direktförsäljning inte är 

att konkurrera med de traditionella detaljisterna. 

Inom den svenska sportbranschen kan en öknings ses vad det gäller öppnande av 

flaggship-stores samt e-butiker (exempel under 1.1) bland producenter. Hestrahandsken 

AB öppnade sin första handskbutik 2008 (Hestrahandsken 2014); Haglöfs öppnade sin 

första konceptbutik 2010 (Sportfack 2010); Asics öppnade sin 2012 (Marathon 2011), 

och det är ändå bara några få exempel. Brist på kunskap i hur relationer påverkas av 

producenters direktdistribution skulle kunna resultera i att missförstånd uppstår mellan 

producent och detaljist, vilket skulle kunna resultera i att relationen blir ansträngd. 

Försämras relationer så skulle det i sin tur kunna leda till samarbetssvårigheter, nu och i 

framtiden, vilket i sin tur skulle kunna resultera i ett fientligare klimat samt att en 

marknad tappar exponering av vissa varor, exempelvis på en lokal marknad där en 

producent endast levererar till en enda detaljist. 

I en litteratursökning så fann författaren för den här studien relativt lite underlag för hur 

relationer mellan producenter och detaljister inom den svenska sportbranschen påverkas 

av producenters direktdistributionsval. Det är uppenbart att vår kunskap är ofullständig 

och följaktligen får det betraktas som ett problem att det saknas kunskap rörande hur 

relationen mellan producenter och detaljister inom den svenska sportbranschen 

sannolikt påverkas av producenters val att sälja sina varor via en direktkanal till 
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slutkonsument. Att belysa och addera kunskap för ämnet skulle kunna motverka 

relationskonflikter.  

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur relationen mellan producenter och detaljister inom 

den svenska sportbranschen sannolikt påverkas av producenters val att sälja direkt till 

slutkonsument samt vad som kan bli konsekvenserna av detta.  

1.4 Forskningsfrågor 

- Hur påverkar producenters nyttjande av en direktkanal sannolikt de inköpsval som 

detaljister gör? 

- Hur stämmer producenters syfte med nyttjande av en direktkanal sannolikt överens 

med detaljisters uppfattning? 

1.5 Avgränsningar 

Avgränsningar som satts upp för den här studien: 

 Empirisk data är endast hämtad från den svenska marknaden. 

 Empirisk data är endast hämtad från producenter som öppet och tydligt nyttjar 

en direktförsäljningskanal mot slutkonsument. 

Dessutom studeras begreppet relation för den här studien i sammanhangen 1) de 

inköpsval som detaljister gör med hänsyn till producenters direktförsäljning samt 2) 

överensstämmelse/icke överensstämmelse mellan producenters syfte med nyttjande av 

direktkanal samt detaljisters uppfattning rörande de förstnämndas syfte. 
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2 METODIK 

I följande kapitel diskuteras och förklaras metoder för studien. Forskningsansatsen, 

forskningsmetod och datainsamlingsmetod gås igenom och argumenteras för samtidigt 

som även urvalet behandlas. Avslutningsvis diskuteras metodkritik. 

En kvalitativ forskningsansats valdes för den här studien. Detta eftersom studien 

önskade undersöka en specifik bransch som tidigare inte studerats i någon stor 

utsträckning, samtidigt som den kvalitativa ansatsen främjar en mer djupgående 

datainsamling. För att undersöka hur relationer mellan producenter och detaljister 

påverkas av producenters direktdistributionskanaler så gjordes intervjuer med utvalda 

producenter och detaljister. Både telefonintervjuer och e-mailintervjuer användes, och 

utfördes efter önskningar och överenskommelser med respondenterna. En urvalsmetod 

som ligger under kategorin icke-sannolikhetsurval användes i den här studien, nämligen 

ändamålsenligt urval som baserades på författarens förkunskaper inom området.  

2.1 Forskningsansats 

Enligt Patel et. al. (2011) finns det tre sätt som en forskare kan använda sig av när det 

gäller att relatera teori och empiri; induktion, deduktion och abduktion. Andersen (2012) 

kallar induktion för upptäcktens väg för att studera verkligheten för att sedan försöka 

formulera en generell teori. Patel et. al. (2011) fyller i att en forskare som arbetar 

induktivt kan studera ett objekt utan att först ha förankrat undersökningen i etablerad 

teori. Författarna diskuterar vidare hur en induktiv ansats kommer med vissa risker, som 

t.ex. hur den nyformulerade teorin kan sakna generalitet eftersom teorin sedan bygger 

på ett enskilt empiriskt underlag, unikt till en viss situation vid ett speciellt tillfälle. 

Induktiv ansats är vanligt vid explorativa studier och Andersen (2012) menar att studier 

kan utföras t.ex. på basis av ett mindre antal människors upplysningar om ett visst 

förhållande. Upprepade studier i ämnet kan därefter forma en mer generell teori.  

Deduktion är å andra sidan när en forskare utgår från allmänna principer och teorier för 

att därefter dra slutsatser om enskilda händelser (Patel et. al. 2011). I en deduktiv ansats 

härleds  således hypoteser ur teorin för att sedan testa dessa hypoteser empiriskt. En 

deduktiv ansats talar för att objektiviteten i studien ska kunna stärkas genom att 

utgångspunktes tas ur etablerad teori, men ett varnande finger höjs för att den etablerade 

teorin kan agera riktande och påverka forskningen så nya rön missas (ibid).  
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Det tredje förhållningssättet är abduktion som innebär en kombination av induktion och 

deduktion (Patel et. al. 2011). Första steget i abduktionen är ofta induktivt, men när 

forskaren sedan har testar sin hypotes eller teori på ny empirisk mark så arbetar denne 

deduktivt och den ursprungliga hypotesen eller teorin ges därmed en chans att utvecklas 

(ibid). Författarna hävdar att det finns fördelar med att arbeta abduktivt, t.ex. låser sig 

inte forskaren, vilket kan vara fallet om denne arbetar strikt deduktivt eller induktivt.  

Vad ansatsen för den här studien beträffar, så har det induktiva förhållningssättet valts. 

Kring detta kan diskuteras något eftersom studien till viss del hämtat inspiration i det 

faktum att det pågår en förändring i distributionsvägarna som är dokumenterad i 

litteraturen. Däremot så är studiens problemformulering inte hämtad ur, för branschen, 

litterärt dokumenterad fakta och därför framhålls den induktiva ansatsen. Studien 

innehåller heller inte formulerade hypoteser som sedan mäts av operationaliserade 

termer för senare statistisk analys. Studien är dock inte enbart induktiv eftersom 

författaren inte utgår från empiriskt insamlat material med en empiriskt härledd 

frågeställnig. 

2.2 Kvalitativ och Kvantitativ Forskningsmetod 

Kvantitativ forskning förklaras av Björklund et. al. (2003) som ”en studie som omfattar 

information som kan mätas eller värderas numeriskt” och Patel et. al. (2011) fyller i att 

den insamlade data kan bearbetas med statistiska metoder och analysmodeller. Bryman 

(1997) hävdar att kvantitativ forskning härstammar från en positivistisk och 

naturvetenskaplig syn på hur forskare studerar verkligheten och författaren hävdar att 

dess praktiker ofta anser att kvantitativa ansatser har en logisk struktur samt rationell 

process. Bryman nämner också att denna bild av kvantitativ forskning är något 

idealiserad av många författare av samhällsvetenskapliga metodböcker. Kvalitativ 

forskning är då insamlad data är av ”mjuk” karaktär, exempelvis intervjuer, och 

efterföljs av tolkande analyser (Patel et. al. 2011). Forskare upprättar kvalitativa 

undersökningar för att anskaffa djupare kunskap än den som erhålls vid kvantitativ 

forskning (ibid). 

Patel et. al. (2011) gör en generalisering och hävdar att vid undersökningsproblem som 

rör ”Var? Hur? Vilka är skillnaderna?” så passar en kvantitativ bearbetningsmodell. När 

det gäller att tolka och förstå människors upplevelser, eller vill ha svar på frågorna ”Vad 

är detta? Vilka är de underliggande mönstren?” så bör en kvalitativ metod användas. 
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Enligt Bryman (1997) har kvantitativ och kvalitativ forskning ansetts vara oförenliga 

med varandra men både Bryman själv och Patel et. al. (2011) förkastar detta och menar 

att det i praktiskt forskningsarbete ofta kan vara en fördel med en kombination.  

För den här studien valdes en kvalitativ metod för undersökningen. En viktig anledning 

till detta val grundade sig i avsaknaden av tidigare undersökningar i ämnet för just 

sportbranschen. Tanken var att de kvalitativa ansatserna direkt skulle förse studien med 

en djupgående kunskap över hur detaljister och producenter ser på situationen som 

råder. Författaren ansåg att detta val skulle kunna ge empirisk data som skulle kunna 

hjälpa att kartlägga och analysera konsekvenserna på bästa sätt, inom den tidsram som 

givits. En involvering av en kvantitativ undersökning hade kunnat förse studien med en 

bra grund och bredd för att senare kunna rikta en kvalitativ undersökning än mer, men i 

det här fallet hänvisas till tidsbrist och det enorma datamaterial som skulle behöva 

analyseras för att ens kunna påbörja den mer djupgående, kvalitativa undersökningen. 

Dessutom så kunde ett första steg med en kvalitativ undersökning påvisa om det finns 

belägg för en framtida, mer generaliserande, kvantitativ undersökning. Det skulle då 

ligga helt i linje med Andersen (2012).  

2.2.1 Forskningsmetodens svagheter 

Det är viktigt att uppmärksamma de betänkligheter som kan uppkomma vid val av 

forskningsmetod och forskningsmetodernas respektive svagheter, styrkor och 

lämplighet. Som redan nämnts så används kvalitativa ansatser vid mer djupgående 

analyser och metoder för kvalitativa undersökningar kan t.ex. vara deltagande 

observation samt djupgående intervjuer (Bryman 1997). Ett problem med kvalitativ 

forskning är att empirin skall tolkas (inte statistiskt bearbetas) i analysen och därför 

måste en forskare ta med i sina beräkningar att det är möjligt att forskaren själv 

snedtolkar analysen (Gillham 2008). Bryman (1997) tar upp svårigheten för kvalitativa 

forskare att uppfylla kravet att se världen genom aktörens ögon samt vara empatisk. Ett 

annat problem med kvalitativa undersökningsmetoder är att transkribering och 

bearbetning av data snabbt blir tidskrävande och omfattande (Patel et. al. 2011) samt att 

det är svårt att göra en generalisering av kvalitativa studier. 
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2.3 Operationalisering 

Det abstrakta begreppet som mättes i den här studien var ”relation”. Relation är ett brett 

och komplext begrepp och i Svenska Akademins Ordlista så förklaras relation med 

”förhållande”. Förhållande kan i sin tur förklaras som ”de ömsesidiga mellanhavanden, 

kopplingar eller känslor som finns mellan två parter, länder, människor etc.” 

(thefreedictionary.com). Eftersom relation som begrepp är så pass brett så har det i den 

här studien avgränsats till de två forskningsfrågorna. Citerar forskningsfrågorna, som 

ger andra ordningen i operationaliseringen: ”Hur påverkar producenters nyttjande av en 

direktkanal sannolikt de inköpsval som detaljister gör? ” samt ”hur stämmer 

producenters syfte med nyttjande av en direktkanal sannolikt överens med detaljisters 

uppfattning?”. Det finns alltså många sätt att mäta aspekter i en relation men för den 

här studien valdes dessa två aspekterna. Anledningen var att det ansågs kritiskt att se om 

direktdistributionskanalen som producenter nyttjar sannolikt skadar relationen till 

detaljister i den grava mån att detaljister hellre väljer bort producentens produkter till 

förmån för en annan producent. Anledningen till att studera om det finns asymmetri 

mellan de båda parterna i uppfattning om syftet med direktdistributionen var att om det 

finns en asymmetri så är det kritiskt att utreda varför, och vad som i sådana fall är 

skillnaderna. På detta vis kan åtgärder sättas in, och aktörerna vet närmre vilka åtgärder 

som bör sättas in, för att reparera de eventuella relationella skadorna som uppstått. För 

att mäta dessa aspekter utfördes intervjuer i kvalitativ form och punkter/frågor gicks 

igenom med intervjuobjekten (se tabell 1). 

KONCEPT ANDRA ORDNINGEN PUNKTER/FRÅGOR 

Relation 

Huruvida producenters 

nyttjande av en direktkanal 

sannolikt påverkar 

detaljisters inköpsval 

Detaljist: Hur påverkas inköpsbeslut av producenter 
som nyttjar direktkanalen? 

Detaljist: Hur påverkas attityden till producenter på 
grund av deras direktdistribution? 

Detaljist: Vad får direktdistributionen för 
konsekvenser? 

Huruvida producenters syfte 

med nyttjande av en 

direktkanal sannolikt 

stämmer överens med 

detaljisters uppfattning 

 Producent: Varför nyttjas direktkanalen? 

Detaljist: Vad tror du producenter som driver 
direktförsäljning till slutkonsument önskar uppnå med 

sin direktförsäljning? 
Tabell 1. Operationalisering 
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2.4 Urval 

Denscombe (2003) hävdar att det finns två typer av urval, nämligen sannolikhetsurval 

och icke-sannolikhetsurval. För den här studien har författaren valt att arbeta med ett 

urval som inte baseras på sannolikheten att varje objekt kan bli ”valt” och enligt 

Denscombe (2003) så gör detta att forskaren har ett urval som definitivt inte är av 

randomiserad karaktär. Författaren har för studien i djupare bemärkelse använt ett 

ändamålsenligt urval (Denscombe 2003) och urvalet baserades i stor utsträckning på 

författarens förkunskaper inom området. 

Ursprungligen gjordes ett val att sätta upp ett mål om att lyckas insamla empirisk data 

från fem olika företag i respektive kategori (producent och detaljist). Detta för att få en 

så vid spridning som möjligt utan att för den skull påverka djupet i studien. Detta målet 

lyckades inte uppfyllas på grund av en intensiv arbetsperiod inom sportbranschen där 

författaren fick väldigt många negativa svar på frågan om de kunde ställa upp som 

intervjuobjekt för den här studien. 

När det gällde de producerande företagen så skickades en förfrågan ut per e-mail till en 

av författaren utvald person på företaget som antingen jobbade inom marknad eller var 

verkställande direktör (eller på motsvarande nivå men kanske innehade en annan titel). I 

den  förfrågan presenterades studien kort och även frågan på om mottagaren av mailet 

vore villig att ställa upp på en intervju ställdes. Av fjorton utskick så erhölls ett positivt 

svar från två producenter. Två tveksamma svar erhölls, där författaren uppmanades att 

skicka frågor per e-mail. Intervjuobjekten skulle sedan svara i mån av tid. Detta var 

naturligtvis en lägre svarsfrekvens än vad som önskades. 

Idag i sportbranschen så talas det framför allt om fem olika sportkedjor; XXL, The 

Stadium, Intersport, Team Sportia och Sportringen. De fyra första kedjorna har en mer 

centraliserad styrning än vad den sistnämnde har och det var framför allt hos 

Sportringen svar erhölls. Samma process skedde som vid producenterna: Författaren 

började med att skicka ut ett e-mail till berörda personer (ibland flera) på de centrala 

kontoren och svar erhölls från tre stycken kedjor. Sportringen var den enda som 

lämnade ett positivt svar direkt; ett svar var negativt och det tredje svaret följde samma 

linje som vid diskussionerna med producenterna; svar i mån av tid om ett e-mail med 

frågorna kunde skickas. Svar på frågemailet erhölls aldrig. I Sportringens fall fick 

författaren förmånen att prata både med en högt uppsatt person centralt samt e-
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mailintervjua butiksägare i kedjan, vilket var av yttersta vikt eftersom det i slutändan är 

de som tar sina egna inköpsbeslut för Sportringen-kedjan. 

Respondenterna valdes av författaren att hållas anonyma. Detta motiverades med att 

eliminera de eventuella oegentligheter som skulle kunna uppstått mellan berörda 

producenter och detaljister på grund av deltagande i studien. 

2.5 Datainsamlingsteknik 

2.5.1 Primärdata 

Primärdata kännetecknas av att det är forskaren själv som gör datainsamlingen, och gör 

det således för första gången och syftar till att användas för den aktuella studien 

(Björklund et. al. 2003). Primärdata kan anskaffas via t.ex. intervjuer, enkäter, 

observationer och experiment. För den här specifika studien kommer först och främst  

primärdata samlas in, eftersom tidigare underlag för hur relationer mellan producenter 

och detaljister påverkas av direktdistribution i just sportbranschen är sällsynt. Den 

primära metoden för insamlingen av data skedde genom intervjuer, vilket också enligt 

Björklund et. al. (2003) ger den fördelen att data som samlas in är av direkt relevans till 

studien. Intervjuer kan även ge en djupare förståelse för underliggande orsaker vilket för 

den här studien ansågs vara kritiskt.  

2.5.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är insamlad av andra personer för tidigare syften och har således inte 

samlats in för den specifika studien (Björklund et. al. 2003). Författarens intentioner för 

den här studien var att använda så lite sekundärdata som möjligt, vilket också skulle 

stödja en induktiv ansats. Det målet uppfylldes, men givetvis så jämförs den empiriska 

data insamlad för den här studien med befintlig forskning. 

2.5.3 Intervjumetod 

För den här studien valdes att lägga tonvikten på en kvalitativ intervjumetod för att på 

så vis kunna skapa en tydligare och djupare uppfattning om sambanden och 

förhållandena som råder mellan producenter och detaljister. Den kvalitativa 

intervjumetoden stöds också av Patel et. al. (2011) för ett induktivt arbetssätt i 

forskningen. I studien användes både telefonintervjuer och e-mailintervjuer. 

Anledningen till att författaren fick lov att använda e-mail var att en del respondenter 
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hade sådan tidsbrist i sin vardag att de bad om att frågorna skickades, så de kunde svara 

i mån av tid. Detta var naturligtvis inget som föredrogs men författaren resonerade som 

så att det var bättre att få svar via e-mail än inga svar alls. 

Enligt Patel et. al. (2011) så är en kvalitativ intervju så gott som alltid av lågt 

strukturerad karaktär för att ge intervjuobjektets svar en så egen identitet som möjligt. 

När det gäller standardiseringen av intervjufrågor så menar författarna att forskaren kan 

välja själv om denne vill ha en hög eller låg grad av standardisering, d.v.s. i vilken 

ordning frågorna kommer. För telefonintervjuerna i den här studien så valdes en låg 

grad av standardisering och en låg grad av strukturering eftersom författaren ville hålla 

samtalet så flytande som möjligt. Detta för att författaren hoppades på att 

intervjuobjekten skulle prata fritt och på så vis eventuellt lägga fram data som annars 

hade missats om intervjun hade haft en hög strukturering och en hög grad av 

standardisering, vilket även ligger i linje med Patel et. al. (2011). En till viktig orsak för 

att välja att ha ett så fritt samtal som möjligt var att författaren hoppades på att detta 

skulle främja undvikandet av den s.k. intervjuareffekten (Eriksson et. al. 2011).  

2.5.3.1 Telefonintervjuer 

Telefonintervjuerna utfördes enligt avtalad tid med respondenterna, och alla intervjuer 

utfördes mellan 15e april och 16e april 2014. Intervjuerna spelades in. Efter inledande 

artighetsfraser presenterades studien; vilket syfte den hade och varför författaren valt att 

göra en studie i ämnet. Intervjuerna var relativt ostrukturerade vilket innebär att 

författaren endast hade en del punkter inför varje samtal som önskade beröras, men 

ansträngningar gjordes för att hålla det till ett flytande samtal snarare än en uppstyltad 

intervju som strikt håller sig till ett frågeformulär. Respondenterna pratade fritt och 

generöst och de gick genom de beröringspunkterna som satts upp innan samtalet, i stort 

sett på egen hand. Respondenterna blev inte upplyst på förhand om dessa punkter. 

2.5.3.2 E-Mailintervjuer 

Det utfördes två olika typer av e-mailintervjuer; en för den ena producenten och en för 

detaljisterna. I båda fallen så presenterades studien på förhand där studiens syfte 

förklarades och varför författaren valt att göra en studie i ämnet. De här intervjuerna 

blev mer strukturerade än telefonintervjuerna av förklarliga skäl och i fallet med 

detaljisterna ställdes endast två frågor, vars svar ombads motiveras. 
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2.6 Analysmetod 

Det insamlade empiriska materialet transkriberades först och främst. Transkriberingen 

skedde av alla utförda telefonintervjuer och även detaljer som t.ex. pauser, skratt och 

tvekanden skrevs ut med anledning att undvika skevhet i tolkningen så långt det gick. 

När allt var transkriberat så gjordes korta kommentarer i marginalen som 

sammanfattade det aktuella stycket och på så vis kunde snabbt de absolut mest relevanta 

svaren kartläggas. Därefter gjordes sammanfattningar av svaren och de kategoriserades 

under de forskningsfrågor och intervjufrågor som de relaterade till, precis som de står i 

operationaliseringen, för att ge en röd tråd genom arbetet. För att utvärdera vad 

konsekvenserna skulle kunna bli så utvärderades empirin systematiskt mot den 

teoretiska referensramen. 

I enlighet med Andersen (2012) så påbörjades även analysarbetet redan under 

insamlingsprocessen av data och i tidigt stadium så formades tankar och samband 

mellan empiriinsamlingen och de forskningsfrågor etc. som formulerats tidigare i 

studien. Precis som Patel. et. al. (2011) rekommenderar så har empiripresentationen 

försökts formats så att det framkommer en avvägd mängd citat. 

2.7 Undersökningskvalitet 

Patel et. al. (2011) hävdar att validitet och reliabilitet inte är detsamma för kvantitativa 

och kvalitativa studier. T.ex. är validitet i kvantitativa studier när forskaren studerar rätt 

företeelse som är stärkt av en teoretisk grund, bra mätinstrument samt noggrannhet vid 

mätningen. Andersen (2012) menar att reliabilitet för en kvantitativ studie innebär datas 

pålitlighet  och Patel et. al. (2011) fyller i att om samma fråga ställs till samma objekt i 

en kvantitativ studie, varpå olika svar erhålles varje gång, så ses detta som låg 

reliabilitet medan det inte nödvändigtvis behöver vara fallet i en kvalitativ studie. 

Bryman (1997) tar bestämt avstånd från att beblanda reliabilitet och validitet med 

kvalitativa studier och introducerar istället något som han kallar för reaktivitet. Han 

menar att studier inte bör bedömas utifrån kriterier som uppkom i syfte att bedöma 

kvantitativa studier. Dock skriver Patel et. al. (2011) om att de för enkelhetens skull inte 

göra någon ny begreppsintroducering utan fortsätter att använda validitet som term men 

påpekar samtidigt att reliabilitet som term egentligen inte passar sig för kvalitativa 

studier. För den aktuella studien beskrivs kort validitet och reliabilitet nedan, eftersom 

det mest går i linje med riktlinjerna som dragits upp för studien. 
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2.7.1 Validitet 

Enligt Patel et. al. (2011) så är varje kvalitativ forskningsprocess unik och det går därför 

inte att fixera regler eller standardisera procedurer för att kunna säkerställa validiteten. 

Validiteten för en kvalitativ studie gäller heller inte enbart den empiriska data som 

samlats in, utan ska genomsyra hela studien och yttrar sig t.ex. genom tillämpad 

förförståelse för forskningsprocessen, om forskaren skaffat ett empiriskt underlag som 

kunnat ge en trovärdig tolkning av studieobjektets livsvärld (ibid). Författarna 

diskuterar vidare att kvalitativa studier ofta handlar om att transkribera intervjuer och att 

det i denna process ofta sker en mer eller mindre påverkan på underlaget för analysen 

och pekar på att tal- och skriftspråk inte är densamma.  

Validiteten för studien förbättrades genom att all insamlad data transkriberades 

noggrant, även samtalsfärgningar som t.ex. skratt och pauser. Ingen reduktion av det 

transkriberade materialet skedde innan sammanfattning samt analys. En ostrukturerad 

intervju har oftast låg validitet men genom att författaren lyckades leda samtalet genom 

de uppskrivna punkterna som författaren ville gå igenom så ansågs validiteten behållas 

på en bra nivå och det som ämnade mätas var det som mättes. Dessutom främjas 

validiteten av förankringen som görs i befintlig litteratur. 

2.7.2 Reliabilitet 

Patel et. al. (2011) menar att reliabilitet för kvalitativa studier mer närmar sig 

validitetsbegreppet, och att forskare med kvalitativ metod sällan använder sig av 

reliabilitet som term. Reliabiliteten i en kvalitativ studie bör ses mot bakgrund av den 

unika situation som råder vid studietillfället (ibid). För att stärka reliabiliteten så gjordes 

ansatser att följa de regler som finns för kvalitativ metod samt redogöra för alla steg i 

forskningsprocessen. 

2.8 Metodkritik 

Det kan diskuteras om en annan intervjuansats hade kunnat främja studien då det är 

möjligt att en mer strukturerad form av intervju hade fungerat bättre. Men då kan också 

dolda aspekter ha gått förlorade, aspekter som kanske lyftes fram bättre i en mindre 

strukturerad intervju. Det kan även diskuteras om en kvantitativ undersökning bland 

butikerna hade främjat studien, men det hanns helt enkelt inte med. I en kvantitativ 

studie av större omfattning och en involvering av fler respondenter hade troligtvis gett 
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en bättre bredd och ett resultat som hade kunnat generaliserats mer. Dock är författaren 

nöjd med intervjuerna och de genomfördes precis som det var tänkt; i ett flytande 

samtal där respondenterna pratade generöst och utan avbrott.  

Författarens mål var att samla in material från fler respondenter än som blev utfallet och 

det hade gett en bättre bärighet till studien. Uppenbarligen var studiens tidpunkt en 

starkt bidragande orsak till varför inte fler kunde ställa upp, då alla som inte kunde 

ställa uppgav tidsbrist som anledning och hänvisade till en ”intensiv period” för deras 

arbete. Vidare hade det varit önskvärt med fler detaljistkedjor i studien, men det faktum 

att Sportringens butiksägare är fristående, och gör unika inköpsbeslut, gör att unika 

åsikter fortfarande framhålls. 
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3 LITTERATURÖVERSIKT SAMT TEORETISK REFERENSRAM 

I det här avsnittet presenteras befintlig forskning som används som referensram för en 

jämförelse med det empiriskt insamlade materialet.  

3.1 Relationer 

3.1.1 B2B-Relationer 

I en studie där rollen för ”supplier fairness” undersöktes för skapandet av långsiktiga 

förhållanden mellan förhållandevis små återförsäljare och stora, mäktiga producenter så 

kom Kumar et al (1995) fram till att trots mäktiga producenter har möjligheten att 

utnyttja sårbara detaljister, så är inte det att föredra om målet är att utveckla stabila och 

effektiva partnerskap. Studien visade att sårbara återförsäljare är känsliga inför vad 

författarna kallar ”violation of fairness” (ung. förbrytelse av rättvishet) från en mäktig 

producents sida. Författarna fann även i sin studie stöd för att rättvishet från 

producentens sida, i procedurer och processer, gentemot sina återförsäljare är av större 

vikt än rättvishet från utfall som återförsäljare får från att föra producentens produkter.  

Barry et. al. (2008) hittade i sin studie support för teorier som menar att 

köpare/detaljister och deras val är influerade inte bara av värdet av själva servicen, utan 

att valen även influeras av värdet av interaktionen med sin motpart. Författarna säger att 

fördelarna vägda mot nackdelarna ”ramar in” köparens val att antingen upprätthålla 

eller avstå från framtida interaktioner med motparten. Studien, som utfördes främst på 

industriella företag, visade på att köpare rationaliserar det erhållna värdet från 

relationen, som ett sätt för att effektivisera sina säljarprogram och därigenom sortera 

bort relationer som inte ger så pass mycket som köparen vill. Dessa utvärderingar går 

ofta utöver rena ekonomiska utvärderingar och vidare utöver strategiska aspekter av 

relationer. Författarna finner även stöd för att, precis som köpare i en B2B-relation 

formar kognitiva omdömen kring upplevt värde för organisationen av motparten, så 

formar de även känslomässig tillgivenhet från gemensamt engagemang med densamme. 

Med strategiska aspekter av relationer i åtanke kan även sägas att i ett tidigt skede, när 

direkta e-kanaler var något nytt, så möttes producenterna först av hårt motstånd, men 

Dumrongsiri et. al. (2008) skriver att det är tveksamt om ett sådant motstånd är effektivt 

och hjälper det egna företaget över tid. Författarna tar Macy som exempel: När Levi 

Strauss valde att sälja jeans till både J.C. Penny och Sears, så bojkottade Macy Levi 

Strauss och det tog sedan 10 år innan Macy insåg att det var dumt att förneka sina 
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kunder varor som de ville köpa, vilket ledde kunder till konkurrenter (Hanover 1999, 

Dumrongsiri et. al. 2008). 

Samha et. al. (2011) menar att tidigare litteratur på studier kring förstörande faktorer i 

business-to-business-relationer har visat att de två största negativa faktorerna är 

konflikter samt opportunism. I sin egna studie kom författarna fram till att uppfattad 

orättvisa i en distributionskanal verkligen agerar som ett ”relationsgift”, som direkt 

skadar relationerna i en distributionskanal. Relationsgiftet förstärker de negativa 

effekterna av båda faktorerna;  konflikt och opportunism. Lägg därtill att författarna 

fann stöd för att upplevd orättvisa även underminerade fördelarna med att använda 

kontrakt för att sköta distributionskanalen. 

I en studie av Vargo et. al. (2004) så kommer författarna fram i sin konklusion till att 

fokus idag inte ligger på ”tangibles” (ung. greppbar) utan att fokus istället ligger på 

”intangibles”, till exempel skicklighet, information och vetskap och fokuserar mot 

interaktivitet samt konnektivitet i pågående förhållanden. De diskuterar att akademiskt 

fokus skiftar från varan som blir transfererad till själva proceduren för att få varan 

transfererad, och hävdar att fokus ligger på dynamiken och den evolutionära 

utvecklingen. Ryals et. al. (2012) spinner vidare på detta och hävdar att relationer numer 

är viktigare i en B2B-kedja, än vad produktkunnande och produktsälj är. Författarna 

identifierar 4 kategorier av kunnande och skriver att en köpare i en B2B-situation vill att 

säljarna ska: 

 Agera som affärskonsulenter och visa på ett brett strategiskt kunnande om 

köparens organisation; ha finansiell insikt, affärsintelligens samt kundinsikt.  

 Vara relationellt skickliga och förstå sig på relationsdynamiken samt ingjuta 

tillit hos köparen. Författarna skriver att de i deras forskning kommit fram till att 

tillit är en ständigt återkommande, och den enskilt viktigaste faktorn när köpare 

väljer producent eller leverantör. 

 Vara skickliga på att hantera ledarskap, ha hög etisk standard samt vara flexibel 

och öppen för förändring. 

 Vara innovativ i problemlösningar, identifiera tillfällen, arbeta under press, vara 

mentalt tuff och förberedd.  
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3.2 Direktdistribution 

Tsay et. al. (2004) skriver om 7 anledningar till att en producent öppnar en 

direktförsäljningskanal: 1) Detaljister har bara en liten del av producentens totala 

sortiment i lager, 2) producenten får kontroll över distribution och prissättning, vilket 

kan leda till högre vinstmarginaler, 3) detaljister kan använda sin makt för att dra vissa 

koncessioner från producenten, 4) producenter kan visa upp hela sitt sortiment i en 

tilltalande omgivning, 5) mer flexibilitet i experimenterande med produktattribut, 6) 

närmre kontakt med slutkonsument, och 7) skydd från kriser som kan detaljister kan 

råka ut för. 

Frazier (1999) argumenterar för att producenter som står inför ett val mellan fler eller 

färre distributionskanaler samtidigt, väljer mellan antingen att täcka en större marknad 

själva eller att ha en mellanhand som adderar värde till produkten. Frazier hävdar att 

addera fler distributionskanaler kanske ökar den täckning producenten har på 

marknaden, men att producenten istället kanske tappar en eller flera mellanhänder som 

investerar och adderar värde till kärnprodukten. Yan (2010) spinner vidare och hävdar i 

sin studie att när en producent säljer samma varumärke i både sin direktkanal och i 

detaljistkanalen så påverkas detaljistens vinstmarginal negativt, vilket i sin tur leder till 

kanalkonkurrens och kanalkonflikter med detaljisten. Författaren föreslår en 

differentierad varumärkesstrategi för att lindra kanalkonkurrensen och konflikten. Även 

fast författaren i studien hävdar att just en differentierad varumärkesstrategi inte tar 

hand om kanalkonflikten fullt ut och detaljistens vinstmarginal kommer fortfarande 

påverkas negativt av producentens direktförsäljning. Tack vare den insikten så föreslås 

ytterligare en åtgärd, nämligen ”profit sharing”, och det genom en modell där producent 

och detaljist rationellt kan dela upp vinsterna som uppkommer i distributionskedjorna. 

Denna teori stöds även av Xu et. al. (2013) som i sin studie föreslår att ett 

tvåvägskontrakt för omsättning ska upprättas för att undvika kanalkonflikter och 

författarna finner stöd för att ett sådant kontrakt, under vissa omständigheter, kan 

koordinera distributionskanalen och även förbättra dess prestation. 

Kalb (2013) skriver att de producenter som försökt förbipassera en mellanhand och inte 

lyckats ersätta de värde som mellanhanden försett produkter med har många gånger gått 

under. Författaren hävdar att många aktörer glömmer att om du kopplar förbi en 

mellanhand så måste fortfarande deras funktioner utföras. Författaren kallar detta för en 
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fundamental regel för distribution. Det diskuteras även kring hur 

marknadsföringsinsatser som annonsering, lokalisering och försäljningsförsök 

försvinner om en mellanhand kopplas förbi. Författaren menar att distributörer och 

återförsäljare har egna lokaler, egen personal samt spenderar pengar på annonsering och 

marknadsföring, vilket är något som bör tas i beaktning vid ”disintermediation”. 

Ryan et. al. (2013) visade i sin forskning att en producentadderad 

direktdistributionskanal kan resultera i kanalkonflikter i de traditionella kanalerna. De 

visar också på att om detta distributionsval från producentens sida ignoreras av 

detaljisten, så finns det risk att detaljistens vinst reduceras kraftigt. De hävdar även i sin 

studie att eftersom producenten är ledaren av ”Stackelbergspelet” så kommer 

producenten i sin direktkanal bedriva en sådan prissättningsstrategi som ämnar att 

dränera traditionella detaljisters förtjänster. Resultatet av detta skulle i sådana fall bli att 

producenten gör högre vinster än detaljisten (på samma typ av försäljning) vilket de 

även fann stöd för i sin studie, där producentens vinst var sju gånger så hög som 

detaljistens. Detta kan jämföras med Chiang et. al. (2003) som i sin studie skriver att 

producenter utan en direktdistributionskanal, och där producenten och detaljisten inte 

arbetar unifierat, så skapas högre priser, lägre försäljning, och lägre förtjänst än vad som 

är möjligt ur effektivitetssynpunkt. De hävdar att en producent skulle kunna lindra dessa 

faktorer genom öppnandet av en direktdistributionskanal, såvida den kanalen skulle 

kunna dra konsumenter från detaljisten. I det fallet hävdar författarna att det skulle ge 

incitament till detaljisten att sätta ner priserna på varorna, vilket i sin tur skulle skapa 

efterfrågan i detaljistkanalen, vilket i sin tur skulle vara förtjänstfullt för producenten, 

eftersom denne då antas få sälja mer varor till detaljisten. På så vis får producenterna 

sälja sina varor även fast direktdistributionen inte genererar försäljning. Författarna 

diskuterar vidare att direktdistributionskanalen i det här fallet är en ”bluff”, och att allt 

den är tänkt att göra är att öka den traditionella försäljningen och att 

direktförsäljningskanalen därför blir ett strategiskt verktyg. 

I motsats till Chiang et. al. (2003) så finner Tsay et. al. (2004) att det istället för 

detaljisten, är producenten som motiveras till att sänka sitt pris på produkter i sin 

direktkanal, därför att producenten vill dra konsumenter från detaljistkanalen till sin 

egna direktkanal. Däremot så kommer de båda författarlagen fram till att det inte 

nödvändigtvis behöver vara av dålig natur att en producent öppnar upp en direktkanal, 

bredvid den traditionella detaljistkanalen. Framför allt Tsay et. al. (2004) hävdar att i en 
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effektiv ”dual-channel”-situation kan det vara direkt effektivt att detaljisten omdirigerar 

produktflöde till producentens direktkanal, såvida detta sker till en låg ”supply chain 

cost”. Av den anledningen, hävdar författarna, är detaljisters oro över producenters 

öppnande av en direktkanal grundlös. Detta kan till viss del sättas som kontrast till Chen 

et. al. (2008) som i sin studie hävdar att introduceringen av en direktkanal alltid ökar 

producentens vinst, och alltid reducerar detaljistens vinst, men att det fortfarande 

behålls en ökad total vinst. Författarna hävdar också att det indikerar på en möjlighet att 

introduceringen av en direktkanal är till nytta för både producent och detaljist. Till detta 

så signalerar författarna även för att producenters vinst är högre när de nyttjar en ”dual-

channel” strategi framför endast en direktförsäljningsstrategi och författarna 

argumenterar då för att detta signalerar detaljisternas viktiga roll för producenterna. 

Kumar et. al. (2006) kommer i sin studie fram till att rollen som direktkanalen spelar 

beror på servicegraden som en detaljist lyckas påföra producentens produkter. De 

hävdar, och finner i sin studie stöd för, att när marginalerna för rivaliserande produkter i 

detaljistkanalen är tillräckligt små, så riktar detaljisten en hög grad av service och stöd 

till den aktuelle producentens produkter i avsaknaden av en direktkanal. När dessa 

förhållanden är mötta så hävdar författarna att det finns en optimal tidpunkt där 

producenten kan öppna en direktkanal, för att sedan prisdiskriminera och på så vis 

ytterligare öka vinster. Å andra sidan så finner författarna även stöd för att när 

marginalerna för rivaliserande produkter är tillräckligt stora så riktar detaljister en låg 

grad av service och stöd till den aktuelle producentens produkter i avsaknaden av en 

direktkanal. När dessa förhållanden är mötta så finns det enligt författarna en optimal 

tidpunkt där en direktkanal kan sättas in för att fungera som stöd till detaljistkanalen, 

och hjälpa till att öka försäljningen.  

3.3 Distributionskanaler idag 

Enligt Kotler et. al. (2012) är det få producenter som endast säljer sina produkter direkt 

till slutkonsumenter, men trots detta menar författarna att alldeles för lite 

uppmärksamhet riktas mot underhållet av dessa distributionskanaler. Vidare så 

presenteras tre olika typer av distributionskanaler: producent – konsument, producent 

– detaljist – konsument samt producent – distributör – detaljist – konsument. Om 

en producent använder sig av flera olika distributionskanaler så nyttjar producenten ett 

multikanalssystem. Enligt tidigare forskning (Kotler et. al. 2012, Hsieh et. al. 2012) dras 
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slutsatser om att multikanalsystemen är den kanske mest vanliga typen av 

distributionskanal idag, framför allt bland större producerande företag. 

En stor trend inom marknadsföringen och distributionskanaler är det som kallas för 

”disintermediation” (engelsk term för att koppla bort mellanhänder). Disintermediation 

uppstår när producenter av produkter och tjänster väljer att koppla bort mellanhänder för 

att istället sälja direkt till slutkonsumenter (Kotler et. al. 2012). Enligt Gadde et. al. 

(2011) så har utvecklingen av teknologin och den ökande globaliseringen förändrat 

förutsättningarna för distributionsleden och därmed tillåtit en högre grad av 

”disintermediation”. 

I en distributionskanal kan konflikter uppstå. Det kan bero på asymmetriska mål, 

oenighet i vilken rolluppdelning som gäller, samt belöningar. I stort sett oenighet i vem 

som ska göra vad och vilken belöning som ska utgå för arbetet (Kotler et. al. 2012).  

I en artikel så skriver Frazier (1999) att det kan finnas tillfällen då 

multikanalsdistribution är komplimenterande. Författaren tar som exempel Victoria’s 

Secret, som då använde sig främst av två kanaler; fysiska butiker samt postorderkatalog. 

Frazier pekade på att postorderkataloger troligtvis ökar fysiska besök i affärerna 

eftersom det ökar exponeringen och identifikationen av och med varumärket för 

kunderna. Vidare diskuterar Frazier att det kan vara bra med multikanalssystem då 

producenter vill föra fram en ny produkt till en bredare marknad, och tar snabb 

exponering som en anledning till detta. 

I en forskningsrapport för industri förklarar Gadde et. al. (2011) att den tekniska 

utvecklingen har skapat nya förutsättningar som i sin tur leder till att tidigare 

väldefinierade distributionsstrukturer är i upplösning vilket i sin tur leder till att de 

enskilda företagens roller och funktioner påverkas. Författarna kommer i sin studie fram 

till att det som en gång var en distributionskanal istället mer relevant bör ses som ett 

nätverk. I en broschyr från Handelns Utvecklingsråd uttalar sig Hulthén (2011, s. 18): 

”Idag sker inte distribution i en kanal, utan i flera. Kopplingen mellan produktion och 

slutanvändare är ett nätverk där olika aktörer specialiserat sig på det de gör bäst.”       

-Kajsa Hulthén 
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4 EMPIRI 

I det här kapitlet presenteras det empiriska materialet. De två forskningsfrågorna står 

som rubriker och underrubrikerna motsvarar intervjufrågor. I slutet av kapitlet 

återfinns en tabell över detaljisternas omsättning.   

4.1 Huruvida producenters nyttjande av en direktkanal sannolikt 

påverkar detaljisternas inköpsval 

4.1.1 Detaljist: Hur påverkas inköpsbeslut av producenter som nyttjar 

direktkanalen? 

Respondent A berättade att de i nuläget inte nämnvärt påverkas av producenternas 

direktförsäljning, och påpekade att anledningen till detta var för att de producentägda 

butikerna inte är prispressare. Respondenten berättade att det gjorde att konkurrensen 

från producenterna blev relativt liten eller obefintlig. 

Respondent B berättade att producenters direktförsäljning påverkar inköpsbeslut och 

att detaljisten i fråga hellre gynnar ”trogna” producenter. Respondenten tillade att 

situationen hade kunnat se annorlunda ut om detaljisten hade erhållit en viss procent av 

producenten på direktförsäljning som skett inom detaljistens upptagningsområde, men 

detta görs inte i dagsläget: 

”Vi varken vill eller har råd med att vara ett ”showroom” för någon producent, 

leverantör eller näthandel. Blir utvecklingen åt det hållet så måste vi söka andra 

produkter och vägar.” –Respondent B 

Respondent C berättade att dennes inköpsbeslut inte påverkas speciellt mycket av 

producenters direktdistribution: 

” Jag tror att problemet blir större i större städer där man hittar fysiska butiker, samt 

för outletbutikerna. Vi mindre, lokala handlare, påverkas nog inte lika mycket och jag 

kan inte säga att inköpsbesluten har påverkats speciellt mycket.” –Respondent C 

Respondent D svarade att inköpsbesluten definitivt påverkas av huruvida producenten 

konkurrerar med denne via egna butiker, antingen fysiska eller nätbutiker. 

Respondent E bedömer att deras inköpsval påverkas så till vida att respondenten söker 

likvärdiga produkter från andra varumärken i den mån det går. 
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4.1.2 Detaljist: Hur påverkas attityden till producenter på grund av deras 

direktdistribution? 

Respondent A ansåg att de inte påverkas nämnvärt i sin attityd till producenter som 

bedriver direktförsäljning. Anledningen angavs vara som ovan, d.v.s. att producenter 

inte agerar prispressare i dagsläget, och därför inte konkurrerar i någon stor 

utsträckning. 

Respondent B hävdade att företaget och dennes attityd till producenten påverkas 

negativt om den producenten bedriver direktförsäljning mot slutkonsument. 

Respondent C berättade att attityden påverkas negativt. Respondent C framförde att en 

viss exklusivitet är att föredra som detaljist, genom att erbjuda speciella produkter som 

inte går att hitta på andra ställen. Möjligheten till sådan exklusivitet tar skada. 

Respondent D berättade att deras attityd påverkas negativt av direktförsäljningen och 

berättade att det inte finns något intresse från respondenten att tillhandahålla produkter 

för utprövning som sedan beställs eller köps från ett annat håll. 

Respondent E hävdade att deras attityd påverkas negativt. 

4.1.3 Detaljist: Vad får direktdistributionen för konsekvenser för dig? 

Respondent A  berättade att det i dagsläget inte innebär några konsekvenser men att det 

i framtiden skulle kunna bli annorlunda: 

”Dock kan det vara en fara för framtiden om leverantören säljer ett större utbud, till 

billigare priser. Då kan mitt beslut vara annorlunda.” –Respondent A 

Respondent B hävdade att ”trogna” producenter och leverantörer hellre gynnas än de 

som bedriver direktförsäljning.  

Respondent C förklarade att det i dagsläget inte får några speciella konsekvenser, mer 

än att attityden påverkas [negativt].  

Respondent D söker likvärdiga varumärken istället och berättar att respondenten lika 

gärna kan välja bort artiklar som är utsatta för direktförsäljning.  

Respondent E söker likvärdiga produkter från andra varumärken, och anser att 

[sport]kedjorna bör gå ihop och bojkotta leverantörer som bedriver direktförsäljning. 
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4.2 Huruvida producenters syfte med nyttjande av en direktkanal 

sannolikt stämmer överens med detaljisternas uppfattning 

4.2.1 Producent: Varför nyttjas direktkanalen? 

I en telefonintervju med en högt uppsatt person på Amer Sports, som bedriver 

direktförsäljning för ett antal av sina varumärken och är redo att starta upp 

direktförsäljningskanaler för resterande varumärken som ligger i Amers ägo, så 

förklaras det att direktförsäljningen först och främst är till för att visa upp vad deras 

varumärken står för och hur de ser ut. Respondenten tillägger också att det till viss del 

även handlar om att kunna sälja varor: 

”[…]via våra flaggship-stores visa upp våra varumärken och hur de ser ut, vad de står 

för och allting det där, så kan vi förhoppningsvis knyta ett antal konsumenter närmare 

till de varumärkena. Så det är ju en kombination utav, givetvis marknadsföring av 

varumärkena, men också, krasst, att kunna sälja varor och tjäna pengar på att sälja 

varor.” –Högt uppsatt person på Amer Sports 

Respondent från Amer Sports förklarar också att en av deras interna målsättningar är att 

den egna [direkt]distributionen inte ska överstiga 10% av deras totala omsättning och 

hävdar att direktdistribution är förenligt med relativt högra distributionskostnader. Amer 

Sports vill med sin direktdistribution bygga upp varumärken och ”åtminstone gå med ett 

plus/minus-noll resultat på direktförsäljningen.  

I en e-mailintervju med en högt uppsatt person på ASICS så berättas det att det viktiga 

för ASICS med en direktdistribution är att merparten av deras kollektion är tillgängligt 

för slutkonsumenten, och ett led i detta är deras s.k. multi-channel distribution (där  

konceptbutik ingår).  

4.2.2 Detaljist: Vad tror du producenter som driver direktförsäljning till 

slutkonsument önskar uppnå med sin direktförsäljning? 

Respondent A svarade att det finns flera anledningar till att en producent bedriver 

direktförsäljning. Respondenten gav 4 anledningar:  

 Få märket tillgängligt på Internet och visa upp varumärket och sortimentet. 

 Ge kunden tillgång att köpa hela sortimentet. I butiker finns bara delar 

representerat. 
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 Att öka försäljningen till en högre marginal. 

 Lära sig kundmarknaden. 

Respondenten hävdade att balansgången med direktförsäljning och återförsäljare svår 

att kombinera. 

Respondent B ansåg att producenter genom sin direktförsäljning troligtvis vill öka sin 

försäljning ytterligare, till en bättre marginal än om de skulle gå genom detaljistledet. 

Respondenten svarade även att producenter förmodligen är rädda för att tappa denna typ 

av marknad till konkurrenter om de inte tillhandahåller direktdistributionsalternativet, 

då det idag, framför allt ungdomar, köps mycket över ”nätet” och med en enkel 

knapptryckning kan de få varor hemskickade. Respondenten svarade även att ytterligare 

ett syfte med direktdistributionen torde vara att producenter genom direktdistributionen 

samtidigt får chans att visa upp hela sitt sortiment på ett enkelt sätt. Därigenom får 

producenten även en ”hint” om vilka produkter som är mer attraktiva än andra, samt om 

produkterna är olika attraktiva på olika marknader. Säljer de endast till en detaljist så 

vet producenten bara att det gått ut från deras egna lager och inte hur de mottagits av 

slutkonsumenten. 

Respondent C svarade att respondenten inte kunde tänka sig någon annan anledning än 

att syftet var för att tjäna pengar: 

”Jag kan inte tänka mig att det är något annat än att tjäna pengar. I och med att de 

oftast tar ut samma priser som vi gör i butik så får de ju fina marginaler, samtidigt som 

de får möjligheter att tömma lager etc.” –Respondent C 

Respondent D berättade att en producent som enbart säljer direkt till konsument, och 

inte går genom ett detaljistled alls, möjligtvis nyttjar direktkanalen för att kunna hålla 

ett lägre och mer konkurrenskraftigt pris till slutkonsument. Respondenten berättade 

vidare att en producent som säljer via ett detaljistled och ändå nyttjar en direktkanal 

”troligtvis biter sig själva i svansen”. Respondenten hävdar att det innebär att 

återförsäljarna får färre kunder och därför köper mindre volymer från producenten. 

Respondenten trodde även att producenter som nyttjar båda kanalerna mest troligt gör 

detta för att ta marknadsandelar från sina konkurrenter. Producenterna vill tjäna så 

mycket pengar som möjligt på så kort tid som möjligt, inte för att aktivt konkurrera ut 

sina återförsäljare. Respondenten hävdade att detta sker i girighet och att producenterna 
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vill tjäna mer pengar. Vidare berättade respondenten att det därför får tolkas som ett 

kortsiktigt tankesätt från producenternas sida.  

Respondent E gav även denne multipla anledningar, och dessa var att producenten vill 

sälja mer, samt att producenter vill visa en bredd på sina varor. 

I en telefonintervju med en högt uppsatt person på Sportringens centrala kontor så 

förklarade respondenten att traditionella detaljister som ligger i närheten av en 

flaggship-store inte lider av tappad försäljning för det aktuella varumärket, enligt de 

studier som respondenten tagit del av. Respondenten hävdade att det snarare blir så att 

konsumenter blir mer medveten om varumärket och därför mer beredd att köpa varor 

från varumärket:  

”[…] utan det är snarare så att konsumenten blir mer medveten om varumärket, och det 

skapar intresse av att man kan tänka sig köpa varumärket, inte bara i den kanalen som 

enkomt säljer det, utan man är beredd att köpa det på Intersport, Stadium o.s.v. Det här 

har också gjort att: Varför gör de här leverantörerna det här? Jo, det är för att man vill 

visa varumärket för konsumenterna och bredden och djupet på sitt sortiment.” 

Respondenten berättade att konkurrenssituationen med andra varumärken i en 

traditionell butik gör att en producent inte får full exponering på hela sitt sortiment. Som 

exempel berättade respondenten att om en butik har 50 skohyllor i sin butik så ska 

Adidas, Nike, Puma, Salomon o.s.v. brottas om utrymmet. Om då butiksägaren tar 

beslutet att det får plats fem ASICS, fem Adidas, fem Nike etc. så har ju respektive 

tillverkare fortfarande väldigt många modeller som inte får exponering i den butiken.  

Respondenten från Sportringen centralt hävdar även att producenters syfte med att visa 

sin bredd och sitt djup genom flaggship-stores även kan översättas till nätbutikerna som 

startas upp, därför att det skapar ett intresse för varumärket: 

”[…] det handlar inte om att konkurrera med befintliga säljkanaler, utan det handlar 

om att bli det man kallar idag för show room. Vi ska ha klart för oss att den 

Adidasbutiken; eller den Asicsbutiken; eller den Pumabutiken… det finns ingen av de 

här butikerna som går med vinst.” –Högt uppsatt person på Sportringen Centralt 
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4.3 Detaljisternas omsättning 
 

RESPONDENT OMSÄTTNING  
(Senast tillgängliga bokslutsår, miljoner SEK) 

A 30-50 

B 1-15 

C                  (Nystartad) 

D 1-15 

E 1-15 

Tabell 2. Detaljisternas omsättning (allabolag.se) 
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5 ANALYS 

Nedan följer således den analytiska delen av den här studien där det empiriska 

materialet diskuteras och även jämförs med tidigare teori. 

5.1 Huruvida producenters nyttjande av en direktkanal sannolikt 

påverkar detaljisternas inköpsval 

5.1.1 Detaljist: Påverkas inköpsbeslut av producenter som nyttjar direktkanalen? 

I den empiriska undersökningen för studien så gav de deltagande detaljisterna inget 

enhetligt svar på om inköpsbesluten påverkas av producenters direktförsäljning. Det var 

alltså två av fem respondenter (A och C) som uppgav att ”inköpsbesluten inte påverkas 

nämnvärt” (se tabell 3). 

BUTIK 

OMSÄTTNING 
(SENAST 

TILLGÄNGLIGA 

BOKSLUTSÅR, 

MILJONER SEK) 

ATTITYD PÅVERKAS 

AV 

DIREKTFÖRSÄLJNING 

ATTITYD TILL 

PRODUCENTER OCH 

DIREKTFÖRSÄLJNING 

KONSEKVENS 

A 30 - 50 Inte nämnvärt Neutral i dagsläget 

Ingen i dagsläget. 

Om läget förändras i 

framtiden, och 

producenter börjar 

konkurrera hårdare, 

kan respondentens 

val bli annorlunda. 

B 1-15 Ja Negativ 

Gynnar hellre 

”trogna” 

producenter och 

leverantörer. 

C - Ja Moderat negativ 

Inköpsbeslut 

påverkas inte 

nämnvärt. Tror 

påverkan kan vara 

större i större städer 

D 1-15 Ja Negativ 

Söker andra, 

likvärdiga 

varumärken. 

E 1-15 Ja Negativ 

Försöker hitta andra, 

likvärdiga 

varumärken eller 

leverantörer. 

Tabell 3: Sammanfattning  
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Intressant äro dock att den ena av de två respondenterna (Respondent A) påpekade att 

situationen kan komma att förändras i framtiden om producenter börjar agera 

prispressare och konkurrerar på ett annat sätt. Detta går att jämföra med Ryan et. al. 

(2013) som i sin studie hävdade att producenter, som ses som ledare av 

”Stackelbergspelet”, kommer bedriva en prisstrategi som ämnar dränera detaljisters 

förtjänster. Detta är alltså inget som respondenten i fråga anser hända i dagsläget (se 

tabell 3).  

Tre respondenter (B, D och E) gav svaret att direktförsäljningen påverkar deras 

inköpsbeslut och två av dessa tre respondenter (D och E) sa rakt ut att de hellre ser sig 

om efter likvärdiga produkter från andra varumärken. Detta får anses vara ett problem 

för producenterna som väljs bort, och till en viss grad kan det anses vara en form av 

konflikt. Detta stämmer, å andra sidan, helt överens med Ryan et. al. (2013) som visade 

på att en producentadderad direktdistributionskanal kunde resultera i en kanalkonflikt. 

Troligtvis är detta inte något som en producent vill uppnå och studier (e.g. Chiang et. al. 

2003, Tsay et. al. 2004, Kumar et. al. 2006) visar även på att en direktkanal i mångt och 

mycket kan öppnas upp av producenter för att stödja detaljisters försäljning och även 

stärka varumärkets efterfrågan (vilket även stöddes av den högt uppsatte personen på 

Sportringen centralt, se avsnitt 4.2.2).  

Att tre av fem respondenter svarar att deras inköpsbeslut påverkas (negativt) av 

producenters direktförsäljning får anses vara något av ett problem för producenterna. 

Om deras syfte först och främst inte är att konkurrera med traditionella detaljister så kan 

det, inom den svenska sportbranschen, ligga i producenters intresse att investera i 

relationerna med de traditionella detaljisterna, och förklara det primära syftet. Detta ska 

dock ses på med försiktighet, eftersom att fem detaljister inte nödvändigtvis kan 

representera en hel bransch. Däremot kan det ses som en indikation på att det här kan 

finnas ett problem och möjligtvis kan det problemet vara av onödig natur. 

Svaren som erhölls från detaljisterna visar även ett visst mönster, där den respondent 

vars butik omsätter mest (se tabell 2) även är den enda respondenten vars attityd inte 

påverkas nämnvärt av direktdistributionen, samt inte lade om inköpsval på grund av 

direktdistributionen (se tabell 3). Detta skulle kunna ha att göra med att en större 

detaljist blir mindre beroende av enskilda leverantörer, eftersom de sannolikt redan 

samarbetar med flera, likvärdiga leverantörer. Visserligen fanns det en respondent till 
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som inte lade om inköpsval men dennes attityd var påverkad. Således var det bara en 

respondent (Respondent A) som enligt sina svar påstod sig vara relativt opåverkad av 

direktförsäljningen. Även om antalet respondenter var få, och det endast fanns en butik 

som omsatte så mycket som respondent A gjorde, så ger det, baserat på den 

presenterade empirin, en intressant indikation på att det skulle kunna finnas något 

djupare att utforska. En liten butik med mindre omsättning skulle kunna tänkas vara 

känsligare för det som Kumar et. al. (1995) kallade för ”supplier fairness” och därför då 

reagera starkare på producenters val att direktdistribuera. Det skulle då också förklara 

att de hellre väljer andra varumärken i den utsträckning det går, och som samtidigt 

möter kunders efterfrågan. Det skall dock tilläggas att det även kan finnas dolda 

förkunskaper eller andra underliggande orsaker till varför respondenterna svarade som 

de gjorde. T.ex. skulle en respondent kunnat arbetat för en producent tidigare. 

5.1.2 Detaljist: Påverkas attityden till producenter på grund av deras 

direktdistribution? 

På frågan om detaljisternas attityd påverkades av producenters direktförsäljning så 

svarade fyra respondenter av fem (B, C, D och E) att de påverkades, och de påverkades 

inte åt det positiva hållet. Den respondent vars attityd inte påverkades var även en av de 

två vars inköpsval inte påverkades (se tabell 3) och det var även den respondent som 

omsätter mest (Respondent A, se tabell 2). Återigen går det att diskutera om en detaljist 

som omsätter mer blir mindre känslig för direktdistributionen eller om det finns andra 

orsaker som exempelvis en underliggande förkunskap som därigenom ger en förståelse 

eller inblick i varför producenter nyttjar direktkanalen. Intressant är också att den andre 

respondenten (Respondent C) vars inköpsval inte påverkades nämnvärt, ändå hade en 

attityd mot producenter som påverkades negativt av direktdistributionen. Detta ger en 

viss indikation på att attitydspåverkan och inköpsbeslutspåverkan inte behöver vara helt 

korrelerat, utan att även om en detaljists attityd påverkas negativt av 

direktdistributionen, så är det inte nödvändigtvis så att detaljisten lägger om sina 

inköpsval direkt. Det kan då antas finnas en viss tröskel, där det totala positiva värdet av 

att sälja en producents produkter måste trumfas av det totala negativa värdet av 

relationen, innan en detaljist väljer att lägga om sina inköpsval (jmf. Barry et. al. 2008). 

Av den insamlade empirin för den här studien så går det naturligtvis inte att fastslå var 

en sådan tröskel finns, och det är även sannolikt så att det är högst subjektivt från person 

till person.  
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Precis som under frågan 5.1.1. kan det med frågan om attityd sägas vara av yttersta vikt 

att producenter månar om relationen. Det finns i teorin en del förslag på hur en 

producent skulle kunna komma runt detta, t.ex. Yan (2010) och Xu et. al. (2013) som 

för att koordinera en kanalrelation, föreslår att, vid sidan av differentierad 

varumärkesstrategi, producenter inför något som kallas ”profit sharing”. Det är alltså 

egentligen att aktörer i distributionskedjan delar på vinst, vilket en av respondenterna 

för den här studien var inne på (Respondent B, se empirikapitlet under 4.1.1.). Både 

Yan (2010) och Xu et. al. (2013) anser att detta skulle kunna vara ett verktyg för att 

vårda relationen men hur det skulle fungera i praktiken, även för sportbranschen, är 

något som än så länge tycks outforskat och en praktisk implementering av ett sådant 

verktyg får än så länge ses som svårt.  

Eftersom fyra av fem respondenter säger att deras attityd påverkas negativt av 

direktdistributionen så är detta sannolikt skadligt för relationen. I enlighet med Kumar 

et. al. (1995), Barry et. al. (2008) och Samha et. al. (2011) så talar det empiriskt 

insamlade materialet i den här studien för att producenter bör agera på något sätt för att 

undvika att relationer skadas ytterligare. Det skulle kunna vara så enkelt som att 

producenter helt enkelt talar med detaljister, men det skulle även kunna vara så att större 

insatser måste sättas in, om producenter vill behålla goda relationer. Ryals et. al. (2012) 

hävdar att köpare i en B2B-relation ska vara ”relationellt skickliga och förstå sig på 

relationsdynamiken”, vilket skulle underlätta i det här fallet.  

5.1.3 Detaljist: Vad får direktdistributionen för konsekvenser? 

Det var tre av fem respondenter (B, D och E) som sa att direktdistributionen fick 

konsekvenser i dagsläget och de tre respondenterna uppgav samma konsekvens: De 

söker likvärdiga produkter från andra varumärken (se tabell 3). Detta ger ytterligare en 

indikation på att producenter bör utvärdera olika alternativ för att vårda relationen med 

sina detaljister, eftersom det nu får direkta konsekvenser i form av tappad försäljning. 

En respondent (Respondent E) vill till och med se att detaljistkedjorna går ihop och 

formar en bojkott (se 4.1.3). Där kan det dock diskuteras och undersökas hur 

producenter resonerar: Å ena sidan kanske de tappar detaljistförsäljning men å andra 

sidan kanske de åtnjuter en lika bra vinstmarginal på den egna direktdistributionen. I 

enlighet med Kumar et. al. (1995) så kan det dock antas att en producent inte gärna vill 

arbeta aktivt för att skada sin relation med en detaljist och rationellt tänkande föreslår då 
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att relationsvårdande insatser bör utföras från producenternas sida. På så vis uppnås 

troligtvis en högre effektivitet på det specifika varumärket, förutsatt att detaljister och 

producenter båda känner sig tillfreds. 

Det var en respondent (Respondent A) som svarade att direktdistributionen i dagsläget 

inte fick några konsekvenser för denne. Detta berodde enligt respondenten på att 

producenterna inte agerade prispressare, men om det i framtiden skulle bli annorlunda 

prissättningsstrategi från producenternas sida så skulle beslutet kunna bli annorlunda. 

Det svaret kan jämföras med Tsay et. al. (2004), som uppgav att en av anledningarna till 

producenters direktdistribution var kontroll över t.ex. prissättning, och med Ryan et. al. 

(2013) som i sin studie hävdade att producenten är ledare i Stackelbergspelet 

(ledarföretaget gör ett drag först och därefter gör följarföretagen sitt drag) och kommer 

därför bedriva en prissättningsstrategi som dränerar detaljisters förtjänster (märk väl att 

den slutsatsen står i kontrast till t.ex. Chiang et al. (2003) och Frazier (1999)). Om detta 

slår in så kan alltså det betyda att fler detaljister utvecklar en mer negativ attityd mot 

direktdistribuerande producenter, en mer skadad relation och därmed också mindre 

effektiva distributionskanaler med lägre försäljning som följd (jmf t.ex. Chiang et. al. 

(2003)). 

5.2 Huruvida producenters syfte med nyttjande av en direktkanal 

sannolikt stämmer överens med detaljisternas uppfattning 

5.2.1 Producent: Varför nyttjas direktkanalen? 

I empiriinsamlingen för den här studien så svarade de aktuella producent-

respondenterna förhållandevis likvärdigt på frågan om varför direktkanalen används. 

Både Amer Sports och ASICS framhåller att det är viktigast för dem att visa upp 

bredden på sortimentet för det aktuella varumärket.  

Respondenten från Amer Sports gav en utförlig redogörelse för deras direktdistribution, 

där respondenten preciserade både anledningar till varför kanalen utnyttjas (visa 

varumärkets bredd, vad varumärket står för och till viss del även bedriva försäljning till 

ett åtminstone plus/minus-resultat) men också delade med sig av företagets interna 

målsättningar (att direktdistributionen inte ska överstiga 10% av den totala 

omsättningen).  
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Det som framförs här ovan är intressant att jämföra med de svar som lämnades av den 

högt uppsatte personen inom Sportringens centrala organisation, eftersom respondenten 

uttryckligen gav stöd till det som producenterna i empirin framförde; att det stora och 

främsta syftet med direktförsäljningen är just att visa upp en bredd på producentens 

varor och även skapa en medvetenhet hos konsumenter om varumärket. Detta ligger i 

linje med vad t.ex. Chiang et. al. (2003) hävdar; att direktförsäljningen i mångt och 

mycket kan vara ett strategiskt verktyg för att öka försäljning i de traditionella 

kanalerna, och i den här studiens fall så verkar det kunna stämma för den svenska 

sportbranschen.  

Baserat på insamlad data för den här studien så får det därför antas att producenters 

direktförsäljning inom den svenska sportbranschen har som syfte att först och främst 

skapa en ökad konsumentmedvetenhet och visa upp sin produktbredd och en sekundär 

anledning är att eventuellt kunna tjäna någon krona på det. Detta strider då i viss del 

med vad Ryan et. al. (2013) kom fram till, där det hävdades att en producent som 

öppnade en direktkanal kommer bedriva en sådan prissättningsstrategi som ämnar att 

dränera en detaljists förtjänster. Dock ska det tilläggas att fynden i den här studien inte 

kan ses som generaliserbar, men det kan agera som en kompass. Fler studier, och 

framför allt djupare studier, behöver göras. 

5.2.2 Detaljist: Vad tror du producenter som driver direktförsäljning till 

slutkonsument önskar uppnå med sin direktförsäljning? 

Det var två respondenter av de fem (C och D) svarande som till störst del trodde att 

producentens syfte var att tjäna mer pengar, eftersom producenten kan sälja till samma 

rekommenderade utpris som detaljisten hade gjort (se tabell 4). 
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BUTIK 
OMSÄTTNING 

(SENAST TILLGÄNGLIGA BOKSLUTSÅR, 

MILJONER SEK) 

TROR ATT PRODUCENTER 

BEDRIVER DIREKTFÖRSÄLJNING 

FÖR ATT: 

A 30 – 50 

 Öka varumärkets tillgänglighet 

 Ge tillgång till hela sortimentet 

 Öka försäljningen till högre 

marginal 

 Lära sig kundmarknaden 

B 1-15 

 Öka försäljningen 

 Rädda att tappa den typen av 

marknad annars 

 Visa upp sitt sortiment 

 Lära sig vad som konsumenter 

vill ha 

C - 
  Tjäna pengar 

 Möjlighet att tömma lager 

D 1-15 
 Tjäna pengar 

 Ta marknadsandelar från 

konkurrenter 

E 1-15 
 Sälja mer 

 Visa bredden på sortimentet 

Tabell 4: Sammanfattning  

Dock var respondenterna inte ensam om att ha med den anledningen, utan de övriga tre 

respondenterna (A, B och E) svarade något liknande; att producenter åtminstone hade 

som delsyfte att tjäna pengar och åtnjuta högre marginaler på försäljningen än om 

producenten först sålt till en detaljist. Detta skulle kunna ha att göra med det faktum 

som diskuterades under 5.1.2, att attityden till producenter förändras i och med 

direktförsäljningen. Detta går att jämföra med bl.a. Kumar et. al (1995) där den s.k. 

”supplier fairness” diskuterades och då kanske främst det som författarna för studien 

kallade ”violation of fairness”. Om detaljister finner det ”orättvist” att producenter säljer 

direkt till slutkonsument och åtnjuter högre marginaler på försäljningen så är det inte 

helt omöjligt att detaljsten känner sig bortprioriterad (jmf Barry et. al. 2008). 

Därefter svarade tre av respondenterna (A, B och E) att de ansåg att syftet även var att 

visa upp en bredd på sitt sortiment och två respondenter svarade även att lära sig 

kundmarknaden var ytterligare en fördel som producenterna åtnjöt från 

direktdistributionen (se tabell 4). Dessa svar gör att det knappast går att dra någon 

slutsats om att det finns en total asymmetri mellan vad producenterna har för syfte med 
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direktförsäljningen och vad detaljisterna tror att syftet är. Svaret från Respondent C och 

Respondent D skulle i och för sig kunna föreslå att det finns risker för att en viss 

asymmetri finns och det går även att diskutera huruvida detaljisterna ute på fältet tror att 

den primära anledningen med direktdistributionen är att tjäna pengar och sälja varor. 

Producenterna i den här studien uppgav att det primära syftet var att visa upp bredd och 

djup i sortimentet medan detaljisterna verkar sätta det primära syftet till att sälja mer 

varor och tjäna pengar och sekundära syftet till att visa bredd och djup i sortimentet. En 

reservation får göras för den högt uppsatte personen på Sportringen centralt, som 

underströk att producenterna först och främst ville visa bredden på sortimentet. Den 

respondenten svarade ju även att ”det inte finns någon konceptbutik, eller flaggship-

store, som går med vinst” (se citat under 4.2.2 och intervju med en högt uppsatt person 

på Sportringen Centralt). Detta är motsägelsefullt mot vad detaljisterna tror att 

producenters syfte med direktdistributionen är. 

Likt första forskningsfrågan (avsnitt 5.1.1) så återfinns i empirin ett visst mönster 

mellan omsättningens storlek och detaljisternas svar, även om det är mer tvetydigt för 

den andra forskningsfrågan. Den detaljist som omsatte mest (Respondent A) var inte 

den detaljist som trodde att producenter nyttjar direktkanalen för att tjäna pengar i första 

rum, utan detaljisten som omsatte mest var relativt pricksäker i sitt svar (se tabell 2 och 

4). Som sagt så är mönstret tvetydigt och det är även svårt att avgöra, baserat på 

studiens empiri, som mönstret är en slump eller inte, eftersom även respondenter från de 

mindre butikerna prickade in ”bredd och djup i sortiment” som en anledning. Det skulle 

kunna finnas underliggande anledningar till varför detaljisten med högst omsättning 

svarade som denne gjorde, t.ex. skulle detaljisten kunna ha en bakgrund som främjar 

dennes medvetande om just direktdistribution. 
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6 SLUTSATS 

I avsnittet nedan presenteras slutsatserna för studien och även en diskussion kring 

studien och dess resultat som helhet.  

I den presenterade studien besvarades två forskningsfrågor; Hur påverkas producenters 

nyttjande av en direktkanal sannolikt de inköpsval som detaljister gör? samt Hur 

stämmer producenters syfte med nyttjande av en direktkanal sannolikt överens med 

detaljisters uppfattning? Den presenterade empirin visar ingen enhetligt svar på någon 

av forskningsfrågorna. Först och främst så talar empirin för att det är sannolikt att 

detaljister i den svenska sportbranschen inte är främmande för att välja bort en 

direktdistribuerande producent till förmån för en producent som inte bedriver 

direktförsäljning, vilket även besvarar den första forskningsfrågan. Undersökningarna 

tyder även starkt på att attityden till producenter påverkas negativt av 

direktdistributionen. Ett mönster identifierades även i empirin för den här studien 

mellan detaljisternas omsättning och deras intervjusvar, där den enda detaljisten som 

inte påverkades nämnvärt i varken attityd eller inköpsval även var den butik som 

omsatte mest. 

Empirin som besvarar den andra forskningsfrågan var tvetydig. Empiriunderlaget 

indikerar på att det sannolikt inte förekommer någon större asymmetri mellan 

producenters syfte med nyttjandet av en direktkanal samt detaljisters uppfattning om 

varför producenter nyttjar direktkanalen. Dock indikerar undersökningen på att det finns 

tendenser till vissa skillnader, t.ex. så var den enda anledningen som gavs av alla 

detaljisterna att de trodde att producenterna nyttjar direktkanalen för att öka försäljning 

och tjäna pengar, och därför dras slutsatsen att producenter sannolikt skulle kunna dra 

fördelar av att vara än tydligare med sitt syfte, och därigenom undvika eventuella skador 

på relationerna. Även här infanns ett visst mönster mellan butikernas storlek på 

omsättningen och svaren som gavs, dock tvetydigt även det. 

Studiens syfte var att undersöka hur relationen mellan producenter och detaljister inom 

den svenska sportbranschen sannolikt påverkas av producenters val att sälja direkt till 

slutkonsument samt vad som kan bli konsekvenserna av detta.  

Studien har undersökt hur relationen mellan producenter och detaljister inom den 

svenska sportbranschen sannolikt påverkas av producenters val att sälja direkt till 



36 
 

slutkonsument samt vad som kan bli konsekvenserna av detta. En avgränsning rörande 

begreppet relation gjordes till 1) de inköpsval som detaljister gör med hänsyn till 

producenters direktförsäljning samt 2) överensstämmelse/icke överensstämmelse mellan 

producenters syfte med nyttjande av direktkanal samt detaljisters uppfattning rörande 

de förstnämndas syfte. Relationer mellan producenter och detaljister inom den svenska 

sportbranschen påverkas, baserat på den presenterade empirin, sannolikt mer negativt än 

positivt av producenters val att bedriva direktdistribution. En möjlig konsekvens av 

detta är att detaljister lägger om inköpsval mot en annan, likvärdig producent. 

6.1 Reflektioner 

Något som är ytterst viktigt att framhålla för den här typen av studie är att vi endast får 

reda på det som respondenterna, alltså källan till slutsatsen, är villiga att berätta. 

Dessutom är människans medvetna något komplext och därför är det inte säkert att vi 

alltid är på det klara med varför vi agerar som vi gör, t.ex. hur våra beslut påverkas av 

yttre faktorer. 

Studiens resultat talar för att detaljisters inköpsbeslut sannolikt påverkas negativt av 

producenters direktdistribution och innebär därigenom sannolikt en försämrad relation. 

Dessutom talar resultatet för att det möjligtvis kan finnas en viss fara för asymmetri 

mellan direktdistributionens syfte och detaljisters uppfattning. Dock kan inte generella 

slutsatser dras från det empiriska materialet eftersom det är allt för få respondenter som 

deltar i en kvalitativ studie. Troligtvis skulle en större, kvantitativ utredning, behöva 

göras för att en vidare generalisering ska kunna göras. Studiens reslutat förser dock 

eventuella framtida studier med en riktning, och studien ger indikationer på att 

producenter bör vara tydliga i sina relationer med detaljister angående 

direktdistributionen. För att få fler respondenter som deltar i en liknande studie så kan 

framtida studier nyttja en mer strukturerad typ av undersökning, t.ex. ett frågeformulär. 

Svarsalternativen skulle kunna göras relativt precisa med utgångspunkt i den här 

studien. Just antalet respondenter anser författaren för den här studien vara den största 

metodologiska svagheten. Även blev det under empiriinsamlingens gång tydligt att 

telefonintervjuer absolut hade varit att föredra i alla intervjusituationer för studien 

(eftersom intervjuer på plats inte var ett alternativ p.g.a. restid och pengar bl.a.). T.ex. så 

framgår det tydligt av empirikapitlet att respondenten från Amer Sports utvecklade sitt 
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resonemang i högre grad och anledningen till detta antas vara just telefonintervjun, 

vilket gav möjligheter till enkla följdfrågor och dylikt. 

6.2 Råd till praktiker 

Studiens största praktiska bidrag är att producenter skulle kunna tjäna på att vara 

tydligare med detaljister om sin direktdistribution, och öka sin kommunikation, för att 

på så vis undvika att relationer skadas och försäljning minskas.  

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Just hur direktdistributionen från producenter påverkar relationerna med detaljister är, 

såvitt författaren vet, fortfarande ett relativt outforskat område, när det gäller den 

svenska sportbranschen. Paralleller går absolut att dra till tidigare forskning inom andra 

marknader, länder och industrier. Eftersom området är så pass outforskat så finns det 

mycket att undersöka. Författaren skulle gärna se en liknande studie göras, med fler 

deltagande respondenter (både producenter och detaljister) i t.ex. en kvantitativ ansats, 

för att kunna generalisera och befästa kunskapen bättre. 
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I BILAGA 

I.1 Stöd för telefonintervjuer 

Stöd för intervjuer med personer som på förhand accepterat intervjun. 

 Presentera dig själv och syftet med intervjun och syftet med studien; att 

undersöka och analysera distributionsvägar.  Intervjutekniken kommer försöka 

hållas till ett flytande samtal. 

 Vill personen vara anonym i studien?  

 Fråga om det är okej att banda intervjun 

 Inled med att fråga om/hur personen/företaget ser på distributionskedjor. Arbetar 

de aktivt med dessa? 

 Försök få svar på följande: hur ser företagets distributionskanaler ut idag? Om 

företaget är producent och säljer direkt till slutkonsument, hur har det påverkat 

företagets organisation och hur ser de på det idag? Utveckla därifrån beroende 

på svar!  

 Hur används direktdistributionskanalen? Varför används den? Utveckla därifrån 

beroende på svar! 

 Om det är en detaljist, hur ser de på producenter som säljer direkt till 

slutkonsument? Konsekvenser? Varför tror de att producenter nyttjar 

direktkanalen? Hur marknadsför sig detaljisten för att vara slagkraftig och 

värdefull i distributionskedjan? (Hur menar de att de påför värde till produkten 

så att slutkonsumenten ändå väljer dem) 

 Hur ser personen/företaget på framtidens distributionskanaler? I vilket håll 

kommer utvecklingen gå?  

 Tacka för att personen tagit sig tid att prata med dig 

 Kontrollera om denne har något ytterligare att tillägga innan intervjuns slut 

 Tacka artigt och önska en bra dag eller liknande. 
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I.2 Frågor per e-mail 

Frågor till detaljister: 

1. Påverkas din verksamhet (t.ex. dina inköpsbeslut) eller din attityd (till 

varumärket) av att producenter allt oftare säljer till slutkonsument, antingen via 

egna fysiska butiker och outlets eller via internet? (t.ex. adidas.com, nike.com 

etc.) 

2. Vad tror du producenter som driver direktförsäljning till slutkonsument önskar 

uppnå med sin direktförsäljning? 

Frågor till producent: 

1. Hur ser era distributionskanaler ut idag? 

2. Hur arbetar ni med distributionskanaler och dess management? 

3. I litteraturen märks ett fenomen där distributionskanalerna smalnar av, är detta 

något som märks av även i er bransch och hur har det påverkat er? 

4. Varför bedriver ni direktdistribution mot slutkonsument? 

5. Hur ser ni på detaljisternas roll i distributionskedjan? 

6. Hur tror du att framtidens distributionskanaler kommer se ut? Går vi t.ex. mot 

fler konceptbutiker och mer direktdistribution? 

7. Övriga tankar kring ämnet? 

 

 

 

  

 


