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ABSTRACT 

 

 

 ABSTRACT 
 
The purpose of this thesis was to illustrate how market gardens relate to its conceivable 
distributors. From the purpose we developed the two following research questions: How do 
market gardens chose distribution channels? How affect the products perishability the choice 
of distribution channels? We chose to perform a case study within Burmans Handelsträdgård 
and Broströms Handelsträdgård. They are active in the same growth zone selling spices, 
potted plants and perennial plants. We interviewed the owners of the companies with 
knowledge of the companies’ distribution strategies. The results showed that the companies 
didn’t follow any particular method in choosing distribution channels. Because of the 
products perishability the companies chose short distribution channels. Other factors 
influencing the choice of distribution channels were the companies’ customers, the 
competitors of the market, product quality, the companies’ geographical position and the 
knowledge of the product. 
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1 INLEDNING 
 
I detta kapitel har vi för avsikt att skapa en förståelse för det problemområde som vi valt att 
studera. Efter problemområdesbeskrivningen kommer vi att beskriva vårt syfte och 
forskningsfrågor. 
 
 
1.1  Bakgrund 
 
Enligt Martin (1998, s 5) är det inte längre acceptabelt att anta att bra produkter säljer sig 
själva eller tro att framgång idag kommer till att leda till morgondagens framgång. Författaren 
menar att det mest grundläggande för kommersiell framgång kommer från antingen 
kostnadsfördelar eller värdefördelar, helst både och. Martin säger att konkurrenten med störst 
lönsamhet i alla branscher tenderar att vara den som producerar till lägsta kostnaden eller den 
leverantör av produkter som tillhandahåller det största upplevda differentierade värdet. 
 
 
1.2  Problemområde och syfte 
 
Kotler, Armstrong, Saunders och Wong (1999, s 7) menar att människor tillfredsställer sina 
behov och önskemål genom produkter. En produkt kan erbjudas en marknad för 
uppmärksamhet, anskaffande, användning eller konsumtion och kan tillfredsställa ett behov. 
En produkt kan enligt författarna klassificeras som antingen en vara eller en tjänst. Vi har valt 
att koncentrera oss på varor. 
 
Enligt Kotler et al (1999, s 7) kan marknadsföring definieras som mänskliga aktiviteter vilka 
syftar till att tillfredsställa behov och önskemål genom utbytesprocesser. De menar också att 
den del av ledningen som har hand om marknadsföringen har till uppgift att analysera, 
planera, implementera och genom regelbunden kontroll skapa och upprätthålla en 
vinstgivande byteshandel med utvalda kunder i syfte att uppnå de organisatoriska målen. 
Gustafsson och Rennemark (1991, s 38 f) menar att när det gäller marknadsföring av varor av 
olika slag har marknadsföringen tre uppgifter. Den skall se till att mellanled och slutkund blir 
medvetna om att varan finns och den ska se till att varan motsvarar de behov som alla led i 
distributionsprocessen har. Den ska också se till att den fysiska distributionen av varorna från 
tillverkare till slutkund, ofta via mellanlager, fungerar. Distribution är en viktig del inom 
marknadsföringen. Därför har vi valt att närmare studera detta område. 
 
Enligt Kotler et al (1999, s 739) använder de flesta producenter en tredje part eller 
mellanhänder för att få ut sina varor till marknaden. Kotler et al (1999, s 741) skriver att 
distributionskanaler är alla organisationer som en vara måste passera mellan produktion och 
konsumtion. Vidare menar de att producenterna försöker att skapa en distributionskanal vilket 
definieras som ömsesidigt beroende organisationer involverade i processen av att göra 
produkter och tjänster tillgängliga för konsumtion eller användning. Enligt Coelho, 
Easingwood och Coelho (2003, s 561) ses distribution som en av de viktigaste aspekterna av 
marknadsföring och distributionen kan skapa signifikanta konkurrensfördelar. Enligt Kotler et 
al (1999, s 741) påverkar valet av distributionskanal direkt alla andra marknadsföringsbeslut. 
Peattie (1995, s 447) anser att de distributionskanaler som ett företag använder kan uppfattas 
från ett fysiskt eller ett ekonomiskt perspektiv. Distribution i sin fysiska form skulle handla 
om att forsla varor till konsumenten. Ur ett ekonomiskt perspektiv skulle distribution handla 
om att kontrollera och utveckla de olika kanalerna som, förutom att utföra den fysiska 
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varudistributionen, också hanterar det utbyte av information, pengar och ägande som 
marknadsföringen är beroende av. Vidare skriver författaren att effektiv styrning av 
distributionskanaler i verkligheten är strategiskt viktigt för framgång för praktiskt taget alla 
varor.  
 
Gustafsson och Rennemark (1991, s 253) skriver att det finns en mängd företagsekonomiska 
skäl till att sälja via distributörer, allt från transportekonomi till behov av geografisk närhet till 
kunderna. Enligt Bristow (1990, s 10 f) har distributörer under en längre tid utvecklat 
erfarenheter och expertis genom att arbeta med kunders distributionsproblem. Författaren 
menar att den service som erbjuds till kunderna ska skräddarsys. Enligt Gustafsson och 
Rennemark (1991, s 253) finns det ingenting som säger att företaget behöver vara bundet till 
en enda distributionsväg. Författarna menar att företaget alltid bör sträva efter att hitta den 
distributionsmodell som gör att företaget mest effektivt når varje enskilt marknadssegment 
med transporter men också, vilket är minst lika viktigt, med information. Skälen till att nyttja 
distributörerna är två: dels vill företaget vara säkert på att varan får den marknadsföringsinsats 
den bör ha, dels vill företaget säkerställa att varan presenteras på rätt sätt, med rätt argument, 
mot rätt målgrupper (ibid).  
 
Gustafsson och Rennemark (1991, s 50 ff) anser att distribution och distributionsstrategi ska 
ses som tekniker för att nå marknaden med varor. Vidare förklarar författarna att faktorer i 
distributionssystemet som kostnader, distributionskanalens effektivitet, möjliga volymer och 
lagringsaspekter men att även distribution av information är ett viktigt konkurrensmedel. 
Lumsden (1998, s 551) skriver att behovet av snabb och frekvent distribution direkt från 
tillverkaren eller dennes fabriker till ett antal kunder är bakgrunden till alla 
distributionssystem. Lumsden anser att kraven av ekonomiska och fysiska skäl inte alltid kan 
uppfyllas och därför har olika system skapats som utifrån teoretiska och praktiska metoder 
löser problemet med hjälp av vissa kompromisser och förenklingar.  
 
Enligt Armstrong och Kotler (2000, s 333 f) är distributionskanaler mer än enkla samlingar av 
företag som är bundna tillsammans med varierande flöden. Författarna skriver att 
distributionskanalerna är komplexa beteendesystem där människor och företag samverkar för 
att åstadkomma individuella mål samt företags- och kanalmål där vissa kanalsystem består av 
informell samverkan bland löst organiserade företag. Vidare menar författarna att andra 
kanalsystem kan bestå av formell samverkan som leds av organisationer med rigorösa 
strukturer. Armstrong och Kotler skriver att en distributionskanal består av företag som har 
bundits samman för gemensamma ändamål där varje enskild medlem är beroende av de 
övriga.  
 
Enligt Kotler et al (1999, s 745) består en konventionell distributionskanal av en eller flera 
oberoende kanalmedlemmar som kan vara producenter, grossister, detaljister och 
återförsäljare där målet är att var och en ska maximera sin egen vinst även om det är på 
bekostnad av systemet som helhet. Enligt Nationalencyklopedins ordbok (Grossist, 1995, s 
568) definieras grossist som en som bedriver handel mellan fabrikant och återförsäljare eller 
mellan råvaruproducent och fabrikant och som då vanligtvis gäller större varupartier.  
Nationalencyklopedins ordbok (Återförsäljare, 1996, s 598) definition på återförsäljare är en 
person eller företag som återförsäljer viss typ av vara vilken vanligtvis inköps från 
grosshandel eller producent och säljs till allmänheten. I Nationalencyklopedins ordbok 
(Detaljist, 1995, s 280) hänvisas under ordet detaljist till detaljhandel.  Enligt National-
encyklopedins ordbok (Detaljhandel, 1995, s 280) är detaljhandel ”handel med varor för 
försäljning till de slutgiltiga konsumenterna, vanligtvis av varor i små kvantiteter”. 
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Enligt Kotler et al (1999, s 745) kan distributionskanalens organisation och uppgift se ut på 
tre olika sätt. Kotler et al (1999, s 749) skriver att ett horisontellt distributionssystem består av 
en kanal där två eller flera företag på samma nivå går samman för att följa ett nytt 
marknadsföringstillfälle. Genom att samordna deras kapitalinsatser, produktionskapaciteter 
eller marknadsföringsresurser kan företagen uppnå mer än vad det hade kunnat ensamt (ibid).  
 
Kotler et al (1999, s 749) skriver att ett multipelkanalsystem innebär att en firma använder sig 
av två eller fler distributionskanaler för att nå ett eller flera segment. Enligt Coelho et al 
(2003, s 561) har utvecklingen under 1990-talet stimulerats mot multipla kanalsystem på 
grund av försäljningstillväxten som kommer av den utökade täckningen av marknaden, 
ökande kundtillfredsställelsen i en viss målgrupp, en reduktion av kostnader, mer och bättre 
marknadskommunikation som ges av det ökade antalet medel att knyta kunden till företaget 
och en minskad affärsrisk för företaget genom diversifiering av företagets verksamhet. Men 
författarna menar att strategier med multipla kanaler också kan skapa negativa effekter som 
motstånd och förvirring hos konsumenter över att företagets erbjudanden kan nå marknaden 
till olika priser med olika nivåer av service, konflikt mellan kanaler eftersom det blir fler som 
kämpar om samma kunder och ökade kostnader eftersom företaget inte klarar av att integrera 
kanalerna. Varje enskild distributionskanal ska bidra till organisationens mål och det påverkar 
till stor del valet av distributionskanal (ibid). 
 
Kotler et al (1999, s 749) skriver att ett vertikalt marknadsföringssystem består av en kanal 
där producenter, grossister och återförsäljare agerar som en enhet. Kanalmedlemmarna kan 
äga varandra, ha kontrakt med varandra eller ha så mycket makt att de alla samarbetar. Detta 
medför ökad förhandlingskraft, skalfördelar och eliminerar dubbel uppsättning av tjänster. 
Kotler et al (1999, 747 ff) menar också att det finns tre olika sorters vertikala system: 
kollektiva, kontraktsbundna och administrativa. Det kollektiva systemet innebär att det finns 
en gemensam ägare för samtliga distributionsenheter. Det kontraktsbundna systemet innebär 
att oberoende distributionsenheter går samman genom kontrakt för att åstadkomma en större 
säljkraft än vad en kan göra själv. Kontraktet kan vara utformat som ett franchisekontrakt 
vilket innebär att oberoende entreprenörer kan köpa rättigheten att äga och styra en eller flera 
enheter i franchisesystemet. Det administrativa systemet går ut på att en distributionsenhet 
samordnar produktionen och distribution därför att enheten är stor och mäktig i sitt inflytande 
på de övriga. Detta leder till att dessa följer riktlinjerna utan kontrakt. 
 
Enligt Peattie (1995, s 459) har ofta distributionssystem varit splittrade där ett stort antal 
fristående parter har försökt göra maximal vinst. Detta har även skett på bekostnad av hela 
kanalens lönsamhet. Utvecklingen har därför inneburit att det skett en konfrontation mellan 
detaljister och tillverkare som inriktats på pris och egenintresse. För att uppnå strategisk 
stabilitet och konkurrensfördelar har det under 80-talet växt fram ett långsiktigt förhållnings-
sätt byggt på kompanjonskap. En annan trend är integration mellan kanaler som innebär att en 
part köper in andra länkar i leveranskedjan eller kontraktsmässigt binder andra parter. Vidare 
skriver han att ju fler transporter, lastning eller avlastning som existerar desto fler parter 
förekommer inom en leveranskedja. 
 
Lönn (1998, s 85) anser att användandet av mellanhänder kan härledas till företagens 
avsaknad av resurser och att företagen bör gå igenom fem steg vid val av distributionsform. 
Armstrong och Kotler (2000, s 342) skriver att det inte är svårt att välja de bästa kanalerna 
utan att problemet är att övertyga en eller ett fåtal mellanhänder att hantera distributionslinjen. 
Sker detta framgångsrikt kan företaget förgrena sig till nya marknader via de existerande 



INLEDNING 

 

Johansson & Risberg 
2004 

4

mellanhänderna. Författarna anser att på mindre områden kan företag sälja direkt till 
återförsäljare och på större marknader sker försäljning via distributörer. Armstrong och Kotler 
skriver att utformandet av kanalsystem kräver analys av kunders servicebehov, fastställande 
av kanalmål och innehåll, identifiering av kanalens huvudalternativ och utvärdering av dem. 
Vidare skriver författarna att företaget måste besluta vilka segment som ska tillfredställas och 
välja den kanal som är lämpligast för detta. 
 
Enligt Kärkkäinen (2003, s 529) är ledningen av distributionskanaler viktig inom områden där 
varor har kort livslängd, beroende på den stora variationen av varor som finns och behovet av 
temperaturreglerade miljöer i distributionskedjan. Bristow (1990, s 11 f) anser att skapandet 
av långvarigt samarbete inom distributionskanalen är en förutsättning när företag handlar med 
färska varor. Enligt Wilson (1996, s 11) är ömtålighet en signifikant faktor för handelsvaror. 
Värdet av en handelsvara på marknaden är beroende av tillgänglighet, kvantitet, kvalitet och 
tajmning samt kostnaden för tillverkningen av varan. Hobbs och Young (2000, s 131 f) 
skriver att varans egenskaper som exempelvis ömtålighet kan skapa osäkerhet hos köparen 
med tanke på varans kvalitet, leveransens pålitlighet och osäkerhet för säljare att hitta köpare. 
Författarna menar även att varans ömtålighet påverkar trasaktionsfrekvensen och komplex-
iteten i transaktionerna. Enligt Wilson (1996, s 9) har under senare tid ledning och 
koordinering av distributionskedjan för färska varor blivit alltmer viktig eftersom företag 
måste sträva efter att minimera distribution och kostnader för lager och maximera marknadens 
möjligheter.  
 
Sezen (2004, s 223) skriver att varor som har en begränsad hållbarhet, exempelvis kött, 
grönsaker och frukt, klassificeras som ömtåliga produkter. Vissa ömtåliga produkter har ett 
fastställt bäst före datum, vanligtvis skrivet på etiketten, medan andra produkter har 
oberäknelig livstid. Detta betyder att den exakta livstiden för produkten inte kan bestämmas i 
förväg. Sezen skriver att vid köp av ömtåliga produkter med ett fastställt bäst före datum är 
det minst troligt att konsumenter köper produkter där bäst före datumet är nära. Enligt Gupta, 
Sundararaghavan och Ahmed (2003, s 500) sägs en vara kunna klassificeras som ömtålig om 
den har en begränsad längd på sin brukbarhet. Det kan innefatta varor som har åldersberoende 
ömtålighet och förfaller fysiskt, det vill säga att de inte är användbara efter sin livstid. 
Exempel på dessa är blod, blommor, julgranar med mera. Författarna menar att det kan även 
innefatta varor som har åldersberoende ömtålighet och fortfarande är fysiskt användbara, men 
kan förlora sitt ekonomiska värde. Ömtåligheten ligger i att det är varor som är 
säsongberoende. Exempel på sådana varor är julgranar av plast, julkort, vinterkläder när vi 
närmar oss sommaren med mera. Författarna skriver att varor också kan beskrivas som en 
kombination av dessa. Vi har valt att studera handelsträdgårdar och vid sidan av vårt intresse 
för den här branschen finner vi det också intressant att studera handelsträdgårdars distribution 
eftersom vi anser att deras produkter är ömtåliga och att detta påverkar handelsträdgårdarna i 
deras val av distributionskanaler och att distributionen blir mer komplex. Enligt 
Nationalencyklopedins ordbok (Handelsträdgård, 1995, s 607) definieras en handelsträdgård 
som ”företag som producerar och säljer egna trädgårdsprodukter”. 
 
Som vi tidigare har nämnt finns det både fördelar och nackdelar med olika 
distributionssystem. De fördelar som finns är exempelvis lägre kostnader, bättre 
marknadskommunikation och lägre affärsrisk. Nackdelarna kan vara osäkerhet hos köparen 
angående varans kvalitet och pris samt konflikter inom distributionskanalen. Vi har också 
nämnt att utvecklingen har gått mot ett ökat samarbete mellan parterna inom distributions-
kedjan vilket leder till ökade konkurrensfördelar. Vidare har vi även tagit upp hur 
kanalsystem utformas med hjälp av analyser av kundernas behov, det vill säga det 
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kundsegment som ska tillfredsställas och utifrån detta välja den kanal som är mest effektiv. Vi 
anser att företag som distribuerar ömtåliga varor endast bör ha ett fåtal led i 
distributionskedjan på grund av varornas begränsade hållbarhet. Vi ser det som att 
komplexiteten i distributionen kommer av att det ställs krav på temperaturreglering, snabb 
hantering och paketering när dessa varor ska distribueras. De varor som handelsträdgårdar 
säljer och som vi definierar som ömtåliga varor är exempelvis kryddor, grönsaker och 
blommor. För att belysa hur handelsträdgårdar väljer distributionskanaler utifrån varans 
ömtålighet har vi valt teori från den närliggande livsmedelsbranschen och de varor som 
kommer att nämnas i teorikapitlet är exempelvis mejeriprodukter, frukt och grönsaker, fisk, 
kött och glass.   
 
Syftet med uppsatsen är att belysa hur handelsträdgårdar förhåller sig till sina tänkbara 
distributörer. 
 
I vår uppsats ställer vi följande forskningsfrågor: 
 

•  Hur väljer handelsträdgårdar distributionskanaler?  
 

•  Hur påverkar varans ömtålighet valet av distributionskanaler? 
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2 TEORI 
 
I teorikapitlet kommer teori som berör våra två forskningsfrågor att redovisas. Vi har valt att 
dela in kapitlet i följande två delar: distributionskanaler och distribution utifrån varans 
ömtålighet. 
 
 
2.1 Distributionskanaler 
 
2.1.1 Att välja distributörer  
Enligt Bristow (1990, s 10 f) har distributörer erfarenheter och expertis som de utvecklat 
under en längre tid eftersom de arbetat med kundernas distributionsproblem. De är erfarna 
specialister med en ledning vars färdigheter kan tillämpas på en stor variation av kontrakt. 
Bristow menar att det finns fördelar i form av innovativt tänkande och storskalig ekonomi. 
Författaren skriver att bredden av service som erbjuds kunden kan variera mycket eftersom de 
vanligtvis utför en eller flera uppgifter som exempelvis att prognostisera efterfrågan, beställa 
från leverantören, sortera gods, lagra/fylla på/rotera varor, etikettera, leverera och hantera 
reklamationer. Författaren menar att kontrollera och koordinera dessa aktiviteter kräver ett 
datasystem som tillfredsställer alla krav på information, register, statistik, rapporter och 
granskning. Författaren framhåller också att de stora leverantörerna har system som är 
integrerade med alla i distributionskedjan.  
 
Enligt Armstrong och Kotler (2000, s 333 f) spelar varje kanalmedlem en roll i kanalen och 
specialiserar sig på att utföra en eller flera funktioner. Distributionskanalen blir mest effektiv 
när varje enskild medlem tilldelas att utföra den uppgift som medlemmen utför bäst. 
Författarna menar att det ideala är att alla företag i kanalen samarbetar friktionsfritt, på grund 
av att de individuella medlemmarnas framgång är beroende av den totala kanalens framgång. 
De bör förstå och acceptera sin roll, koordinera sina mål och aktiviteter och samarbeta för att 
uppnå kanalens övergripande mål. Armstrong och Kotler skriver att genom samarbete kan de 
mer effektivt uppfatta, erbjuda service och tillfredsställa konsumenterna. Trots detta intar de 
individuella kanalmedlemmarna sällan en sådan tydlig åsikt. De är vanligtvis mer engagerade 
i sina egna kortsiktiga mål och deras avtal med de närmaste företagen i kanalen. Vidare 
skriver författarna att samarbete för att åstadkomma kanalens övergripande mål medför att 
företaget avstår individuella mål. Kanalmedlemmarna agerar individuellt i sitt kortsiktiga 
intresse och är ofta oense om varandras roller, vem som gör vad och till vilken ersättning, 
men trots allt är kanalmedlemmarna beroende av varandra (ibid). 
 
Enligt Bristow (1990, s 10 f) måste den service som erbjuds kunderna vara skräddarsydd och 
baserad på deras specifika krav. Att anpassa och implementera en plan för att ta på sig hela 
distributionen i ett geografiskt område eller inom ett produktområde är kritiskt och komplext. 
Enligt Bristow kräver det att distributören skaffar sig en detaljerad och övergripande 
förståelse för kundens verksamhet, resultat, trenderna, problemområden och metoder. 
Kvaliteten på utförandet och andra faktorer måste definieras och accepteras. Författaren 
menar att nivån på resurserna som krävs måste bedömas och en budget måste fastställas. 
Informationen, kraven, rutinerna för kontroll och beredskapsplaner för förändringar måste 
vara specificerade (ibid). 
 
Enligt Armstrong och Kotler (2000, s 331) är det via distributionskanalerna varor fraktas från 
producenten till konsumenten. Medlemmarna i distributionskanalerna utför många 
nyckelfunktioner. Funktionerna fungerar som hjälpmedel till att slutföra transaktioner. Enligt 
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Kotler et al (1999, s 834) är en transaktion handel mellan två parter som gäller åtminstone två 
saker av värde, överenskommelse om villkor, en avtalad tid och en avtalad plats. Enligt 
Armstrong och Kotler (2000, s 331) kan följande nyckelfunktioner gälla: 
 

•  Information – samla och distribuera marknadsföringsforskning och intelligent 
information om aktörer och krafter i marknadsföringens miljö som är i behov av 
planering och utbyte av hjälp. 

•  Marknadsföring – utveckla och sprida övertygande kommunikation om erbjudandet. 
•  Kontakt – identifiera och kommunicera med spekulanter. 
•  Matchning – forma och anpassa erbjudandet efter köparens behov inklusive 

framställning, sortering, montering och paketering. 
•  Förmedla – utarbeta en överenskommelse angående pris och andra termer gällande 

erbjudandet så att ägandet eller egendomen kan överlåtas. 
 
Övriga hjälpmedel till att slutföra transaktionerna: 
 

•  Fysisk distribution – transport och lagring av produkter. 
•  Finansiering – förvärva och använda medel som täcker kanalens arbetskostnader. 
•  Risktagande – anta risker som medföljer transporterandet. 

 
Författarna skriver att frågan inte handlar om funktionerna ska utföras – för de måste det – 
utan vem som ska utföra dem. I vilken utsträckning tillverkare genomför dessa funktioner 
bestämmer kostnaderna, vilket betyder att om de utför flera av dessa så måste priset höjas. 
Samtidigt när några av dessa funktioner skiftar hos mellanhänderna bör producenternas 
kostnader och priser bli lägre men mellanhänderna måste debitera mer för att täcka 
arbetskostnaderna. Armstrong och Kotler anser att indelningen av arbetet i kanalerna, 
beroende på funktionernas variationer, borde ges till den kanalmedlem som kan utföra dem 
mest effektivt och ändamålsenligt för att tillhandahålla tillfredsställande sortiment av varor till 
målgruppen. 
 
Peattie (1995, s 458) skriver att det finns många olika sorter av kanaler som varierar på många 
olika sätt. Variationerna innefattar antal och typer av mellanhänder, geografisk täckning, grad 
av självständighet som mellanhänderna har i förhållande till leverantörerna och 
mellanhändernas specialisering. Peattie anser att den kanalstruktur som används av tillverkare 
bestäms av varans natur och dess marknad. Om varan är teknologiskt komplicerad och 
innovativ säljs den ofta av små specialbutiker medan de industriella produkterna säljs via 
företagets försäljningsavdelning. Konsumentvaror som är små och väletablerade säljs i stora 
varuhus, stormarknader eller på postorder. Författaren menar att den fysiska leveransen till 
kunden således sker via många olika kanaler. 
 
Armstrong och Kotler (2000, s 330 f) skriver att anledningen till att producenter överlåter en 
del av försäljningen till mellanhänder beror på de fördelar mellanhänder kan erbjuda. 
Användandet av mellanhänder resulterar i större effektivitet att göra varor tillgängliga på 
marknaden genom kontakter, erfarenhet, specialisering och storskalighet. Författarna menar 
att mellanhänder i distributionskanalen köper större kvantiteter från många producenter och 
bryter ner dem till mindre partier och breddar sortimentet till det konsumenterna efterfrågar. 
Sålunda spelar mellanhänderna en viktig roll beträffande matchning av tillgång och 
efterfrågan (ibid).   
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Figur 1-A visar tre tillverkare där var och en använder sig av direkt marknadsföring för att nå 
ut till kunderna. Detta system kräver nio kontakter. Figur 1-B visar hur de tre tillverkarna 
arbetar genom en distributör som i sin tur kontaktar kunderna. Användandet av distributör 
visar att kontakterna reduceras från nio till sex i antal. 
 
Coelho et al (2003, s 561) anser att när kanalens mål och målsättning är definierade skall 
företaget bestämma vilken typ av mellanhänder som skall ingå, antal av mellanhänder som 
skall användas och ansvarsområdet för varje kanalmedlem. Coelho skriver att mellan-
händernas antal beror på vilken distributionsstrategi företaget valt. Porter (1998, s 187) 
påpekar att den som är först ut med en vara kan få unik tillgång till kanaler. De kan enligt 
Porter välja de bästa agenterna, distributörerna eller återförsäljare; däremot efterföljarna måste 
acceptera det näst bästa, etablera nya kanaler eller övertala befintliga kanaler att dela på eller 
byta lojalitet. 
 
Enligt Coelho et al (2003, s 561) är valet av distributionskanal viktigt för att den traditionella 
synen på marknadsföringens kärna är utbyte och detta utbyte utförs av distributionskanalerna. 
Vidare menar de att det beslut företaget tar om vilken eller vilka distributionskanaler de väljer 
får långsiktiga effekter. Författarna skriver att valet av kanal representerar ett långsiktigt 
åtagande för att det kräver stora investeringar; det är svårt att ändra inriktning på investeringar 
och den sociala och politiska natur som distributionskanalen har betyder att det är mycket 
svårt och smärtsamt för företag att byta distributionskanal. Vidare menar författarna också att 
numera ses distribution som en nyckelvariabel i marknadsföring och som kan skapa kon-
kurrensfördelar.  
 
Enligt Lönn (1998, s 85) är en vanlig orsak till att använda mellanhänder och distributörer att 
företagare saknar resurser till att nå ut som de vill och därför är det en lämplig väg att gå. 
Lönn skriver att andra skäl kan vara att företagaren anser att den lokala distributören bättre 
känner sin marknad och har lättare att prata med kunderna i området eftersom de känner 
många av dem. Vidare menar Lönn att nackdelarna är att företagaren inte kan ha en direkt 
kontroll över distributörerna och att företaget blir av med en marginal som de själva skulle ha 
tagit in om de distribuerat varan. 

Tillverkare 

Tillverkare 

Tillverkare 

Kunder 

Kunder 

Kunder 

A. Antalet kontakter utan distributör 

Tillverkare 

Tillverkare 

Tillverkare 

Distributör 

Kunder

Kunder

Kunder

B. Antalet kontakter med distributör 

Figur 1. Antalet kontakter utan eller med distributörer 
Efter ”Marketing – An introduktion” (s 330) av Armstrong, G., 
& Kotler, P. (2000). Upper Saddle River, NJ.: Prentice Hall. 
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Lönn (1998, s 85 ff) anser att företaget bör gå igenom fem olika steg för att välja rätt 
distributionsform: 
 

Steg ett handlar om att analysera kundens behov av distribution, det vill säga vilka distributörer 
kunden föredrar och om kunden vill köpa produkten vid dörren, via postorder eller i snabbköpet. Som 
företagare måste kundens önskningar och behov balanseras mot de kostnader som är förknippade 
med en viss form av distribution. Det finns en rad olika distributionsformer till exempel direkt till 
kunden, postorder, återförsäljare, grossist och franchise.  
 
Med steg två åsyftas att sätta upp mål för hur distributören bör fungera. Det skulle kunna röra sig om 
vilka viktiga egenskaper företaget vill att distributören ska ha.  
 
Steg tre innebär att identifiera alternativen. Detta får företaget god hjälp med om de redan i 
marknadsanalysen försöker identifiera var marknaden vill hitta varan.  
 
I steg fyra bestäms antalet distributörer. Om företaget har en exklusiv vara och en strategi där de har 
ett högt introduktionspris för att mjölka ur lönsamhet, kan de till exempel använda sig av exklusiv 
distribution, vilket innebär att endast ett fåtal får möjligheten att distribuera varan. Om istället 
företaget har valt en strategi där de i introduktionen bara är intresserad av att snabbt få 
marknadsandelar använder de sig förmodligen av en intensiv distribution. Det innebär att så många 
som möjligt ska ha tillgång till varan. Den tredje varianten är att om företaget vill att distributörerna 
ska uppfylla en hel del krav, begränsas antalet möjliga distributörer. Det handlar då om selektiv 
distribution, vilket är vanligt ibland annat radio- och TV-handeln.  
 
I steg fem utvärderas alternativen och utvärderingen bör göras efter tre kontrollpunkter:  

 Ekonomisk utvärdering - det vill säga vilka olika marginaler som företaget kan få ut via 
olika kanaler. 

 Kontroll - hur pass bra möjligheter finns till kontroll och insyn i verksamheten?  
 Motivation - hur motiverad är distributören att aktivt marknadsföra varan? Betyder ett avtal 

mycket eller lite för distributören, är företaget bara ett i mängden? 
 
Armstrong och Kotler (2000, s 331) förklarar att marknadsföringskanaler kan beskrivas 
utifrån antalet involverade kanalnivåer. Varje lager av marknadsföringskanaler som utför ett 
arbete som för varan och dess ägande närmare den slutliga köparen tillhör en kanalnivå. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Kanal 1 

Kanal 2 

Kanal 3 

Kanal 4 

Tillverkare

Tillverkare

Tillverkare

Tillverkare

Konsument

Konsument

Konsument

Konsument

Återförsäljare

Återförsäljare

Återförsäljare

Grossist 

Grossist Agent

A. Konsumentmarknadsföringskanaler 

Figur 2-A. Konsumentmarknadsföringskanaler 
Efter ”Marketing – An introduktion” (s 332) av Armstrong, G., 
& Kotler, P. (2000). Upper Saddle River, NJ.: Prentice Hall. 
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Figur 2-A visar olika kanaler för konsumentmarknadsföring. Kanal ett, direkt marknadsföring 
har ingen mellanhands nivå. Den består av ett företag som säljer direkt till konsumenten. De 
kvarvarande kanalerna i figur 2-A är indirekta marknadsföringskanaler. Kanal två innehåller 
en mellanhandsnivå och består ofta av en återförsäljare. Kanal tre innehåller två nivåer av 
mellanhänder. Denna kanal används ofta av små tillverkare av mat, medicin, datorutrustning 
och andra varor. Den fjärde kanalen innehåller tre nivåer av kanaler. Denna form av kanal 
förekommer i livsmedelsindustrin. Figur 2-B visar några vanliga distributionskanaler för 
affärsbranschen. Tillverkare kan använda sin egen säljstyrka och välja att sälja direkt till 
affärskunder men även till industriella distributörer som i sin tur säljer till affärskunder. De 
kan även sälja via företagets säljavdelning till affärskunder men även använda dessa till att 
sälja via industriella distributörer. 
 
Vidare skriver Armstrong och Kotler (2000, s 343 f) att målen med företagets kanaler också 
influeras av företagets beskaffenhet, varor, mellanhänder, konkurrenter och omgivning. 
Exempelvis fastställs av företagets storlek och finansiella situation vilka marknads-
föringsfunktioner som kan utföras av företaget och vilka som måste överlåtas till mellan-
händer. Armstrong och Kotler betonar att företag som säljer ömtåliga varor kan ha behov av 
direkt marknadsföring för att undvika förseningar och för mycket hantering. Författarna 
skriver att i en del fall kan företag välja att konkurrera i eller nära samma marknadsområden 
som ger stöd åt konkurrenters varor medan i andra fall väljer producenter att undvika kanaler 
som används av konkurrenter. Vidare skriver de att företagens levnadsvillkor som 
ekonomiska förhållanden och legala restriktioner kan ge effekt på kanalens mål och design. 
Exempelvis i en ansträngd ekonomisk situation vill producenter distribuera sina varor på det 
ekonomiskt fördelaktigaste sättet genom att använda korta distributionskanaler och minska 
onödig service som läggs på det slutliga priset för varan (ibid).  
 
Armstrong och Kotler (2000, s 347) skriver att vid valet av mellanhänder måste företaget 
fastställa vilka egenskaper som karakteriserar de mest effektiva. Författarna anser att det krävs 
utvärdering av hur länge varje kanalmedlem har bedrivit sin affärsverksamhet, medlemskap i 
andra distributionskanaler, tillväxt och avkastning, samarbetsförmåga och rykte. Författarna 
menar att om mellanhanden är säljagent kan företaget vara intresserat av att utvärdera antalet 
och karaktären på övrigt sortiment samt storleken och kvaliteten på säljstyrkan. Är däremot 

Figur 2-B. Affärsmarknadsföringskanaler 
Efter ”Marketing – An introduktion” (s 332) av Armstrong, G., 
& Kotler, P. (2000). Upper Saddle River, NJ.: Prentice Hall. 
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mellanhanden en detaljhandlare som vill ha exklusiv eller selektiv distribution kan företaget 
vilja utvärdera detaljhandlarens kunder, placering och framtida tillväxtpotential (ibid). 
 
Gustafsson och Rennemark (1991, s 268 ff) skriver att de faktorer som främst avgör valet av 
distributionsform är antalet slutkunder, varans komplexitet, prisnivå och konkurrens. Detta är 
ett urval av faktorerna som författarna nämner. Vi valt att presentera de faktorer som vi 
nämner längre fram i teorikapitlet: 
 

Direktkontakt tillverkare – slutkund: När antalet kunder är begränsat är direktkontakt det 
ekonomiskt bästa alternativet. Direktkontakt kan även vara vettigt under ett 
uppbyggnadsskede. 
 
Agent: Genom att välja att distribuera genom en agent får exportören snabbt tillgång till 
kunskap om marknaden och kan också utnyttja en befintlig organisation för 
marknadsbearbetning. Några större investeringar behövs inte heller. Är agenten bra, kan 
kunderna få en god service. Nackdelarna är att fel vald agent kan bli vara i vägen för 
utvecklingen och att exportörens produkter i olyckliga fall bara blir en del i ett stort utbud. 
 
Joint venture/samdistribution: Finessen är att flera företag, i bästa fall med produkter och 
tjänster som kompletterar varandra, delar på marknadsföringskostnaderna och bildar ett 
samägt försäljningsbolag. Resurserna blir då tillräckliga för en rejäl satsning, trots att 
insatsen för var och en blir rimlig. Risken ligger i att parterna kan ha olika åsikter om hur 
försäljningsbolaget ska drivas plus att kunskapen om marknaden stannar i 
försäljningsbolaget och inte når delägarna. 
 
Samarbete med tillverkare: En genväg till en ny marknad kan vara att etablera ett 
samarbete med ett företag som redan säljer kompletterande produkter eller tjänster till den 
bransch som ska nås. Om försäljning av tillbehör har stor betydelse, kan den här lösningen 
innebära en flygande start. 

 
Enligt Gustafsson och Rennemark (1991, s 259 ff) finns det i alla distributionssystem någon 
part som dominerar, som är starkare än de övriga och som tar ansvar för att marknadsföringen 
blir kraftfull och effektiv.  
 

Den starke tillverkaren handlar ofta om det internationellt verksamma företaget med en 
professionell, resultatorienterad marknadsorganisation. De arbetar i kampanjcykler och har 
egna reklambyråkontakter. De har en egen säljkår som bearbetar alla led i 
distributionssystemet med reklamstöd och samaktiviteter.  
 
Den lille tillverkaren säljer i huvudsak sin produktion till företag som bygger in 
produkterna, komponenterna eller system i sina produkter. De säljer även direkt till 
slutanvändare. Företaget har oftast begränsade egna resurser för att bearbeta marknaden via 
mellanhänder. 
  
Dotterbolagen/agenten innebär när moderbolaget är starkt och styrande blir dotterbolagets 
roll i de flesta fall springpojkens, det vill säga de verkställer efter bästa förmåga den 
marknadstaktik som ”mamma” har bestämt. Är moderbolaget däremot svagt eller ovant vid 
internationell marknadsföring, växer dotterbolagets roll. Moderbolaget ses som en 
leverantör det agerar på egen hand och styr och ställer på sin egen marknad.  
 
Den traditionelle grossisten ser sig själv i första hand som en lagerhållande mellanhand, 
som köper och lagrar i parti från tillverkaren och säljer mindre kvantiteter vidare till 
återförsäljaren. Förståelsen och intresset för marknadsföring är ofta minimalt hos dessa 
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företag. Tillverkare har ingen nytta av den här typen av grossister i sin marknadsföring. 
Däremot kan de ibland vara en nödvändig väg för distribution av varorna. 
  
Den moderne grossisten har i många branscher, för att överleva, tvingats att ta på sig ett 
större ansvar när det gäller marknadsföring och marknadsföringsplanering. En stark grossist 
är en bra samarbetspartner. De är vana vid svaga leverantörer, lyssnar gärna när 
leverantören visar framfötterna och de har kraft att påverka sina återförsäljare.  
 
De starka återförsäljarna återfinns ofta på lokala marknader eller inom speciella 
marknadssegment där de ofta är det bästa alternativet. Dessvärre kan de sällan nå hela 
marknaden utan företag tvingas komplettera organisationen med svagare återförsäljare. 

 
2.1.2 Skapande av relationer och tillit  
Wilson (1996, s 11) anser att skapandet av förtroende och relationer mellan distributörer 
borde handla om upptäckandet av marginaler, lära sig hur kanaler fungerar och utveckla 
disciplin på marknaden. Vidare skriver författaren att aktörer kan samarbeta för att investera i 
utvecklingen av relationer för att möta behov hos slutkonsumenten. Förmågan av förtroende 
och att dela med sig av information nedåtstigande i kedjan är en av de viktigaste aspekterna 
(ibid).  
 
Enligt Bigne och Blesa (2003, s 591) definieras tillit inom distributionskedjan som till vilken 
grad ett företag tror att dess affärspartner är ärlig och/eller välvillig. Nyckeln till att skapa tillit 
är rättvisa. Författarna menar att det har visat sig att det finns två lika sorters rättvisa, rättvisa i 
distribution och rättvisa i processer. Den senare sortens rättvisa innebär bemötandet som en 
partner har till den andra kanalpartens policy och beslut. Bigne och Blesa påpekar att det har 
visat sig att ju mera koordinerat samarbete mellan de olika parterna, desto mer tillit får 
tillverkaren av distribueraren. Författarna poängterar att generering av tillit mellan parterna 
måste genomgå ett stadium där organisationerna samlar och bearbetar information om 
varandra för att fullborda sina åtaganden. Författarna anser att för ett företag som vill erbjuda 
sina kunder ett högt värde kan informationen innefatta medlemmarna i distributionskanalen, 
vilket skapar en effektiv kommunikation och därigenom ökar tilliten. Författarna anser att 
genererandet av information skall frambringa tillräcklig kunskap om förhållandena som 
distributören befinner sig i och är en del i processen att skapa tillit. Bigne och Blesa menar för 
att kunna exploatera den potentiella markanden och bygga, men också bevara, relationer med 
kunder måste tillverkaren vara medveten om att säljpersonalen i företaget och i 
distributionskedjan representerar och framkallar tillit för företaget. Författarna skriver att det 
är säljpersonalen som skaffar information om marknaden och på sätt är med att skapa ett 
högre värde för kunden. Det gör att de påstår att ju mer information som genereras, desto 
större tillit får tillverkaren av distributören (ibid).  
 
Enligt Bigne och Blesa (2003, s 591) har det i samarbetet mellan företag som ingår i en 
distributionskanal visat sig att den största skaparen av tillit är kommunikation. Kom-
munikation har de definierat som det formella och informella utbytet av adekvat och läglig 
information mellan företagen. Författarna menar att kommunikation stimulerar till tillit genom 
att lösa dispyter och att neutralisera uppfattningen och förväntningarna som parterna har på 
varandra. Bigne och Blesa anser att dela med sig av information bidrar till att överkomma 
barriärer mellan aktörer i distributionen och på det sättet framställs tillit, tvåvägs-
kommunikation och tydlighet. Författarna anser att tilltron ökar när tillverkaren är villig att 
dela med sig av fördelar med distributören utan att bli tillfrågad. 
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2.2 Distribution utifrån varans ömtålighet 
 
2.2.1 Varuindelning 
Enligt Tufvesson (1995, s 48 f) är den nuvarande indelningen av varor på detaljhandels-
marknaden dagligvaror och specialvaror. Författaren skriver att dagligvaror är sådana varor 
som fyller konsumenternas dagliga inköpsbehov och hit brukar räknas livsmedel, kemisk-
tekniska produkter, tidningar, tobak, blommor med mera. Författaren menar att anledningen 
till att dessa senare grupper, det vill säga icke-livsmedel, ingår är att de sedan länge ingått i 
livsmedelsbutikernas sortiment. Tufvesson skriver att dagligvarors andel av 
detaljhandelsmarknaden är 59 procent och av dessa 59 procent består cirka 4 procent av 
blommor och växter. Författaren skriver att dessa andelar ändras relativt lite år från år. 
Tufvesson anser att specialvaror eller sällanköpsvaror är övrig detaljhandelskonsumtion. 
Detta inkluderar samtliga icke ätbara produkter med undantag av grupperna ovan (ibid).  
 
Ross (1995, s 51) skriver att distributörer kan kategoriseras genom vilken typ av vara de säljer 
och att det finns två kategorier av varor, varaktiga och icke-varaktiga. Varaktiga varor kan 
definieras som produkter som är designade att vara hållbara för en ökad tidsperiod utan att 
hastigt försämras eller föråldras. Enligt Ross är exempel på produkter i denna grupp fordon 
och bildelar. Författaren skriver att icke-varaktiga varor kan definieras som produkter som 
konsumeras eller måste konsumeras snabbt eller försämras hastigt. Enligt författaren är 
produkter i den här gruppen exempelvis pappersprodukter, specerier, blommor och tobaks-
produkter. 
 
Tufvesson (1995, s 50 f) anser att färskvaror är alla slags livsmedel som är utsatta för snabb 
kvalitetsförsämring även om denna ibland kan uppskjutas genom lämpliga förvaringsmetoder. 
Tufvesson skriver att till gruppen räknas mejeriprodukter, frukt och grönsaker, fisk och kött. 
Författaren menar att handeln med färskvaror har långt fram i tiden varit av helt lokal 
karaktär. Författaren skriver att städerna försörjdes med grönsaker och ägg av den närmast 
kringliggande landsbygden genom torghandel. Vidare menar författaren att teknikens 
utveckling innebär framför allt utveckling av konserveringsmetoder och förpackningar. De 
kan därigenom både transporteras och förvaras längre (ibid).  
 
2.2.2 Distributionsproblem 
Enligt Oke (2003, s 1497) är varans begränsade livslängd och komplexitet i distributions-
kedjan två av de faktorer som styr hur stor flexibilitet i produktionen producenten måste ha. 
Distributionskedjan ses som komplex på grund av svårigheterna som finns att styra och 
etablera relationer med leverantörer. När författaren talar om flexibilitet i produktionen menar 
han att accelerera eller minska hastigheten av produktionen snabbt och hantera beställningar 
för att kunna möta efterfrågan på snabb leverans. Enligt Kärkkäinen (2003, s 529) är 
distribution en utmaning och viktigt när det gäller varor med kort livslängd på grund av de 
variationer av varor som finns, höga kraven på möjlighet att spåra varans ursprung, varans 
korta livslängd och kravet på kontroll av temperatur i leveransen. Målet att kostnads-
effektivisera och kravet på oavbruten lågtempererad miljö gör att snabb hantering blir ett krav 
i distributionskanalen. Kärkkäinen anser att kravet på varans förvaring i låg temperatur gör att 
alla moment som utförs under varmare förhållanden måste utföras under så kort tid som 
möjligt. När stora volymer av gods ska hanteras blir tidsbesparande åtgärder viktiga 
konkurrensfördelar för distributören. Författaren menar att det stora antalet av 
produktvarianter i kategorin av varor med kort livslängd har ökat under en relativt kort period 
på grund av det höga antalet färdiglagade maträtter och färdigpaketerade köttprodukter. 
Kärkkäinen menar att detta drar ned på distributionskanalens prestationsförmåga genom att 
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skapa komplexitet i samordning, kapacitetsplanering och inventariehantering. Enligt 
författaren är det till exempel svårt och tidskrävande att förutse konsumtionen.  
 
Bristow (1990, s 11 f) skriver att förutsättningen för att överenskommelser skall kunna göras 
är att långsiktigt samarbete inom distributionskanalen skapas. Författaren menar att det därför 
är en process där båda parterna måste investera väsentliga resurser. Bristow påpekar att 
mycket av servicen som erbjuds är mer komplex och krävande när företag handlar med färska 
varor. Författaren anser att det är uppenbart att marknaden har exploderat i antalet 
produktlinjer som erbjudits konsumenterna med en stor variation på varor. Vidare skriver 
författaren att mångfalden i sektorn med kylda varor ger en ny sorts svårigheter i och med att 
de kräver mycket pengar och resurser eftersom de måste kontrolleras hela vägen genom 
distributionskanalen. Enligt författaren finns det ytterligare problem som är att de måste 
hanteras snabbt och kräver temperaturkontroller.  
 
Salin och Nayga (2003, s 918) skriver att kraven på temperatur varierar bland livsmedels-
varor, om de är frysta eller kylda och att det även finns skillnader i köldgräns hos olika 
livsmedel. Ett exempel på detta är att glass måste förvaras på en lägre temperatur än 
exempelvis frysta grönsaker. Enligt Salin och Nayga måste integrationen i kedjan med kylda 
eller frysta varor bevaras ur produktions- eller bearbetningssynpunkt genom varje transportfas 
som lastning, lossning, hantering och förvaring. Författaren skriver att ur tillverkarens 
perspektiv inkluderas behovet av kontrollanordning av temperaturer, installation och 
upprätthålla utrustning, snabb transport av varor och att dörrar till förvaring hålls stängda. 
Vidare skriver författarna att restriktioner angående tidsaspekten är mindre när distributionen 
av kylda eller frysta varor fungerar väl. Företag kan idag leverera varor under längre tid än 
vad som tidigare var möjligt (ibid). 
 
Kärkkäinen (2003, s 529) menar att endast en begränsad mängd kan lagerhållas på grund av 
den korta livslängden på varorna och därför kan inga garantier ges att varan finns till 
försäljning. Enligt Bristow (1990, s 12) är det av största vikt att leveranser sker minuterna 
närmast den förutbestämda tiden eftersom ett helt team av personal är förberedda att ta hand 
om varorna så fort de kommer fram. Författaren påstår att detta är särskilt kritiskt för varor 
som måste hållas kylda, eftersom leveranser som sker före eller efter utsatt tid kan orsaka att 
varorna förvaras under fel temperatur. Kärkkäinen (2003, s 529) betonar att varorna blir 
förstörda är ytterligare ett problem för distributionskedjan att hantera och detta orsakas av 
överflödigt lager och felaktig rotation på varorna. Författaren menar att exempelvis hos en 
nordisk återförsäljare uppgår kostnaden för förstörda varor till 10 procent av den totala 
försäljningen av varor med begränsad livslängd. Kärkkäinen skriver att effektiv rotation 
garanterar att produkterna tas från lagring i rätt ordning, som bestäms av dess bästföre datum. 
Författaren menar att korrekt rotation och minimering av tiden inom distributionskedjan är 
nyckelfaktorer för att minska mängden förstörda varor. Det innebär också att det behövs ett 
effektivt system för informationsinsamling som hjälper till att lösa problemen (ibid).  
 
Enligt Bristow (1990, s 15 f) finns det områden i vilka leverantörer av kylda varor 
konstruktivt kan lösa problemen som uppstår i och med att varornas ömtålighet och ett av 
dessa är paketering. Skador på varan kan uppstå eftersom de inte är paketerade på rätt sätt. 
Bristow menar att det är inte bara ett problem för producenten, det är allas problem. Företagen 
sparar kanske några ören på billigare paketering, men följden blir en förlust i kronor när varan 
förstörs. Författaren skriver att de verkliga kostnaderna av förstörda varor kan vara 
exempelvis förlorade intäkter, reklamationer, extra administration, extra arbete, misslyckad 
service till konsument med mera. Författaren anser att det inte finns någon tvekan om att 
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attityder och handlingar, i områden som produktion och distribution av färska varor, har 
förbättrats till konsumenternas fördel, men att distributionskedjan är bara så stark som dess 
svagaste länk. 
 
Enligt Kärkkäinen (2003, s 529) hjälper effektiv insamling av data i distributionskedjan till 
med att spåra lagringstider och genomströmning inom kanalen. Författaren menar att detta gör 
att distributionskedjan blir överskådlig och hjälper till att skapa säkrare prognoser och stödjer 
optimeringen av volymer för påfyllning av lager. Kärkkäinen skriver att ökad översyn hjälper 
också till att tajma påfyllningen mer exakt. Författaren anser att optimerad påfyllning hjälper 
till med minskning av antalet förstörda varor och att hålla varorna tillgängliga på en 
acceptabel nivå. Författaren menar att insyn och möjligheten att fråga ut distributionskanalen 
möjliggör också upptäckten av varubrist, lageröverskott och, genom detta, hjälper till att 
reagera mot att hot materialiseras. Författaren skriver att för tillfället så används ett system 
med streckkoder i hanteringen av varor med begränsad livslängd. 
 
2.2.3 Transaktioner och egenskaper 
 
Tabell 2:1. Allmän modell av förhållandet mellan varans egenskaper och transaktionens 
egenskaper 
 
   Transaktionens 

egenskaper 
    

 Osäkerhet  
för 
Köpare: 
kvalitet 

Osäkerhet 
för  
Köpare: 
leveransens  
pålitlighet 

Osäkerhet för  
Köpare och 
Säljare: 
Pris 

Osäkerhet 
för  
Säljare: 
Hitta  
Köpare  

Transkations 
frekvens  
 

Specifik  
Relations- 
investering 

Komplexitet i 
transaktionerna

Varans 
egenskaper 

       

Ömtålighet        
Differentierad 
produkt 

       

Kvalitetens 
variation och 
synlighet 

       

Kvalitetens 
variation och 
osynlighet 

       

Nya 
egenskaper 
som är viktiga 
för 
konsumenten 

  
 

Ibland 
 

     

 
 
 
 
Enligt Hobbs och Young (2000, s 135) innebär vertikal koordination de medel som används 
till att föra produkter genom distributionskedjan från produktion till konsumtion.  De skriver 
att det finns fyra krafter som får till stånd en närmare vertikal koordination och en av dessa är 
transaktionernas karaktär. Hobbs och Young beskriver att osäkerheten i transaktionerna kan 
brytas ner i sex komponenter. Köparens osäkerhet kan vara över varans kvalitet och 
leveransens pålitlighet (gällande läglighet och kvantitet) och detta innebär ett långsiktigt 

Efter “Closer vertical co-ordination in agri-food supply chains: a conceptual framework and some preliminary 
evidence”av J.E. Hobbs & L.M. Young, 2000, Supply Chain Management: An International Journal 5(3), 142. 
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planeringsproblem. Författarna menar att både köpare och säljare upplever osäkerhet om 
priset. Säljaren upplever osäkerhet i att hitta köpare, i synnerhet när deras varor har 
ömtålighet i sin karaktär. Detta gör att deras kostnader för information ökar. Enligt Hobbs och 
Young är femte källan till osäkerhet frekvensen på transaktionerna. Om osäkerheten är låg, 
vad gäller kvalitet och leverans, sker transaktioner med en högre frekvens. Sjätte källan till 
osäkerhet är när företaget gjort investeringar som är relationsberoende. Enligt författarna 
innebär det att en part gör investeringar i en produktionsprocess specifikt för en köpare eller 
säljare och på det sättet låser sig till den relationen över en större tidsperiod. 
 
Hobbs och Young (2000, s 131 f) anser att varans egenskaper påverkar transaktionens egen-
skaper, och därigenom influerar den vertikala koordinationens resultat. Författarna skriver att 
varans ömtålighet exempelvis skapar osäkerhet för köparen vad gäller kvalitet och pålitlighet i 
leveranser. Författarna menar att det skapar osäkerhet för säljaren i att lokalisera en köpare, 
eftersom en ömtålig vara måste förflyttas snabbt till marknadsplatsen för att den inte skall 
försämras. Hobbs och Young anser att det omöjliggör för säljaren att kunna lagra varan i 
väntan på fördelaktiga förhållanden på marknaden. Detta gör också att transaktionerna sker 
mer frekvent. Författarna betonar att ömtålighet bidrar till transaktionens komplexitet 
eftersom varans kvalitet kan försämras. Följden blir att kostnaderna för förhandlingar ökar 
eftersom tillvägagångssättet kräver att det fastställs vilken part (köpare eller säljare) som 
ansvarar för varans kvalitet i olika stadier av transaktionen (ibid).  
 
Hobbs och Young (2000, s 133 f) anser att eftersom livsmedelsvaror blir mer och mer 
differentierade och inte längre kan betraktas som homogena basvaror står köpare inför ökad 
osäkerhet i kvalitet och tillgång, eftersom det blir svårare för säljaren att hitta varor som kan 
ersätta den ursprungliga varan. Författarna skriver att detta kan ses exempelvis hos grödor 
som förädlas för ett specifikt ändamål. Vidare anser författarna att osäkerheten beträffande 
priset ökar, till stor del på grund utav att varans kvalitet kan variera och att priset är kopplat 
till kvaliteten. Författarna menar att köpare och säljare kan på förhand inte vara säkra på priset 
de betalar eller erhåller för varan eftersom de inte i förväg vet hur kvaliteten är. Hobbs och 
Young menar att om variationer i kvalitet inte kan upptäckas före köpet, står köparen inför 
ytterligare osäkerhet över kvaliteten. Om producenter gör relationsspecifika investeringar i 
produktionen av förädlade varor, upplever de högre risker eftersom de måste investera i ny 
kompetens om avtal och förhandlingar (ibid). 
 
Enligt Hobbs och Young (2000, s 133 f) är det den vetenskapliga utvecklingen och nya sätt att 
tillverka som leder till att det introduceras varor med nya karaktäristiska egenskaper vilka är 
av vikt (både positivt och negativt) för konsumenten. Författarna skriver att de ökade kraven 
på att varans ursprung ska kunna spåras påverkar transaktionerna direkt genom ökad 
komplexitet, vilket leder till relationsspecifika investeringar, som identitetsbevarande 
distributionskedjor där information om ursprung, karaktäristiska egenskaper, förädling och 
hantering av produkten är dokumenterad genom hela distributionskedjan. Enligt författarna 
blir medverkan i distributionskanalen då begränsad till specifika parter. Hobbs och Young 
påpekar att den vetenskapliga utvecklingen påverkar produktens egenskaper genom att 
förbättra hållbarheten och differentiera varan. Författarna menar att det skapas varor med 
nymodiga karaktäristiska egenskaper vilket gör att företag begränsas i valet av distributions-
kanaler eftersom de binds till en specifik tillverkare. Författarna menar att med skräddarsydda 
varor till en viss slutkund blir investeringar som görs specifika för relationen vilket ökar 
transaktionens komplexitet. Förändringar i samhället, i konsumenternas livsstil och deras 
preferenser gör att kundernas efterfrågan på vissa karaktäristiska egenskaper förändras (ibid).  
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3 METOD 
 
I metodkapitlet har vi för avsikt att beskriva vilka metoder vi använt oss av för att genomföra 
vår studie. Vi kommer att gå igenom litteraturstudie, val av forskningsstrategi och beskriva 
den analysmetod som använts. Slutligen kommer vi att beskriva de metodproblem vi mött. 
 
 
3.1 Litteraturstudie 
 
Vi använde kurslitteratur från tidigare kurser i marknadsföring. I vår litteratursökning besökte 
vi också Luleå tekniska universitets bibliotek där vi letade litteratur till vår studie. I vår 
datainsamlingsmetod använde vi artikeldatabasen Emerald som finns tillgänglig via Internet 
på Luleå tekniska universitet och vi använde oss av följande sökord: ”distribution channel”, 
”potted plants”, ”distribution”, ”garden and distribution”, ”spice and distribution”, ”flower 
and distribution”, ”goods”, ”food and chain”. Vi sökte även litteratur på biblioteket Skeribi 
där vi använde oss av sökorden marknadsföring, distributionskanaler, livsmedelsdistribution 
och distribution.  
 
 
3.2 Forskningsstrategi   
 
Denscombe (2000, s 12 ff) tar upp fem olika forskningsstrategier som kan användas i en 
undersökning. Dessa inberäknar surveyundersökning, fallstudie, experiment, aktionsforskning 
och etnografi. Enligt Denscombe (2000, s 41 ff) och Lundahl och Skärvad (1999, s 51) är det 
utmärkande för en fallstudie att undersökningen inriktas till en enda enhet eller ett fåtal 
enheter. Forskningen fokuseras på relationer och processer i naturlig miljö där forskaren 
använder sig av flera källor och metoder. Studierna sker på detaljnivå, på djupet och i flera 
dimensioner. I en fallstudie undersöks företeelser så som de naturligt uppträder och att det 
speciella och småskaliga undersöks. Utifrån detta har vi valt fallstudie eftersom tanken är att 
studera ett företag på djupet och att forskningen fokuseras på relationer och processer. Enligt 
Yin (1994, s 6) är forskningsfrågor som börjar med hur eller varför lämpligast vid fallstudier 
eftersom de ger ett mer beskrivande resultat. 
 
 
3.3 Val av fallstudieobjekt 
 
Vårt val av företag grundade sig på sådant som vi ansåg vara av stor betydelse för vår 
undersökning. Vi ansåg att företagen skulle bedriva verksamhet året runt för att det eventuellt 
uppstår distributionsproblem som är specifika för en viss årstid, men även för att 
handelsträdgårdarnas verksamheter och distribution skulle vara jämförbara. Med utgångs-
punkt från detta valde vi att studera Burmans Handelsträdgård i Skellefteå och Broströms 
Handelsträdgård i Piteå i vår empiriska studie. Valet av företag grundade sig på att företagen 
skulle vara verksamma inom samma växtzon och därför i närheten av varandra. Företagen har 
olika ägandeform men det ansåg vi inte skulle påverka vårt resultat på ett negativt sätt. Även 
närheten till företaget var av stor betydelse på grund av den begränsade tid vi haft för vår 
studie.  
 
Burmans Handelsträdgård AB grundades år 1978 av Anders Burman som är utbildad 
trädgårdsmästare. Verksamheten har utvidgats till två anläggningar strax utanför Skellefteå, 
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en i Tjärn och en i Innervik. Verksamheten består av uppdrivning samt försäljning av kryddor, 
krukväxter och perenna växter. Sammanlagt arbetar sju och en halv årsanställda inom 
företaget.  
 
Broströms Handelsträdgård bedrivs i form av ett kommanditbolag. Företaget startade 1985 i 
liten skala av Rune Broström och verksamheten utökades 1988 till nuvarande omfattning. 
Verksamheten består till största delen krukväxtodling. De har fyra och en halv personer med 
fast anställning.     
 
 
3.4 Genomförande av fallstudie  
 
Enligt Denscombe (2000, s 132) står det avgörande valet, när det gäller att använda intervjuer 
eller inte, mellan att samla mer ytlig information från ett stort antal människor eller att samla 
mer detaljerad information från ett mindre antal människor. Denscombe menar att när någon 
ska samtycka till en forskningsintervju sker det under vissa förutsättningar. Vad beträffande 
forskningsetiken är det viktigt att det finns ett medgivande att delta. Det är ett möte i avsikt att 
skapa material för användning i forskningssyfte. Eftersom vi var ute efter mer djupgående 
information valde vi att använda intervjuer med ett fåtal respondenter som datainsamlings-
metod.  
 
Enligt Denscombe (2000, s 135) innebär en semistrukturerad intervju att intervjuaren har en 
färdig lista med ämnen och frågor som ska besvaras till skillnad från en ostrukturerad intervju 
som introducerar ett tema eller ett ämne. Denscombe anser att intervjuaren är beredd på att 
vara flexibel vad beträffande frågornas ordningsföljd och ge den intervjuade utrymme att 
utveckla idéer och att prata mer utförligt om de ämnen som tas upp. Utifrån Denscombes 
resonemang tolkar vi att ämnet är vårt syfte och att frågor är våra forskningsfrågor. Vi utgick 
från våra forskningsfrågor för att göra mer djupgående frågor. Vi valde att använda en 
semistrukturerad intervju eftersom vi ansåg att det överensstämde med vår forskningsstrategi. 
Vi valde att göra en intervjuguide som stöd till vår intervju. Intervjuguiden utformades utifrån 
teorin som behandlats till varje forskningsfråga. Frågorna i intervjuguiden formulerades så att 
vi skulle få ett så uttömmande och beskrivande svar som möjligt och under intervjuerna 
använde vi oss av bandspelare. Vid intervjutillfällena var det en som ställde frågorna och den 
andre antecknade. Vår avsikt med bandinspelningarna var att de skulle fungera som ett 
komplement till anteckningarna vid sammanställning av intervjuerna.  
 
Vi valde respondenter som var belägna i närheten av Skellefteå med tanke på kostnader och 
tidsbrist. I god tid ringde vi till Burmans Handelsträdgård i Tjärn (beläget strax söder om 
Skellefteå) och fick tala med Monica Burman som är delägare i företaget. Vi berättade att vi 
är studenter vid Luleå tekniska universitet. Vidare förklarade vi att vi arbetar med vårt 
examensarbete som handlar om distributionskanaler och att vi skulle vilja komma och 
intervjua henne angående de distributionskanaler som de anlitar. Då bestämdes vilken vecka 
som var lämpligast ur hennes synpunkt att genomföra intervjun. Några dagar före den 
avtalade veckan bokades en tid för intervju och intervjuguiden skickades så att hon skulle få 
möjlighet att förbereda sig. Vi kontaktade även Broströms Handelsträdgård i Piteå i god tid 
och talade med Rune Broström som äger företaget. Vi berättade även för honom anledningen 
till att vi ville intervjua honom. Lämplig vecka bestämdes och senare kontaktade vi honom 
och tid bokades. Vi fick en adress dit intervjuguiden skickades. 
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Det visade sig senare när vi genomförde vår studie av de valda handelsträdgårdarna att de 
fanns stora skillnader mellan storleken på verksamheten vilket medförde att vi gjorde en 
jämförelse mellan företagen. 
 
 
3.5 Analysmetod 
 
Syftet med denna uppsats var att belysa hur handelsträdgårdar förhöll sig till sina 
distributörer. För att uppnå syftet jämförde vi först teorin med det empiriska material som 
samlats ihop. Nästa steg var att plocka ut de delar som vi ansåg vara mest intressanta och 
väsentliga för att sedan redovisa dessa i analyskapitlet. Utifrån detta material avslutade vi med 
att dra egna slutsatser.  
 
 
3.6 Metodproblem 
 
Med tanke på metodproblem bör begreppen validitet och reliabilitet beaktas. Enligt 
Denscombe (2000, s 283) handlar begreppet validitet om i vilken utsträckning forskningsdata 
och metoderna för att erhålla data anses exakta, riktiga och träffsäkra. Thurén (2002, s 22) 
skriver att begreppet validitet innebär att undersökningen verkligen har gjorts på det som ska 
undersökas och ingenting annat. Reliabiliteten eller tillförlitligheten innebär enligt 
Denscombe (2000, s 250) hur forskningsinstrumenten skulle ge samma resultat vid andra 
tillfällen tillämpade på samma ”objekt”. Thurén (2002, s 22) menar att reliabilitet eller 
tillförlitlighet innebär att mätningarna är korrekt gjorda. Lundahl och Skärvad (1999, s 152) 
menar att med reliabilitet avses frånvaron av slumpmässiga mätfel. Enligt Lundahl och 
Skärvad (1999, s 51) är nackdelen med bandinspelning att efterarbetet kan bli mycket stort. 
Det kan också uppstå en alltför formell atmosfär i intervjusituationen. Enligt författarna är 
fördel med bandinspelning att forskaren kan göra en noggrann uttolkning av intervjuerna. 
 
För att stärka materialets validitet och se till att vi undersökte det vi skulle och inget annat var 
vi noga med att litteraturen skulle i så stor utsträckning som möjligt överensstämma med 
syftet. Vi valde att göra personliga intervjuer med båda respondenterna vilket vi ansåg bidrog 
till att stärka validiteten. Vi hade möjligheten att kontakta respondenterna via telefon när de 
svar vi fått varit otillräckliga eller otydliga. För att öka validiteten skickade vi intervjuguiden 
till respondenterna några dagar före intervjutillfällena så att de hade tillfälle att läsa igenom 
frågorna och förbereda sig. Eftersom reliabilitet handlar om i vilken utsträckning ett resultat 
kan upprepas så är det ett problematiskt begrepp inom samhällsforskningen eftersom 
människors beteende, värderingar och åsikter inte är oföränderliga. Vi såg till att vi fick 
intervjua de respondenter som vi ansåg var mest insatta i ämnet. Under de personliga 
intervjuerna användes bandspelare för att få med all information som respondenterna delgav 
oss och förutom att använda bandspelare antecknade vi. Under intervjuerna blev det 
uppenbart att det fanns stora skillnader mellan företagen som vi inte förutsett och därför kan 
reliabiliteten ha försämrats. När vi sammanställde materialet vi fått fram av intervjuerna 
användes bandinspelningarna som ett komplement till anteckningarna för att minska 
efterarbetet.  
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4 DE TVÅ HANDELSTRÄDGÅRDARNA 
 
I empirikapitlet kommer vi att kortfattat beskriva de företag som intervjuats. Vi kommer även 
att redovisa det empiriska materialet utifrån våra forskningsfrågor. 
 
 
Burmans Handelsträdgård 
Burmans Handelsträdgård startade år 1978 av Anders Burman, som är utbildad 
trädgårdsmästare, tillsammans med sin hustru Monika. Sedan starten har verksamheten 
utvidgats till två anläggningar, en i Tjärn och en i Innervik som ligger strax utanför Skellefteå. 
Dessa driver Anders och hans fru Monika tillsammans med ett annat par i form av ett 
aktiebolag. Sammanlagt arbetar sju och en halv årsanställda inom företaget vid de två 
anläggningarna. Handelsträdgården är öppen året runt och fungerar som grossist och detaljist. 
Företaget säljer även till Servera som är restauranggrossist. Till Servera säljs kryddor klippta i 
små askar om 50 gram. De kryddor som distribueras är exempelvis dill, persilja, gräslök, 
citronmeliss, basilika samt olika sorters sallat. Kryddorna frösås en gång i veckan och 
levereras kontinuerligt under hela året. Handelsträdgården säljer även sommarblommor, 
perenner, krukväxter samt krukor och andra tillbehör. Företaget säljer plantor till Norsjö 
kommun samt till kyrkogårdar i Bureå, Bastuträsk och Norsjö. 
 
Broströms Handelsträdgård 
Rune Broström startade Broströms Handelsträdgård i liten skala år 1985. Det började med 
försäljning av buskar och träd i hans ombyggda garage. 1988 byggdes det 1000 kvm stora 
växthuset. Broström har fyra personer med fast anställning och en halvtids anställd. På grund 
av att verksamheten är säsongsbetonad klaras vintern med två till tre anställda, medan det på 
våren krävs minst åtta personer. Verksamheten består av krukväxtodling samt försäljning av 
träd, buskar, perenner, snittblommor, krukor och mycket annat. Han har även odlat ett fåtal 
olika sorters sommarblommor. Broström har valt att inte sälja grönsaker eftersom han anser 
att det inte går att kombinera odling av grönsaker med odling av prydnadsväxter på grund av 
att prydnadsväxter ofta måste besprutas på något sätt. Under många år har pelargoner varit ett 
specialintresse och idag är samlingen av pelargoner en av Sveriges största. Den består av cirka 
600-700 olika sorter inklusive egna framkorsade pelargoner. 
 
 
4.1 Distribution 
 
4.1.1 Hur väljer handelsträdgårdar distributionskanaler? 
Burman säger att Burmans Handelsträdgård använder mellanhänder och detta på grund av den 
stora mängd som odlas och att det är omöjligt att på egen hand leverera allt till kund. Burman 
berättar att eftersom kunderna köper sina kryddor och grönsaker i livsmedelsbutikerna är det 
svårt att sälja direkt till kund och det är svårt att få dem att komma till företaget.  
 
Broström säger att Broströms Handelsträdgård inte använder mellanhänder. Han berättar att 
den enda distributör han anlitar är Posten vid postorderförsäljning. Broström säger att han har 
provat att sälja via mellanhänder men att det krävs försäljning i stora partier och att han därför 
har bestämt sig för att inte sälja i parti. Broström anser att han inte har tillräckligt med 
utrymme och att det inte är nog lönsamt. Broström förklarar att han hellre säljer sticklingar 
och krukväxter direkt till kund för 25 kronor styck än i parti för 16 kronor styck. Han berättar 
att de kunder som kommer till handelsträdgården oftast är från Sundsvall och norröver. 
Kunderna kommer från olika trädgårdsföreningar och trädgårdssällskap med buss från till 
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exempel Sollefteå och det säljs oftast mycket till studiebesökarna. Vidare berättar Broström 
att företaget inte distribuerar till några blomsteraffärer eftersom han anser att 
handelsträdgården inte har de resurser som krävs. Broström säger att de ska konkurrera med 
andra handelsträdgårdar från södra Sverige, Holland, Danmark och så vidare. Eftersom dessa 
handelsträdgårdar har lägre energikostnader och branschen är mycket energikrävande har 
odlare i norr svårt att konkurrera med dem. Broström berättar att handelsträdgården har 1000 
kvadratmeter odlingsyta och det finns ingen av konkurrenterna som har mindre än 10 000 till 
30 000 kvadratmeter vilket ger för dem en rationellare produktion. Broström säger att vi kan 
vara säkra på är att energipriserna kommer att höjas i framtiden vilket kommer att försvåra för 
odlare norr om Stockholm. Broström tror att odlare i norra Sverige kommer att bli mindre och 
mindre konkurrenskraftiga och om det skall finnas en chans för odlare i norra Sverige att 
överleva så måste de skaffa sig en specialiserad smal nisch där de är bäst.  
 
Burman berättar att handelsträdgården distribuerar kryddväxter till SABA i Umeå som är ICA 
och OBS inköpscentral och att en del av varorna distribueras med handelsträdgårdens egen 
lastbil och då främst till närliggande butiker. Burman säger att företaget har anlitat Skellefteå 
lastbilsstation som kör varorna till Umeå och Luleå. Burmans Handelsträdgård anlitar även en 
fraktfirma från Umeå som dagligen kör till Skellefteå och tar varor som returfrakt från 
handelsträdgården och kör detta tillbaka till Umeå. Burman säger att företaget är anslutet till 
Norrgrönt som är en ekonomisk förening knuten till odlare i Västerbotten och att 
huvudkontoret är beläget i Umeå. Föreningen Norrgrönt ordnar med försäljning samt 
kundkontakter. Burman förklarar att Burmans Handelsträdgård anmäler till Norrgrönt den 
kvantitet som finns till försäljning och Norrgrönt har i uppgift att sälja grönsaker och 
blommor vidare till butiker i Umeå och Skellefteå. Ett eventuellt överskott av varor säljs till 
Sundsvall och Östersund. Burman säger att företaget har valt de distributörer som finns 
tillgängliga samt de som är stora på marknaden eftersom de har resurserna att sälja större 
mängder. Burman anser att valet av distributörer begränsas av att företaget prioriterar korta 
transportsträckor och att försäljning till södra Sverige ger sämre pris än försäljning här i norr. 
Burman anser att företaget distribuerar på det mest ekonomiskt fördelaktiga sättet men tror 
ändå att det alltid finns möjlighet att distribuera på ett mer ekonomiskt fördelaktigt sätt.   
  
Broström berättar att förutom försäljning direkt till kund så säljer företaget varor via postorder 
på deras hemsida. Han säger att postorderförsäljningen har ökat de senaste åren och förklarar 
att postorderförsäljningen går till på så sätt att när beställningen kommer in från kunden 
skickas ett inbetalningskort tillbaka till kunden och när sticklingarna är betalda emballeras de 
och skickas med Posten som brev. Med sticklingar avser vi i detta sammanhang ett blad eller 
ett bladpar med en bit av stammen som tas av en växt för att odla fram ett nytt exemplar.  
 
Burman berättar att handelsträdgården har investerat i EAN-märkning eftersom SABA kräver 
att alla blommor kodas. Det innebär att emballaget får en kodmärkning som är till för att 
underlätta för kassapersonalen på OBS och ICA. Burman säger att på emballaget ska det stå 
Norrgrönt samt att det måste framgå var varan är odlad. En EAN-kod skall finnas på varan, en 
på lådorna som varorna fraktas i samt en på fraktpallen för att underlätta vid lastning och 
avlastning. Burman anser att EAN-märkning har medfört ökade kostnader för 
handelsträdgården eftersom det tar tid och resurser från produktionen.  
 
Burman säger att ur handelsträdgårdens perspektiv måste frakten av varorna fungera, vilket 
inte alltid är fallet. Hon anser att det gäller att hitta den distributör som sköter distributionen 
bäst med tanke på varans känslighet. Hon tycker att det är en nackdel med långa 
distributionsled och det bästa sättet att distribuera på är när handelsträdgården själva paketerar 
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och levererar varorna ut till butikerna. Burman berättar att tidigare fraktades varor först till 
SABA i Umeå för att sedan levereras till butikerna i Skellefteå vilket bidrog till att varorna 
transporterades en extra dag. Nu har företaget ett avtal med Norrgrönt som ger dem möjlighet 
att själva sköta leveranserna till närliggande butiker. 
 
Burman säger att det är grossisterna som bestämmer villkoren vid distribution. 
Handelsträdgården kan säga att de inte vill sälja på vissa villkor men trots detta måste 
företaget i slutändan sälja sina varor. Hon förklarar att de varor som de kan vägra att sälja via 
grossister är blommor om det erhållna priset är för lågt. I det fallet kan handelsträdgården 
söka sig till andra distributörer. Burman berättar att det är SABA som är den största 
distributören och som dikterar villkoren. Trots att SABA kan köpa in varor från södra Sverige 
till ett lägre pris så vill de köpa av norrlands odlare. Burman säger att anledningen till att 
SABA gör detta är på grund av transportkostnaderna.  Det vill säga att varan exempelvis 
kostar 16 kronor i inköpspris men innan den är i butikerna i norra Sverige kostar den 22 
kronor. Burman anser att lönsamheten på blommor är dålig och att det är bättre lönsamhet på 
grönsaker.  Burman poängterar att relationerna med distributörerna är viktiga. Burman säger 
att ”vi får inte stöta oss med dem, då är vi borta”. Det finns ett avtal med ICA där Norrgrönt 
betalar 4 procent för exempelvis marknadsföring och för att de ska få leverera direkt till 
butikerna. Enligt Burman tar SABA däremot inte ut någon procentavgift. Burman tycker att 
relationerna med distributörerna fungerar bra och de är oftast nöjda men när 
handelsträdgården har för lite varor kan det ske ett visst missnöje. Burman förklarar att brist 
på varan kan bero på att skörden slår fel som exempelvis att plantorna drabbas av sjukdomar 
som gråmögel, svampsjukdomar och mjöldagg.  
 
Burman berättar att handelsträdgården inte har något direkt informationsutbyte med vare sig 
Norrgrönt eller butikerna. Det är Norrgrönts försäljare som sköter all kommunikation med 
butikerna. Burman förklarar att Norrgrönt får information om hur mycket som kan levereras 
och som sedan ska portioneras ut till butikerna. Burman säger att handelsträdgården inte för 
någon statistik över huvud taget. Burman tror att Norrgrönt förmodligen har någon form av 
statistik men att det inte sker något utbyte av denna.  
 
Broström säger att den information som utbyts med Posten handlar om försändelserna är för 
tunga eller för stora för att skickas som brev. Broström är inte säker att Posten vet om att det 
är levande växter som de hanterar. Men Broström tycker att distributionen fungerar bra ändå. 
Broström säger att det postkontor som han vänder sig till förmodligen har vetskap om vad de 
hanterar men sedan är det inte säkert att alla led i transportkedjan vet. 
 
4.1.2 Hur påverkar varans ömtålighet valet av distributionskanaler? 
Burman på Burmans Handelsträdgård tar för givet att grossisterna kan ta tillvara varorna på 
bästa sätt. Burman förklarar att handelsträdgården ställer krav på de distributörer som ska 
leverera varorna, det vill säga de som hämtar varorna och transporterar dem till grossisterna. 
Burman berättar att ett av de krav som ställs är att det finns kyl- och värmeaggregat i 
lastbilarna som ska utföra transporterna det vill säga att det ska finnas värme på vintern och 
kyla på sommaren. Ett annat krav är att leveranserna ska ske punktligt till vissa platser. 
Burman säger att när det brister i transporterna meddelas leverantören. En del problem har 
uppstått eftersom vissa leverantörer inte är medvetna om vad de transporterar, att det är 
levande växter. Det har inträffat att chauffören drar ut pallen och lämnar den på 
bakgavelhissen i femton minuter på vintern. Burman förklarar att det på grund av varans 
ömtålighet behövs endast att locket på emballaget är öppen och att det drar kall luft på 
varorna för att de ska bli förstörda. Burman hävdar att kyligt drag är den mest betydande faran 
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för varorna. Handelsträdgården sköter själva emballering och lastningen på pallar. Burman 
påpekar att de viktigaste faktorerna i distributionen är den tid det tar att transportera och 
temperaturförhållandena. 
 
Broström anser att varans ömtålighet fram för allt gäller kylan. Broström säger att hittills så 
har Posten inte haft några krav eller synpunkter angående emballage. Broström berättar att 
eftersom handelsträdgården är hänvisade till Posten så måste de följa Postens anvisningar och 
regler på försändelsen, angående storlek och tjocklek, som tillåts. Broström berättar att vid 
emballering av sticklingarna packas deras rötter i plastpåse och sedan skickas sticklingarna i 
en pappkartong med Posten som brev. Broström säger att om försändelsen skickas före 
klockan 18.00 har kunden varorna dagen efter och att det är främst inom Sverige (jämt 
fördelat över hela landet) som de skickas men varorna skickas även till Österrike, Norge, 
Danmark och Tyskland med flera. 
          
Burman säger att grossisten kräver att handelsträdgården ska vara IP-odlare och att det krävs 
IP-märkning på varorna, vilket handlar om integrerad produktion. Burman förklarar att med 
hjälp av koden på varan ska den kunna spåras hela vägen från produktion till konsumtion. 
Odlarna ska föra bok över allt de gör med varan från det att den planteras till den kommer till 
butiken, det vill säga allt ska dokumenteras. Det görs för att butiken ska kunna härleda 
varifrån varan kommer ifrån vid eventuella fel. Burman berättar att kravet från distributören 
är att varorna ska vara emballerade så de klarar leveransen. Den som har orsakat fel på varan i 
distributionsledet får stå för kostnaden. Burman säger att emballaget är viktigt vid 
distribution. Burman säger att deras kontroll av varorna endast utförs när lastning sker på 
handelsträdgården. Burman säger att den mängd varor som ska levereras vet 
handelsträdgården eftersom de har stående kunder dit en viss mäng levereras varje vecka och 
att butikerna själva beräknar hur mycket de kan sälja. Burman berättar att det endast finns 
statistik på försäljningen under året och att de odlar det de har utrymme för. Burman berättar 
att försäljningen är ojämn vid vissa högtider som Påsk, Midsommar och Jul där det sker en 
ökning av försäljningen. Burman säger att under dessa tidsperioder måste produktionen ökas.  
 
Broström anser att det är svårt att veta hur mycket som ska produceras för att möta efterfrågan 
eftersom postorderförsäljningen är under uppbyggnad. De vet aldrig från år till år vilka 
mänger det handlar om. Broström berättar att totalt utgör postorderförsäljningen en tiondel av 
årsomsättningen vilket är ett bra ekonomiskt tillskott. Specialiseringen på pelargonior utgör 
ungefär en femtedel av årsomsättningen men att den största delen av försäljningen utgörs av 
buskar, träd, perenner och snittblommor.  
 
Burman tror inte att grönsakerna står framme en längre tid i butiken eftersom de förstörs 
ganska fort. Det händer att hon har sett att det i vissa butiker finns varor som är dåliga vilket 
hon tror beror på att det varit brist på personal. Burman säger att handelsträdgården inte kan 
ställa några krav på butikernas skötsel av varorna utan det brukar fungera tillfredsställande 
ändå eftersom vissna och dåliga varor plockas bort. Burmans Handelsträdgård kan endast 
påverka varans kvalitet inne i handelsträdgården, när varorna har lämnat företaget är det svårt 
att göra något. Burman berättar att de har haft problem med dillen eftersom dillen inte klarar 
att vara framme till försäljning i butiken under flera dagar; det är handelsträdgården och 
butikerna medvetna om och därför sker det tätare leveranser av dill. Burman tror att när 
varorna kommer fram till butiken lagras de troligtvis i kylrum och en del tas fram direkt, 
butiken beställer oftast mer än vad som kan tas fram på en gång. Burman säger att 
handelsträdgården levererar till butikerna i Skellefteå mellan två till tre gånger per vecka 
vilket gör att butikerna inte behöver ta hem stora kvantiteter. När leveranserna sker ofta 
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resulterar det i bra genomströmning av varorna i distributionskanalen. Burman tror inte att det 
finns någon statistik på hur länge en vara finns inne i butiken och Burman tycker att det kan 
vara av intresse för Norrgrönt att ta reda på. Handelsträdgården informerar butikerna hur de 
ska sköta kryddorna med exempelvis vattning och att basilika ska stå varmt och får inte ställas 
i kylrum. Burman anser att denna information om skötsel är ett sätt att förlänga hållbarheten 
på varan. Burman säger att om skador på varorna uppstår reklameras de och att 
reklamationerna främst kommer från butikerna eller grossisterna. Burman berättar att om 
handelsträdgården levererar en vara som det är fel på blir de utan ersättning men i de fall 
transportören gjort något fel får de stå för kostnaderna.  
 
Broström upplever att distributionen med Posten fungerar bra. Broström berättar att han 
tidigare inte har haft någon större tilltro till Posten men det har visat sig att det fungerar bra 
och att det är ytterst sällan som de inte levererar inom ett dygn. Broström säger att sticklingar 
klarar en transport på två till tre dagar men sedan är det för sent. Broström förklarar att de 
skickar sticklingar endast under perioden mars till augusti, annars finns det risk att varorna 
fryser på någon terminal och att de använder tiden under vinterhalvåret till att föröka 
växterna. Broström berättar att handelsträdgården provat att skicka sticklingar när det har varit 
några minusgrader och det hittills aldrig inträffat några frostskador. Broström säger att han 
bara skickat sticklingar i större skala med Posten under cirka två eller tre års tid. Broström 
berättar att han skickar många hundra försändelser per år och att det inte är många som det 
uppstår några fel med. Broström anser att det hittills har fungerat otroligt bra med Posten som 
distributör. Broström säger att han förutsätter att det alltid kan uppstå problem som till 
exempel att en brevbärare lägger försändelsen i fel brevlåda eller att mottagaren av paketet är 
på semester. Broström anser att man aldrig kan komma ifrån att den mänskliga faktorn kan 
orsaka fel. Broström säger att han har möjlighet att ibland samla ihop flera försändelser som 
ska skickas. Försändelserna åker han med direkt till Postens terminal och personligen 
överlämnar dem i postsäckar när lastbilarna ska lämna terminalen.  
 
Broström berättar att vid något tillfälle har han misstänkt att någon har hoppat på paketet 
eftersom innehållet var krossat. Broström säger att om detta bara inträffar var hundrade gång 
handelsträdgården skickar sticklingar med Posten så tycker Broström att det egentligen inte är 
något problem. Broström anser att handelsträdgården har blivit lite duktigare på hur de ska 
emballera och hantera varorna så att de inte går sönder när de transporteras. Broström säger 
att vid distribution till utlandet skickas försändelserna på samma sätt men vet inte hur 
hanteringen går till inom Postens distribution. När han skickat sticklingarna verkar det som 
om de är framme inom ett par dygn.  
 
Broström säger att anledningen till att handelsträdgården inte säljer sommarblommor är att det 
är för hård konkurrens. Broström anser att med vissa växter är det möjligt att konkurrera med 
kvalitet. Broström menar att när det gäller kvaliteten på sommarblommor så säljs det mer av 
blommor med sämre kvalitet. Broström säger ”kommer det några rända petunior eller penséer 
från exempelvis Danmark som är högvuxna så säljs de betydligt bättre trots att de har mycket 
sämre kvalitet än de som vi odlar själv”. Broström förklarar att odlare i norra Sverige har 
bättre förutsättningar för att odla petunior och penséer med tanke på att klimatet är svalare och 
dagarna är längre med fler timmar dagsljus, då blir plantorna kortare, kompaktare och finare. 
Broström tror att ett problem som kommer att uppstå för branschen i framtiden är den ökade 
importen av träd och buskar från utlandet. Broström menar att det innebär ett problem när 
dessa träd och buskar säljs allt mer ifrån varuhus och på torg. Broström förklarar att när det 
gäller träden och buskarna har proveniensen, det vill säga det ursprungsställe som de kommer 
ifrån, en stor betydelse. Broström säger ”det innebär att vi får in en jävla massa skit som inte 
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alls är anpassat för våra förhållanden här uppe”. Broström menar att kunderna köper varorna 
med stor glädje eftersom de hellre köper ett äppelträd som kostar 150 kronor istället för 300 
kronor. Då tycker kunderna att de fått trädet till halva priset men om det aldrig växer är inte 
väsentligt. Broström anser att kunderna fortfarande har för lite kunskap om växters proveniens 
och vad som går att plantera i växtzon 5 och om kunden har större kännedom så skulle det 
leda till att norrländska handelsträdgårdar hamnar i ett helt annat konkurrensläge. Broström 
säger att ungefär 20 procent av kunderna har stor kunskap medan den större massan inte har 
en aning om sådant som exempelvis proveniens. Broström menar att kunderna gräver ner det 
som är billigt och tycker att de har gjort ett stort fynd. Broström påstår att de stora 
konkurrenterna för handelsträdgårdarna i Norrland är exempelvis ICA, Robin Hood, 
Granngården och andra stora kedjor vilka han anser har dåliga kunskaper om växternas 
kvalitet. Broström säger att om kunden till exempel handlar på Granngården i Skellefteå eller 
Rydlinge Plantskola i Skellefteå så finns en stor skillnad på kompetensen hos personalen vad 
gäller varans kvalitet. Broström är av åsikten att Rydlinge vet vad de säljer, Granngården vet 
inte vad de säljer.  
 
Broström påstår att en av orsakerna till bristande kunskaper inom branschen är att det har 
dragits in på testverksamheter så att för närvarande ligger den nordligaste försöksgården i 
Uppsala. Broström förklarar att det innebär att alla buskar och träd som kommit de senaste 25 
åren har inte testats för vår växtzon och vårt klimat. De växter som sedan rekommenderas och 
råd som ges i reklambroschyrer som skickas till hushållen är således rena gissningar. 
Broström säger att exempelvis Rydlinge vet att även om växten rekommenderas till att 
planteras i zon 3 så har han kompetens att avgöra om växten har härdigheten att överleva i zon 
5 men inte i zon 6. Broström menar att Rydlinge har skaffat egen kompetens och kunskaper 
eftersom han bedriver egen testodling.  
 
Broström berättar att det sker få reklamationer, men när handelsträdgården får en reklamation 
så inleder de ingen större diskussion utan de ersätter varan med ett nytt exemplar. Broström 
har som åsikt att förr eller senare uppstår det alltid något problem eftersom kunderna har olika 
uppfattningar. Broström förklarar att en del kunder vill ha sticklingar som är större och har 
stått längre tid i krukan, medan andra vill ha nyss rotade sticklingar. Broström förklarar att 
eftersom handelsträdgårdar handlar med levande växter kan de drabbas av någon sjukdom 
som kommer från odlaren. Oavsett vad kunderna är missnöjda med skickas endera pengarna 
tillbaka eller ett nytt exemplar men om reklamationen kommer efter ett halvår kan det 
ifrågasättas om varan ska ersättas. Broström förklarar att det kan ta tid innan kunden 
upptäcker något fel som till exempel när kunden har beställt en stickling och det senare visar 
sig att de fått fel art eller färg, då skickas rätt stickling utan ersättning. Broström säger att 
eftersom de handskas med flera tusen sticklingar så sker det alltid förr eller senare en 
sammanblandning. Broström menar att även om det har skickats rätt vara så kan det ha skett 
en spontanmutation och då gäller också reklamation.  
 
Broström anser att försäljning på postorder via Internet är en bra distributionskanal eftersom 
det ger en direktkontakt med kunden. Broström uppskattar att kunderna kan mejla och säga 
vad de tyckte om varan. Broström berättar att under den senaste tremånaders perioden så har 
handelsträdgården fått 30 positiva och 2 negativa mejl. Broström anser att om reklamationer 
sköts bra kan det leda till något mycket positivt. Broström berättar: 
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En reklamation som har inneburit både ekonomiska och andra stora grejer för oss. Det var en gammal 
tant som ringde för ungefär sju år sedan och hade fått av barna sina en orkidé i present. Det var en vit 
orkidé som visade sig hade svarta prickar på kronbladen. Jag sa att jag skulle komma förbi och då 
hade jag med mig ett presentkort på samma summa som den hon hade fått. Jag sa till henne att hon 
skulle behålla orkidén för att det enda felet är att när vi har vattnat så har det stänkt på blommorna. 
Hon bjöd på kaffe och i fönstret hade hon en intressant pelargon. Så jag frågade om jag kunde få en 
stickling av pelargonen. Vänta sa hon och gick och hämtade en jättestor pelargon. Jag frågade om hon 
visste vad den hette men det visste hon inte men den har funnits i Lillpite sedan 40- eller 50-talet och 
den hade hon tagit med sig till Piteå. Så då kallade jag denna pelargon för Lillpitepelargon och skrev 
namn okänt under. Av denna pelargon har vi sedan tagit sticklingar och sålt för bra många 
tusenlappar och det innebär att hade jag bara skitit i en sådan reklamation och betett mig otrevligt 
hade jag ju inte fått dessa fördelar. 

 
Broström tycker att det alltid är bättre att kunder hör av sig och berättar vad som är dåligt för 
att i 99 procent av fallen så går det att rätta till och Broströms Handelsträdgård har den 
policyn att vara ganska generösa med ersättningen. Broström säger att ”handelsträdgården 
ersätter en vara som kostat 100 kronor med en vara som kostar 150 kronor som kompensation 
för besväret”. Broström menar att det innebär att till nästa gång kanske kunden kommer till 
tillbaka och handlar. Broström anser att de flesta kunder som handelsträdgården har är till 80 
procent gamla stamkunder. Broström poängterar att det kostar lite att behålla en kund mot att 
skaffa en ny och därför gäller det i första hand att vara rädd om de kunder handelsträdgården 
har.  
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5 ANALYS 
 
I analyskapitlet kommer vi att jämföra den teori vi redovisat med den empiri vi samlat in. 
Analysen har vi strukturerat efter de två forskningsfrågorna.  
 
 
5.1 Hur väljer handelsträdgårdar distributionskanaler? 
 
Bristow (1990, s 10 f) skriver att distributörer oftast har under en längre tid införskaffat 
erfarenheter angående kunders distributionsproblem och att distributörerna utför uppgifter 
som exempelvis att beställa varor från leverantörerna. Författaren anser att den service som 
erbjuds kunderna skiljer mellan olika distributörer och att det krävs tillfredsställande 
datasystem som koordinerar och integrerar alla i distributionskedjan.  Enligt Bristow handlar 
det om krav på exempelvis statistik. Burman berättar att grossisten SABA kräver att vissa 
varor EAN-märks för att underlätta för kassapersonalen samt att det ska framgå var varan är 
odlad. Burman förklarar att distributörerna troligtvis för statistik men att den informationen 
inte kommer handelsträdgården till del. 
 
Armstrong och Kotler (2000, s 333 f) anser att distributionskanalens effektivitet återspeglas 
på hur varje medlem sköter sina uppgifter. Författarna menar att om framgång i kanalens 
övergripande mål ska uppnås måste varje kanalmedlem känna till och godta sin roll samt 
koordinera mål och aktiviteter och samarbeta för att på bästa sätt tillgodose konsumenternas 
önskemål. Bristow (1990, s 10 f) menar att den service som erbjuds kunderna baseras på 
kundernas specifika krav och att distributörens resursnivå måste bestämmas i förhållande till 
information, krav, kontroll och beredskapsplaner. Burman berättar att handelsträdgården 
använder sig av mellanhänder på grund av den stora kvantitet som odlas, vilket medför 
svårigheter för handelsträdgården att självständigt leverera till kund. Burmans förklaring är att 
kunderna köper varorna i livsmedelsbutikerna och för att möta kundernas önskemål har de 
anlitat distributörer för leverans till livsmedelsbutikerna. Broström säger att handels-
trädgården inte använder mellanhänder eftersom de anser att försäljning via mellanhänder 
kräver stora partier vilket de inte har resurser till att göra eller anser är tillräckligt 
vinstgivande. Broström förklarar att den enda distributör som handelsträdgården anlitar är 
Posten vid försäljning via postorder.  
 
Enligt Armstrong och Kotler (2000, s 331) utför distributionskanalerna ett antal nyckel-
funktioner som exempelvis information, marknadsföring, kontakt och matchning. Författarna 
förklarar att det även ingår fysisk distribution, finansiering och risktagande för att slutföra 
transaktionen. Författarna skriver att dessa funktioner måste utföras och att arbetet bör 
tilldelas den kanalmedlem som utför arbetet mest effektivt. Burman säger att frakten av 
varorna måste fungera och att det gäller att hitta den distributör som ansvarar bäst för 
distributionen med tanke på varans känslighet. Burman berättar att det inte sker något direkt 
informationsutbyte mellan handelsträdgården och distributörerna eftersom informations-
utbytet i huvudsak sköts av distributörernas egna försäljare. Broström förklarar att den 
information som utbyts med den distributör som anlitas handlar om försändelsens storlek för 
att få skickas som brev. Broström antar att den distributör handelsträdgården anlitar är 
medveten om att det är levande växter som hanteras men däremot om alla i Postens 
transportkedja har vetskap är mer osäkert.  
 
Peattie (1995, s 458) skriver att det finns en mängd olika distributionskanaler. Skillnaderna 
kan ligga i antalet och typer av mellanhänder, geografisk täckning och mellanhänders 
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specialisering. Författaren anser att den kanalstruktur som tillverkaren använder bestäms av 
varans natur och dess marknad. Peattie skriver att de konsumentvaror som är små och 
väletablerade säljs i stora varuhus, stormarknader eller på postorder. Armstrong och Kotler 
(2000, s 330 f) skriver att överlåtandet av försäljning till mellanhänder beror på de fördelar 
som erbjuds som exempelvis en större effektivitet att göra varorna tillgängliga på marknaden 
och genom erfarenhet och storskalighet. Författarna anser att mellanhänderna köper in större 
kvantiteter och spelar en stor roll vad beträffande matchning av tillgång och efterfrågan. 
Enligt Lönn (1998, s 85) är en anledning för företag att använda mellanhänder avsaknad av 
resurser att nå ut till konsumenterna. Armstrong och Kotler (2000, s 330 f) skriver att direkt 
marknadsföring kräver nio kontakter men att i ett samarbete med distributör reduceras antalet 
kontakter till tre. Burman berättar att varorna distribueras via ICA och OBS inköpscentral. 
Burman förklarar att handelsträdgården anlitar Skellefteå lastbilsstation, en fraktfirma från 
Umeå och att de till viss del distribuerar med egen lastbil till närliggande butiker. Burman 
berättar att handelsträdgården är ansluten till föreningen Norrgrönt som är knuten till odlare i 
Västerbotten. Burman säger att försäljning och kundkontakter sköts av Norrgrönt och att 
handelsträdgården anmäler till Norrgrönt den mängd varor som kan distribueras till främst 
livsmedelsbutiker. Broström berättar att förutom försäljning direkt till kund säljs varor via 
hemsidan på postorder. Broström säger att postorderförsäljningen har ökat under de senaste 
åren.  
 
Coelho et al (2003, s 561) anser att mellanhändernas antal är beroende av företagets 
distributionsstrategi. Vidare skriver författarna att valet av distributionskanal får långsiktiga 
effekter och att det skapar konkurrensfördelar vilket i förlängningen kan betyda svårighet att 
byta distributionskanal. Lönn (1998, s 85 ff) anser att vid val av distributionsform bör 
företaget gå igenom fem olika steg. Författaren beskriver att steg ett handlar om att analysera 
kundens behov som exempelvis att köpa varan vid dörren eller via postorder. Lönn skriver att 
i steg två sätts mål upp om hur distributionen ska fungera och steg tre handlar om en 
identifiering av alternativen. Författaren menar att i steg fyra bestäms antalet distributörer och 
i steg fem utvärderas alternativen. Armstrong och Kotler (2000, s 331) skriver att antalet lager 
av marknadsföringskanaler som för varan närmare dess ägande bestämmer val av kanal där 
kanal ett innebär avsaknad av mellanhandsnivå och kanal tre innehåller ett fåtal mellanhänder 
(se Figur 2-A). Burman säger att handelsträdgården valt, utifrån att distributörerna har 
resurserna att sälja stora kvantiteter, de distributörer som finns tillgängliga och är stora på 
marknaden. Vidare berättar Burman att valet av distributörer begränsas av handelsträdgårdens 
krav på korta transportsträckor. Burman anser att det är en nackdel med långa distributionsled 
och att det bästa sättet att distribuera på är när handelsträdgården själva paketerar och 
levererar varorna ut till butikerna. Broström berättar att handelsträdgården säljer direkt till 
kund och att kunderna oftast kommer från Sundsvall och norröver till handelsträdgården.  
 
Armstrong och Kotler (2000, s 343 f) skriver att målet med företagets kanaler påverkas av 
företagets struktur, varor, mellanhänder, konkurrenter och omgivning. Författarna framhåller 
att ett behov av direkt marknadsföring för att undvika förseningar och omfattande hantering 
främst gäller företag som säljer ömtåliga varor. Författarna skriver att om företaget befinner 
sig i en ansträngd ekonomisk situation kan företaget föredra att distribuera sina varor genom 
att använda korta distributionskanaler. Enligt Gustafsson och Rennemark (1991, s 268 ff) är 
det antalet slutkunder, varan, prisnivå och konkurrens som avgör distributionsform. 
Författarna skriver att det bästa ekonomiska alternativet är direktkontakt och att en 
samdistribution med flera företag ökar resurserna. Broström säger att de befinner sig i en 
konkurrenssituation med bland annat handelsträdgårdar i södra Sverige eftersom de har lägre 
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energikostnader. Broström förklarar att eftersom dessa har större odlingsyta har de möjlighet 
till rationellare produktion.     
 
Enligt Gustafsson och Rennemark (1991, s 259 ff) finns det i alla distributionssystem någon 
part som dominerar, som är starkare än de övriga och som tar ansvar för att marknadsföringen 
blir kraftfull och effektiv. Författarna skriver att den lille tillverkaren säljer direkt till 
slutanvändaren och att företaget har begränsade egna resurser för att bearbeta marknaden via 
mellanhänder. Vidare skriver författarna att den moderne grossisten har tvingats ta på sig ett 
större ansvar för marknadsföring, är en bra samarbetspartner och har kraft att påverka sina 
återförsäljare. Burman förklarar att det är den största distributören som dikterar villkoren, det 
vill säga SABA. Burman säger att handelsträdgården kan vägra att sälja exempelvis blommor 
till vissa villkor men att företaget trots allt måste sälja sina varor. Burman förklarar att de i 
första hand säljer grönsaker eftersom lönsamheten är störst på dessa varor. 
 
Enligt Wilson (1996, s 11) handlar förtroende och relationer mellan distributörer om att lära 
sig hur kanaler fungerar och samarbetar för att möta konsumenternas behov. Wilson betonar 
att förmågan till förtroende och information nedåtstigande i distributionskedjan är en av de 
viktigaste aspekterna. Bigne och Blesa (2003, s 591) skriver att om samarbetet mellan de 
olika parterna koordineras ökar tilliten till tillverkaren. Författarna anser att för att 
relationerna med kunderna ska bevaras måste säljpersonalen skaffa information om 
marknaden. Författarna menar att genom att dela med sig av information framställs tillit, 
tvåvägskommunikation och tydlighet. Burman säger att relationerna med distributörerna är 
viktiga och att de inte får stöta sig med dem. Burman berättar att relationerna med 
distributörerna fungerar bra och de är oftast nöjda men när handelsträdgården har för lite 
varor kan det ske ett visst missnöje. Burman förklarar att brist på varan kan bero på att 
skörden slår fel.  
 
 
5.2 Hur påverkar varans ömtålighet valet av distributionskanaler? 
 
Tufvesson (1995, s 50 f) anser att färskvarors livslängd kan förlängas med hjälp av lämpliga 
förvaringsmetoder och att teknikens utveckling främst gäller konserveringsmetoder och 
förpackning. Enligt Bristow (1990, s 15 f) kan skador på varorna uppstå om de inte är 
paketerade på rätt sätt och att detta är ett problem för alla medlemmar i distributionskanalen. 
Bristow menar att det går att tjäna lite på minskning av kostnaderna för paketering men 
förlora stort när varan blir förstörd. Bristow menar också att attityder inom produktion och 
distribution av färska varor har förbättrats. Burman säger att emballeringen är en viktig del i 
distributionen. Burman förklarar att emballeringen utförs hos handelsträdgården och att 
varorna ska vara emballerade på ett sådant sätt att de klarar transport. Burman tror inte att 
varorna står framme särskilt länge i butiken. Burman har sett att det finns brister på varornas 
kvalitet men ser det som en följd av butikens brist på personal och inte på förvaring och 
emballering. Burman anser att det är svårt att påverka varornas kvalitet när de har lämnat 
handelsträdgården men de har genom att ge råd, rekommendationer och tätare leveranser 
försökt att förlänga hållbarheten på varan. Broström anser att emballering framför allt måste 
skydda mot kyla och oaktsam hantering. Broström säger att det inte ställs krav på emballering 
av Posten och att sticklingar klarar en transport på cirka två till tre dagar. Broström anser att 
emballeringen klarar att skydda varorna mot ett par minusgrader men inte mer. Broström 
menar att handelsträdgården har blivit bättre på emballering och hantering av varorna så att de 
inte går sönder.  
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Enligt Oke (2003, s 1497) ses sammansättningen av distributionskedjan som komplicerad 
eftersom det är svårt att styra och etablera relationer med leverantörer. Det är svårt att anpassa 
produktionen och sköta beställningar för att kunna möta efterfrågan på snabb leverans från 
leverantören. Enligt Kärkkäinen (2003, s 529) är distributionen av varor med kort livslängd 
försvårad på grund av att det finns många varianter av varan. Författaren anser att det krävs att 
det går att spåra varans ursprung eftersom livslängden på varan är kort och det krävs 
temperaturkontroll i leveranserna. Författaren menar att dessa faktorer gör att snabb hantering 
blir ett krav i distributionskanalen och att distributionskanalens prestationsförmåga försämras. 
Hobbs och Young (2000, s 133 f) menar att när kraven ökar på att varans ursprung ska kunna 
spåras blir transaktionerna mera komplicerade som exempelvis identitetsbevarande 
distributionskedjor där information om ursprung, karaktäristiska egenskaper, förädling och 
hantering av produkten är dokumenterad genom hela distributionskedjan. Hobbs och Young 
påpekar att den vetenskapliga utvecklingen påverkar produktens egenskaper genom att 
förbättra hållbarheten och differentiera varan genom att det skapas varor med nymodiga 
karaktäristiska egenskaper. Författarna anser att det gör att företag begränsas i valet av 
distributionskanaler eftersom de binds till en specifik tillverkare. Författarna menar att med 
skräddarsydda varor till en viss slutkund blir investeringar som görs specifika för relationen 
och det ökar transaktionens komplexitet. Burman på Burmans Handelsträdgård menar att de 
viktigaste kraven som ställs på distributören är att varorna skyddas mot värme och kyla, men 
även att leveranserna sker punkligt. Burman anser att brister uppstår när leverantören inte är 
medveten om varornas ömtålighet. Burman säger att IP-märkning är ett krav från grossisten 
och att IP-märkning görs för att det ska finnas möjlighet att spåra varans ursprung och 
hantering genom hela distributionskanalen vid eventuella fel. 
 
Bristow (1990, s 11 f) skriver att samarbeten inom distributionskanalen måste skapas och 
båda parter i distributionen måste göra investeringar av resurser för att överenskommelser ska 
kunna göras. Bristow menar att när företag handlar med färska varor försvåras den service 
som erbjuds och mer resurser och pengar krävs eftersom varorna måste kontrolleras hela 
vägen genom distributionskanalen. Enligt Salin och Nayga (2003, s 918) så måste 
samordningen i distributionskedjan som hanterar kylda eller frysta varor bevaras genom varje 
fas i transporten. Vidare skriver författarna att begränsningar beträffande tiden är mindre när 
distributionen av kylda eller frysta varor fungerar väl och att företag idag kan leverera varor 
under längre tid än tidigare. Burman säger att det inte sker kontroller i distributionskedjan 
annat än när varorna lastas för leverans och att varorna hamnar på rätt plats vid rätt tid. 
Burman anser att när leveranserna sker ofta blir det en bättre genomströmning i distributions-
kanalen. Broström säger att han inte har haft stor tilltro till Posten men att det har visat sig att 
det fungerar bra och att det inte ofta uppstår problem med distributionen. Broström säger att 
han skickar många hundra försändelser och att det inte ofta uppstår fel. Broström förutsätter 
att den mänskiga faktorn kan orsaka fel i distributionen men att om detta händer enstaka 
gånger så är det acceptabelt.  
 
Kärkkäinen (2003, s 529) menar att eftersom endast en begränsad mängd av ömtåliga varor 
kan lagerhållas kan butiken inte garantera att varorna finns till försäljning. Enligt Bristow 
(1990, s 12) är det viktigt att leveranser sker inom utsatt tid eftersom butiken avsatt personal 
att ta hand om varorna. Författaren skriver att det är särskilt viktigt för kylda varor eftersom 
för tidiga leveranser eller förseningar kan leda till förvaring i fel temperatur. Enligt Hobbs och 
Young (2000, s 135) innebär varans ömtålighet att den måste förflyttas snabbt till marknaden 
för att inte försämras och det omöjliggör för säljaren att kunna lagra varan i väntan på bättre 
förhållanden på marknaden. Kärkkäinen (2003, s 529) menar att varorna blir förstörda är ett 
problem som distributionskedjan måste hantera och det orsakas av överflödigt lager och 
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ineffektiv rotation på varorna. Kärkkäinen menar att effektiv rotation innebär att varorna tas 
från lagret i rätt ordning. Författaren skriver att effektiv rotation och minskning av tiden inom 
distributionskedjan är de viktigaste faktorerna för att minska antalet förstörda varor och för att 
hjälpa till att lösa dessa problem krävs ett effektivt system för datainsamling. Enligt 
Kärkkäinen hjälper effektiv datainsamling till med att göra distributionskedjan överskådlig, 
att skapa säkrare förutsägelser och optimering av påfyllning av lager. Författaren menar att 
ökad översyn hjälper också till att tajma påfyllningen av varorna mer exakt vilket minskar 
antalet förstörda varor. Författaren anser att insyn och möjligheten att fråga ut distributions-
kanalen gör det möjligt att upptäcka varubrister och lageröverskott. Författaren skriver att för 
tillfället så används ett system med streckkoder i hanteringen av varor med begränsad 
livslängd. Burman tror att när varorna kommer fram till butiken så lagras en del av varorna i 
kylrum och en del tas direkt fram i butiken. Burman säger att det inte finns någon statistik 
över hur länge varorna står framme i butiken. Burman berättar att handelsträdgården själva 
paketerar och levererar varorna på morgonen ut till butikerna, till skillnad från tidigare då 
varorna först fraktades till Umeå och sedan till Skellefteå vilket förlängde tiden varan 
tillbringade i distributionskanalen. Burman säger att EAN-kodmärkningen på pallen, lådorna 
och varorna skall hjälpa till att förkorta varornas tid i distributionskanalen och minska risken 
för ineffektiv rotation. Broström säger att han har möjlighet att ibland samla ihop flera 
försändelser som ska skickas och åka direkt med dem till Postens terminal och personligen 
överlämna dem i postsäckar när lastbilarna ska lämna terminalen. 
 
Enligt Hobbs och Young (2000, s 135) kan varans ömtålighet leda till att köparen känner 
osäkerhet över varans kvalitet samt över pålitligheten i leveransen och det är ett problem som 
måste tas hänsyn till när företag ska planera distributionen. Hobbs och Young (2000, s 133 f) 
menar att både köpare och säljare upplever osäkerhet om priset, till stor del på grund utav att 
varans kvalitet kan variera och att priset är kopplat till kvaliteten. Hobbs och Young (2000, s 
135) menar att om varan är ömtålig upplever säljaren osäkerhet i att hitta köpare. Enligt 
Hobbs och Young leder detta till att kostnaderna för information ökar. Författarna skriver att 
om osäkerheten är stor beträffande varans kvalitet och leveranser förekommer transaktioner 
oftare. Ytterligare en osäkerhet som finns är när företaget gjort investeringar som är 
relationsberoende och vilket innebär att en part gjort investeringar i en produktionsprocess 
särskilt för en köpare eller säljare. Författarna skriver att företaget då låser sig till denna 
relation över en längre tid. Burman säger att de tar för givet att grossisterna kan ta tillvara 
varorna på bästa sätt. Broström förklarar att när det gäller träd och buskar har det 
ursprungsställe som de kommer ifrån en stor betydelse och att kunderna fortfarande har för 
lite kunskap om växters proveniens och vad som går att plantera. Broström menar att 
kunderna är känsliga för höga priser och detta får till följd att de stora konkurrenterna ICA, 
Robin Hood, Granngården och andra stora kedjor vilka har dåliga kunskaper om växternas 
kvalitet men säljer mer med sämre kvalitet. Broström säger att exempelvis Granngården har 
dåliga kunskaper om varorna de säljer. Enligt Broström är en av orsakerna till bristande 
kunskaper inom branschen att det har dragits in på testverksamheter. 
 
Hobbs och Young (2000, s 131 f) betonar att ömtålighet bidrar till att transaktionen blir mer 
komplicerad eftersom varans kvalitet kan försämras och följden blir att kostnaderna för 
förhandlingar ökar eftersom förfarandet kräver att det fastställs vilken part (köpare eller 
säljare) som ansvarar för varans kvalitet i olika faser av transaktionen.  Burman säger att den 
som har orsakat fel på varan i distributionskedjan får stå för kostnaden. Burman berättar att 
reklamationer kommer oftast från butikerna eller grossisterna. Broström anser att hittills har 
det fungerat otroligt bra med Posten som distributör och det sker få reklamationer men när 
Handelsträdgården får en reklamation ersätter de varan med ett nytt exemplar. Broström har 
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som åsikt att förr eller senare uppstår det alltid något problem eftersom kunderna har olika 
uppfattningar om exempelvis sticklingarnas storlek. Oavsett vad kunderna är missnöjda med 
skickas endera pengarna tillbaka eller ett nytt exemplar men om reklamationen kommer efter 
ett halvår kan det ifrågasättas om varan ska ersättas. Broström förklarar att det kan ta tid innan 
kunden upptäcker något fel på varan. Broström anser att om reklamationer sköts bra kan det 
leda till något mycket positivt både för kunden och handelsträdgården och han poängterar att 
det kostar lite att behålla en kund mot att skaffa en ny.  
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6 SLUTDISKUSSION 
 
I nedanstående kapitel kommer vi att redovisa de slutsatser som vi dragit utifrån den analys vi 
gjorde i föregående kapitel. Vi kommer också att ge förslag till fortsatt forskning. 
 
 
6.1 Svar på forskningsfrågor 
 
6.1.1 Forskningsfråga 1 
Undersökningen tyder på att företagen väljer distributionsform utifrån sina övergripande 
verksamhetsmål och strategier. Vidare fann vi att om företaget har fokus på att sälja kvantitet 
då väljer företaget erfarna och stora distributörer med resurser att distribuera stora kvantiteter. 
Några viktiga faktorer som påverkar valet av mellanhänder är att distributörerna känner till 
marknaden vad beträffande utbud, efterfrågan och har ett etablerat kontaktnät. Det visade sig 
också att företagen väljer ett fåtal mellanhänder med tanke på kravet på snabb leverans. En 
skillnad vi fann i valet av att sälja varan direkt till kund eller att använda mellanhänder är att 
om företagets verksamhet är differentierad, de har valt en smal nisch och varan är etablerad på 
marknaden. Vi fann att om företaget vill sälja så mycket som möjligt bör de ha hjälp av 
distributörer för att nå ut till marknaden. I det fallet där kvantiteten spelar en central roll måste 
det ske en koncentration på att nå ut till ett större antal slutkunder vilket kräver mer resurser, 
något som distributörerna kan tillföra.  Det visade sig i ett av fallen att distributören sam-
ordnade kontakten med de inblandade aktörerna i distributionskanalen och därmed minskade 
kostnaderna för företaget. Slutsatsen som vi dragit är att företagen inte valt distributör utifrån 
någon speciell metod utan företagen har valt de distributörer som de tror utför arbetet mest 
effektivt och är mest erfarna. Vi fann en trolig koppling mellan företagets konkurrenssituation 
och typ av distributionsstrategi för att nå ut på marknaden.  
 
Det visade sig i vår undersökning att samdistribution, vilket innebär att flera producenter 
anlitar samma distributör, ökar resurserna för handelsträdgårdarna. Det visade sig också att i 
fallet där handelsträdgården anlitat stora distributörer så är det dessa som dikterar villkoren i 
förhållandet och det medför att handelsträdgården bör anpassa verksamheten efter 
distributörernas krav. Enligt en av respondenterna ansågs det viktigt att leveranserna kommer 
fram på utsatt tid med tanke på hantering och resurser när varorna mottas. Vi fann även att det 
ansågs svårt med lagerhållning och att anpassa produktionen efter markandens efterfrågan.  
 
I undersökningen visade sig att i ett av fallen hade den ekonomiska situationen betydelse vid 
valet att sälja via mellanhänder. I detta fall ville handelsträdgården hålla en högre prisnivå och 
detta ansågs inte vara möjligt om distributörer skulle anlitas för att då skulle de förlora en del 
av vinsten. Enligt en av respondenterna är direktkontakt med kunden det bästa alternativet 
eftersom vinsten går direkt till företaget när företaget säljer direkt till kund. Vi fann att i det 
ena fallet ansågs distribution via Internet på postorder gynna kundkontakterna och bidra till 
försäljning inom ett stort geografiskt område. Undersökningen visade att goda relationer till 
distributören var viktigt för att samarbetet skall fungera friktionsfritt. 
 
6.1.2 Forskningsfråga 2 
Undersökningen tyder på att det finns skillnad mellan val av distributörer beroende på till 
vilken grad man koncentrerat sig på vikten av varans kvalitet. På en av handelsträdgårdarna 
blev det uppenbart att det är viktigt med bra emballering eftersom företaget distribuerar året 
runt. Vi anser att emballering således är viktigt när temperaturförhållandena är mindre 
gynnsamma. Det fanns krav från distributören på en av handelsträdgårdarna angående 
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emballering men att respondenten anser att det är mest fördelaktigt när de själva sköter 
emballering och leveranser. Enligt en av respondenterna sker distribution i huvudsak under 
senvåren, sommaren och tidig höst vilket innebär att kravet på emballering blir mindre. Vår 
tolkning är att planering och erfarenhet underlättar för handelsträdgårdar vid svårigheten att 
möta efterfrågan på snabb leverans. I fallet där försäljning via postorder valts upplevs inte 
detta som ett problem utan varan kan levereras när den efterfrågas. Vidare har det visat sig att 
det är viktigt med samordning i distributionskanalen när varan är ömtålig eftersom varorna 
bör tillbringa så lite tid som möjligt i distributionskanalen. Ytterligare krav från distributören 
på ena handelsträdgården är att varans ursprung skall kunna spåras vid eventuella fel, vilket 
har inneburit att handelsträdgården har investerat i EAN-märkning. I fallet med den andra 
handelsträdgården är problemet med att spåra varans ursprung mindre eftersom de valt att 
sälja direkt till kund. I båda fallen finns risken att skörden slår fel och orsakar brist i 
tillgången av varorna.  
 
Med utgångspunkt från handelsträdgårdarnas perspektiv så är det svårt att skicka rätt antal 
varor i rätt tid. I det ena fallet har de för att möta kravet på tillräcklig kvalitet valt att skicka 
tätare leveranser. En skillnad mellan handelsträdgårdarna som framkom gällande kvalitet var 
att i det ena fallet ansågs tillfredsställande kvalitet tillräckligt, medan hög kvalitet var 
prioriterat i det andra fallet. En annan skillnad som kom fram i vår undersökning var att det i 
ena fallet upplevdes en större osäkerhet att hitta köpare, eftersom priset är kopplat till 
kvaliteten, vilket föranledde valet att sälja via distributör. I det andra fallet fann vi att de inte 
hade samma problem eftersom de är etablerade på marknaden och har en smal nisch. Vi fann 
att i det ena fallet är det att den som gör fel i distributionskedjan får stå för kostnaderna men 
att i det andra fallet tog handelsträdgården på sig hela ansvaret för varans kvalitet. Vidare har 
det visat sig att kunskapsnivån om varans egenskaper inom distributionskanalen var en viktig 
faktor eftersom kunskaperna kan påverka varans kvalitet, företagens val av distributionsform 
samt antal och typ av mellanhänder.  
 
Vårt syfte med denna uppsats var att belysa hur handelsträdgårdar förhåller sig till sina 
distributörer. Vi drog slutsatsen att företagets mål och verksamhetsstrategi ligger till grund för 
valet av distributionsform och distributörer. Några faktorer som kan vara avgörande för 
företaget i valet av distributionskanal är varans ömtålighet, företagets kunder, konkurrensen 
på marknaden, kvaliteten på varan, företagets geografiska läge och kunskaper om varan. 
 
Det har inte forskats så mycket inom området distributionskanaler i kombination med 
ömtåliga varor, därför anser vi att vi har givit ett teoretiskt bidrag. Den praktiska nyttan av 
vårt arbete kan vara att ge handelsträdgårdar viss vägledning i valet av distributionskanaler. 
Vi vill visa hur viktigt det är att planera distributionen och att göra medvetna val av 
mellanhänder utifrån handelsträdgårdens struktur och verksamhetsinriktning. Vi vill även 
poängtera att företagen måste beakta vem i distributionskanalen som ska fastställa villkoren. 
En annan viktig aspekt som vi vill framhålla är att relationer och utbyte av information är 
viktiga komponenter för framgång i distributionen och av distributionskanalens utvecklings-
potential.  
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6.2 Förslag på vidare forskning 
 
Ett förslag på vidare forskning kan vara att studera mellanhändernas kunskaper och 
medvetenhet angående hantering och distribution av ömtåliga varor. Ett annat förslag vore att 
titta närmare på stora organisationer som samordnar distribution av ömtåliga varor. Vidare 
kan det vara av intresse att undersöka hanteringen av ömtåliga varor mellan olika länder.  
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BILAGA 1 

 

 

Intervjuguide  
 
Frågor om företaget 

•  Namn 
•  Kort historik 
•  Antal anställda 
•  Affärsidé och verksamhet 

 
Frågor till respondenten 

•  Namn 
•  Befattning 

 
Forskningsfråga 1: Hur väljer handelsträdgårdar distributionskanaler? 

1. Använder företaget mellanhänder? 
2. Varför använder företaget mellanhänder? 
3. Vilka distributörer använder företaget? (Ut till marknaden) 
4. Varför har just dessa valts? 
5. Hur har företaget praktiskt gått tillväga vid val av distributörer? 
6. Vad begränsar valet av distributionskanaler? 
7. Finns ett långsiktigt åtagande med de valda distributörerna? 
8. Hur ser åtagandet ut och är några investeringar gjorda? 
9. Utvärderas varje kanalmedlem? Om detta sker i sådana fall hur? 
10. Distribueras varorna på det mest ekonomiskt fördelaktiga sättet? 
11. Har distributionsledets längd någon betydelse? 
12. Finns det någon part i distributionsledet som dominerar? 
13. Hur påverkar faktorer som antalet slutkunder, varans komplexitet, prisnivå och 

konkurrens valet av distributionsform? 
14. Hur viktiga är relationerna inom distributionskanalen? 
15. Hur fungerar relationerna och tilliten till distributörerna? 
16. Hur fungerar informationsutbytet inom distributionskedjan?  

 
Forskningsfråga 2: Hur påverkas valet av distributionskanaler av varans ömtålighet? 

1. Ställs det utifrån varans ömtålighet några specifika krav på distributörerna? 
2. Vad har distributörerna för krav? 
3. Ställs krav på kontroll vid leveranserna? 
4. Har emballage/förpackningar någon betydelse vid distribution?  
5. Har avståndet till distributören någon betydelse? 
6. Krävs snabb hantering av varorna? 
7. Hur beräknas den mängd varor som ska levereras? 
8. Hur hanteras skador på varorna i distributionskedjan? 
9. Hur försöker man inom distributionskanalen att hantera utbud och efterfrågan? 
10. Finns det effektiv datainsamling angående lagringstider och genomströmning i 

distributionskanalen? 
11. Hur kan företaget påverka varans kvalitet inom distributionskedjan? 




