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Syfte: Syftet med uppsatsen är att genom en jämförande analys 

undersöka hur olika bolag inom samma koncern arbetar med 

produktnedläggning och vilka faktorer som påverkar processen.  

Forskningsfråga: Vilken betydelse har situations- och produktspecifika faktorer i en 

produktnedläggningsprocess där de organisatoriska faktorerna är 

konstanta? 

 

Metod: Uppsatsen baseras på primär- såväl som sekundärdata där 

intervjuerna utgör primärdata. Intervjuer har gjorts, utifrån samma 

intervjuguide, på fem bolag inom samma koncern. 

 

Empiri:  Resultatet från intervjuerna presenteras i löpande text under 

teman härledda ur referensramen.  

 

  

Slutsatser: Våra slutsatser är att situations- och produktspecifika faktorer har 

en avgörande betydelse i en produktnedläggningsprocess även då 

de organisatoriska faktorerna är konstanta. Det grundar vi på att 

trots att bolagen ingår i samma koncern, under samma strategiska 

ledning och är uppbyggda enligt samma organisationsstruktur så 

ter sig produktnedläggningsprocessen olika för de respektive 

bolagen. 
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Purpose: The purpose of this paper is to through a comparative analysis 

examine how different companies, within the same group, works 

with product abandonment and what factors influence the process.  

Problem: How important is situational and product specific factors in a 

product abandonment process in which the organizational factors 

are constant? 
  

Method: This study is based on primary as well as secondary data where 

interviews represent the primary data. Interviews, following the 

same interview guide, were made with five companies within the 

same group. 
  

Result: The results from the empirical studies presented in the text below 

recurring themes derived from the framework. 

Conclusions:   Our conclusions are that the importance of product specific 

factors is of significant matters in a product abandonment process, 

even when organizational factors are constant. We base that on 

that although the companies are within the same group, under the 

same strategic direction and constructed according to the same 

organizational structure the product abandonment process is 

different for the respective companies. 

Keywords: Product abandonment, product deletion, product elimination, 

weak products, ABB 
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1 Inledning 
Traditionellt sett läggs stort fokus på produktutveckling och innovationer. Det gäller såväl hos 

företagsledningar, i akademisk litteratur samt i kursutbudet bland landets högskolor och 

universitet. På Mälardalens högskola erbjuds till exempel flertalet kurser med inriktning mot 

produkt- och processutveckling och idé och konceptutveckling. Ett ämne som dock inte fått 

lika stor uppmärksamhet är nedläggning av produkter och dess betydelse för företagens 

ekonomiska ställning. Problematiken uppmärksammades i Sverige redan på tidigt 1980-tal av 

Sternhufvud (1982, s. 2-4) som ansåg att produktnedläggning är enormt viktigt för företag och 

att det bör tillägnas större fokus. Han hävdade att nedläggning av produkter historiskt har 

betraktats som en process som sker automatiskt när nya produkter introduceras. Vidare 

menade Sternhufvud att så länge världen förändras snabbt och ständigt utvecklas kommer 

produktnedläggning var en lika viktig och ofrånkomlig aktivitet som produktutveckling. Han 

noterade detta redan år 1982 och utan att överdriva har omvärlden blivit betydligt mer 

dynamisk och tempot har skruvats upp i alla avseenden sedan dess. Produkter utvecklas 

snabbare och har oftare kortare livslängd vilket leder till hårdare konkurrens på marknaden.  

Betydelsen av att lägga ned produkter vid rätt tidpunkt hade dessförinnan uppmärksammats 

av flera amerikanska forskare. Alexander (1964, s. 1-7) skrev redan år 1964 att det är precis 

lika viktigt för företag att ägna sig åt produktnedläggning som produktutveckling, i synnerhet 

när de agerar på en föränderlig marknad. Avlonitis, Hart och Tzokas (2000, s. 41) menar att 

det är svårt för företagsledare att finna modeller och processer att följa när de vill lägga ned en 

produkt. Är strävan istället innovation och utveckling i produktportföljen finns det däremot 

modeller och mallar som utformats för att assistera detta. 

1.1 Vikten av produktnedläggning 
Avlonitis (1986, s. 24) menade att till skillnad från produktutveckling har produktnedläggning 

och produktmodifiering fått uppseendeveckande lite uppmärksamhet och resurser från såväl 

företagsledningar som akademiker. Avlonitis ansåg att dessa områden borde prioriteras och 

tas på större allvar. Vidare hävdade han att företag ofta saknar rutiner för att identifiera svaga 

produkter. Han ansåg att företag bör ha väl utarbetade rutiner för att identifiera produkter som 

saknar realistisk chans att återhämta sig för att åter bli lönsamma och istället bör avvecklas ur 

produktportföljen. Avlonitis teorier överensstämmer i stora drag med Sachs (1987, s. 13) som 

beskrev hur stora multinationella företag ständigt bör arbeta med sin produktportfölj. En 

princip som enligt Sachs gäller för företagens lönsamhet är 20-80 principen. Principen innebär 

att tjugo procent av produkterna står för åttio procent av intäkterna. Det torde innebära att det 

blir oerhört viktigt för företag att se över sin produktportfölj samt vilka produkter som 

genererar vinst och vilka som är kostsamma för företaget. Sachs (1987, s. 13) menade att alla 

företag högst troligen har flera svaga produkter i produktportföljen men att få saknar 

formaliserade processer för att identifiera dessa.  
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Alexander (1964, s. 7) hävdade att processen fram till ett beslut om produktnedläggning är 

mycket viktig. Dock menade han att företagsledningar ofta föredrar att bortse från denna 

process då de finner det obehagligt och svårt att prioritera. Därför menade Alexander att det är 

av yttersta vikt att företagsledningar etablerar policys som på ett noggrant och detaljerat sätt 

förklarar hur processen ska gå till och som på ett positivt och tydligt sätt visar vem som ska ta 

ansvar för processen och vem som ska fatta det slutgiltiga beslutet. Exakt hur dessa policys 

och processer ska utformas och vad de ska innehålla samt vilka som ska vara ansvariga måste 

variera beroende på vilken typ av bransch företaget verkar inom. Alexander menade att 

många av dagens företag betalar dyrt för deras ignorering av nedläggningsprocessen men att 

det tyvärr är många som inte inser den totala förlusten av det. 

Sternhufvud (1982, s. 9-10) menade att företag som vill överleva måste anpassa sig till 

omvärlden och till dess ständiga förändringar. Produkter utvecklas snabbt och konkurrenter 

tar sig in på marknader med ett oerhört tempo. Alla produkter är dessvärre inte lönsamma 

vilket bland annat bidrar till att vissa av dessa måste läggas ned. Avlonitis, G-J. Hart, S-J. 

Tzokas, N-X. (2000, s. 41) menar som exempel att beslutet att lägga ner en produkt ofta 

behandlas som en strategi för mogna produkter eller produkter på nedgång men att empirisk 

forskning visar på en rad andra omständigheter som kan driva ett företag till att vilja lägga ner 

en produkt. Produkter kan också behöva avvecklas på grund av att de blivit omoderna, inte är 

lönsamma längre eller helt enkelt inte längre uppfyller ett behov på marknaden. Det behov 

produkten uppfyllde för en kund kanske inte längre existerar. Sternhufvud (1982, s. 9-10) 

menade att det kan hävdas att produktnedläggning är en ofrånkomlig aktivitet i företag om de 

inte vill gå i konkurs.  

Enligt Harness (2004, s. 162) finns det tre huvudorsaker som kan leda fram till 

produktnedläggning. Först och främst kan det bero på att produktens totala prestation på 

marknaden inte lever upp till förväntade resultat, i form av låga försäljningstal och låg 

lönsamhet. Det kan också bero på interna faktorer på företaget relaterade till ledningens 

förmåga att hantera produktportföljen. Det kan exempelvis vara dålig kvalitet, omodern 

design och andra liknande anledningar. Den sista orsaken menar Harness kan vara externa 

faktorer utanför företagets kontroll. Exempelvis politiska förändringar som gör det svårare att 

handla med omvärlden och liknande. En ytterligare extern faktor till produktnedläggning som 

Sternhufvud (1982, s. 3) nämner är juridiska restriktioner. En sådan restriktion kan 

exempelvis gälla säkerhet och ur folkhälsosynpunkt.  

1.2 Begreppet produkt 
För att kunna ge en bättre beskrivning av produktnedläggning som ämne och öka förståelsen 

för vår uppsats anser vi det nödvändigt att definiera vad vi avser med begreppet produkt. 

Miracle (1965, s. 19) definierade produktens karaktär på följande sätt; 

A product is defined by most modern marketers as the sum of the psychical and 

psychological satisfactions the buyer receives when he makes a purchase. For example, 

when he makes a purchase the consumer receives an article with certain physical 

characteristics, or a service with certain features; he receives the item at a convenient 
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location; he is able to purchase at a convenient time; he receives an item about which he 

has some knowledge (from the salesperson of from consumer advertising). 

Miracle (1965, s. 24) menade att om kunskap om en viss produkts karaktärsdrag tillvaratas så 

kan en marknadsmix förutspås som är bäst lämpad för den specifika produkten. Således är det 

av största vikt för ett företag att noga analysera sina produkters karaktärsdrag och hur de kan 

utnyttja dessa på bästa sätt i en marknadsmix. 

Sternhufvud (1982, s. 5) menade att en produkt kan definieras olika beroende på vilken 

utgångspunkt som antas. Produkter kan bland annat delas upp i olika grupper såsom 

konsumentvara, producentvara, dagligvara, sällanköpsvara och så vidare. Beroende på vilket 

behov som produkter uppfyller och vad den tillfredställer hos kunden så blir definitionen 

annorlunda. 

En nedläggning kan per definition skilja sig åt beroende på om det är ett helt företag som 

avvecklas eller en enskild produkt (Sternhufvud 1982, s. 6). När vi i uppsatsen behandlar 

nedläggning syftar vi endast på enskilda produkters nedläggning. Vi väljer att citera en 

mening från Sternhufvud (1982, s. 6) vilket visar vår definition av nedläggning för vår 

uppsats: ”Att helt avstå från aktiviteten att tillverka och marknadsföra en viss 

produkt”[författarnas egen kursivering]. 

1.3 Tidigare forskning 
Den största undersökningen inom produktnedläggning står den amerikanska professorn 

Lambert (1985) för. Lambert gjorde djupanalyser på tolv olika företag och utvecklade en 

deskriptiv modell för att visa hur företagen fattar produktnedläggningsbeslut. Han gjorde även 

en enkätundersökning som skickades till över ett tusen amerikanska och närmre trehundra 

kanadensiska företag. Enkätfrågorna skickades ut för att se om resultatet från hans kvalitativa 

studie gick att generalisera på en större mängd företag. Han jämförde därefter resultaten för 

att hitta likheter och skillnader gällande produktnedläggningsprocessen. Det har även gjorts 

en svensk undersökning av Sternhufvud (1982) där han genomförde fyra fallstudier som 

kompletterats med femton djupintervjuer. Sternhufvuds undersökning hade flera syften, bland 

annat ville han beskriva hur företag jobbar med produktnedläggning samt identifiera olika 

faktorer som är av central betydelse för att förstå processen. Andra forskare som bidragit med 

adekvat teori kring ämnet produktnedläggning är bland annat Avlonitis (1986, 1989, 2000), 

Alexander (1964), Sachs (1987) och Harness (2004). Trots att (1985) och Sternhufvuds 

undersökningar visade på vikten av strategier för produktnedläggning för företags framgång 

så har det inte hänt mycket sedan dess inom ämnet akademiskt sett. Detta påpekades av 

Avlonitis et al. i en vetenskaplig artikel som publicerades år 2000. Där uttrycktes 

problematiken på följande vis; 

Despite a flurry of attention during the early 1980s and the occasional article thereafter, 

product deletion continues to suffer from neglect, which is surprising given its role in 

aiding process of innovation and change that are central to competitive survival. 

(Avlonitis et al., 2000, s. 41) 
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Även Vyas (1993, s. 59) uppmärksammade att produktnedläggning inte fått i närheten så 

mycket uppmärksamhet i litteraturen som produktutveckling. Han menade dock att 

produktnedläggning definitivt bör ingå som en funktion i produkthanteringen. Vidare ansåg 

Vyas att flera företag har rapporterat om enorma fördelar av att initiera 

produktnedläggningsprogram och processer. Vyas gjorde en omfattande litteraturgenomgång i 

ämnet produktnedläggning och kom fram till att forskningen kan delas upp i två huvudsakliga 

strömningar. Han menade att en stor del av forskningen består av normativa och teoretiska 

texter som beskriver olika modeller och processer vilka leder till produktnedläggning. Den 

andra forskningsströmningen beskrev Vyas som baserad på empiriska resultat kring hur 

företag verkligen agerar när de identifierar svaga produkter och lägger ner dem. Trots att 

forskningen pekar på vikten av väl utarbetade strategier för produktnedläggning hos företag 

och i ledningsgrupper så visade Lamberts (1985) empiriska undersökning på stora brister hos 

företagen.  Undersökningen bekräftar teorin om att företagsledningar ägnar alldeles för lite 

resurser på nedläggningsprocessen. Majoriteten av de undersökta företagen, 80 procent, hade 

inga formella nedskrivna policys gällande hur produktnedläggningar bör gå tillväga. Hela 72 

procent saknade överhuvudtaget en formell process. (Lambert 1985, s. 141)  

1.4 Problembakgrund 
Vi har akademisk bakgrund inom såväl innovationsteknik som företagsekonomi och har 

tidigare läst mycket om både produktutveckling och ekonomistyrning. Vår uppfattning är att 

fokus ofta hamnar på att utveckla nya lönsamma produkter samtidigt som kostnader måste 

skäras ner. Vi finner därför ämnet produktnedläggning oerhört intressant då det 

sammanbinder våra tidigare kunskaper men ur ett helt nytt perspektiv. Dessutom tror vi att det 

kommer bli en allt viktigare komponent för företag när det gäller att på ett kostnadseffektivt 

sätt nå lönsamhet. 

Vi blev intresserade av ämnet efter att ha tagit del av äldre studentuppsatser från Mälardalens 

högskola som behandlar produktnedläggning. I en av uppsatserna har författarna valt att 

fokusera på att redogöra för ekonomiska underlag vid beslut om produktnedläggning. De 

övriga uppsatserna behandlade istället vilka olika strategier och processer industriföretag har 

gällande produktnedläggning. Flera av de tidigare studentuppsatserna baseras på 

undersökningar av olika bolag på Asea Brown Boveri, hädanefter i uppsatsen omnämnt som 

ABB. Då ämnet fortfarande är relativt outforskat och lämnar rum för ytterligare forskning vill 

vi bidra med ytterligare empiri. Efter att ha tagit del av de tidigare studentuppsatsernas 

undersökningar på tre ABB-bolag, Cewe-Control, Substation Automation Products samt 

Automation Technologies, vill vi utöka empirin men ur en annan infallsvinkel. En reflektion 

vi gjorde var att de olika bolagen hanterade produktnedläggningsprocessen olika trots att de 

ingår i samma koncern. Det kan tyda på att rutinerna för produktnedläggning inte bestäms och 

utformas endast på central nivå utan att processen decentraliserats och visst ansvar läggs på de 

olika affärsområdena eller bolagen. Efter en litteraturstudie av ämnet produktnedläggning var 

vår uppfattning att några av de mest framstående forskarnas beskrivningar av 

produktnedläggningsprocessen liknade varandra men att ingen tillfullo passade som grund för 

vår uppsats. I en artikel av Avlonitis et al. (2000), där resultaten från en empirisk 
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undersökning presenterades, fann vi en beskrivning av produktnedläggningsprocessen kallad 

det konceptuella ramverket. Vi fann Avlonitis et al. konceptuella ramverket utgöra en lämplig 

grund för vår uppsats då vi vill se vilken betydelse situations- och produktspecifika faktorer 

har i produktnedläggningsprocessen där de organisatoriska faktorerna är konstanta. De 

situations- och produktspecifika faktorerna beskriver de omständigheter som först gav upphov 

till impulsen att lägga ner en produkt samt dess värde för företaget. 

Vi har utformat en modell utifrån Avlonitis et al (2000) konceptuella ramverk och har för 

avsikt att genomföra intervjuer på två ABB-bolag, LV Motors och Machines. De intervjuerna 

kompletterar vi sedan med intervjumaterial från de tidigare studentuppsatserna. Hur vi gått 

tillväga beskrivs närmre i metodkapitlet. Referensramen, tillsammans med vår modell ligger 

till grund för en jämförande analys mellan de olika ABB-bolagens förfarande vid en 

produktnedläggning. För att kunna göra en jämförande analys är alla intervjuer genomförda 

efter samma intervjuguide och kommer analyseras likvärdigt.  

1.5 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att genom en jämförande analys undersöka hur olika bolag inom 

samma koncern arbetar med produktnedläggning och vilka faktorer som påverkar processen.  

1.6 Forskningsfråga 

Vilken betydelse har situations- och produktspecifika faktorer i en produktnedläggnings-

process där de organisatoriska faktorerna är konstanta? 

1.7 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa vår uppsats till att undersöka de fem ABB bolagen LV Motors, 

Machines, Cewe-Control, Substation Automation Products och Automation Technologies. Då 

intervjuer redan genomförts på tre av bolagen vill vi ta tillvara på befintligt material. Genom 

att sedan själva bidra med empiri från ytterligare två bolag höjer vi generaliserbarheten inom 

ramarna för en uppsats av den här omfattningen. 

1.8 Målgrupp 
Vår uppsats kan vara av intresse för såväl andra studenter som är intresserade av ämnet, som 

för berörda personer inom ABB-koncernen. Produktnedläggning är en viktig faktor för 

företags lönsamhet men är ofta en förbisedd aktivitet. Vi vill att vår uppsats ska bidra till en 

ökad förståelse för produktnedläggningens betydelse för lönsamheten. Vi hoppas även att den 

ska sprida kunskap om hur olika faktorer påverkar en produktnedläggningsprocess och tror att 

vår uppsats även kan vara användbar för företag inom samma bransch, uppbyggda enligt 

samma organisationsstruktur som ABB. 
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2 Metod 
I följande del av uppsatsen kommer vi presentera val av metod samt redogöra för hur vi gått 

tillväga för att ta fram vår modell, referensram samt det empiriska underlaget. 

2.1 Utformning av modell 
Avlonitis et al (2000) utformade det konceptuella ramverket efter att ha genomfört en 

omfattande litteraturstudie samt 33 djupintervjuer på företag. Det konceptuella ramverket 

innehåller tre variabler som beskriver produktnedläggningsprocessen. Figur A visar en 

omarbetad version från Avlonitis et al (2000, s. 54) artikel och visar faktorer i 

produktnedläggningsprocessen. 

 

Figur A. Faktorer i produktnedläggningsprocessen
1
 

Avlonitis et al (2000) empiriska undersökning visar bland annat hur den situations- och 

produktspecifika variabeln relaterar till och påverkar produktnedläggningsprocessen. Den 

visar även vilken betydelse variabeln som beskriver företagets omvärld och organisation har 

för processen. Vi har utgått från Avlonitis et al. konceptuella ramverk avseende hur en 

produktnedläggning fortlöper, det vill säga vilka steg den följer. För att kunna beskriva 

nedläggningsprocessen, i enlighet med vår uppsats syfte, var det nödvändigt att utveckla det 

konceptuella ramverket. Innehållet i Avlonitis et al. konceptuella ramverk var inte tillräckligt 

för att kunna analysera och jämföra bolagens nedläggningsprocesser. Därför har vi 

vidareutvecklat ramverket genom att inkludera andra forskares material till en modell som 

mer ingående kan användas för att beskriva de olika stegen i en produktnedläggningsprocess. 

Figur B visar vår modell.  

                                                           
1
 Omarbetad figur från Avlonitis et al. (2000, s. 54) 
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Figur B. Det konceptuella ramverket
2
 

Vi har vidareutvecklat Avlonitis et al. (2000) konceptuella ramverk genom att skapa en 

modell lämplig för att undersöka bolagen i vår uppsats. Vi har utgått från Avlonitis et al. 

konceptuella ramverk för att beskriva i vilken ordning stegen i en 

produktnedläggningsprocess sker men i vår modell är innehållet vidareutvecklat och 

modifierat. I Avlonitis et al. konceptuella ramverk omnämns den första variabeln som den 

situations- och produktspecifika. I vår modell kallar vi de för situations- och produktspecifika 

faktorer och de ingår i en variabel vi har valt att kalla basen. Den andra variabeln i Avlonitis 

et al. konceptuella ramverk beskriver nedläggningsprocessens olika steg. I vår modell har vi 

utvecklat nedläggningsprocessen genom ett mer detaljerat innehåll. Genom en litteraturstudie 

har verktyg för identifiering av svaga produkter och alternativa vägar till produktnedläggning 

tagits fram och lagts till. Vår modell beskriver även hur kedjan av beslutsfattande kan te sig 

samt olika strategier för implementering av en produktnedläggning. Den tredje variabeln i 

Avlonitis et al. konceptuella ramverk beskriver hur organisation och omvärld påverkar 

nedläggningsprocessen. I vår modell utgör variabeln kontexten och beskriver 

organisationsstrukturen, aktuell för bolagen i vår uppsats.  

2.2 Primär- och sekundärdata 
Uppsatsen består av såväl primär- som sekundärdata där intervjuerna utgör primärdata som 

har till syfte att ligga till grund för analysen (Befring 1994, s. 19). Referensramen är 

uppbyggd av data som samlats in för andra syften såsom tidigare gjorda undersökningar, 

artiklar, böcker etcetera vilket i enlighet med Befrings (1994, s. 19) definition är 

sekundärdata. Vi har bland annat använt oss av Lambert (1985) och Sternhufvuds (1982) 

undersökningar som behandlar produktnedläggning samt Avlonitis et al. (2000) artikel om det 

konceptuella ramverket. Produktnedläggning är ett område inom ekonomistyrningen som i 

jämförelse med andra ekonomiska ämnen omnämns och behandlas relativt lite i litteraturen. 

                                                           
2
 Egen utarbetad modell föreställande det konceptuella ramverket baserad på Avlonitis et al. (2000, s. 43) 
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Efter att ha genomfört sökningar efter lämplig litteratur på såväl bibliotek, databaser och 

Internet har vi kommit fram till att dessa verk är de mest omfattande och kompletta 

undersökningar som gjorts inom ämnet. De utgör en mycket bra bas för vår uppsats och ligger 

således till grund för en stor del av uppsatsens referensram. För att i största möjliga mån 

aktualisera uppsatsen har vi kompletterat med artiklar inom ämnet där större delen är skrivna 

senare än Lamberts och Sternhufvuds undersökningar. Vi har även tagit del av 

studentuppsatser som behandlar produktnedläggning skriva av studenter på Mälardalens 

Högskola. Dessa uppsatser har verkat inspirerande gällande vårt val av ämne och hur vi kan 

utöka den befintliga empirin.  

Referensramen utgörs, som tidigare nämnt, till större delen av Lamberts och Sternhufvuds 

verk samt vetenskapliga artiklar. Artiklarna är hämtade via Mälardalens högskolas databaser 

såsom Samsök, ABI/INFORM och Emerald. Övrig litteratur är hämtad från Mälardalens 

högskolas bibliotek. 

2.3 Val av metod 
För att kunna uppfylla uppsatsens syfte på bästa sätt har vi valt att genomföra en kvalitativ 

undersökningsmetod. Med en kvalitativ metod får vi möjligheten av gå djupare in på 

problematiken genom att ställa frågor som möjliggör för personliga svar. Enligt Holme och 

Solvang (1997, s.13-14) fokuserar en kvalitativ undersökningsmetod i första hand på ett ökat 

förstående och förmågan att se helheten snarare än generell gångbarhet vilket vi finner 

lämpligt för vår uppsats syfte. 

Vi kommer att genomföra kvalitativa intervjuer där frågorna kommer från en befintlig 

intervjuguide hämtad från Lamberts undersökning. För att kunna tillgodogöra oss av de 

tidigare studentuppsatsers intervjumaterial har vi valt att använda oss av deras översättning 

samt bearbetning av Lamberts intervjuguide.  

Vi kommer att genomföra en intervju på ABB-bolagen LV Motors och Machines, båda med 

säte i Västerås. Utöver våra intervjuer kommer vi även använda oss av ytterligare tre 

intervjuer, genomförda efter samma intervjuguide, från tidigare studentuppsatser. Vi ska 

använda oss av transkriberat material från intervjuerna och själva sammanställa materialet till 

löpande text. Intervjuerna är genomförda på ABB-bolagen Substation Automation Products, 

Cewe-Control samt Automation Technologies.  

Resultatet kommer att analyseras utifrån referensramens centrala teman för att slutligen 

presentera slutsatser. Vi vill med vår uppsats beskriva hur olika bolag inom samma koncern 

arbetar med produktnedläggningsprocessen. För att uppnå detta finner vi en kvalitativ metod 

bäst lämpad eftersom den ger oss möjligheten att djupare sätta oss in i problematiken och 

analysera resultaten. Lamberts intervjuguide består dels av strukturerade frågor med 

förutbestämda svarsalternativ och dels av frågor av mer öppen karaktär, således definieras 

intervjuerna som semistrukturerade enligt Lundahl och Skärvads (1999, s. 115-ff.) definition. 

Under rubriken nedan ger vi en utförligare beskrivning av vad metoden innebär. 
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2.4 Intervjumetod 

Intervjuer kan definieras utifrån dess struktureringsgrad vilken är avgörande för vilken 

kunskap eller information som intervjun ämnar generera. Vid en intervju av öppen karaktär 

ställs en öppen fråga som respondenten får svara fritt kring. (Lantz 2007, s. 29) En öppen 

intervju möjliggör enligt Trost (1997, s.7) att intervjuaren kan synliggöra åsikter och mönster 

i respondentens svar som annars skulle vara svåra att upptäcka. Den strukturerade intervjun är 

i motsats till den öppna noga strukturerad och i förväg utformad för att frågorna skall kunna 

ställas i en särskild ordningsföljd där respondenten får välja mellan olika svarsalternativ 

(Lantz 2007, s. 29-32).  

Vi kommer genomföra intervjuerna på sådant sätt att respondenterna får samma frågor i 

samma ordningsföljd för att det sedan ska bli lättare för oss att sammanställa svaren och 

analysera dem. En del av frågorna är strukturerade med ett antal svarsalternativ som i förväg 

är bestämda medan en del av frågorna är av mer öppen karaktär. Denna blandning av 

strukturerade och öppna frågor gör att intervjuerna får en semistrukturerad karaktär.  

2.5 Utförande av intervjuerna 

Den första intervjun genomfördes den 4 maj år 2010 i ABB Machines lokaler på Finnslätten i 

Västerås. Respondent var Henrik Nilsson, affärsrörschef, och intervjun pågick under en dryg 

timme i en av företagets konferenslokaler. Intervjun spelades in för att underlätta 

transkriberingen, detta godkändes av respondenten. Respondenten fick i lugn och ro svara på 

de frågor vi ställde utifrån vår intervjuguide. De strukturerade frågorna med förutbestämda 

svarsalternativ fick respondenten själv fylla i för minimera risk för missförstånd eller felaktiga 

svar. Intervjun skedde i en lugn miljö och hela samtalet skedde utan avbrott eller yttre 

störningar.  

Den andra intervjun skedde den 28 maj år 2010 i LV Motors lokaler på Hacksta i Västerås. 

Den intervjuade var Åke Andersson, utvecklingschef på LV Motors. Även denna intervju 

pågick i cirka en timme och spelades in efter respondentens godkännande. Intervjun 

genomfördes i en av företagets möteslokaler och förfarandet var detsamma som under första 

intervjun. För båda intervjuerna gällde att respondenterna innan intervjutillfällena mottagit 

intervjuguiden per e-post. Detta för att respondenterna skulle hinna förbereda sig genom att 

tänka igenom frågorna på förhand. Intervjuguiden är omfattande och kräver förkunskaper så 

det faktum att de kunde förbereda sig ansåg vi gynnade vår undersökning. 

De övriga tre intervjuerna, hämtade från tidigare studentuppsatser, är samtliga genomförda i 

maj år 2005. Urban Nilsson, ansvarig för affärsutveckling på ABB Substation Automation 

Products, intervjuades av Peter Karlsson och Örjan Lindström den fjärde maj. På Automation 

Technologies intervjuades Christer Ramebäck, ansvarig för automationssystem, av Azita 

Bigdeli och Andreas Melander den nionde maj. Den tredje intervjun genomfördes med Stefan 

Kjellnäs, chef för elektronikutveckling och standardisering, på ABB Cewe-Control den tionde 

maj av David Blomquist och Tor-Magnus Erlandsen. 
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2.6 Validitet och reliabilitet 

Vi vill i största möjliga mån eftersträva att ha så hög validitet och reliabilitet som möjligt i vår 

uppsats. För att öka reliabiliteten, det vill säga pålitligheten, ska flera undersökningar enligt 

Holme och Solvang (1997, s. 94) uppnå samma resultat oberoende av varandra och när de 

utförs. Med andra ord skall undersökningen kunna utföras om och om igen utan att resultatet 

blir annorlunda och pålitligheten påverkas. Det är anledningen till att vi kommer ställa samma 

frågor till respondenterna i samma ordningsföljd. Då vi utgår från en intervjuguide så är vår 

undersökning fullt möjlig för någon annan att utföra på samma sätt och få ett jämförbart 

resultat. De frågor som är av strukturerad karaktär med förutbestämda svarsalternativ blir 

jämförbara och överskådliga och håller därför en hög reliabilitet. För att bibehålla hög 

reliabilitet gällande de tre tidigare gjorda intervjuerna har vi valt att inte använda oss av det 

redan bearbetade materialet utan endast transkriberingarna. På så vis har vi kunnat ta del av 

respondenternas ursprungliga svar och kunnat behandla dem likvärdigt med de intervjuer vi 

själva utfört.  

För att säkerställa att det resultat vi kommer fram till håller en hög validitet har vi eftersträvat 

att de data som, tillsammans med det empiriska underlaget, ligger till grund för 

undersökningen är av hög giltighet. Holme och Solvang (1997, s. 167) menar att en absolut 

nödvändig förutsättning för en reliabel undersökning är att valid information ligger som 

grund. Reliabilitet är alltså en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för en tillförlitlig 

undersökning. Då litteraturen kring ämnet produktnedläggning är begränsad så anser vi oss 

kunna säga att vi använt oss av den mest väsentliga och centrala teorin för att forma vår 

referensram. Vi har kompletterat Lamberts och Sternhufvuds äldre undersökningar med något 

nyare och uppdaterad teori i form av vetenskapliga artiklar. Vi har även gått igenom tidigare 

studentuppsatsers referenser för att säkerställa att vi inte missat något som kan vara väsentligt 

för vår egen uppsats. Vi är medvetna om att intervjuerna från de äldre studentuppsatserna vi 

kommer ta del av och använda i vår analys är genomförda år 2005 och att det således kan ha 

skett en utveckling gällande hanteringen av produktnedläggning. Då utvecklingen inom ämnet 

i allmänhet gått väldigt långsamt framåt så tror vi inte att det skett betydande förändringar på 

de undersökta ABB-bolagen. Detta är dock viktigt att ha i åtanke när vi drar våra slutsatser. 

2.7 Metod- och källkritik 
Vi är medvetna om att vårt metodval också i viss mån styr uppsatsen i vissa riktningar. Holme 

och Solvang (1997, s. 12) menar att val av metod gör att en undersökning aldrig kan anses 

vara helt neutral eller objektiv. Med detta i åtanke har vi försökt identifiera kritiska punkter i 

uppsatsen där vår subjektivitet kan skada uppsatsens trovärdighet och försökt finna strategier 

för att försöka motverka den utvecklingen. Den kvalitativa undersökningsmetoden som vi valt 

att använda oss av i vår uppsats kritiseras ofta för att vara subjektiv eftersom resultaten till 

stor del grundar sig på personliga uppfattningar och bedömningar (Bryman 2002, s. 35). För 

att minimera risken för en allt för subjektiv bedömning i vår uppsats väljer vi att spela in de 

intervjuer vi utför för att sedan transkribera dem innan sammanställning och analys. Dessutom 

har vi valt att låta respondenterna granska sammanställningarna av intervjuerna och de har fått 

möjlighet att komma med invändningar, rättelser eller tillägg om de skulle finna det 
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nödvändligt vilket de inte gjorde. Den största utmaningen gällande vårt metodval är 

användandet av tre äldre studentuppsatsers intervjumaterial. Dock finner vi inte att det faktum 

att dessa intervjuer genomfördes år 2005 och av andra studenter inneburit betydande 

konsekvenser för vår uppsats trovärdighet då samtliga intervjuer genomförts och behandlats 

utifrån samma premisser samt att det faktum att de är äldre inte har någon betydelse för vår 

forskningsfråga.  

Under genomförandet av intervjuerna har en av oss ställt frågor och den andra antecknat. 

Detta för att den som antecknar svaren ska kunna koncentrera sig tillfullo på denna uppgift 

och inte distraheras. En styrka med den kvalitativa undersökningsmetoden menar Holme och 

Solvang (1997, s. 80-81) är möjligheten till flexibilitet under själva genomförandet. I vår 

uppsats innebar det att vi kunde formulera om en fråga om respondenten hade svårt att förstå 

den korrekt eller ställa en följdfråga om nödvändigt. En nackdel med flexibiliteten kan vara 

att informationen kan vara svår att jämföra (Holme och Solvang 1997, s. 167). För vår uppsats 

del motverkas detta genom Lamberts intervjuguide som innebär att vi ställer samma frågor till 

de olika respondenterna. På så sätt följer intervjuerna samma mönster och upplägg men ger 

ändå utrymme för viss form av flexibilitet.  

En viktig del i att öka uppsatsens trovärdighet är också valet av källor. Vi har i uppsatsen 

endast använt oss av förstahandskällor för att bygga vår referensram och lyft fram de teorier 

vi ansett vara nödvändiga. Vi är medvetna om att största delen av vår referensram utgörs av 

teorier och modeller från ett fåtal författare och att de dessutom är av äldre karaktär. 

Anledningen till detta är att litteratur och forskning kring produktnedläggning är begränsad 

och vi anser att vi använt oss av de mest relevanta teorierna för vår uppsats. För att aktualisera 

referensramen har vi använt oss av nyare vetenskapliga artiklar som kompletterat den äldre 

litteraturen och forskningen. 
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3 Det konceptuella ramverket 
Följande kapitel utgör en teoretisk grund lämplig för vår uppsats syfte. Nedan beskrivs 

produktnedläggningsprocessen med hjälp av vår modell, baserad på Avlonitis et al (2000) 

konceptuella ramverk, som vi redogjort för i inledningen.  

Genom en litteraturstudie i ämnet produktnedläggning har Avlonitis et al. (2000, s. 42-44) 

utformat ett konceptuellt ramverk för att beskriva processen från det att en svag produkt 

identifierats till en nedläggning. Ramverket inkluderar tre olika variabler lämpliga för att 

beskriva processen och illustreras i figur B.  

 

Figur B. Det konceptuella ramverket
3
 

3.1 Basen 
Den första variabeln i ramverket är de situations- och produktspecifika faktorerna. Den 

situationsspecifika faktorn beskriver problemets karaktär och de omständigheter som gav 

upphov till de första impulserna till att lägga ner produkten. Det har visat sig att 

omständigheterna kring impulserna påverkar hur processen kommer att fortskrida. Däremot 

beskriver situations- och produktspecifika faktorer inte dimensioner och detaljer såsom längd 

och innehåll i processen. De produktspecifika faktorerna handlar om produktens värde för 

företaget, hur många avdelningar av företaget som är involverade i den specifika produkten, 

om den kan ersättas av en annan produkt och så vidare. De två faktorerna, de situations- och 

produktspecifika, bildar tillsammans en grund för Avlonitis et al. (2000, s. 43) konceptuella 

ramverk. 

                                                           
3 Egen utarbetad modell föreställande det konceptuella ramverket baserad på Avlonitis et al. (2000, s.43). 
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3.2 Nedläggningsprocessen 

Den andra variabeln inkluderar faktorer som beskriver själva produktnedläggningsprocessen. 

Det första steget i produktnedläggningsprocessen innebär enligt Avlonitis et al. (2000, s. 43) 

att identifiera produkten som kan vara aktuell för nedläggning. Det gäller för företaget att hitta 

de produkter som inte längre lever upp till företagets krav på prestanda och lönsamhet. I det 

nästa steget, analys och återupplivning, blir det aktuellt att överväga alternativa vägar och 

handlingar till en nedläggning av produkten. Det kan exempelvis vara förbättringar av 

produktens kvalité, en modifiering av produkten, lansering av produkten på en ny marknad 

och så vidare. Det tredje steget i nedläggningsprocessen är utvärdering och beslutsfattande, 

något som är av yttersta vikt. Nu gäller det för företagsledningen att ta ställning till om 

produkten i fråga bör läggas ned och om det i så fall är det bästa beslutet för företagets 

framtid. Företagsledningen måste väga in hela företagets bästa i sitt beslut och noga 

undersöka och överväga hur en produktnedläggning skulle påverka företaget i stort och på 

lång sikt. Det fjärde och sista steget i produktnedläggningen är själva genomförandet, 

implementeringen. Förfarandet i implementeringen kan se olika ut beroende på vilken typ av 

nedläggningsstrategi företaget bestämmer sig för. De kan exempelvis lägga ner produkten 

omedelbart eller fasa ut den långsamt.  

3.2.1 Identifiering 

I steget att identifiera produkter, aktuella för en eventuell nedläggning, visade Lamberts 

(1985, s. 59, 135) undersökning på stora skillnader gällande hur företag arbetar med att 

identifiera svaga produkter. De vanligaste finansiella data som företagsledningar använder sig 

av visade sig vara lönsamhet per produkt samt tillväxtpotential. Lamberts undersökning 

visade även att försäljningsvolym och bruttomarginal var data som användes i stor 

utsträckning såväl som produkters eventuella kvalitetsproblem och säkerhetsbrister. 

Ytterligare aspekter företagsledningar beaktar inför ett eventuellt produktnedläggningsbeslut 

är analys av produktportföljen utifrån bostonmatrisen och produktlivscykeln. 

Anmärkningsvärt var enligt Lambert, att i motsats till vad många forskare inom 

marknadsföring tror så visade det sig att marknadsandelar inte var en starkt betydande faktor.  

Alexander (1964, s. 2) ansåg att även då lönsamheten generellt är den viktigaste faktorn för 

företag så bör inte ett produktnedläggningsbeslut baseras enbart på den aspekten. Företag 

måste tänka både kort- och långsiktigt, ej endast på lönsamheten i nuet. Ungefär 90 procent av 

de tillfrågade företagen i Lamberts (1985, s. 126-135) undersökning använde sig av finansiell 

data som visade på lönsamhet per produkt. En anmärkningsvärd slutsats från Lamberts studie 

gällande finansiella faktorer vid ett produktnedläggningsbeslut var det faktum hur olika 

företagen uppmätte sitt resultat och vilka kostnader de inkluderade. Lambert menade att 

endast kostnader som kommer elimineras i samband med att produkten läggs ner bör 

inkluderas i beräkningen av produktens lönsamhet. Hans undersökning visade dock på att 

över hälften av företagen även räknade in kostnader såsom exempelvis administrativa.  

Sachs (1987, s. 13-14) slutsats var i likhet med Lamberts den att försäljningsvolym och 

lönsamhet är de viktigaste kriterierna när det gäller att besluta om produktnedläggning. Han 

menade även att förväntningarna om en produkts framtida resultat är viktigare än de faktiska 
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nutida resultaten. Vidare ansåg Sachs att även då lönsamhetskriteriet är det mest använda vid 

en produktnedläggning så är det ändå inte alltid tillräckligt för att kunna basera ett beslut på. 

Han menade att en orsak till det är att de svaga produkternas kostnader på många sätt kan 

hänga samman med de mer starka produkternas. Sachs resonemang skiljer sig dock från 

Lamberts gällande huruvida kostnader som inte försvinner i och med produktnedläggningen 

heller inte bör finnas med i beräkningarna.  

Enligt Alexander (1964, s.4) är det viktigt att beakta de finansiella aspekterna vid en 

produktnedläggning då nedläggning inte bara påverkar lönsamheten utan också modifierar 

hela företagets finansiella struktur.  När ett företag producerar och säljer en produkt så måste 

de även investera delar av sitt kapital. I ett övervägande gällande en eventuell 

produktnedläggning måste beslutsfattarna försöka förutspå vad som ska hända med kapitalet 

bundet i produkten genom produktion och marknadsföring. När en produkt tas bort från 

produktportföljen bör det mesta av det cirkulerande investerade kapitalet, såsom exempelvis 

inventarier, material, produkter i arbete, produkter på lager och så vidare, falla tillbaka till 

kassakontot. Utförs det på rätt sätt kommer inte produktnedläggningen störa den delen av den 

finansiella strukturen med undantaget att det ökar andra tillgångars kapital. 

Produktportföljen 

Produktportföljen är enligt Kotler, Wong, Saunders och Armstrong (2005, s. 60) ett viktigt 

verktyg i arbetet med att överblicka produkters svagheter och styrkor samt lönsamhet. Kotler 

et al. menar att det är viktigt att företaget kontinuerligt analyserar sin produktportfölj för att 

besluta om var resurser ska sättas in och hur företagets produkter ska bli mer lönsamma. Även 

Avlonitis (1986, s. 24) underströk vikten av att ha full kontroll över sin produktportfölj och 

vilka produkter som genererar mest försäljning och vinst. Han ansåg vidare att snabb teknisk 

utveckling och tuff konkurrens leder till att produktportföljen konstant måste ses över och 

anpassas. I arbetet med produktportföljen ingår bland annat att utveckla nya produkter, 

modifiera befintliga samt även att lägga ner produkter som inte längre uppfyller företagets 

mål. Lambert (1965, s. 139-ff) ansåg att företagen själva måste ta ställning till hur ofta 

utvärderingar bör ske. Det kan exempelvis ske så ofta som en gång i månaden, så sällan som 

en gång per år eller när företaget finner det nödvändigt. Under de följande två rubrikerna 

kommer vi beskriva två verktyg som underlättar arbetet med att kontrollera produktportföljen.  

Bostonmatrisen 

Ett användbart verktyg i arbetet med produktportföljen är bostonmatrisen som ursprungligen 

utvecklades av Boston consulting group. Bostonmatrisen visar, enligt figur C, var produkter 

befinner sig i en produktlivscykel och möjliggör för en generell uppfattning om vilken 

marknadsstrategi som lämpar sig bäst. (Burns 2007, s. 281)  
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Figur C. Bostonmatrisen
4
 

Bostonmatrisen är indelad i fyra större områden som alla representerar produkter i olika 

stadier. De fyra områdena kallas frågetecken, stjärna, kassako och hund. De flesta 

nyutvecklade produkterna börjar som frågetecken då de ska försöka etableras på en ny 

marknad. Ett frågetecken karakteriseras av att det behövs stora resurser, såväl ekonomiska 

som marknadsmässiga. Termen frågetecken är passande därför att företaget måste ta ställning 

till hur mycket resurser som bör fördelas på produkten eller om de istället bör satsa på andra 

produkter som befinner sig i andra faser. Blir frågetecknet en framgångsrik produkt så övergår 

den till att kallas stjärna vilket innebär att produkten är marknadsledande på en hög 

tillväxtmarknad. Däremot behöver det inte betyda att stjärnan genererar ett positivt kassaflöde 

för företaget. Företaget måste fortsätta spendera stora resurser på produkten för att hålla 

konkurrenter på avstånd samt säkra marknadsandelar. En stjärna övergår i en kassako när 

produkten är ledande på en mogen marknad vilket innebär att företaget inte behöver satsa 

mycket resurser på produkten men den genererar hög lönsamhet. Produkten är 

marknadsledande och kräver inte lika stora insatser gällande marknadsföring, försäljning med 

mera. Kassakon är företagets främsta inkomstkälla till att betala löpande räkningar samt stötta 

andra svagare produkter. Börjar kassakon förlora marknadsandelar kan företaget agera genom 

att investera mer pengar i produkten för att försöka bibehålla den marknadsledande 

positionen, om inte så kommer kassakon att övergå till en hund. En hund är en produkt som 

har svaga marknadsandelar på en låg tillväxtmarknad samt genererar låga vinster eller till och 

med förlust. Det är viktigt att utvärdera om en hund ska behållas i produktportföljen eller inte. 

(Kotler 2000, s. 69-70) 

  

                                                           
4 Egen modell utformad från utformad utifrån Kotler (2000, s. 69-70). 
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Produktlivscykeln 

Ett ytterligare verktyg i arbetet med produktportföljen är produktlivscykeln vilken kan hjälpa 

en företagsledning att hantera komplexiteten av att ha produktportföljen som befinner sig i 

olika livscyklar. Olika produkter växer olika snabbt, är olika lönsamma och kräver olika 

insatser i form av resurser och marknadsföring. Produktlivscykeln är ett mycket bra 

hjälpmedel och verktyg för företagsledningar att hantera olikheterna och för att lyckas fördela 

resurserna på ett korrekt sätt för att maximera företagets lönsamhet. (Lambert 1985, s. 9) 

Produktlivscykeln baseras på idén om att alla produkter har en begränsad livslängd. (Burns 

2005, s. 199). En produkts livscykel består enligt Lambert (1985, s. 10) vanligen av fyra faser 

vilka är introduktion, tillväxt, mognad och nedgång. I introduktionsfasen, är 

försäljningsvolymerna låga samtidigt som produktionskostnaderna är höga vilket ofta 

resulterar i en förlustsituation. Här är det viktigast att marknadsföra produkten samt att 

försöka skapa ett behov hos konsumenterna. Under tillväxtfasen ökar försäljningen och 

kostnaden per tillverkad enhet sjunker. (Burns 2005, s. 199) Enligt Lambert (1985, s. 10) är 

det i tillväxtfasen som en produkts lönsamhet är som störst. I mognadsfasen är 

försäljningsvolymen som störst samtidigt som kostnaderna återigen ökar då åtgärder för att 

bibehålla marknadsandelar sätts in. När produkten når nedgångsfasen minskar försäljningen 

och lönsamheten. Produkters livscykler kan variera i längd, exempelvis korta för modevaror 

och långa för mer varaktiga produkter. (Burns 2005, s. 199) Enligt Sternhufvud (1982, s. 23) 

är det främst nedgångsfasen, som är av största intresse vid en produktnedläggning. I 

nedgångsfasen är produkten mogen och då blir det viktigare att kostnaderna hålls så låga som 

möjligt då konsumenterna är mer priskänsliga och konkurrensen hård. Vidare menade 

Sternhufvud att nedgångsfasen tillsammans med mognadsfasen utgör den längsta delen av 

produktens livscykel och det bidrar än mer till att företagsledningen bör hantera produkten 

korrekt i de faserna av produktlivscykeln som visas i figur D. 

 

Figur D. Produktlivscykeln
5
 

                                                           
5
 Egen bearbetning från Burns (2005, s. 199). 
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Kotler (1965, s. 107) menade att historiskt sett tenderar ett företags produkter att snabbt öka i 

antal om inte företagsledningen på ett effektivt sätt begränsar produkternas tillkomst. Trots 

det menade Kotler att företagsledningar ofta har lättare att fasa in nya produkter snarare än att 

lägga ner dem. För många produkter kan medföra problem för företagsledningen gällande 

fördelningen av resurser och koordinering. Nyttan med produktlivscykeln beskriver Kotler 

(1965, s. 108) som modellens förmåga att sortera in produkter efter lönsamhet och livslängd. 

Han menade att ingen produkt har en given förstaplats på marknaden utan att alla produkters 

lönsamhet förändras på ett förutsägbart sätt. Med hjälp av de fyra faserna kan resurser 

fördelas på bästa sätt och svaga produkter identifieras. Ytterligare en positiv aspekt med 

produktlivscykeln som verktyg ansåg Kotler (1965, s. 108) vara att den är obegränsad 

gällande antal produkter och fasernas olika livslängder.  

3.2.2 Analys och återupplivning 

I detta steg överväger företagsledningen alternativa vägar för att öka chansen till produktens 

överlevnad. (Avlonitis et al. 2000, s. 43) Enligt Alexander (1964, s. 2) är det huvudsakliga 

målet i det här tidiga skedet av processen inte att utröna huruvida produkten ska läggas ner 

eller inte, även om en nedläggning bör tas i beaktande. Alexander menade att noggranna 

överväganden i första steget även kan leda till en modifiering av produkten eller i 

marknadsföringsmetoderna. Enligt Lambert (1985, s. 59, 136) övervägs en mängd alternativa 

strategier såsom exempelvis minskade produktionskostnader, modifiering av produkten, 

prishöjningar, ökad marknadsföring och så vidare. Enligt Kotler (1965, s. 110-11) har 

företagsledningar ofta förväntningar, eller hopp, om att produktens försäljning ska komma att 

öka igen när marknaden blir mer gynnsam. Företagsledningen tror med andra ord att den 

dåliga lönsamheten kan förklaras med hjälp av externa faktorer utanför företagets kontroll. 

Produkter kan också behållas i produktportföljen trots dålig lönsamhet på grund av att 

företagsledningen misstror marknadsföringens effektivitet menar Lambert. Istället för att 

lägga ner produkten tros lösningen finnas i en förnyad marknadsföring, ökad 

annonseringsbudget eller liknande. I de fall då marknadsföringen är till belåtenhet kan 

företagsledningen istället fokusera på att modifiera produkten i tron att exempelvis en 

uppgradering av kvalitet eller designen kan hjälpa produkten från nedläggning. När ingen av 

dessa förklaringar till produktens olönsamhet går att spåra kan en företagsledning ändå 

besluta att behålla en svag produkt i produktportföljen i tron att den bidrar till merförsäljning 

av de övriga produkterna i produktportföljen. Om inget av de alternativa strategierna skulle 

finnas vara lämpliga eller fungera för den utvalda produkten så blir det enligt Lambert (1985, 

s. 139-ff) nödvändigt för företaget att välja en strategi för att lägga ner produkten.  

3.2.3 Utvärdering och beslutsfattande 

I detta steg av produktnedläggningsprocessen måste beslut fattas gällande huruvida en 

nedläggning av produkten är det bästa för företaget eller om den bör finnas kvar i portföljen 

(Avlonitis et al., 2000, s. 43). Sternhufvud (1982, s. 27) menade att i de flesta fall fattas 

beslutet om att lägga ner en produkt på företagsledningsnivå och i vissa fall på styrelsenivå. I 

Lamberts (1985, s. 48-51) undersökning, som innefattade en studie på tolv företag, så var i 

samtliga fall produktchefer samt ansvariga på marknads- och säljavdelningar involverade i 
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produktnedläggningsbesluten. Undersökningen visade även att ekonomiavdelningen spelade 

en viktig roll då den försåg ledningen med de nödvändiga finansiella data de ansåg sig behöva 

för att fatta ett riktigt beslut. Enligt Alexander (1964, s. 2) bör ansvariga personer för 

specifika aktiviteter utses då en produktnedläggning ofta involverar flera delar av företaget 

såsom marknads-, produktions-, finans-, samt även ibland personalavdelningen. Enligt 

Alexander är det en ömsesidig process mellan företagsledningen som fattar det slutgiltiga 

beslutet om nedläggning och de personer som faktiskt kommer fram till huruvida en produkt 

bör läggas ner. 

Avlonitis et al. menar (2000, s. 41-42) att produktnedläggningsbeslut kan vara mycket 

besvärliga för företagsledningar och chefer att ta ställning till vilket gör att det ofta är en 

förbisedd aktivitet. Sternhufvud (1982, s. 57) menade att en förklaring till företagsledningars 

motvilja gentemot produktnedläggning kan vara att beslutet om huruvida en produkt ska 

läggas ner eller inte är komplicerat och komplext. Enligt Sternhufvud kan ett motiv till varför 

företagsledningar ogärna ägnar sig åt produktnedläggningar var att en sådan process innebär 

en stor förändring. Sternhufvud (1982, s. 9-10) menade att företag i allmänhet har svårt att 

lägga ner produkter på grund av såväl rationella som irrationella orsaker. De irrationella 

orsakerna, såsom exempelvis sentimentalitet, är ofta de styrande när det gäller beslutet att 

lägga ner produkter eller inte. Porter (1976, s. 25) beskrev konflikträdsla inom företaget som 

en av de avgörande faktorerna som kan försvåra en produktnedläggning. Enligt honom kan 

det ses som ett nederlag för en företagsledare om denne beslutar att lägga ner en produkt. Det 

kan förklaras med att chefer och företagsledare utvecklar en stolthet och ett engagemang för 

företaget och produkter och tar nederlaget personligt. Nedanstående text, hämtad från 

Alexander (1964, s.1), finner vi illustrera sentimentalitetens betydelse i ett 

nedläggningsbeslut; 

But putting products to death – or letting them die – is a drab business, and often 

engenders much of the sadness of a final parting with old and tried friends. The 

portable, six-sided pretzel polisher was the first product The Company ever made. Our 

line will no longer be our line without it. 

Kotler (1965, s. 110-111) hävdade att majoriteten av alla företag, även de mest 

framåtsträvande i branschen, inte har etablerade processer och modeller för att begränsa och 

lägga ner produkter.  När så ändå händer beror det oftast på att läget är kritiskt och produkten 

genererar stor förlust och det finns ingen väg tillbaka till lönsamhet. Kotler menade att detta 

inte är ett bra förfarande då det gör att många daterade produkter får möjlighet att finnas kvar 

i produktportföljen alldeles för länge. I slutändan leder det till att produkterna läggs ner för 

snabbt och improviserat och riskerar att skada företaget på flera nivåer. 

3.2.4 Implementering 

Det fjärde steget av produktnedläggningsprocessen är implementeringen. Det är nu 

nedläggningen verkställs genom att en nedläggningsstrategi utses och genomförs. (Avlonitis 

et al. 2000, s.43) Antingen kan produkten läggas ned omedelbart vilket enligt Avlonitis (1989, 

s. 64-65) innebär att produktionen genast avstannar och lager samt inventarier säljs av. Fasa ut 
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omedelbart är en annan strategi och den mest använda vilket innebär att företaget producerar 

och levererar de beställningar som de mottagit fram till beslutsdatum. En annan väl använd 

metod är att fasa ut långsamt, den såkallade ”mjölkningsstrategin”, där företaget minimerar 

produktions- och marknadsföringskostnader för att på så sätt maximera lönsamheten. 

Alternativet finns också att företaget väljer att sälja produkten till ett annat företag. Det sista 

alternativet, enligt Avlonitis, är att tillhandahålla produkten i en liten skala som en 

premiumprodukt. Om det finns en kund som fortfarande verkligen är i behov av produkten så 

kan företaget tillverka och sälja den i liten skala men till ett högre pris. Produkten ingår 

således inte i företagets ordinarie produktportfölj.  

Alexander (1964, s. 6-7) menade att implementeringen måste planeras mycket noggrant för att 

undvika onödigt negativa relationer till kunder, leverantörer och andra samarbetspartners. 

Implementeringen av en produktnedläggning kan enligt Alexander medföra en mängd olika 

problem som grovt kan delas in i fyra kategorier. Kategorierna är val av tidpunkt, 

tillhandahållande av reservdelar, lagernivå samt viss fortsatt efterfrågan. Vid val av tidpunkt 

för produktnedläggning menade Alexander att den bör väljas med omsorg för att minimera 

skadorna i relationer till kunder och leverantörer. Dessa bör informeras i så god tid att de 

hinner finna andra lösningar och om nödvändigt helt byta samarbetspartners. Har produkten 

som läggs ner en lång livslängd så är det troligen nödvändigt för företaget att tillhandahålla ett 

lager med reservdelar och möjligheten till service. Alexander ansåg att produktnedläggningen 

ska vara så väl planerad att lagret av den produkt som ska läggas ner ska hinna minimeras och 

att investerat kapital ska användas till sin fulla kapacitet. Detta innebär ett samarbete i val av 

tidpunkt mellan aktiviteter i företaget såsom inköp, produktion, försäljning, marknadsföring 

och så vidare. Alexander hävdade att även då den nedlagda produktens efterfrågan kraftigt 

minskat så kommer det förmodligen alltid finnas någon som fortfarande efterfrågar den. De 

kunderna kommer med stor sannolikhet bli irriterade av produktnedläggningen och protestera. 

Vanligtvis är det inte mycket en företagsledning kan göra åt dessa missnöjda kunder. Ett 

alternativ för företaget att undvika problematiken är att hjälpa kunderna hitta ett annat företag 

där de kan köpa en liknande produkt. Proceduren utförs företrädelsevis i god tid innan 

produktnedläggningen påbörjas.  

3.3 Kontext 
I den tredje och sista variabeln i det konceptuella ramverket beskriver Avlonitis et al. (2000, s. 

43) organisatoriska faktorer som påverkas av omvärlden, det vill säga omvärldsfaktorer. 

Faktorerna bildar den övergripande kontexten i vilken nedläggningsbeslut fattas och 

genomförs. Här blir konstanta faktorer viktiga såsom exempelvis företagets storlek, 

organisationsstruktur, produktionsteknologi, konkurrenssituation samt vilken bransch 

företaget verkar inom. Avlonitis et al. menade att det ägnats för lite uppmärksamhet kring hur 

dessa olika grupper av faktorer interagerar och hur det påverkar nedläggningsprocessen. 

Lambert (1985, s. 139-ff) menade att det är en nödvändighet för företag att fastställa dess 

långsiktiga mål, strategier och vilken omgivning företaget verkar inom för att kunna avgöra 

vilka kriterier som ska användas som verktyg vid identifiering av svaga produkter och hur 

ofta det bör ske. 
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Företagets organisationsstruktur utgör en konstant faktor som blir avgörande för hur 

nedläggningsprocessen utformas och genomförs. Enligt Mintzberg (1983, 215-ff) är 

divisionsstrukturen den överlägset mest använda organisationsstrukturen för industriföretag 

inom den privata sektorn. Han beskrev divisionerna i strukturen som till stor del självständiga 

enheter med egna huvudkontor men med en gemensam administrativ kärna, den så kallade 

strategiska toppen. Enligt Mintzberg följer beslutsfattandet den hierarkiska ordningen från 

högsta ledningen nedåt i organisationen. Varje division har en egen struktur men strukturen 

bestäms och påverkas av den strategiska toppen. I en divisionsstruktur ligger fokus på 

relationerna mellan huvudkontoren och den strategiska toppen. Figur E visar hur en 

divisionsstruktur är uppbyggd. 

 

Figur E. Divisionsstrukturen
6
 

Mintzberg (1983, 215-ff) menade att divisionerna bildas utifrån marknaders behov och själva 

har det operativa ansvaret att tillgodose behoven. Då divisionerna har egna operativa kärnor 

så kan de verka sida vid sida men utan att behöva samkoordinera varje aktivitet. Det innebär 

en stor frihet trots den organisatoriska samhörigheten. Divisionschefen har stort inflytande 

över beslut gällande den egna divisionen men större strategiska beslut kräver ofta 

kommunikation upp i organisationen. För att ändå kunna bibehålla kontroll och konformitet i 

en divisionsstruktur används vad Mintzberg omnämner som samordningsmekanismer och 

designparametrar. En samordningsmekanism är ett verktyg som används för att uppnå och 

bibehålla samverkan och koordination mellan olika divisioner. Designparametrar beskriver en 

organisations struktur, exempelvis om den är decentraliserad eller inte. Mintzberg menade att 

den viktigaste samordningsmekanismen för en divisionsstruktur är standardisering i form av 

att exempelvis kunna utläsa ett företags förmåga att uppnå resultat. Den viktigaste 

designparametern för en divisionsstruktur är enligt Mintzberg kontrollsystem över prestation. 

Enligt Mintzberg (1983, s. 128) är det vanligt att enheterna i en divisionsstruktur är 

byråkratiskt styrda, så kallade maskinbyråkratier. Han (1983, s. 164-ff) menade att 

maskinbyråkratier är vanligt förekommande i industriföretag med stabila marknader där 

förändringar går långsamt. Den viktigaste samordningsmekanismen i en maskinbyråkrati är 

standardisering av arbetsprocesser och en viktig designparameter är vertikalt centraliserat 

                                                           
6 Egen modell utformad från Mintzberg (1983, s. 215). 
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beslutsfattande, det vill säga att beslut fattas högt i den hierarkiska ordningen och 

kommuniceras nedåt. Den viktigaste delen av organisationen i en maskinbyråkrati är enligt 

Mintzberg den så kallade teknostrukturen. Teknostrukturen är den del av organisationen som 

analyserar och utformar standardiseringar av den operativa verksamheten. Divisionsstrukturen 

är bäst lämpad för företag i branscher där kontexten och omvärldsfaktorer inte är för 

komplexa eller dynamiska. I divisionsstrukturen ligger makten hos divisionen som själv 

sköter de egna affärerna. De kontrollerar den operativa verksamheten men även marknads- 

och säljstrategier, dock endast för redan givna produkter och marknader. Det är enligt 

Mintzberg huvudkontoren som tar de strategiska besluten gällande produktportfölj och vilka 

marknader divisionen ska verka inom. (Mintzberg 1983, s. 215-ff) 
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4 Empiri 
I följande kapitel presenterar vi resultatet från intervjuerna i löpande text. Texten är 

återskapad i berättande form utifrån transkriberat intervjumaterial. Materialet härleds ur 

intervjuerna och är således respondenternas åsikter och reflektioner, med undantag för 

företagspresentationen.  

4.1 Presentation av ABB 

ABB är en världsledande leverantör av produkter och system för kraftöverföring samt 

process- och industriautomation. Det är en global koncern med huvudkontor i Zürich, 

Schweiz. Företaget har cirka 120 000 anställda fördelade i mer än 100 länder. Av ABB:s 

120 000 medarbetare arbetar cirka 8700 i Sverige varav 4100 i Västerås som således är ABB:s 

största verksamhetsort i Sverige.  Idag består ABB av divisionerna Power Products, Power 

Systems, Low Voltage Products, Process Automation samt Discrete Automation and Motion. 

När intervjuerna på Automation Technologies, Cewe-Control och Substation Automation 

Products genomfördes var ABB-koncernen uppdelad på två divisioner, Power Technologies 

och Automation Technologies.  Nedan följer kortare presentationer av de fem ABB bolagen. 

Informationen om företagens verksamhet härleds från den tid då intervjuerna genomfördes 

med respektive bolag. (ABB, u.d) 

 

LV Motors är en del av affärsområdet Motors & Generators som ingår i divisionen 

Discrete Automation and Motion. LV Motors utvecklar, tillverkar samt säljer 

lågspända asynkronmotorer. (ABB, u.d) 

Machines ingår i affärsområdet Motors & Generators som ingår i divisionen Discrete 

Automation and Motion. Machines utvecklar, tillverkar och säljer synkrona och 

asynkrona växelströmsmaskiner samt likströms- och traktionsmotorer. (ABB, u.d) 

Automation Technologies produktportfölj bestod av standardiserade och 

kundanpassade produkter. De erbjöd också lösningar och tjänster för kunder inom 

industrin, energi- och byggnadssektorn. (Karlsson, Lindström och Lindquist, 2005)  

 

Cewe-Control tillhörde affärsområdet Automation Products som i sin tur ingick i 

divisionen Automation Technologies. Cewe-Control erbjöd kunder inom industrin 

lågspänningsprodukter. (Karlsson et. al., 2005) 

 

Substation Automation Products ingick som en enhet i affärsområdet Utility 

Automation vilka tillhörde divisionen Power Technologies. Substation Automation 

Products tillverkade reläskydd och övervakningssystem för kraftöverföring och 

kraftverk. (Karlsson et. al., 2005) 

 

Vi har sammanställt en översiktlig tabell över resultaten från intervjuerna sammanfattat i 

nyckelord. Syftet med tabell 1 är att ge en överblick och underlätta för läsaren.  
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Tabell 1. Översiktlig sammanställning av empiriska resultat. I figuren omnämns Automation 

Technologies som AT och Substation Automation Produkts som SAP. 

 

  LV Motors   Machines   AT   Cewe-Control   SAP 

Basen Ej marknadsledande 
 

Försäljningsvolym 
 

Ersättningsprodukt 
 

Ersättningsprodukt 
 

Teknisk utveckling 

  Myndighetskrav 
 

Lönsamhet 
 

  
 

  
 

  

    
 

  
 

  
 

  
 

  

Nedläggnings- Ingen strategi 
 

Strategi under  
 

Produktlivscykel 
 

Produktstrategi 
 

Produktlivscykel 

processen   
 

bearbetning 
 

  
 

  
 

Gate-modell 

    
 

  
 

  
 

  
 

  

Identifiering  Ej generell modell 
 

Mall för kategorisering 
 

Lönsamhetsmall 
 

Ej generell modell 
 

Marknadsundersökning 

  Lagkrav 
 

Prestanda 
 

Lönsamhet 
 

Internredovisnings- 
 

Lönsamhet per  

  Onödig kostnadsbild 
 

Konkurrenskraft 
 

Bruttovinstmarginal 
 

  system 
 

    produktfamilj 

  Konkurrenskraft 
 

Försäljningsvolym 
 

Försäljningsvolym 
 

 Benchmarking 
 

 Lönsamhet per 

  Kvalitetsbrister 
 

Försäljningsmarginal 
 

Bruttomarginal 
 

  
 

    produkt 

  Försäljningsvolym 
 

  
 

ABC-kalkylering 
 

  
 

  

 
Internredovisnings- 

        

 
  system 

       
  

  Lönsamhet 
 

  
 

  
   

  

    
 

  
 

  
 

  
 

  

Analys & Förändring av 
 

Modifiera produkten 
 

Modifiera produkt 
 

Underleverantör i 
 

Prishöjning 

återupplivning produktstruktur 
 

Flytt till låglöneland 
 

Modifiera process 
 

låglöneland 
 

Flytt till låglöneland 

  Pris/modifiering 
 

  
 

Outsourcing   Prissänkning 
 

  

  Outsourcing 
 

  
 

  
 

  
 

  

    
 

  
 

  
 

  
 

  

Utvärdering & Fabrikschefen 
 

Produktchef 
 

Produktchef 
 

Produktchef 
 

Produktchef 

beslutsfattande Globalt produktansvar 
 

Ledningsgrupp 
 

Affärsenhetschef 
 

Säljare globalt 
 

Många inblandade 

  Många inblandade 
 

  
 

Säljansvariga 
 

Många inblandade 
 

  

    
 

  
 

  
 

  
 

  

Implementering Fasa ut långsamt 
 

Fasa ut långsamt 
 

Fasa ut långsamt 
 

Fasa ut långsamt 
 

Fasa ut långsamt 

  Samarbete Logistic  
 

  
 

  
 

Samarbete Logistic  
 

Samarbete Logistic  

  center 
 

  
 

  
 

center 
 

center 

  
        

  

Kontext Likvärdig organisationsstruktur 
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4.2 Basen 

LV Motors senaste produktnedläggning grundades på att produkten inte längre var 

marknadsledande och strategin var att ersätta den nedlagda produkten med en nyutvecklad. 

Andra starka skäl som initierade nedläggningsbeslutet var produktens bristande 

konkurrenskraft och de myndighetskrav den medförde. Då LV Motors ersatte den nedlagda 

produkten med en ny behövde de inte ta hänsyn till faktorer såsom kundlojalitet, 

distributionsfaktorer och leverantörer. Därför var de heller inte bekymrade över att andra 

produkters försäljning eventuellt skulle påverkas av produktnedläggningen.  Bakomliggande 

orsaker till att LV Motors presenterar en ny produkt kan exempelvis vara att marknadskraven 

har förändrats exempelvis genom nya lagar och krav. Numera är det vanligt med såkallade 

verkningskrav, med andra ord produkternas inverkan på miljön. En aktuell fråga för LV 

Motors är därför hur deras kunder ställer sig till miljöpåverkan. Hur viktigt är det med 

miljövänliga produkter och är de villiga att betala mer för det? För LV Motors är 

marknadsundersökningar nyckeln till att få svar på hur viktiga dessa typer av frågor är. Vidare 

så är även noggranna förstudier viktiga och LV Motors jobbar mycket med det innan de 

utvecklar nya produkter. Exempelvis granskas lagkrav i olika länder och vilka barriärerna är 

för att ta sig in på olika marknader. 

Den senast nedlagda produkten på Machines lades ner framförallt på grund av låg 

försäljningsvolym och lönsamhet. Då produkten hade extremt låga försäljningstal så blev 

faktorer såsom marknadsandelar och avkastningsgrad av naturliga skäl dåliga och behövdes 

inte tas i beaktning vid beslut om nedläggning. Om en produkt inte lever upp till kundernas 

krav på Machines, exempelvis på verkningsgrader, ljudnivå med mera så bedöms produkten 

som svag och kan ge impulser till en produktnedläggning. 

Den starkaste anledningen bakom ett produktnedläggningsbeslut på Automation Technologies 

är uppkomsten av bättre ersättningsprodukter. Exempelvis när Automation Technologies 

ersatte arbetsstationen Unix med en ny produkt påskyndades produktnedläggningsprocessen 

på grund av att ersättningsprodukten tidigt fanns tillgänglig. Traditionellt sett har de fokuserat 

på att lansera nya produkter utan att aktivt arbeta med produktnedläggning. 

För Cewe-Control krävs det olika strategier beroende på vilken typ av produktnedläggning det 

handlar om och anledningar bakom beslut kan variera. Avvecklas en hel generation som 

ersätts med en ny krävs en typ av strategi. Avvecklas dock en produkt som inte ämnas ersättas 

blir situationen en helt annan vilket i sin tur medför krav på en helt andra strategier. När det 

gäller produktfamiljer så är den vanligaste strategin att fasa ut långsamt på grund av att det är 

lättare att genomföra större förändringar på det sättet. Cewe-Control kan visa exempel på 

väldigt olika typer av produktnedläggningar. De har bland annat gått ifrån att erbjuda 40 olika 

produktgrupper till fem. Vanligtvis när Cewe-Control lägger ner en produkt brukar det dock 

ske i samband med introduceringen av en ny. Cewe-Control har en ständig utveckling av sin 

produktportfölj vilket medför en hel del nya produkter som gör att befintliga måste avvecklas. 

En produktersättning betraktas som en produktnedläggning som initieras av att en serie 

produkter ersätter en annan.  
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Vid Substation Automation Products ligger ofta teknisk utveckling till grund för 

produktnedläggningar. Impulsen att lägga ner en befintlig produkt initieras av att ny mjukvara 

utvecklas som innebär att den befintliga blir inaktuell. Nedläggningsbeslut handlar om att 

avveckla en gammal version för att lansera en nyare. Problematiken ligger i att underhållet för 

produkterna inte längre fungerar då andra nyare programutvecklingssystem används, nya 

komponenter utvecklas och det inte längre finns kompetens i företaget för att sköta de äldre 

produkterna. 

4.3 Nedläggningsprocessen 

LV Motors har ingen uttalad strategi för hur en produktnedläggning ska gå tillväga. Däremot 

finns det strategier med syfte att begränsa företagets produktportfölj för att inte ha onödiga 

produkter och artiklar i sortimentet. LV Motors har krav på sig att hålla en produkt levande i 

tio år från att den fasas ut och stängs. Då finns den inte kvar till nyförsäljning men däremot 

ska det finnas reservdelar tillgängliga på eftersäljsmarknaden. Det finns en del av 

organisationen som heter Logistiskt Center som ansvarar för att säkerställa att reservdelar 

finns tillgängliga på ett eller annat sätt. När det gäller produktnedläggningar där produkten 

inte kommer ersättas med något annat, som de normalt gör vid exempelvis en modifiering, 

finns det rutiner som LV Motors försöker arbeta efter. De innebär bland annat att kunder 

måste kontaktas och informeras om att de inte längre kommer kunna köpa produkten. Sådana 

produktnedläggningar kan ställa till det för en del av LV Motors kunder och därför är det 

mycket att ta i beaktning. Tillvägagångssättet för denna rutin finns inte ordagrant beskrivet 

men det finns ändå åtaganden som LV Motors måste ta hänsyn till.  

Machines har en strategi för hur en produkt skall behandlas genom produktlivscykeln till dess 

att den är nedlagd. Rutinen är dock under utveckling och bearbetning för närvarande. 

Strategin visar inte huruvida produkten skall läggas ned utan hur tillvägagångssättet bör se ut 

när beslut om nedläggning redan är fattat.  

Automation Technologies arbetar inte aktivt med att identifiera produkter för nedläggning 

utan fokuserar på framtagandet av nya produkter. I denna process följer de en livscykelpolicy. 

När en ny produkt, som kan komma att ersätta en befintlig, lanseras påbörjas en så kallad 

avkylningsperiod. Under avkylningsperioden informerar Automation Technologies sina 

kunder om att den befintliga produkten, som befunnit sig i en såkallad Active-fas, så 

småningom kommer bytas ut. Informationen delges kunderna via en projektorganisation som 

fungerar som en länk mellan Automation Technologies och slutkunderna. Efter 

avkylningsperioden övergår produkten i nästa fas, vilken de kallar Classic. Där blir med tiden 

produkten allt dyrare och får längre leveranstid samtidigt som underhållet minskar. Meningen 

med det är att skicka signaler till kunderna om att det är dags att byta ut produkten mot den 

ersättningsprodukt som Automation Technologies erbjuder. I den tredje fasen, Limited, ökar 

priserna än mer samtidigt som leveranstiden förlängs ytterligare. I denna fas kontaktar 

Automation Technologies de kunder som fortfarande har produkten installerad och ger 

ytterligare information om ersättningsprodukten. Den fjärde och sista fasen kallas Obsolete, 

det innebär att produkten helt läggs ner och lyfts bort ur produktportföljen.  
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Cewe-Control har en strategi gällande hur de bör gå tillväga vid en produktnedläggning 

vilken kallas affärsplan och produktstrategi. Produktstrategin används och diskuteras varje år 

gällande produkters framtid. I strategin ingår det utvecklingsplaner för produkten, men även 

avvecklingsplaner för de delar som ska tas bort. I de större produktfamiljerna kan olika beslut 

fattas för olika produkter, en del kan exempelvis vidareutvecklas medan andra fasas ut. 

Substation Automation Products använder sig av en produktlivscykel som beskriver hur en 

produkt skall hanteras genom olika mognadsfaser. De har dock bara använt sig av cykeln för 

en specifik produkt och de arbetar inte utefter den genom hela produktsortimentet. Den första 

fasen i cykeln kallas Active. Där läggs stora resurser på marknadsföring och produktion. När 

produkten övergår i den andra fasen, Restricted, minskas marknadsföringsaktiviteterna och 

produkten börjar så småningom fasas ut. Den tredje fasen kallas för Legacy och innebär ett 

högre pris och produkten slutar produceras. Fjärde och sista fasen, Obsolete, innebär att 

produkten är avvecklad och tillhandahålls ej längre. Det kan vara problematiskt att veta i 

vilken fas produkten befinner sig och det är upp till produktchefen att bedöma situationen vid 

eventuella oklarheter. Substation Automation Products använder sig även av Gate-modellen 

som innehåller en kontrollpunkt som avgör när nya produkter ska lanseras och befintliga fasas 

ut. Gate-modellen används alltså för att avgöra vilka av de befintliga produkterna som 

eventuellt skulle behöva byta fas enligt produktlivscykeln. Det tar cirka två år från det att en 

ny produkt har lanserats till avgörandet av vilken produkt som bör avvecklas. 

4.3.1 Identifiering 

LV Motors har inte några specifika modeller eller principer för att kategorisera produkter 

utifrån lönsamhet, marknadsandelar eller tillväxtpotential. De viktigaste kriterierna för en 

stark produkt för LV Motors är att de är konkurrenskraftiga på marknaden samt att de 

uppfyller de lagkrav som ställs. En produkt som inte uppfyller lagkraven får inte ingå i 

produktportföljen. Svaga produkter för LV Motors kan också vara sådana som har en onödig 

kostnadsbild som gör att de då inte blir konkurrenskraftiga prismässigt. En stark konkurrent 

på marknaden kan komma att leda till ett nedläggningsbeslut för LV Motors om situationen 

bedöms sådan att de inte kan svara upp till konkurrentens nivåer. Svaga produkter kan också 

vara sådana som har kvalitetsmässiga brister. Om en produkt visar på dåliga utsikter på 

marknaden så påverkar det i högsta grad ett eventuellt nedläggningsbeslut. Om produkten 

kräver överdrivet mycket tid och uppmärksamhet i jämförelse med andra produkter eller om 

produktens effektivitet sjunkit kan det också komma att leda till en nedläggning. LV Motors 

gör flera marknadsundersökningar innan en ny produkt lanseras men är sämre på att utvärdera 

befintliga produkter. LV Motors baserar i huvudsak inte nedläggningsbeslut på finansiell data 

men använder sig av ett internredovisningssystem för att kunna avläsa lönsamheten på 

enskilda produkter. Det finns en produktkalkyl på samtliga produkter i portföljen som kan 

användas för att jämföra med transferpriser. Det är produktchefens ansvar att detta görs. 

Andra finansiella faktorer som spelar en viktig roll är den framtida försäljningsvolymen och 

framtida lönsamhet.  

Machines har en mall för att identifiera svaga produkter. Den baseras på intervjuer gjorda med 

säljarna under 2000-talet där de fick svara på vad de bedömde som de viktigaste kriterierna 



 

27 

 

för att behålla en produkt stark och livskraftig. Utifrån den görs en bedömning om hur 

marknaden förväntas emotta Machines produkter. Årligen går produktcheferna på Machines 

igenom produkterna och tittar på bland annat prestanda, hur de står sig mot konkurrenternas 

alternativ eller om det är något som behöver förbättras. Den årliga genomgången resulterar 

sällan i beslut om nedläggning av produkter utan leder snarare till förbättringar på befintliga. 

Machines använder sig inte av en generell modell eller princip för att kategorisera produkter 

utifrån lönsamhet, marknadsandelar och tillväxtpotential, såsom exempelvis bostonmatrisen. 

Det på grund av att de har få produkter och marknader. Istället provar sig de helt enkelt fram 

på olika marknader och ser hur produkterna emottas. Machines tittar även på faktorer såsom 

om produkten kräver onödigt mycket tid och uppmärksamhet från ledningen samt om 

uppkomst av bättre ersättningsprodukter är möjliga. Om så vore fallet så kan det leda till 

beslut om nedläggning av produkten. Machines använder inte någon speciell 

redovisningsinformation eller finansiell data i beslutsprocessen vid en produktnedläggning. 

Istället tittar de mer på försäljningsvolym och försäljningsmarginaler och hur de siffrorna står 

sig i konkurrensen. Enskilda produkter har separata resultaträkningar som visar lönsamhet per 

produkt. Om en produkt visar tecken på att framtida försäljningsvolym eller framtida 

lönsamhet är på väg ner så är det ytterst viktigt i bedömningen av produktens framtid.  

För att möjliggöra en särskiljning av starka eller svaga produkter använder Automation 

Technologies produkternas bruttovinstmarginaler. Genom lönsamhetsmåttet kan de lönsamma 

produkterna särskiljas från de mindre lönsamma. Istället för exempelvis bostonmatrisen 

använder de sig av ett kontrollsystem över lönsamhet som de kallar 800. Systemet kan räkna 

ut bruttovinstmarginaler på enskilda produkter samt på hela produktfamiljer. Det innebär dock 

inte att Automation Technologies automatiskt lägger ner de mindre lönsamma produkterna 

eftersom de ingår i större produktfamiljer. Tidigare och framtida försäljningsvolym, 

avkastningsgrad, produktens effektivitet, samt att produkten kräver överdrivet mycket tid och 

uppmärksamhet från ledningen är andra viktiga faktorer. Finansiell data som Automation 

Technologies främst utgår ifrån är bruttomarginalen men de tar även hänsyn till material- och 

leverantörskostnader. Tidigare använde sig Automation Technologies mestadels av ABC-

kalkylering, vilket är något de fortfarande gör men inte på samma sätt. Förut användes väldigt 

detaljerade kalkyler som egentligen inte gav relevant information. Istället utvecklade 

affärsledningen en modell, skräddarsydd för Automation Technologies verksamhet. Genom att 

förenkla modellerna blev det lättare att ta beslut då informationen var mer relevant.  

Cewe-Control arbetar inte utifrån en specifik modell som exempelvis bostonmatrisen när de 

identifierar svaga produkter. Varje beslut anses vara unikt och beror mycket på individen som 

gör bedömningen. Olika modeller kan komma att användas beroende på vad produktchefen 

föredrar i det unika fallet, diskussioner sker även med utvecklingsavdelningen och 

produktionsavdelningen. Cewe-Control utvärderar produkterna varje år men har svårt att ge 

en exakt siffra på hur många produkter som läggs ner. Cewe-Control använder sig av ett 

internredovisningssystem som ekonomichefen granskar varje månad. Det visar bland annat 

produkters lönsamhet och vinstmarginaler. Det Cewe-Control saknar mest gällande tillgänglig 

data för att kunna fatta ett nedläggningsbeslut är prognoser om framtiden. Cewe-Control 
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arbetar kontinuerligt med att säkerställa sådan typ av information genom att ideligen fråga 

kunder och genom benchmarking av andra branscher.  

Ett sätt för Substations Automation Products att utvärdera sina produkter är att genomföra 

djupintervjuer med kunder för att försöka förstå vad som efterfrågas och vad de finner 

negativt med befintliga produkter. På så sätt kan de särskilja svaga och starka produkter. Ett 

problem för Substation Automation Products som försvårar identifieringen är att avgöra hur 

stort produktsortimentet bör vara och hur många produktfamiljer som bör finnas i portföljen. 

Försäljningsavdelningen till exempel vill gärna kunna erbjuda ett stort sortiment som har allt 

som kunder efterfrågar och initierar aldrig en produktnedläggning. Tillverkningsavdelningen 

gynnas även de av ett brett produktsortiment och är generellt emot produktnedläggningar. 

Orsaker som dessa bidrar till inlåsningseffekter i organisationen och genom att följa upp 

produktlönsamheten per familj ges möjligheten att rensa upp i produktsortimentet. 

Substation Automation Products finansiella data består bland annat av en produktlista som 

visar lönsamhet per produkt. Dessa data kan dock vara missvisande då det är produktfamiljens 

lönsamhet som är av intresse för Substation Automation Products. Därför fattas inga 

slutgiltiga beslut utifrån produkters enskilda lönsamhet. Det är produktchefen som granskar 

produktlistan och gör fortlöpande utvärderingar av produktens lönsamhet. Är produkten inte 

lönsam så övervägs en produktnedläggning men det kan också vara så att produkten är en del 

av ett totalt erbjudande, det vill säga att den ingår i en större produktfamilj. Det innebär att 

även om produkten i sig inte är lönsam så kan det vara olönsamt att ta bort den från 

produktsortimentet eftersom den kan bidra till merförsäljning av andra produkter. Att lägga 

ner en produkt kan även innebära negativa konsekvenser för andra produkter i samma 

produktfamilj. 

4.3.2 Analys och återupplivning 

När en svag produkt väl har identifierats så finns ett antal strategiska alternativ som LV 

Motors använder sig av för att stärka produkten. Om en produkt visar tendenser till 

olönsamhet är LV Motors första strategi att förändra något i produktstrukturen. Först 

analyseras orsaken till nedgången och aktiviteter genomförs i ett försök att vända trenden. Det 

saknas dock en formell process som rutinmässigt kan användas utan istället förs diskussioner 

och resonemang kring vilka åtgärder och verktyg som ska användas i vilken situation. Det kan 

exempelvis vara att reducera kostnader eller öka produktiviteten i tillverkningen. Med tanke 

på de hårda lagkrav som omger LV Motors bransch är modifiering av produkter vanlig åtgärd. 

Det händer också att resurser omfördelas gällande marknadsföring och försäljning. Ett annat 

strategiskt alternativ kan vara att företaget outsourcar vissa komponenter eller flyttar hela eller 

delar av produktionen till låglöneländer. Ibland är det nödvändigt för LV Motors att utveckla 

nya användningsområden för befintliga produkter, det vill säga att ompositionera produkten.  

För Machines är det av yttersta vikt att produkterna bibehåller sin tekniska standard och 

därför läggs stora resurser på att underhålla produkterna och på så sätt bibehålla standard och 

prestanda. När en svag produkt trots allt identifieras använder Machines sig i första hand av 
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strategin att modifiera produkten så att den på nytt uppfyller kunders krav på en stark produkt. 

Ett annat strategiskt alternativ till nedläggning är att flytta produktionen till låglöneländer.  

Om en produkt visar tecken på att vara svag har Automation Technologies som princip att i 

första hand försöka modifiera produkten eller produktionsprocessen. Beslut på att modifiera 

en befintlig produkt kan även härledas av starka lagkrav. Skulle inte detta fungera kan det bli 

aktuellt att outsoursa delar av verksamheten till låglöneländer. 

När en svag produkt har identifierats på Cewe-Control är ett vanligt strategiskt alternativ att 

byta underleverantörer till låglöneländer för att öka produktens lönsamhet. Därför sker även 

ett kontinuerligt arbete med att kostnadsreducera verksamheten. Innan ett 

kostnadsreduceringsprogram påbörjas görs en utvärdering som ligger till grund för vilka 

strategiska beslut som är klokast att fatta. Exempelvis huruvida produkten bör modifieras, 

ompositioneras, läggas ner eller förändras gällande prissättning. I linje med Cewe-Controls 

produktstrategi är det sällan som priser ökar. Alternativet är istället att sänka priset. Ett annat 

strategiskt alternativ Cewe-Control använder sig av är att minska försäljningsinsatserna i 

länder där produkterna inte kan säljas till ett fördelaktigt pris.  

Det viktigaste för Substation Automation Products när en svag produkt har identifierats är att 

det finns en ny produkt som kan komma att ersätta den befintliga. Det är endast om det 

uppkommer en situation där en produkt är svag och behöver ersättas men det inte finns en ny 

färdig produkt som andra strategiska alternativ kan bli nödvändiga. Substation Automation 

Products resonerar som så att är en produkt svag så blir den inte starkare av vare sig ökade 

marknadsföringsaktiviteter eller ompositionering. En ompositionering av en produkt kan 

innebära att en hel produktfamilj faller samman och därmed det totala produkterbjudandet. 

Däremot kan en prishöjning eller en flytt till låglöneland vara ett alternativ men det 

sistnämnda är något de helst undviker.  

4.3.3 Utvärdering och beslutsfattande 

Vem som tar det definitiva beslutet vid en produktnedläggning på LV Motors är inte helt 

tydligt och vilka som är inblandade kan variera. Det är främst utvecklingsavdelningen samt 

teknikavdelningen som ansvarar för nya produkter. Det finns ofta ett samband mellan 

lanseringen av en ny och utfasningen av en gammal produkt. Även marknadsavdelningen är 

ytterst involverad såväl som inköpsavdelningen som fattar beslut om att eventuellt avsluta 

vissa leverantörer. LV Motors har sin egen produktion och även den avdelningen är delaktig. 

Exempelvis när det gäller att fatta beslut om vilka produktionslinjer som bör stängas och 

maskiner som behöver avyttras. Vidare är logistikavdelningen och företagsledningen 

inblandad. På LV Motors finns produktansvariga men de kan enväldigt inte fatta det slutgiltiga 

beslutet. LV Motors har även ett globalt produktansvar vilket innebär att fabrikschefen har det 

övergripande produktansvaret och således även ansvaret för att lägga ner produkter. Följden 

blir att det inte finns någon relativt enkel modell utan det enda sättet är att träffas via möten 

för diskussion. Det kan också förklaras med att branschen är konservativ.  

På Machines är det komplicerat att avgöra vem som är inblandad i beslutsfattandet vid en 

produktnedläggning. Produktchefen är den som ansvarar för att arbeta fram förslag om 
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produkterna ska utvecklas eller om de ska avvecklas. Sedan lämnar produktchefen 

rekommendationer till ledningsgruppen som i sin tur fattar det slutgiltiga beslutet.  

Vid en produktnedläggning på Automation Technologies delas beslutsprocessen av 

produktchefen, affärsenhetschef samt säljansvariga. Det slutgiltiga beslutet fattas dock av den 

ansvariga för affärsenheten. På Cewe-Control är det produktchefen som lämnar förslag om 

nedläggning men beslutet måste förankras även hos säljarna i Sverige och i de större 

exportländerna. Även produktionen ingår i beslutsprocessen då en produktnedläggning 

innebär konsekvenser gällande lagerhållning och material. Inköpsavdelningen är även den 

involverad då de ansvarar för kontrakt och avtal med leverantörer. Slutligen är det 

ledningsgruppen som fattar det slutgiltiga beslutet.  

Produktchefen har ett stort ansvar gällande beslutsfattandet av en produktnedläggning på 

Substation Automation Products. Det finns dock fler än produktchefen som är inblandade i 

beslutsprocessen. Konstruktionschefen spelar en viktig roll i nedläggningsprocessen då den 

tekniska dokumentationen är en förutsättning för att kunna tillverka och underhålla produkten. 

När en produkt närmar sig nedläggningsfasen inleder konstruktionschefen ett samarbete med 

Logistic Center. Då analyseras, tillsammans med försäljningsavdelningen, bland annat hur 

mycket reservdelar som måste lagerhållas. Försäljningsavdelningen blir viktig tack vare deras 

relation till kunderna, konstruktionschefen gör avgränsningar gällande vad som kan erbjudas i 

slutfasen och Logistic Center är de som praktiskt levererar eftermarknadstjänsterna. Skulle 

meningsskiljaktigheter uppstå gällande en produkts eventuella nedläggning så är det 

produktchefen som fattar det slutgiltiga beslutet. Oftast baseras besluten på ekonomiska 

underlag men det händer att det saknas kompetens i organisationen varför det då blir svårt att 

bibehålla äldre tekniska lösningar.  

4.3.4 Implementering 

När ett nedläggningsbeslut är fattat på LV Motors så sker det oftast under beaktande av en 

förutbestämd förtjänstnivå. Följden av det blir att produktnedläggningen sker genom en 

långsam utfasning. Det innebär ofta en svår balansgång för LV Motors gällande när kunder 

bör informeras om en kommande produktnedläggning. Vid den senast nedlagda produkten på 

LV Motors kontaktades kunder i ett sent skede, nedläggningen hade kunnat underlättas genom 

tidigare underrättelse. Problematiken ligger bland annat i att om kunder får nys om att något 

nytt står inför lansering så vill de genast veta allt, även sådant som ännu ej kanske är fastställt. 

Kommer däremot informationen för sent kan kunder bli irriterade och kritisera företaget för 

sen information. Liknande problematik finns även gällande informationen till distributörer 

och mellanhänder. Gällande vissa kunder finns det avtalat i kontrakt som lyder att LV Motors 

ska kunna leverera hela produkter, inte bara delkomponenter. Det innebär att de antingen 

måste ha kvar utrustning i produktionen som möjliggör för fortsatt tillverkning eller så måste 

ett gediget lager byggas upp. Problemet med en sådan typ av lagerhållning är att det binder 

mycket kapital och medför höga kostnader. Det finns också en osäkerhet i hur mycket som 

bör lagerhållas då behovet är svårt att förutse. 
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När Machines genomför produktnedläggningar handlar det främst om att fasa ut långsamt. 

Valet av strategi grundar sig på att de först eliminerar underhållet, det vill säga slutar med att 

ta fram uppgraderingar och hanterar alla förändringar i produkten i övrigt. I längden medför 

det att produkten så småningom blir svår att producera. Om en kund efterfrågar en produkt 

som är under nedläggning så finns fortfarande möjlighet att de kan bygga den men det 

kommer medföra höga kostnader för kunden.  

Den senast nedlagda produkten på Machines hade i flera år haft mycket låga försäljningstal 

vilket minimerade problematiken gällande information till kunder och leverantörer. Under 

produktens sista levnadsår så var efterfrågan i princip minimal varför beslutet om 

produktnedläggning var enkelt att fatta. Då Machines har få distributörer och mellanhänder 

var det heller inget problem gällande information om produktnedläggningen till dessa. 

Machines övervägde det faktum att andra produkters försäljning kunde komma att påverkas 

av nedläggningen men i och med att de lade ner den mest olönsamma produkten och ersatte 

den med en modifierad produkt så kunde de erbjuda en komplett produktportfölj gentemot 

kunderna. Det gav Machines fortsatt möjlighet att kunna erbjuda ett komplett sortiment och 

sälja de produkter som kunderna efterfrågade. Machines är exempelvis kontraktsbundna på att 

kunna tillhandahålla reservdelar i 20 år. Kravet på reservdelar kan komma att innebära 

kostnader för Machines i framtiden genom att vissa maskiner exempelvis kan behöva hyras 

hos en leverantör. De kan även vara tvungen att betala vissa leverantörer för att behålla vissa 

maskiner i maskinparken för att möjliggöra eventuell produktion.  

Då de flesta produktnedläggningar på Automation Technologies initieras av att en ny produkt 

ersätter en befintlig används oftast strategin att fasa ut långsamt. Dock finns exempel på 

nedläggningar där processen gått snabbare. Exempelvis gällande arbetsstationen Unix där ett 

beslut togs att påskynda nedläggningsprocessen på grund av att ersättningsprodukten tidigt 

fanns tillgänglig. Den befintliga produkten hade befunnit sig i Active-fasen längre än normalt 

och övergick omedelbart till Limited och slutligen Obsolete utan att ha befunnit sig i Classic. 

För att ge kunderna möjlighet att antingen köpa reservdelar och andra tillbehör för framtida 

behov eller att välja att direkt övergå till ersättningsprodukten bad Automation Technologies 

en projektorganisation och leverantörer att informera slutkunderna om att den befintliga 

produkten skulle komma att ersättas med en ny.   

Cewe-Control arbetar utefter rutiner gällande hur produkter bör läggas ner när beslut om 

produktnedläggning har fattats. Vanligtvis sker en produktnedläggning i samband med 

introduceringen av en ny. När det gäller produktfamiljer så är den vanligaste strategin att fasa 

ut långsamt. Cewe-Controls produktfamiljer utvecklas olika snabbt och det innebär en ständig 

kommunikation och förhandling med såväl återförsäljare som kunder gällande hur det bör 

hanteras. Cewe-Control är kontraktsbundna gällande att kunna tillhandahålla reservdelar 

vilket medför viss problematik. Problem uppstår när kunder har behov av att ersätta en av sina 

produkter men den produkten inte längre finns till försäljning. Antingen måste möjligheten 

finnas för Cewe-Control att kunna uppta produktionen av produkten eller att 

ersättningsprodukten går att använda i det äldre systemet kunden använder. Cewe-Control 

samarbetar med Logistic Center vilka övertar produkter vid ett visst skede. Övertagandet 
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innebär att produkten övergår till att vara en reservdel som då säljs till ett högre pris på grund 

av ökade omkostnader för att tillhandahålla den. Det är bland annat de ökade kostnaderna som 

gör att vissa kunder motsätter sig nedläggning av produkter. En svårighet för Cewe-Control är 

hur informationsutbytet med kunder och leverantörer ska ske. Önskemål finns från kunder att 

Cewe-Control i ett tidigt skede ska informera om att nya produkter är på ingång, gärna redan 

innan den befintliga läggs ner. För Cewe-Control är det dock inte rimligt då orderingången 

skulle minska i väntan på att den nya produkten lanseras. En gång testade de att informera i 

förväg men då uppstod ett tekniskt fel på den nya produkten vilket medförde en försening 

med cirka sex månader till lansering. Det resulterade i att försäljningen på den befintliga 

produkten rasade drastiskt. 

Den vanligaste nedläggningsstrategin Substation Automation Products använder sig av är att 

fasa ut långsamt med hjälp av Logistic Center som då tar ansvar för eftermarknaden. I och 

med den långsamma utfasningen och flytten av verksamheten till Logistic Center så kan priset 

på produkten höjas. Logistic Center lagerhåller produkter vilket innebär högre kostnader för 

kunden.  Substation Automation Products är skyldiga att tillhandahålla reservdelar i perioder 

om tio till 30 år beroende på produkt. Om kunder efterfrågar nedlagda produkter förs interna 

diskussioner om hur kundens önskemål ska tillgodoses. Kunders önskemål brukar beviljas 

men till en hög kostnad. 

4.4 Kontext 

Som tidigare nämnt är ABB en världsledande leverantör av produkter och system för 

kraftöverföring samt process- och industriautomation. Koncernen ABB är ett av världens 

största företag med anställda i mer än 100 länder. ABB:s högsta ledning sitter i Zürich vilka 

fattar många av företagets strategiska beslut. I och med att bolagen i vår uppsats ingår i 

samma koncern så ser den organisatoriska strukturen likvärdig ut. Koncernen är uppdelad i 

fem divisioner vilka alla har en divisionschef. Divisionerna i sin tur består av affärsområden i 

vilka det ingår ett antal bolag, såsom de beskrivna i vår uppsats. Bolagen är även uppbyggda 

på så sätt att de har sina egna produktions-, inköps- samt marknadsavdelningar.  (ABB, u.d) 

På LV Motors beskriver de industribranschen som väldigt konservativ och menar att 

förändringar i produktportföljen oftast innebär uppgraderingar snarare än nedläggningar. Som 

ett exempel presenterade LV Motors en ny plattform för ett par år sedan, plattformen 

dessförinnan hade funnits i dryga femton år. Ett nedläggningsbeslut på LV Motors involverar 

fler ansvariga än LV Motors i Västerås då enheten ingår i ett affärsområde där de har ett 

ansvar att producera och designa produkter som tillverkas i Asien. Lägger LV Motors ner en 

produkt utan att ersätta den med en ny så involverar det även enheten i Asien vilket medför att 

de måste vara delaktiga i processen. LV Motors har flera produktansvariga inom samma 

affärsområde men en gemensam produktkatalog. Det innebär att förändras LV Motors katalog 

så påverkas övriga som har produkter i samma katalog, vilket gör det hela komplext. 

Konkurrens och externa krav från myndigheter gör att arbetet med att noggrant övervaka 

produktportföljen blir mycket viktigt. Det är ett ständigt arbete med att hålla kostnaderna nere 

för att öka lönsamheten per produkt. Exempelvis Automation Technologies arbetar med att 
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identifiera mindre lönsamma produkter där de även söker efter de bakomliggande orsakerna 

och försöker komma på åtgärder till hur de kan öka lönsamheten. Problematik uppstår när 

produkter som identifieras som olönsamma exempelvis skulle kräva en orimlig prishöjning 

för att åter nå acceptabel lönsamhet och på så sätt kanske bli osäljbar. Det kan även vara så att 

produkten inte kan lyftas bort ur produktportföljen då den ingår i en större produktfamilj där 

den utgör en viktig del. 
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5 Analys 
I följande kapitel kommer vi genomföra en analys utifrån referensramen och empirin. 

Referensram såväl som empiri har presenterats enligt samma disposition och för att förenkla 

samt förtydliga så följer även analysen samma upplägg. Analysen ligger till grund för de 

slutsatser vi presenterar i nästa kapitel. 

5.1 Basen 

I Avlonitis et al. (2000) konceptuella ramverk utgörs basen av de situations- och 

produktspecifika faktorerna. Faktorerna kan användas för att beskriva de omständigheter och 

problem som gav de första impulserna till att lägga ner en produkt. De beskriver även 

specifika faktorer gällande produkten i sig och vilket värde den har för företaget. Faktorerna 

spelar en avgörande roll för de undersökta bolagen gällande hur 

produktnedläggningsprocessen initieras. En produktnedläggning verkar till synes oftast ske 

simultant i och med att en ny produkt introduceras. Samtliga bolag, Machines undantaget, 

hade till exempel ersättningsprodukter redo att introduceras vid nedläggningen av den 

befintliga. Externa faktorer som exempelvis stränga myndighetskrav kan ha påverkan på 

nedläggningsprocessen. LV Motors påverkas av externa krav såsom myndighetskrav men 

också kunders förväntningar på produkterna. Bakomliggande orsaker som kan initiera att LV 

Motors börjar utveckla en ny produkt som ska ersätta en befintlig kan till exempel vara nya 

lagar om produkters miljöpåverkan och säkerhetskrav. För LV Motors är produktens värde för 

företaget av yttersta vikt då de beroende av enheten i Kina och således är det många 

avdelningar och personer som är involverade i produkterna. Produkterna har ett stort värde, 

inte bara för LV Motors i Västerås utan även för marknaden i Kina. Då produkten involverar 

en stor del av bolaget blir det svårare att genomföra förändringar av produkten eller en 

nedläggning. 

En produktspecifik faktor som spelade en avgörande roll vid Machines senaste 

produktnedläggning var produktens olönsamhet. Produkten hade extremt låga försäljningstal 

och såväl marknadsandelar som avkastningskrav var oacceptabla. En anmärkningsvärd aspekt 

gällande Machines produktnedläggning var att produkten lades ner utan att de hade en ny 

produkt på ingående. Produktnedläggningen initierades helt enkelt av produktens svaghet. I 

Machines fall bringade produkten ingen lönsamhet och lades därför ned utan negativa 

konsekvenser. Vi har dock sett att det finns situationer där produkten trots olönsamhet ändå 

har ett värde för företaget i form av merförsäljning eller att vara en del av ett totalerbjudande. 

Exempelvis på Substation Automation Product fattas inga produktnedläggningsbeslut enbart 

på grund av produktens enskilda lönsamhet. För dem kan det innebära negativa konsekvenser 

att ta bort en produkt ur produktportföljen trots att den är olönsam just på grund av ovan 

nämnda orsaker. 

I det konceptuella ramverket beskriver Avlonitis et al. (2000) hur de produkt- och 

situationsspecifika faktorerna kan komma att påverka hur nedläggningsprocessen fortskrider. 

Det avspeglas i Automations Technologies nedläggning av produkten Unix. I och med att 

produkten inte längre levde upp till förväntningarna och en ny bättre produkt snabbt fanns 
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tillgänglig togs beslutet att påskynda processen. Följden av det blev att strategin att lägga ner 

omedelbart användes istället för den vanligtvis använda strategin, att fasa ut långsamt. I 

Automation Technologies fall är det tydligt att kopplingen mellan situations- och 

produktspecifika faktorer kan komma att avgöra vilken nedläggningsstrategi 

företagsledningen väljer. Däremot, i enlighet med Avlonitis et al. (2000) påpekande, så 

beskriver faktorerna inte i detalj vad nedläggningsprocessen kommer att innehålla. 

Exempelvis vem som fattar beslutet och hur det sedan ska implementeras.  

Cewe-Control använder olika typer av produktnedläggningsstrategier beroende på vilken 

produkt nedläggningen avser och vad som initierat den. Vanligt förekommande är att en 

nedläggning initieras genom uppkomsten av en ny produkt. Om produkten däremot inte 

ämnas ersättas blir situationen helt annan. Gäller nedläggningen en hel produktfamilj används 

oftast strategin att fasa ut långsamt då Cewe-Control anser sig ha störst chans att genomföra 

större förändringar om de sker i långsam takt.  

När en ersättningsprodukt finns tillgänglig verkar viljan generellt finnas att påskynda 

nedläggningsprocessen och en strategi som går snabbt att genomföra föredras. Är det istället 

så att en nedläggning initieras av en större förändring, exempelvis där en hel produktfamilj 

ska ersättas, tar processen längre tid och strategin blir att fasa ut långsamt. En större 

förändring, såsom att lägga ner en hel serie produkter, involverar fler avdelningar på företaget 

och påverkan blir mer omfattande. Det är viktigt att processen kan planeras och genomföras 

noggrant och kontrollerat för att i största möjliga mån undvika negativa konsekvenser.  

5.2 Nedläggningsprocessen 
Inledningsvis i uppsatsen visade vi på vikten av produktnedläggning och hur tidigare 

forskning visat på företagens brist på att utforma rutiner och processer kring nedläggning av 

produkter. Litteraturstudien visade på att flera av de mest framträdande forskarna är ense om 

att produktnedläggning har fått för lite uppmärksamhet både ur en akademisk synvinkel såväl 

som från företagsledningars sida. Lambert (1985) konstaterade exempelvis att modeller och 

processer avsedda för att underlätta företagsledningars arbete vid produktnedläggningar har 

tagits fram men att dessa inte är fullständiga. De flesta av bolagen i vår uppsats saknar 

utarbetade strategier och rutiner för hur arbetet med produktnedläggning ska gå tillväga, med 

undantag för Substation Automation Products. Visserligen använder de inte produktlivscykeln 

för hela produktsortimentet men har likväl påbörjat ett arbete som kan ha potential till att bli 

en bra grund till en produktnedläggningsmodell. Det visar på en medvetenhet om att 

produktnedläggning bör åsidosättas resurser och att det kan vara gynnsamt att planera 

processen. Machines arbetar utifrån en variant av produktlivscykeln men den ger ingen 

komplett bild av produktnedläggningsprocessen. Cewe-Control har genom sin produktstrategi 

kommit en bit på väg gällande utformandet av en produktnedläggningsstrategi men det är 

oklart hur väl de lyckas att implementera och genomföra strategin. Automation Technologies 

arbetar inte aktivt att identifiera svaga produkter utan fokuserar på utveckling av nya. De 

ersätter en produkt med en ny när produkten är på nedgång, i en fas de kallar Classic. En 

konsekvens av att de inte aktivt arbetar med produktnedläggning kan bli att de inte heller 
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upptäcker andra omständigheter som kan leda till en produktnedläggning, exempelvis att 

produkten inte längre uppfyller ett behov på marknaden.  

5.2.1 Identifiering 

Lamberts (1985) omfattande studie visade på stora skillnader i fråga om hur företag gör för att 

identifiera svaga produkter. Anmärkningsvärt var att i Lamberts (1985) studie så visade det 

sig att marknadsandelar inte hade en avgörande betydelse och vi fann samma mönster i 

bolagen i vår uppsats. Vi fann dock att bolagen värderade marknadsandelar högt. Lamberts 

studie visade dock tydligt att lönsamhetsmåttet var det mest använda kriteriet för att särskilja 

produkter. Mönstret stämmer in även på bolagen i vår uppsats men uppfattningen är dock att 

de arbetar med lönsamhetskriteriet på olika sätt. Cewe-Control arbetar kontinuerligt med 

kostnadsreducering och utvärderingar av produkter. De använder sig av ett 

internredovisningssystem som bland annat visar produkters lönsamhet vilket granskas varje 

månad. Sättet att arbeta med lönsamhetsmåttet blir proaktivt och kan resultera i tidiga signaler 

gällande när produkter visar tecken på att försvagas. Det finns kontraster i Cewe-Controls 

arbetsätt gentemot exempelvis Machines som inte använder sig av någon särskild 

redovisningsinformation eller finansiell data i beslutsprocessen vid en produktnedläggning. 

Machines produkter utvärderas årligen men då är det främst prestandan som bedöms. Den 

årliga utvärderingen resulterar sällan i nedläggning av produkter utan istället modifieringar 

eller förbättringar.  

Intressant är att då Substation Automation Products förvisso använder sig av 

lönsamhetsmåttet så är det inte alltid det står bakom ett beslut i nedläggningsprocessen. De 

menar att lönsamhetsmåttet kan vara missvisande då produkten ofta är en del av ett 

totalerbjudande, det vill säga ingår i en produktfamilj. Även om produkten i sig inte är lönsam 

så kan det vara olönsamt att ta bort den ur produktportföljen eftersom den kan bidra till 

merförsäljning av andra produkter. Automation Technologies upplever samma problematik 

och använder sig därför av ett redovisningssystem som visar lönsamhet både på enskilda 

produkter såväl som på hela produktfamiljer. De flesta bolagen arbetar aktivt med 

kostnadsreducering men Substation Automation Products väljer istället strategin att höja 

priset. Det beslutet motiverar de med resonemanget att en svag produkt inte blir starkare av 

vare sig ökade marknadsföringsaktiviteter eller ompositionering.  

Som redan nämnt spelar faktorer såsom lönsamhet en avgörande roll i beslutet om en 

eventuell nedläggning. Lamberts (1985) undersökning visade på att över 90 procent av de 

tillfrågade företagen använde lönsamhet per produkt i identifieringen av svaga produkter. LV 

Motors använder ett särskilt internredovisningssystem för att kunna utläsa lönsamhet per 

produkt men även framtida försäljningsvolym är en viktig finansiell faktor som spelar en 

viktig roll. Machines skiljer sig från de andra bolagen då de inte nödvändigtvis ser till 

produkters nutida lönsamhet utan istället fokuserar på framtida prognoser. Det är i linje med 

Sachs slutsatser som innebar att förväntningarna om en produkts framtida resultat är viktigare 

än det faktiska nutida resultatet. Resonemanget avspeglas väl i intervjuresultaten då samtliga 

av bolagen använder lönsamhetsmåttet på ett eller annat sätt. Automation Technologies 

använder sig av mer än lönsamhetsmåttet och försöker även att ta hänsyn till kostnader som är 
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bundna till exempelvis material och leverantörer. Här finns kopplingar till Alexanders (1964) 

resonemang gällande hur en produktnedläggning påverkar ett företags hela finansiella 

struktur. När en produkt läggs ner påverkar det många delar av företaget och därför kan det 

vara lämpligt att som i Automation Technologies fall se nedläggningen ur ett bredare 

perspektiv.  

5.2.2 Analys och återupplivning 

I detta steg i nedläggningsprocessen är inte det huvudsakliga målet enligt Avlonitis et al. 

(2000) att avgöra om en produktnedläggning ska genomföras eller inte. Däremot måste 

företaget noggrant analysera situationen för att fatta rätt beslut. Ett vanligt strategiskt 

alternativ verkar vara att modifiera produkten och att planera för nya produkter verkar 

åsidosättas större resurser framför att analysera huruvida befintliga bör läggas ner eller ej. 

Kotlers (1965) påstående, att företag generellt undviker produktnedläggningar och istället 

utvecklar nya produkter, är intressant och kopplingar finns till vissa av bolagen i vår uppsats. 

På LV Motors till exempel läggs i princip inga produkter ner utan att en ny produkt 

introduceras vilket kan bidra till en konstant eller ökande produktportfölj.  

Generellt för bolagen gäller att de utvecklar en ny produkt innan de lägger ned en befintlig. 

LV Motors lägger exempelvis aldrig ner en produkt endast på grund av dålig lönsamhet utan 

de försöker alltid göra förändringar och modifieringar som förbättrar situationen. De saknar 

dock en utarbetad process som rutinmässigt kan användas och vår uppfattning är att detsamma 

gäller för övriga bolag. Det förs mycket diskussioner och möten gällande för vad som bör 

göras men någon generell strategi finns inte utan verktygen för att genomföra processen 

förändras från gång till gång.  

Ett annat alternativ till produktnedläggning som flera av bolagen nämner är flytt av 

produktionen till låglöneländer för att på så sätt minska på kostnader knutna till produkten. 

Intressant var att Cewe-Control valde att endast använda sig av underleverantörer från 

låglöneländer istället för att flytta hela produktionen. Det kan vara fördelaktigt för Cewe-

Control att behålla produktionen för att på så sätt minska produktens kostnader samtidigt som 

stor del av kontrollen bibehålls. Det faktum att bolagen hellre flyttar produktionen till ett 

låglöneland kan förklaras med att produktens olönsamhet beror på externa faktorer utanför 

företagets kontroll. Resonemanget baseras på Lamberts (1985) observationer som också visar 

att företagsledningar gärna vill se att orsakerna till produktens olönsamhet ligger utanför deras 

egen kontroll. Han menade att företagsledningar ofta har hopp om att produktens försäljning 

kommer öka när de externa faktorerna blir mer gynnsamma. En företagsledning kan besluta 

att behålla en svag produkt trots att de inte lyckats öka lönsamheten i tron om att den bidrar 

till merförsäljning av andra produkter. Dessa mönster återses även i intervjuresultaten. Ofta 

nämns enskilda produkters vikt för en produktfamilj och att en olönsam produkt kan behållas i 

portföljen på grund av möjlighet till merförsäljning av en annan. Substation Automation 

Products menar exempelvis att även då en produkt i sig inte är lönsam så kan det vara mer 

olönsamt att lägga ner den eftersom den är en del av ett totalerbjudande.   
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5.2.3 Utvärdering och beslutsfattande 

I detta steg av nedläggningsprocessen är det enligt Avlonitis et al. (2000) nu ett beslut måste 

fattas gällande huruvida produkten ska läggas ner eller ej. Alexander (1964) argumenterade 

för att ansvariga för produktnedläggningsprocessens olika aktiviteter bör utses då en 

nedläggning ofta involverar många av företagets avdelningar. Intervjun på LV Motors gav 

bilden av otydlighet kring beslutsfattandet vid en produktnedläggning. I princip samtliga 

avdelningar på bolaget är involverade i processen och de har ingen modell eller riktlinje att 

följa utan allt sker via diskussioner och möten. Sternhufvud (1982) och Lamberts (1985) 

studier visade på att det ofta kan vara en mängd personer och avdelningar involverade i 

beslutet och att det ofta finns en motvilja till att fatta beslut om produktnedläggning. 

Intervjuresultatet i vår uppsats stämmer väl överens med Sternhufvud (1982) och Lamberts 

(1985) observationer gällande att det är många involverade i beslutsprocessen vilket kan tyda 

på att det råder oklarheter kring vem som initierar och fattar det slutgiltiga beslutet. Det kan 

också vara så att det varierar produktnedläggningar emellan vilka som är med och tycker till 

under processens gång. På Machines är det en komplicerad väg fram till ett beslut men här 

står det klart att det är ledningsgruppen som fattar det slutgiltiga beslutet.  

Substation Automation Products har även de ett komplext förfarande vid beslutsfattandet med 

många personer och avdelningar inblandade. Varje inblandad avdelning eller inblandad 

person har dock en tydlig uppgift och beslutsprocessen följer olika steg innan produktchefen 

fattar det slutgiltiga beslutet. Det vanliga verkar vara att ansvarig för affärsenhet eller 

ledningsgrupp fattar det slutgiltiga beslutet men att det snarare är ett formellt beslut än 

operativt. Det operativa ansvaret vid beslutsfattandet ligger hos de olika personer och 

avdelningar som dagligen arbetar med produkterna och att de sedan förser ytterst ansvarig 

med den information som krävs för ett formellt beslut. Alexander (1964) beskrev 

beslutsfattandet som en ömsesidig process mellan företagsledningen och de personer som 

faktiskt arbetat fram beslutet och Substation Automation Products verkar arbeta enligt detta 

sätt. Intressant är att den mänskliga faktorn i form av exempelvis en engagerad företagsledare 

kan spela en så avgörande roll på grund av irrationella orsaker så som exempelvis 

sentimentalitet. 

Merparten av bolagen uppgav lönsamhetskrav som en av de viktigaste faktorerna till grund 

för ett nedläggningsbeslut. Trots det behöll exempelvis Machines en produkt i sortimentet 

som under flera år i princip inte genererat någon försäljning och lönsamhet alls. I det specifika 

fallet fattades inte något beslut utan produkten i princip självdog. Det är i linje med 

Sternhufvuds (1982) argumentation där han menade att nedläggning av produkter historiskt 

har betraktats som en process som sker automatiskt när nya produkter introduceras. En fara 

med det förfarandet kan vara att produkter får möjlighet att finnas kvar i produktportföljen för 

länge. Kotler (1965) argumenterade att om produkter läggs ner för snabbt och improviserat 

riskerar det att skada företaget på flera nivåer. 

5.2.4 Implementering 

Implementeringen är det fjärde steget i produktnedläggningsprocessen och det är nu 

nedläggningsstrategin ska utses och därefter genomföras. Enligt Avlonitis (1989) finns det ett 
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antal olika strategier för detta och bolagen i uppsatsen använder främst strategin att fasa ut 

långsamt. Det kan finnas flera orsaker till att denna strategi är den vanligaste i bolagen. Dels 

kan det bero på typen av produkter de tillhandahåller, exempelvis att de har långa ledtider. 

Det kan även bero på att faktumet att produkten ofta involverar flera avdelningar i bolagen 

samt flertalet kunder och mellanhänder bidrar till att situationen blir komplex och trögrodd. 

Det blir helt enkelt svårt att fatta och genomföra snabba beslut. Oklarheten kring 

beslutsfattandet kan även det bidra till en lång implementeringsfas. En av orsakerna kan vara 

att produktnedläggningar oftast initieras av att en ny produkt ersätter en befintlig. Det kan 

förklaras med att förändringar går långsamt i branschen bolagen befinner sig och att 

utveckling av nya produkter tar tid. Dock kan strategin att ersätta en befintlig produkt med en 

ny ibland ha motsatt effekt, det vill säga att den påskyndar implementeringen om 

ersättningsprodukten blir klar tidigare än väntat.  

Alexander (1964) menade att implementeringen av en produktnedläggning måste planeras 

noggrant för att undvika onödigt negativa relationer till kunder och leverantörer och där 

brister bolagen i hanteringen. Utifrån intervjuresultatet går det att utläsa att det endast är 

Cewe-Control som har testat olika strategier för val av tidpunkt av information gällande att en 

produkt kommer att läggas ner. Däremot har Cewe-Control, i likhet med övriga bolag, ingen 

uttalad strategi för hur och när kunder bör informeras vilket medför problem. Exempelvis har 

LV Motors dålig erfarenhet av såväl tidig som sen kommunikation till kunder och 

mellanhänder och upplever att de får emotta kritik oavsett val av tidpunkt. En stor 

problematik verkar vara kravet på att tillhandahålla reservdelar. Machines har exempelvis ett 

kontraktbundet krav på att kunna erbjuda reservdelar i tjugo år efter det att en produkt blivit 

nedlagd. Det innebär inte bara kostnader för bolaget utan även logistiska och operativa 

problem i form av att maskiner och utrustning måste behållas i maskinparken. Det kan vara ett 

starkt argument till varför det är viktigt att noga planera och strukturera en 

produktnedläggning för att undvika irritation hos kunder och leverantörer samt risken för 

onödiga kostnader.   Alexander (1964) förespråkar en så välplanerad produktnedläggning så 

att allt investerat kapital och lager hinner förbrukas. Det måste finnas tid till att undersöka 

olika alternativ till hur problematiken kan lösas på det ekonomiskt mest fördelaktiga sättet. 

En lösning på problem som dåliga relationer till kunder och leverantörer samt möjligheten att 

kunna tillhandahålla reservdelar kan vara att ta hjälp med delar av implementeringen. 

Exempelvis använder sig LV Motors, Substation Automation Products och Cewe-Control av 

Logistic Center som tar ansvar för eftermarknaden. Logistic Center förser kunder med 

reservdelar vilket innebär att de även kan kräva ett högre pris på produkten. Vi ser samarbetet 

med Logistic Center ha likheter med vad Avlonitis et al. (2000) kallar för att tillhandahålla en 

premiumprodukt.  

5.3 Kontext 
I Avlonitis et al. (2000) konceptuella ramverk beskrivs variabler som består av ett företags 

organisatoriska faktorer som påverkas av omvärlden, så kallade omvärldsfaktorer. Faktorerna 

är nödvändiga för att avgöra vilka kriterier som styr ett företags produktnedläggningsprocess. 

För bolagen i vår uppsats finns det ett flertal faktorer som är konstanta. De ingår alla i ett av 
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världens största företag, industrikoncernen ABB. ABB levererar produkter och system för 

kraftöverföring samt process- och industriautomation. ABB:s storlek och 

produktionsteknologi är givna faktorer som i sin tur påverkar organisationsstrukturen. För att 

möjliggöra bibehållen kontroll och samhörighet över en så stor organisation är ABB 

organiserat i vad Mintzberg (1983) kallar divisionsstrukturen. Divisionsstrukturen påverkar i 

allra högsta grad bolagen i vår uppsats då det bland annat innebär en ständig kommunikation 

och samkoordinering med enheter i andra delar av världen. Exempelvis måste LV Motors ta 

hänsyn till enheten i Asien när de vill förändra något som rör förändringar i 

produktstrukturen. De kan inte fatta beslut om en produktnedläggning utan att föra en dialog 

med den andra enheten vilket minskar det egna inflytandet och det torde även bidra till att 

besluten tar längre tid. Divisionerna har kontroll över sin operativa verksamhet men har en 

gemensam administrativ kärna, högsta chefen och ledningen som sitter i Zürich. Mintzberg 

(1983) menade att enheter i en divisionsstruktur ofta är organiserade som maskinbyråkratier 

och likheter kan ses med bolagens strukturer. De är hierarkiskt ordnade där produktcheferna 

fattar en stor del av de viktigaste besluten. Bolagen har en operativ kärna med egen 

produktion och tillverkning och det är teknostrukturen, i form av exempelvis marknads- sälj- 

och ekonomiavdelningarna, som spelar en viktig roll i bolagens utveckling och riktning. I en 

ren maskinbyråkrati är beslutsfattandet centraliserat vertikalt men bolagen är av mer 

decentraliserad struktur. Det kan grundas på att vid produktnedläggningarna involveras så gott 

som samtliga avdelningar på bolaget. Beslutsprocessen är en gemensam aktivitet som ser till 

flera aspekter av organisationen. Visserligen fattas beslutet högt upp i organisationen men vi 

kan se att impulserna och initiativen till att lägga ner en produkt likaväl kan komma nerifrån i 

organisationen och kommuniceras uppåt. 

En maskinbyråkrati lämpar sig enligt Mintzberg (1983) väl på marknader där förändringar går 

långsamt. Industribranschen, som ABB verkar inom, är relativt konservativ och stabil. På LV 

Motors menade de att till följd av den konservativa branschen sker förändringar i 

produktportföljen genom uppgraderingar snarare än nedläggningar. Den relativt stabila 

marknaden som utgör en del av kontexten har en tydlig påverkan på nedläggningsprocessen. 

Exempelvis visade intervjuresultaten på att produktnedläggningar inte sker rutinmässigt och 

trots liknelserna med maskinbyråkratistrukturen så verkar inte denna del av verksamheten 

vara standardiserad. 

Avlonitis et al. (2000) anger omvärldsfaktorer som viktiga faktorer i kontexten. Det är tydligt 

att branschen, som bolagen verkar inom, medför externa påtryckningar i form av exempelvis 

lag- och myndighetskrav. Exempelvis det ökade kraven från såväl myndigheter såväl som 

kunder om minskad påverkan på miljön har gjort att arbetet med produktportföljen blir än 

viktigare.  

  



 

41 

 

6 Slutsatser och avslutande ord 
Avslutningsvis kommer vi diskutera kring huruvida uppsatsens syfte samt forskningsfråga 

blivit besvarade utifrån referensram, empiri samt analys. 

6.1 Slutsatser 
Syftet med uppsatsen har varit att genom en jämförande analys undersöka hur olika bolag 

inom samma koncern arbetar med produktnedläggning samt vilka faktorer som påverkar 

processen. Det har vi uppnått genom att jämföra hur fem bolag inom ABB-koncernen arbetar 

med produktnedläggning. För att förstå hur produktnedläggningsprocessen utformas och 

genomförs på de olika bolagen ansåg vi att intervjuer vara det bästa tillvägagångssättet. I och 

med att samma intervjuguide använts vid samtliga intervjuer har vi kunnat analysera 

respektive bolags produktnedläggningsprocesser ur ett jämförande perspektiv. Resultaten från 

intervjuerna visar att bolagen, trots konstanta organisatoriska faktorer, inte arbetar utifrån en 

rutin utformad generellt för ABB. Även då bolagen inte arbetar utifrån en generell modell har 

vi identifierat likheter i arbetssätten. Bolagen arbetar inte aktivt med att identifiera produkter 

aktuella för nedläggning men samtliga bolag utom LV Motors arbetar utifrån någon variant av 

en produktlivscykel. Ingen av bolagens produktlivscykler är kompletta och användbara hela 

vägen, det vill säga från första impuls till implementering. En del av bolagens livscykler 

beskriver hur produkten ska hanteras när beslut om nedläggning redan fattats medan andra 

endast beskriver hur produkten hanteras genom olika mognadsfaser. Generellt för bolagen 

upplever vi det som att produktnedläggning ses som en process som sker per automatik när 

företaget introducerar en ny produkt.  Det torde bidra till en konstant eller ökande 

produktportfölj vilket indikerar på att bolagen skulle tjäna på att använda verktyg såsom 

bostonmatrisen i större utsträckning än vad de gör idag. Genom att noggrant och kontinuerligt 

analysera samt utvärdera produktportföljen så kan bolagen på ett säkert sätt identifiera vilka 

produkter som genererar lönsamhet. 

Då de organisatoriska faktorerna, såsom organisationsstrukturen, är konstanta och 

förändringar i kontexten sker långsamt så finner vi att största förklaringen till problematiken 

att utforma tydliga rutiner är beroende på varje unik situation och produkt. Vi har identifierat 

ett antal faktorer som påverkar hur bolagen arbetar med produktnedläggning. Exempelvis 

påverkar stränga myndighetskrav samt kontraktsbundna krav på att tillhandahålla reservdelar 

under en lång tidsperiod valet av implementeringsstrategi. Följden av att kunna uppfylla 

kraven och samtidigt bibehålla goda relationer till kunder och leverantörer blir att bolagens 

vanligaste implementeringsstrategi är att fasa ut långsamt. En ytterligare gemensam faktor för 

bolagen finner vi vara att beslutet om produktnedläggning involverar i princip samtliga 

avdelningar och det ofta är oklart vem som initierar utvärderingen och vem som tar det 

slutgiltiga beslutet om nedläggning. Vår uppfattning är att en förutsättning för att ett 

framgångsrikt och genomtänkt beslut ska kunna fattas är att ansvariga personer för olika 

aktiviteter utses. Vi tror vidare att ett samarbete genom en ömsesidig beslutsprocess mellan 

företagsledningen och de som operativt arbetat fram beslutet är att föredra. Vi har även sett att 

samtliga bolag använder lönsamhetsmåttet och att produkters lönsamhet är en faktor som 
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påverkar nedläggningsprocessen. När en produkt läggs ned så påverkas många avdelningar av 

bolagen och det kan i förlängningen påverka hela den finansiella strukturen. 

Vår forskningsfråga var att svara på vilken betydelse situations- och produktspecifika faktorer 

har i en produktnedläggningsprocess där de organisatoriska faktorerna är konstanta. Vår 

uppsats har bidragit med omfattande analyser av produktnedläggning ur ett perspektiv som 

inte undersökts på liknande vis tidigare. Resultatet visar att trots gemensam organisatorisk 

struktur, samt likvärdiga omvärldsfaktorer, fattas olika beslut som får konsekvenser för hur 

processen genomförs. För att kunna besvara uppsatsens forskningsfråga har vi vidareutvecklat 

en modell baserad på Avlonitis et al. (2000) konceptuella ramverk. Med hjälp av modellen 

kom vi fram till slutsatsen att situations- och produktspecifika faktorer har en avgörande 

betydelse i en produktnedläggningsprocess då de organisatoriska faktorerna är konstanta. 

Exempelvis kan vi tydligt se hur de situations- och produktspecifika faktorerna spelat en 

avgörande roll för vilka avdelningar som blivit involverade i nedläggningsprocessen. 

Beroende på vilket värde produkten har för bolaget varierar det vilka avdelningar som är 

involverade. Har produkten ett stort värde för fortsatta goda relationer till viktiga kunder och 

leverantörer så får exempelvis inköps- och säljavdelningen en viktig roll. Handlar 

produktnedläggningen initialt om låga försäljningssiffror och dålig lönsamhet så blir 

ekonomiavdelningen viktig med sin förmåga att bistå med ekonomiska underlag. Vi har också 

sett att produktens värde även kan vara den faktor som styr huruvida nedläggning av 

produkten är den bästa strategin för bolaget eller om någon alternativ utväg finns. Exempelvis 

behåller flera av bolagen olönsamma produkter i sin produktportfölj, istället för att lägga ner 

dem, enbart på grund av merförsäljningsvärdet för andra produkter i samma produktfamilj. De 

situationsspecifika faktorerna styr valet av nedläggningsstrategi i och med att de beskriver vad 

som ger upphov till de första impulserna till att lägga ner produkten. Således ger de 

situationsspecifika faktorerna konsekvenser för hur produktnedläggningen genomförs och 

implementeringen hanteras. Den teoretiska implikationen av våra empiriska resultat är den att 

slutsatserna visar att de situations- och produktspecifika faktorerna måste tas i beaktning vid 

utformandet av en generell modell eller rutin för produktnedläggning. Vi tror att i en generell 

rutin för produktnedläggningsprocessen inom ABB-koncernen så skulle de situationsspecifika 

faktorerna på förhand kunna identifieras och erbjuda givna strategier utifrån olika situationer. 

Däremot anser vi att de produktspecifika faktorerna är svårare att på förhand definiera då de 

oundvikligen påverkar produktnedläggningsprocessen i olika riktningar utifrån produktens 

specifika värde. Resultatet och slutsatserna från vår uppsats kan vara till hjälp för utformandet 

av en produktnedläggningsstrategi med syfte att användas på fler bolag inom samma koncern. 

6.2 Fortsatt forskning 
Vårt empiriska bidrag har visat att situations- och produktspecifika faktorer har en avgörande 

betydelse i en produktnedläggningsprocess där de organisatoriska faktorerna är konstanta. 

Gemensamt för bolagen var att de saknade utarbetade rutiner och policys för hur en 

produktnedläggning ska utarbetas och genomföras vilket vi tror kan ha betydelse för 

slutresultatet. Därför skulle vi finna det intressant om samma undersökning skulle utföras på 

samma premisser men där de medverkande företagen har väl utarbetade rutiner.  
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Då vi kommit fram till att bolagen saknar utarbetade rutiner och policys för hela 

produktnedläggningsprocessen skulle vi gärna se att en modell, baserad på empirisk 

forskning, kunde utarbetas och användas som verktyg för företag i deras arbete med 

produktnedläggning. 

6.3 Avslutande ord 
Vår uppsats har bidragit med empiriska resultat som visar att situations- och produktspecifika 

faktorer har en avgörande betydelse i produktnedläggningsprocessen för bolag inom samma 

koncern. Vi finner vårt bidrag intressant för att det visar att bolag inom samma koncern, som 

trots gemensam administrativ kärna och ledning, har stor makt över den egna 

produktportföljen och produktnedläggningsprocessen. Vi hoppas att resultatet från vår uppsats 

kan fungera som en indikator på att behov finns för ökade resurser gällande 

produktnedläggning. Litteraturen vi tillgodogjorde oss som ligger till grund för vår 

referensram lärde oss vikten av att medvetet arbeta med en strategi för produktportföljen samt 

produktnedläggning. Dock har uppsatsen även ökat vår förståelse gällande svårigheter med att 

utforma gemensamma rutiner och policys för produktnedläggningsprocessen för en hel 

koncern.  

Vi har funnit att arbetet med produktnedläggning är en process som bör ske ömsesidigt mellan 

ledning och operativt ansvariga samt att produktnedläggning i största grad påverkar ett 

företags finansiella struktur och lönsamhet. De empiriska resultaten i vår uppsats stämmer till 

stor del överens med tidigare undersökningar och forskning kring ämnet. Således bekräftar 

vår uppsats till viss del redan existerande hypoteser och antaganden, men vår uppsats har 

bidragit till att se produktnedläggningsprocessen ur ytterligare ett perspektiv.  
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Intervjuguide 

Bilaga 1 Intervjuguide 
 
1. Finns det någon strategi från företagsledningens sida om hur företaget ska gå tillväga vid 

nedläggning av produkter? 

 

Om ja, hur ser i så fall denna strategi ut? 

 

2. Har företaget några skriftliga rutiner i form av instruktioner och/eller anvisningar för att 

selektera ut produkter och affärsenheter som bör läggas ned? 

 

3. Hur ser i så fall dessa rutiner ut? 

 

4. Vilka personer är inblandade vid produktnedläggningsbeslut? 

 

Vilka roller har de inblandade individerna i denna process? 

 

Hur samordnas arbetet? 

 

Vem har ansvar för produkten? 

 

Vem tar det definitiva beslutet? 

 

5. Hur ofta utvärderas produkterna för en eventuell nedläggning? 

 

Hur många produkter läggs ner hos er per år? 

 

Hur många nya produkter lanseras av er varje år? 

 

6. Kan ni redogöra för någon produkt som har blivit nedlagd hos er under det senaste året? 

 

7. Välj ett typexempel och beskriv hur ni kom fram till ert beslut. Vi är särskilt intresserade av 

beslutsprocessens olika steg? Förklara dessa steg? 

 

8. Nedan finns fem produktaktiviteter. Kan ni fördela 100 poäng mellan 

aktiviteterna. Ju fler poäng desto viktigare är aktiviteten för företaget. 

 

- Planering för ny produkt 

 

- Ompositionering av produkter (utveckla nya användningsområden för gamla 

produkter) 

 

- Bibehålla/underhålla den nuvarande produktens standard 

 

- Modifiera eller förnya nuvarande produkter 

 

- Lägga ner produkter från produktlinjen 

 

9. Hur identifieras svaga produkter? Vilka kriterier används? 
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10. Vi har listat ett antal faktorer som kan påverka valet av produkter för eventuell 

nedläggning. Kan du rangordna dessa faktorer efter deras betydelse i beslutsprocessen på en 

skala av 1-5. 

 

Faktorer  Ej Tillämpad     Inte viktig    Mycket viktig 
1 Framtida försäljningsvolym 

ser svag ut ET  1  2  3  4  5 

2 Tidigare föresäljningsvolym 

levde inte upp till ställd  

prognos ET  1  2  3  4   

3 Historisk nedgång i  

försäljningsvolym ET  1  2  3  4  5 

4 Framtida lönsamhet verkar 

dålig. ET  1  2  3  4  5 

5 Historisk nedgång av   

lönsamheten ET  1  2  3  4  5 

6 Tekniska fel/problem  ET  1  2  3  4  5 

7 Bristande säkerhet/   

Myndighetsingripande ET  1  2  3  4  5 

8 Avkastningsgraden är under 

fastställd miniminivå ET  1  2  3  4  5 

9 De framtida utsikterna på 

marknaden ser dåliga ut ET  1  2  3  4  5 

10 Minskad marknadsandel  ET  1  2  3  4  5 

11 Uppkomst av bättre  

ersättningsprodukter ET  1  2  3  4  5 

12 Produkten kräver överdrivet 

mycket tid och uppmärksamhet 

från ledningen ET  1  2  3  4  5 

13 Produktens effektivitet  ET  1  2  3  4  5 

 

Finns det fler faktorer som påverkar? Om ja, Vilka är de och hur rangordnar du dem? 

 

14 Egna faktorer:  ET  1  2  3  4  5 

…………………… 

. 

……………………. 

 

11 Vilken redovisningsinformation/finansiell data används i beslutsprocessen vid 

produktnedläggning? 

 

 I vilken utsträckning används produktkalkylering/bidragskalkylering? 

 

Hur samlas informationen/data in? Klarar interredovisningssystemet av att ta fram önskat data 

eller saknas något? 

 

12. När en svag produkt har identifierats, vilken eller vilka av följande strategiska alternativ 

används i normalfallet: 
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- Reducera kostnader eller öka produktiviteten i tillverkningen 

- Modifiera produkten. 

- Öka priset 

- Minska priset 

- Ökade marknadsföringsaktiviteter 

- Minska marknadsföringsaktiviteter 

- Öka försäljningsinsatserna 

- Minska försäljningsinsatserna 

- Göra fler marknadsundersökningar 

- Byta distributionsstrategi 

- Ompositionera produkten, dvs. utveckla nya användningsområden för gamla produkter 

- Outsourcing 

- Flytt till låglöneländer 

 

13. Hur utvärderas dessa strategier? 

 

Av vilken anledning blev vissa av de ovanstående strategierna ratade? 

 

Finns det någon slags data som inte är tillgänglig idag som ni skulle finna användbar för att ta 

ett nedläggningsbeslut? 

 

14. Används en generell modell eller princip för att kategorisera produkter 

utifrån lönsamhet, marknadsandel och tillväxtpotential? (Bostonmatrisen) 

 

15. Övervägdes effekterna/konsekvenserna av följande variabler i beslutsprocessen när ni lade 

ner en av era produkter? 

 

Variabler   Ja  Nej  Vet ej 

1 Patent- och varumärkesposition 

2 Marknadsledande 

3 Marknadsandel 

4 Marknadsföring: åtagande/löften 

5 Distributionsfaktorer 

6 Kundlojalitet 

7 Tillverkningseffektivitet 

8 Anställda 

9 Leverantörer 

 

16. Övervägde ni andra kostnader som påverkade analysen vid produktnedläggningsbeslut? 

Kostnad   Ja  Nej  Vet ej 

1 Avgångsvederlag 

2 Semesterersättning 

3 Pensionskostnader 

4 Uppsägning eller överföring  

av leasingkontrakt och andra  

åtaganden. 
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17. Var något fackförbund på något sätt involverat i beslutsprocessen? Om ja, på vilket sätt? 

 

18. Togs det i nedläggningsbeslutet hänsyn till frigjort kapital i samband med ett 

avvecklande? Varför eller varför inte? 

 

19. Övervägde ni hur andra produkters försäljning kunde påverkas efter en 

produktnedläggning?  

 

Om ja, på vilket sätt?  

Hur kom ni fram till detta beslut? 

Vem kom fram till detta? 

 

20. Undersöktes kostnaden för andra alternativ i nedläggningsprocessen? 

Undersöktes andra sätt att utnyttja företagets resurser? 

 

21. Om en produkt beslutas att läggas ner, hur omfördelas indirekta kostnader och 

samkostnader på de återstående produkterna? 

 

22. Gjordes det försök på att hitta en lämplig köpare till produkten som skulle läggas ned? 

 

Om ja, beskriv vilka steg som togs? 

 

23. Informerades kunderna i god tid innan beslut om nedläggning?  

 

Om ja, i så fall på vilket sätt? 

 

24. Informerades distributörer och mellanhänder i förväg om nedläggningen? 

På vilket sätt? 

 

25. På vilket sätt beaktades problematiken vad avser ersättningskomponenter och reservdelar 

för den nedlagda produkten?  

 

Beskriv tillvägagångssättet i detalj. 

 

Kommer företaget att marknadsföra en ersättningsprodukt? 

 

26. Vilket var skälet eller skälen till nedläggningen av den senast nedlagda 

produkten? 

 

Orsak  Inte viktig  Mycket viktig 

1 Försäljningsvolym  1  2  3  4  5 

2 Lönsamhet (hur mäts lönsamheten?) 1  2  3  4  5 

3 Avkastningsgrad  1  2  3  4  5 

4 Marknadsandel  1  2  3  4  5 

5 Tekniska fel/problem  1  2  3  4  5 

6 Bristande säkerhet/ 

Myndighetsingripande 1  2  3  4  5 

7 Konkurrenskraft  1  2  3  4  5 

8 Andra orsaker: 1  2  3  4  5 
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27. Vilka av följande strategier används för att lägga ned produkter och varför? 

 

- Lägga ner omedelbart 

 

- Nedläggningsbeslut tas men avslut sker under beaktande av en förutbestämd 

förtjänstnivå 

 

- Reducera successivt 

 

- Kombination av de ovanstående strategierna 

 

28. Finns det skriftliga rutiner i form av instruktioner och anvisningar för att utvärdera nya 

produkter?  

 

Om ja, hur ser dessa rutiner ut? 

 

29. Har ni ett internredovisningssystem som visar lönsamheten på enskilda 

produkter?  

 

Om ja, hur fungerar det? 

 

30. Hur stor är er försäljningsvolym per år? 

 

- Hur stor är den procentuella ökningen av försäljningen under de senaste fem åren? 

 

- Hur stor var er nettovinst förra året? 

 

- Hur stor är den procentuella ökningen i lönsamhet under de senaste fem åren? 

 

- Hur stor var er avkastning på nettotillgångar förra året? 

 

- Hur stor ökning i procent har ni haft på er avkastning på nettotillgångar under de 

senaste fem åren? 

 

- Hur stor andel av de totala tillgångarna utgörs av likvida medel? 

 

- Hur stor andel av de totala tillgångarna utgörs av inventarier? 

 

- Hur stor andel av de totala tillgångarna utgörs av kundfordringar? 

 

- Hur stort är ert avkastningskrav på nya investeringar? 

- Hur många nya produkter/produktlinjer har tillkommit under det senaste året? 

- Hur jämförs detta med vart och ett av de fem senaste åren? 

- Hur vill du beskriva konkurrenssituationen inom er bransch? 
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Bilaga 2 Intervju med Åke Andersson ABB LV Motors 

Intervju med Åke Andersson, utvecklingschef, på ABB Motors den 30 Maj 2010. Utfördes 

under cirka en timme. 

 

1. Finns det någon strategi från företagsledningens sida om hur företaget ska gå tillväga vid 

nedläggning av produkter? 

 

- Det ingår inte i vår företagsstrategi. Däremot finns det strategier om att hålla nere 

produktportföljen, man ska inte ha onödiga produkter och artiklar i verksamheten. Så 

där finns det en strategi men inte just att lägga ner. Det kommer kanske senare men 

däremot har vi ju en instruktion om hur nedläggningen ska gå till. Men det kanske 

kommer senare i intervjun. 

 

Om ja, hur ser i så fall denna strategi ut? 

 

2. Har företaget några skriftliga rutiner i form av instruktioner och/eller anvisningar för att 

selektera ut produkter och affärsenheter som bör läggas ned? 

 

- Det finns en instruktion ja över hur en nedläggning av en produkt ska genomföras.  

 

3. Hur ser i så fall dessa rutiner ut? 

 

- Det är ju så att vi har ett krav på oss att hålla en produkt levande i tio år när man fasar 

ut en produkt och stänger den. Då finns den inte kvar som nyförsäljning men däremot 

ska den finnas som reservdel i många lägen och då är det ju tio år då. Då måste man ju 

då hantera, är det en sådan produkt som vi har ett sådant ansvar då ska man ju 

säkerställa att den finns tillgänglig på ett eller annat sätt och då har vi någonting som 

heter logistiskt center som sitter inom vår organisation som svarar för det hela. Ser 

man sen då på det mer konkret, ja då så är det fråga om, lägger man ner någonting som 

man inte ersätter ja då finns det ju en rutin. Då måste man kontakta kunderna förstås 

får då kan ju inte dom få tag i den här produkten och då stannar det ju upp då för dom. 

Det är mycket det man tittar på. Har vi en produkt som ersätter och har vi inte det, ja 

då måste man ju göra någon aktion på det då. Det står inte beskrivet precis vad man 

gör men vi har åtaganden som vi måste ta hänsyn till, reservdelar och så. Så det är ju 

väldigt marknadsinriktat när det gäller den här instruktionen. 

 

4. Vilka personer är inblandade vid produktnedläggningsbeslut? 

 

- Ofta kan man säga att de som kommer med nya produkter är ju 

utvecklingsavdelningar, teknikavdelningar, som kommer med nya saker och då ser 

man ju att då har man kommit med något nytt och då är det dags att lägga ner 

någonting. Och sen är det ju självklart marknadsavdelningen som väldigt involverad, 

sen är det ju då supply förstås som måste besluta att kanske stänga gamla leverantörer. 

Vi har ju vår egen produktion och de är ju också självklart med och ser vad som 

påverkar, kan vi stänga den här linen eller kan vi lägga ner den här maskinen? 

Logistikavdelningen då självklart, de har ju kanalerna in på komponenter och ut på 

färdiga produkter. Sen har vi ju självklart företagsledningen också, de är ju också med 
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och tittar på det hela. Men sen är det även så att vi sitter ju i ett affärsområde här och 

vi har ju ett ansvar att producera och designa produkter som tillverkas i asien. Vi 

måste alltså se till att de är involverade i det hela. Lägger vi ned något som vi inte ska 

fortsätta med så gäller det ju även dem, vi har ju en global plattform. Och likaså så har 

vi flera produktansvariga i vårt affärsområde men vi har samma katalog. Det innebär 

att då påverkar man vår katalog här så påverkar man även de som har produkter i 

samma katalog, så det är ganska komplext. 

 

Vilka roller har de inblandade individerna i denna process? 

 

Hur samordnas arbetet? 

 

Vem har ansvar för produkten? 

 

Vem tar det definitiva beslutet? 

 

- Hmm ja, det är en knepig fråga. Normalt skulle man kunna tycka att.. ja alltså vi har så 

kallade product managers men de är inte..hm..m..ja det är nog fabrikschefen som tar 

det slutgiltiga beslutet. I det här fallet har vi ju en så kallad GPG global product… 

globalt produktansvar då och vi har en som är chef över fabriken som har det 

produktansvaret och hon tar ansvaret för att lägga ner den här produkten. 

 

5. Hur ofta utvärderas produkterna för en eventuell nedläggning? 

 

- Det här är en otroligt trög bransch, elmotorer, vi kom med en ny plattform som vi 

började tillverka och sälja för två år sedan och tittar man på plattformen innan då, den 

hade levt i ungefär femton år. Det innebär ju inte att det inte händer saker men det 

handlar mest om uppgraderingar och då blir det ju inte nedläggning utan då blir det en 

uppgradering av något befintligt. Och det som då styr mycket av hur ofta man måste 

lägga ner saker det är ju faktiskt hur marknadskraven förändras. Med elmotorer är det 

ju mycket nya lagar och lagkrav på att en elmotor måste ha vissa egenskaper och har 

man inte det då måste man faktiskt lägga ner den produkten och komma med en ny. 

Och just nu är det ju väldigt mycket verkningskrav, alltså påverkan på miljön. Och det 

är en av orsakerna till att vi snart kommer lägga ner någon av våra produkter. Den är 

inte godkänd helt enkelt. Det är ungefär som att sälja en bil utan katalysator.  

 

Hur många produkter läggs ner hos er per år? 

 

Hur många nya produkter lanseras av er varje år? 

6. Kan ni redogöra för någon produkt som har blivit nedlagd hos er under det senaste året? 

 

- Nej inte senaste året utan vi la ju ner en för två år sedan när vi bytte plattform. Eller ja 

säg det då… en gammal generation har lagts ner. 

 

7. Välj ett typexempel och beskriv hur ni kom fram till ert beslut. Vi är särskilt intresserade av 

beslutsprocessens olika steg? Förklara dessa steg? 

 

- Den är inte godkänd längre rent lagligt. Miljömässigt så är den inte godkänd. Okej, 

sanning med modifikation då, vi har ju fler saker också vi har ju fått en ny generation 
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som ska ha bättre kvalitet och bättre kostnadsläge och ja… bättre på många sätt. Och 

därför så måste man ju då lägga ner något som är gammalt. Har man kommit med 

något nytt så lägger man ner det gamla, det är väl enda orsaken faktiskt i den här 

branschen. Man lägger ner när det kommit något nytt som går bättre. Ja som ett 

exempel vi har en gammal motorplattform som vi nu lägger ner alltså, sen lägger vi 

även ner produkter i kina och Indien och ersätter med en ny plattform.  

 

8. Nedan finns fem produktaktiviteter. Kan ni fördela 100 poäng mellan 

aktiviteterna. Ju fler poäng desto viktigare är aktiviteten för företaget. 

 

- Planering för ny produkt  30 

 

- Ompositionering av produkter (utveckla nya användningsområden för gamla 

produkter)   10 

 

- Bibehålla/underhålla den nuvarande produktens standard  30 

 

- Modifiera eller förnya nuvarande produkter   20 

 

- Lägga ner produkter från produktlinjen  10 

 

9. Hur identifieras svaga produkter? Vilka kriterier används? 

- De mest givna här då är att de är konkurrenskraftiga på marknaden och uppfyller 

lagliga krav som ställs på produkter så det går att sälja på det sättet. Några produkter 

är ju sådana som inte gör det såklart då. Andra svaga produkter kan vara sådana som 

har en onödig kostnadsbild i sig som gör att de då inte blir konkurrenskraftiga 

prismässigt. Svaga produkter kan ju också vara sådana som, ja det har vi ju inte 

faktiskt, men det skulle kunna vara sådana som har brister kvalitetsmässigt. Men det 

har inte vi här. Har man haft en plattform i trettio år så har man arbetat bort alla 

barnsjukdomar.  

10. Vi har listat ett antal faktorer som kan påverka valet av produkter för eventuell 

nedläggning. Kan du rangordna dessa faktorer efter deras betydelse i beslutsprocessen på en 

skala av 1-5. 

 

Faktorer  Ej Tillämpad     Inte viktig    Mycket viktig 
1 Framtida försäljningsvolym 

ser svag ut ET  1  2  3  4  5 

2 Tidigare föresäljningsvolym 

levde inte upp till ställd  

prognos ET  1  2  3  4  5 

3 Historisk nedgång i  

försäljningsvolym ET  1  2  3  4  5 

4 Framtida lönsamhet verkar 

dålig. ET  1  2  3  4  5 

5 Historisk nedgång av   

lönsamheten ET  1  2  3  4  5 
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6 Tekniska fel/problem  ET  1  2  3  4  5 

7 Bristande säkerhet/   

Myndighetsingripande  1  2  3  4  5 

8 Avkastningsgraden är under 

fastställd miniminivå ET  1  2  3  4   

9 De framtida utsikterna på 

marknaden ser dåliga ut ET  1    3  4  5 

10 Minskad marknadsandel  ET  1  2  3  4  5 

11 Uppkomst av bättre  

ersättningsprodukter ET  1  2  3  4  5 

12 Produkten kräver överdrivet 

mycket tid och uppmärksamhet 

från ledningen ET  1  2  3  4  5 

13 Produktens effektivitet  ET  1  2  3  4  5 

 

Finns det fler faktorer som påverkar? Om ja, Vilka är de och hur rangordnar du dem? 

 

14 Egna faktorer:   

 

- En väldigt stark konkurrent 

 

11 Vilken redovisningsinformation/finansiell data används i beslutsprocessen vid 

produktnedläggning? 

 

- Alltså vi lägger inte ner på de grunderna egentligen, vi lägger inte ner för att vi ser 

en… vi har inte gjort om jag säger så då… att vi ser att en produkt är dyr. Och det gör 

vi ju inbland, då gör vi något åt den produkten. Vi lägger inte ner en hel generation av 

den orsaken.  

 

Vi har system där vi tittar på lönsamhet per produkt visst har vi det och så ser vi att vi 

har ”något någonstans” och blir det ju så att man angriper det med någon aktion. Ja 

alltså varför tog vi fram en ny plattform, jo det var ju förstås därför att vi ville ha 

bättre lönsamhet också. 

 

Vi har ingen process där vi ser att vi kommit under ett styrtal eller något sådant. Det 

finns absolut inga sådana rutiner. Självklart har man ju olika verktyg och resonemang 

och vi för diskussioner men inget sånt här att följa ett flöde på något sätt. 

 

 I vilken utsträckning används produktkalkylering/bidragskalkylering? 

 

Hur samlas informationen/data in? Klarar interredovisningssystemet av att ta fram önskat data 

eller saknas något? 

 

12. När en svag produkt har identifierats, vilken eller vilka av följande strategiska alternativ 

används i normalfallet: (de fetmarkerade alternativen valdes samt egna strategiska val) 

- Reducera kostnader eller öka produktiviteten i tillverkningen 

- Modifiera produkten. 

- Öka priset mer pga av ökade råvarupriser, vi gör om prislistan två ggr per år 
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- Minska priset 

- Ökade marknadsföringsaktiviteter  

- Minska marknadsföringsaktiviteter  

- Öka försäljningsinsatserna 

- Minska försäljningsinsatserna 

- Göra fler marknadsundersökningar 

- Byta distributionsstrategi 

- Ompositionera produkten, dvs. utveckla nya användningsområden för gamla 

produkter – (Inte aktivit, nya marknader och kunder) 

- Outsourcing av komponenter 

- Flytt till låglöneländer av komponenter + Kina & Indien 

 

- Innan vi lanserar en ny produkt görs flera marknadsundersökningar men vi är inte lika 

duktiga när det gäller befintliga produkter. Det är ganska svårt att hinna med. 

 

13. Hur utvärderas dessa strategier? 

 

Av vilken anledning blev vissa av de ovanstående strategierna ratade? 

 

Finns det någon slags data som inte är tillgänglig idag som ni skulle finna användbar för att ta 

ett nedläggningsbeslut? 

 

- Ja hur tänker våra kunder. Hur resonerar de för framtiden. Kommer de vara 

intresserade av mina eller våra produkter. Det är nästan bland det viktigaste. Kommer 

de satsa på den här typen av motor, hur kommer de värdera miljö. Vill de vara en grön 

tillverkare? 

 

Marknadsundersökningar är nyckeln. 

 

När vi började förstudien för den nya geberationen som vi började sälja för två år 

sedan då tittade vi på lagkraven i de olika länderna. Vad kommer det komma för krav 

på våra marknader? Därefter byggde vi vår nya motorplattform. 

 

14. Används en generell modell eller princip för att kategorisera produkter 

utifrån lönsamhet, marknadsandel och tillväxtpotential? (Bostonmatrisen) 

 

- Vi jobbar med olika sådana där men vi har ingen särskild som vi säger det här är vårt 

arbetssätt. Vi har jättemycket diskussioner och mötet kors och tvärs. Eftersom vi är ett 

helt affärsområde kan vi inte fatta besluten på egen hand utan vi har en marknadschef 

självklart för det här affärsområdet. I vårt affärsområde är vi ändå 3000 personer med 

fabriker i sex länder, 30 säljkontor. Så vi sitter ju inte här själva och kan avgöra saker 

utan det blir ett input. Det finns ingen relativt enkel modell av det här utan det blir att 

åka på möten. Det är en konservativ bransch det här.  

 

15. Övervägdes effekterna/konsekvenserna av följande variabler i beslutsprocessen när ni lade 

ner en av era produkter? 

 

Variabler   Ja  Nej  Vet ej 

1 Patent- och varumärkesposition Nej 
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2 Marknadsledande  Ja 

3 Marknadsandel   Nej 

4 Marknadsföring: åtagande/löften   Nej 

5 Distributionsfaktorer   Nej 

6 Kundlojalitet   Nej 

7 Tillverkningseffektivitet   Nej 

8 Anställda   Nej 

9 Leverantörer    Nej 

 

16. Övervägde ni andra kostnader som påverkade analysen vid produktnedläggningsbeslut? 

Kostnad   Ja  Nej  Vet ej 

1 Avgångsvederlag Nej  

2 Semesterersättning  Nej 

3 Pensionskostnader    Nej 

4 Uppsägning eller överföring    Nej 

av leasingkontrakt och andra     Nej 

åtaganden. 

 

17. Var något fackförbund på något sätt involverat i beslutsprocessen? Om ja, på vilket sätt? 

 

- Inte fråga om några personella frågor eller förändringar 

 

18. Togs det i nedläggningsbeslutet hänsyn till frigjort kapital i samband med ett 

avvecklande? Varför eller varför inte? 

 

- Det blev ju egentligen ingen kapitalförändring. Det man kan säga av att vi har 

investerat för att kunna göra nya produkter. Vi flyttar ju produkter mellan våra 

fabriker och det blir ju en förändring för vår fabrik, och då kan det ju bli frigjort 

kapital. Vi ser inte det som en nerläggning utan som en flytt. Det är ju en avskrivning 

av ett kapital och i bästa fall kan vi ju flytta med den här fabriken där produktionen 

ska.  

 

19. Övervägde ni hur andra produkters försäljning kunde påverkas efter en 

produktnedläggning?  

 

- Vi hade ju en strategi att våra nya produkter skulle ta över försäljningen av våra 

gamla. Det låg i hela strategin. Det är ganska lika för en bilsäljare…. 

 

Om ja, på vilket sätt?  

Hur kom ni fram till detta beslut? 

Vem kom fram till detta? 

 

20. Undersöktes kostnaden för andra alternativ i nedläggningsprocessen? 

Undersöktes andra sätt att utnyttja företagets resurser? 

 

- Nej det stämde inte riktigt i det här caset. Det är hårfint det här lägger man ner en 

produkt ska man ersätta med en ny ska man då tänka att ett alternativ är att göra så lite 

skillnad som möjligt. Och göra en ny produkt med väldigt liten skillnad så man får 

med så mycket av det gamla som möjligt eller ska man göra ett större kast, börja om 
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helt från början. Då skulle man ju kunna säga att man har två helt olika alternativ att 

lägga ner en produkt. Ett alternativ är att man skrotar ut alla verktyg och allt som finns 

och börjar om på nytt. Eller så börjar man om på nytt men nyttjar det gamla. Det 

skulle ju kunna vara två olika synsätt. Här gjorde vi en sådan utvärdering och tittade 

på var har vi för möjligheter att bygga vidare på det gamla. Eller ska vi börja på ett vitt 

papper och vi började på ett vitt papper då. Där funderade vi och tänkte, är det någon 

mening, och då såg vi direkt att gå vidare på det gamla gav inte mycket, vi låste oss 

för mycket i en design och en produkt. Det gav oss inte de fria händerna vi behövde. 

 

21. Om en produkt beslutas att läggas ner, hur omfördelas indirekta kostnader och 

samkostnader på de återstående produkterna? 

 

- Där har vi en…saker som blir kvar när man tittar på inkurans av komponenter till 

produkter som vi fasar ut och  även faktiskt, vi har ju produkter som kostar på lager 

också. Då blir ju de gamla tillslut och ingen vill köpa dem. Då går det faktiskt på en 

omkostnads konto då som ligger under vår logistik. Vi har ju en logistikansvarig som 

är ansvarig för både komponenter och färdiga motorer. I företaget hamnar det som en 

omkostnad som kommer in på ett konto som har med logistik att göra. 

 

22. Gjordes det försök på att hitta en lämplig köpare till produkten som skulle läggas ned? 

 

- Nej 

 

 Om ja, beskriv vilka steg som togs? 

 

23. Informerades kunderna i god tid innan beslut om nedläggning?  

 

Om ja, i så fall på vilket sätt? 

 

- För att vara riktigt ärlig så var vi inte ute i tillräckligt god tid, man skulle ha kunnat 

vara ute ännu tidigare. Det är en jättesvår balansgång. Börjar man prata om nya saker 

så vill alla veta allt på en gång. Och berättar man försent så skulle de helst att velat 

veta tidigare. Det blir aldrig bra. 

 

24. Informerades distributörer och mellanhänder i förväg om nedläggningen? 

På vilket sätt? 

 

- Det är precis samma sak där. Vi går ju alltid genom distributörer och mellanhänder. VI 

har ju de där 30 säljkontoren och det är ju vårt första nätverk och sen ska ju de gå 

vidare till sina.  På vilket sätt då, ja vi går till våra säljkontor och talar om för dem. Vi 

hade svåra utbildningsträffar, en träff i Västerås där vi bjöd hit hundra säljare och hade 

gemensam utbildning under några dagar. Det är mellanhänderna i allmänhet inte 

slutkunderna. 

 

25. På vilket sätt beaktades problematiken vad avser ersättningskomponenter och reservdelar 

för den nedlagda produkten?  

 

Beskriv tillvägagångssättet i detalj. 
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Kommer företaget att marknadsföra en ersättningsprodukt? 

 

- Problematiken för reservdelar det har vi en process för. Det är vårt logistikcenter som 

har ett ansvar att tillhandahålla reservdelar. Och hur den processen går till….de får 

självklart ta över massor med komponenter och verktyg hos leverantörer etc. Så 

antingen köper de eller så tar de bara över verktyg och leverantörer och håller igång 

det på något sätt. 

Och så finns det ju då vissa kunder där det finns ett krav att leverera motorer, inte bara 

komponenter. Alltså reservdelar då byter man ju ut en del av motorn och så finns det 

vissa kunder där man har ett kontrakt om att det även ska finnas motorer. Det är ett 

riktigt svårt kapitel. 

Antingen måste vi ha kvar så vi kan producera eller så måste vi producera upp ett lager 

och hur ska man göra det då. Motorer är ju ingen färskvara så det är ju inte konstigt så 

men det kostar pengar och tar plats och man vet inte hur många som man ska göra. 

Såklart man kan lägga upp hundra stycken men är det någon som vill köpa den? Och 

det där gäller ju då för vår det sådana där kundspecialmotorer som vi kallar det för då. 

Det är alltså motorer som inte är standardmotorer utan som är modifierad på ett eller 

annat sätt så den passar den kunden och den kunden har då rättigheter att kunna få 

köpa reservdelar. Det är några av våra storkunder som har de rättigheterna, de flesta 

her ju inte det och då står det i kontrakt att de får köpa en reservdelsmotor, 

26. Vilket var skälet eller skälen till nedläggningen av den senast nedlagda 

produkten? 

 

Orsak  Inte viktig  Mycket viktig 

1 Försäljningsvolym  1  2  3  4  5 

2 Lönsamhet (hur mäts lönsamheten?) 1  2  3  4  5 

3 Avkastningsgrad  1  2  3  4  5 

4 Marknadsandel  1  2  3  4  5 

5 Tekniska fel/problem  1  2  3  4  5 

6 Bristande säkerhet/ 

Myndighetsingripande 1  2  3  4  5 

7 Konkurrenskraft  1  2  3  4  5 

8 Andra orsaker: 1  2  3  4  5 

Myndighetskrav 5 

 

27. Vilka av följande strategier används för att lägga ned produkter och varför? (Fetmarkerade 

valdes) 

 

- Lägga ner omedelbart 

 

- Nedläggningsbeslut tas men avslut sker under beaktande av en förutbestämd 

förtjänstnivå 

 

- Reducera successivt (blir en följd av ovanstående alternativ) 
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- Kombination av de ovanstående strategierna 

 

28. Finns det skriftliga rutiner i form av instruktioner och anvisningar för att utvärdera nya 

produkter?  

 

- Ja. Det finns något som heter ”Design Review” det kanske är det första man tänker på 

då. Det finns… vi har ju en process som beskriver processen, kommer inte ihåg vad 

den heter, vägen fram till nya produkter, eller utvecklingen av nya produkter tror jag 

att den heter. Där ingår ett antal moment då förstås om hur man ska sköta en sådant 

här projekt, hur man ska göra den här marknadsstudien och gå vidare så det blir ett 

projekt men så är det men när man har kommit ganska långt så hamnar man då i 

Design Review. Då tittar man ju självklart då på en FMIA då ungefär, man gör en 

riskbedömning kvalitetsmässigt och allting men så gör man ju även på från kundens 

sida. Kommer det här liksom passa kunden? Och så vidare. Uppfyller det 

myndighetskrav? Och så vidare. Så där finns det ju en process som finns att följa då. 

Men det ligger på i utvecklingsprocessen då, framtagning av nya produkter. Det var ju 

som jag sa alldeles i början att vi har en liknande när det gäller utfasning av befintliga 

produkter också, det finns en sådan också.  

 

29. Har ni ett internredovisningssystem som visar lönsamheten på enskilda 

produkter?  

 

Om ja, hur fungerar det? 

 

- Ja det har vi. Vi har ju en produktkalkyl på alla våra produkter och den kan vi då 

jämföra med vad vi har för transferpriser. Vi har ju det då ganska grötigt eftersom vi 

har så väldigt många produkter då. På den här fabriken levererar vi ju över 3000 olika 

produktkod. Men vi kanske inte mäter riktigt per produktkod utan per familj då. Vi har 

ju 6-7 olika huvudfamiljer. Och det är ju i princip så det går ihop då, att man plockar 

information från vårt säljsystem då, Scott. Ett säljsystem som heter Scott och där har 

man då den möjligheten att man kan tanka ur det genom Clickwiev. Så det finns och 

det görs ju självklart emellanåt. Och det är ju typsikt en sådan där uppgift för en 

product manager. 

 

30. Hur stor är er försäljningsvolym per år? 

Lämnade inte ut information om detta 

- Hur stor är den procentuella ökningen av försäljningen under de senaste fem åren? 

 

- Hur stor var er nettovinst förra året? 

 

- Hur stor är den procentuella ökningen i lönsamhet under de senaste fem åren? 

 

- Hur stor var er avkastning på nettotillgångar förra året? 

 

- Hur stor ökning i procent har ni haft på er avkastning på nettotillgångar under de 

senaste fem åren? 

 

- Hur stor andel av de totala tillgångarna utgörs av likvida medel? 
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- Hur stor andel av de totala tillgångarna utgörs av inventarier? 

 

- Hur stor andel av de totala tillgångarna utgörs av kundfordringar? 

 

- Hur stort är ert avkastningskrav på nya investeringar? 

- Hur många nya produkter/produktlinjer har tillkommit under det senaste året? 

- Hur jämförs detta med vart och ett av de fem senaste åren? 

- Hur vill du beskriva konkurrenssituationen inom er bransch? 
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Bilaga 3 Intervju med Henrik Nilsson ABB Machines 

Intervju med Henrik Nilsson, affärsrörschef på ABB Machines utfördes 4 maj 2010. Utfördes 

under cirka en timme. 

 

1. Finns det någon strategi från företagsledningens sida om hur företaget ska gå tillväga vid 

nedläggning av produkter? 

 

- Det finns en strategi för hur produktlivscykel, hur man hanterar efter, eller jag skulle 

säga att vi håller på med den. Hur man hanterar produkter som är nedlagda. Egentligen 

inte för OM man ska lägga ned utan när man redan bestämt att man skall lägga ned 

något så har vi en strategi för hur vi hanterar det. Men det beror vad frågan är 

egentligen, när man bestämt att man skall lägga ned så finns det en strategi som vi 

håller på att revidera och gå igenom men vi har ingen strategi där vi avgör om 

produkter skall finnas kvar. 

 

Maja frågar: 

Vi kanske ska klargöra här vilka produkter det gäller, vilka produkter ni har? 

 

- Motorer och generator är det stora, sen finns DC Traktion. Jag kan svara för både 

generator och motorsidan.) 

 

Om ja, hur ser i så fall denna strategi ut? 

 

- Alltså det är en produktlivscykelstrategi egentligen hur vi hanterar när en produkt blir 

obsolete eller när den helt avvecklas ska det finnas reservdelar, ska det inte finnas? 

Ska vi kunna rita den här? Ska vi ens kunna säja den? Den typen av frågeställningar. 

 

2. Har företaget några skriftliga rutiner i form av instruktioner och/eller anvisningar för att 

selektera ut produkter och affärsenheter som bör läggas ned? 

 

- Det finns ingen utgiven idag. Vi har ett möte i juni, tror jag. För att gå i mål med det 

där. Vi har ju jobbat med produktlivscykeln det sista året. 

 

3. Hur ser i så fall dessa rutiner ut? 

 

- Nej. 

 

4. Vilka personer är inblandade vid produktnedläggningsbeslut? 

 

- Det är inte helt enkelt när det är en produkt, en generator eller en motor, som ska 

avvecklas så är det ju produktchefen som lämnar rekommendationer sen är det 

ledningsgruppen som fattar slutgiltigt beslut. Ganska logiskt på de produkterna 

eftersom vi har på generatorsidan tills nu bara en produkt och den togs fram 1997. Och 

den har vi inte… Nu håller på med att göra en uppgradering på den men vi kommer 

ändå inte att avveckla den, den är fortfarande het men den kommer se annorlunda ut så 

det är inte så att vi byter produkter speciellt ofta. Men produktchefen är ju egentligen 

den som har en strategi för hur produkterna ska utvecklas om de ska avvecklas. 
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Maja: Du med andra ord? 

 

- Ja. Men hade jag inte varit också chef för generatorverksamheten hade jag inte kunnat 

fatta det beslutet själv. 

 

Maja: Det måste väl upp i ledningen: 

- Nja, det kan man väl säga. Det är inte en produktchef eget beslut. Han har rätt att fatta 

beslutet, det behöver inte gå upp till Machines ledningsgrupp. Jag har rätt att fatta 

beslutet om det i andra rollen (anmärkning: som chef för hela generatorveksamheten). 

 

Vilka roller har de inblandade individerna i denna process? 

 

Hur samordnas arbetet? 

 

Vem har ansvar för produkten? 

 

Vem tar det definitiva beslutet? 

 

5. Hur ofta utvärderas produkterna för en eventuell nedläggning? 

 

- Vi har ju en årscykel på produkterna, i produktchefsrollen där man går igenom 

prestandan och så vidare på produkterna för varje år och går igenom hur de ser ut mot 

konkurrenterna, tittar på om det är något vi måste förbättra men då lägger vi ju inte ner 

produkter utan då gör vi en insats på att kanske förbättra rotorn och göra en bättre start 

eller förbättrar någon utrustning eller vad det nu är för någonting. Och det görs varje 

år egentligen. Och vi gör en ny utvecklingsplan varje år också. Vi omprövar den, den 

är beständig i flera år, men vi omprövar den. 

 

Hur många produkter läggs ner hos er per år? 

 

- Nej det är väldigt sällsynt. Sen beror det på vad man menar, vi har ju lite 

styrutrustning, vi gör sådant också och där lägger vi inte heller ned men på maskiner 

är det ju inte ens var tionde år.  

 

Maja: Vad är styrprodukter? 

 

- Kontrollutrustningar till maskiner, där är det lite snabbare och där är det var femte år 

kanske som vi byter plattform på något vis. 

 

Maja: Är det på grund av teknisk utveckling? 

 

- Ja det är oftast styrt av att våra underleverantörer har ju sin produktlivscykel och nu 

ser de att nu går den här produkten ut nu får ni byta ut den och då ser vi över vår 

plattform. 

 

Maja: Så då är det inte på ert initiativ, utan att ni måste? 

 

- Ja, ja framförallt. 
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Hur många nya produkter lanseras av er varje år? 

 

- Ja ungefär samma då, om vi lägger ned en så tar vi fram en ny. 

 

6. Kan ni redogöra för någon produkt som har blivit nedlagd hos er under det senaste året? 

 

- Faktiskt så har vi gjort, ja vi la ned en, på generatorsidan la vi ned den allra minsta av 

vår seriemaskin AMS. Sen är det olika axelhöjder. På generatorsidan la vi ned 

axelhöjd 710. Den var inte säljbar. Där gick vi egentligen in och tittade historiskt på 

hur konkurrenterna låg till och kom fram till att vi var ungefär dubbelt så dyra som 

våra konkurrenter. Vi sålde inga så då la vi ned den. Och sen så skulle vi finansiera 

uppgradering och kom fram till att då gör vi inte det så vi stryker produkten istället. 

Den blev olönsam. Det var i samband med att vi skulle se över plattformen då 

hoppade vi över att göra det på den. 

 

7. Välj ett typexempel och beskriv hur ni kom fram till ert beslut. Vi är särskilt intresserade av 

beslutsprocessens olika steg? Förklara dessa steg? 

 

- Dels kostar det pengar att underhålla och vi skulle samtidigt göra om plattformen och 

då blev det en kostnad att göra om plattformen för en produkt som vi inte tänker sälja. 

Och sen bestämde vi oss då för att vi behöver en ny produkt så vi beslutade oss för att 

försöka ta fram en ny istället. 

 

8. Nedan finns fem produktaktiviteter. Kan ni fördela 100 poäng mellan 

aktiviteterna. Ju fler poäng desto viktigare är aktiviteten för företaget. 

 

- Planering för ny produkt 10 

 

- Ompositionering av produkter (utveckla nya användningsområden för gamla 

produkter) 0 

 

- Bibehålla/underhålla den nuvarande produktens standard 40 

 

- Modifiera eller förnya nuvarande produkter 40 

 

- Lägga ner produkter från produktlinjen 10 

 

9. Hur identifieras svaga produkter? Vilka kriterier används? 

-     I och med att vi egentligen har en produkt så då har vi en mall som vi utgår ifrån där vi 

intervjuade säljarna från 2000- några år sen, där vi frågade vad de bedömde som de 

viktigaste kriterierna och sen gör vi bedömningen hur marknaden viktar det och hur 

bra vi är. Och då är det ett antal som är, ja klarar vi våra kunders krav på uteffekt hur 

verkningsgrad, ljudnivå, reaktanser, flexibilitet och lite sådana där punkter som vi 

bedömer oss själva på. 

 

Maja: Så det är alltså en kombination att ni frågar säljarna och gör en marknadsundersökning? 
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-      Ja även om vi inte egentligen gick ut så det var mer på säljarnas erfarenheter; de 

frågade kunder i fall det var relevant. 

10. Vi har listat ett antal faktorer som kan påverka valet av produkter för eventuell 

nedläggning. Kan du rangordna dessa faktorer efter deras betydelse i beslutsprocessen på en 

skala av 1-5. 

 

Faktorer  Ej Tillämpad     Inte viktig    Mycket viktig 
1 Framtida försäljningsvolym 

ser svag ut ET  1  2  3  4  5 

2 Tidigare föresäljningsvolym 

levde inte upp till ställd  

prognos ET  1  2  3  4  5 

3 Historisk nedgång i  

försäljningsvolym ET  1  2  3  4  5 

4 Framtida lönsamhet verkar 

dålig. ET  1  2  3  4  5 

5 Historisk nedgång av   

lönsamheten ET  1  2  3  4  5 

6 Tekniska fel/problem  ET  1  2  3  4  5 

7 Bristande säkerhet/   

Myndighetsingripande ET  1  2  3  4  5 

8 Avkastningsgraden är under 

fastställd miniminivå ET  1  2  3  4  5 

9 De framtida utsikterna på 

marknaden ser dåliga ut ET  1  2  3  4  5 

10 Minskad marknadsandel  ET  1  2  3  4  5 

11 Uppkomst av bättre  

ersättningsprodukter ET  1  2  3  4  5 

12 Produkten kräver överdrivet 

mycket tid och uppmärksamhet 

från ledningen ET  1  2  3  4  5 

13 Produktens effektivitet  ET  1  2  3  4  5 

 

Finns det fler faktorer som påverkar? Om ja, Vilka är de och hur rangordnar du dem? 

 

14 Egna faktorer:  ET  1  2  3  4  5 

 

Lönsamhet  5 

 

 

Maja: Hur långa ledtider har ni på era produkter? 

 

- Ja i alla fall 25 år men det finns säker vissa som kör sina maskiner i 50 år. 

 

11 Vilken redovisningsinformation/finansiell data används i beslutsprocessen vid 

produktnedläggning? 
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- Alltså nej…ja, eftersom vi bara har en så tittar vi egentligen på försäljningsvolymen 

och marginalen på det som vi sålt och hur konkurrenskraftiga vi varit på det vi har 

offererat.  

 

 I vilken utsträckning används produktkalkylering/bidragskalkylering? 

 

- Vi säljer ungefär 100 generatorer per år. Ja det där med produkt- och 

bidragskalkylering är ju…jag ska inte säga att vi…egentligen omprövar vi inte 

portföljen på axelhöjden. Med kanske borde vi göra det. Det kanske vi skulle göra 

mer. Det är ju inte alls säkert att det är lönsamt att hålla på med andra axelhöjder 

också, jag vet exempel av kollegor i Finland att de har färre axelhöjder än vad vi har. 

Dom har valt bort några steg för att de inte vill underhålla de och täcker in det med 

andra produkter. Så det är mycket möjligt så att det skulle behöva göras, men jag tror 

inte att vi gör det. Eller vi gör det inte. 

 

Hur samlas informationen/data in? Klarar interredovisningssystemet av att ta fram önskat data 

eller saknas något? 

 

-      Ja det vore värt att titta på (anmärkning: ovanstående diskussion). Om vi säljer 1000 

maskiner som vi säljer ett fåtal av, för en är inklämd emellan, vi säljer nästan inga så 

det är frågan om det är lönsamt att behålla den eller om man ska ta bort den.  

12. När en svag produkt har identifierats, vilken eller vilka av följande strategiska alternativ 

används i normalfallet: (fetmarkerat valdes) 

 

- Reducera kostnader eller öka produktiviteten i tillverkningen 

- Modifiera produkten. (eller egentligen tog vi fram en ny produkt, modifierade en 

annan produkt från ABB Finland. För att fylla hålet efter vår produkt. Vi tog 

deras produkt för att börja bygga den i Kina.  

- Öka priset 

- Minska priset 

- Ökade marknadsföringsaktiviteter 

- Minska marknadsföringsaktiviteter 

- Öka försäljningsinsatserna 

- Minska försäljningsinsatserna 

- Göra fler marknadsundersökningar 

- Byta distributionsstrategi 

- Ompositionera produkten, dvs. utveckla nya användningsområden för gamla produkter 

- Outsourcing 

- Flytt till låglöneländer (Kina) 

 

13. Hur utvärderas dessa strategier? 
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- Att lägga ner var ett enkelt beslut för det var ingen som saknade den. Vi sålde inga det 

var ingen som ville ha den. Så har det varit ändå sen vi tog fram den 1997. Det var fel 

från början för generatorer, den funkar på Motorsidan. Den säljs fortfarande på Motor 

och de säljer några stycken så den blir dyrare för dom. 

 

Av vilken anledning blev vissa av de ovanstående strategierna ratade? 

- Produkten var helt fel, för dyr, fel design, fel teknik. Vi var tvungna att byta plattform 

helt, det gick inte att skala ner så långt. 

 

Finns det någon slags data som inte är tillgänglig idag som ni skulle finna användbar för att ta 

ett nedläggningsbeslut? 

 

- Bidragskalkylering på olika axelhöjder vore kanske relevant även om det är lätt att 

lura sig själv med den. Man måste också ta ställning till vad som händer om man 

stryker den. Men den är definitivt något man skulle ha med som en parameter.  

 

14. Används en generell modell eller princip för att kategorisera produkter 

utifrån lönsamhet, marknadsandel och tillväxtpotential? (Bostonmatrisen) 

 

- I och med att vi bara har en produkt så gör vi lite sådant på olika marknader. 

Marknadskrav men egentligen inte produkter. Eller vi kan säga att vi tar produkten 

och stoppar in på olika marknader för att se hur den fungerar.  

 

15. Övervägdes effekterna/konsekvenserna av följande variabler i beslutsprocessen när ni lade 

ner en av era produkter? (fetmarkerat var ja, i övrigt nej) 

 

Variabler   Ja  Nej  Vet ej 

1 Patent- och varumärkesposition 

2 Marknadsledande    

3 Marknadsandel    

4 Marknadsföring: åtagande/löften 

5 Distributionsfaktorer 

6 Kundlojalitet 

7 Tillverkningseffektivitet 

8 Anställda 

9 Leverantörer 

 

- Vi gavs en möjlighet att skapa en komplett portfölj vilket våra kunder inte tyckte att vi 

hade. Eftersom inte maskinen byggdes här ute så påverkades inte vår produktion, 

anställda och levenratörer har itne ens märkt det. Vi hoppas på att kunna lösa 

marknadsandelen nu när vi kan erbjuda en komplett portfölj. Inte så mycket att lägga 

ned utan att ta fram bättre produkter. Hade det varit fråga om flytt av en tillverkning så 

hade det varit en annan fråga. Men strök vi den helt enkelt.  
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Vi ska utforma en process om hur vi ska hantera när vi fattat beslutet, inte fram till hur 

vi fattar beslutet. Om vi skulle lägga ner någonting annat så JA då skulle 

fackförbundet vara inblandande. Om vi skulle lägga ned någon produkt som vi faktiskt 

bygger här ute och börja tillverka någon annanstans. Då skulle facket definitivt vara 

iblandat. En MBL skulle förmodligen behövas om vi lägger ner en produkt som 

påverkar volymen här ute.  

16. Övervägde ni andra kostnader som påverkade analysen vid produktnedläggningsbeslut? 

Kostnad   Ja  Nej  Vet ej 

1 Avgångsvederlag 

2 Semesterersättning 

3 Pensionskostnader 

4 Uppsägning eller överföring  

av leasingkontrakt och andra  

åtaganden. 

  

- Nej på alla oavsett vilken produkt vi skulle lägga ned. 

 

17. Var något fackförbund på något sätt involverat i beslutsprocessen? Om ja, på vilket sätt? 

 

- Men jag skulle tro att en MBL (medbestämmandelagen) skulle behövas om en sådan 

produkt skulle läggas ned (ovanstående). 

 

18. Togs det i nedläggningsbeslutet hänsyn till frigjort kapital i samband med ett 

avvecklande? Varför eller varför inte? 

 

- Nej i och med att Motor ska fortsätta ha den kvar.  

19. Övervägde ni hur andra produkters försäljning kunde påverkas efter en 

produktnedläggning?  

 

Om ja, på vilket sätt?  

Hur kom ni fram till detta beslut? 

Vem kom fram till detta? (Han) 

 

- Ja egentligen eftersom vi såg en möjlighet att göra den här produkten som faktiskt 

någon ville ha så skulle vi kunna ha ett komplett sortiment till våra kunder. Problemet 

är att vi la ned en produkt som ingen tyckte att vi hade.  

 

20. Undersöktes kostnaden för andra alternativ i nedläggningsprocessen? 

Undersöktes andra sätt att utnyttja företagets resurser? 

 

- Nej. Det är klart att vi gjorde en kostnadskalkyl för vad det skulle kosta att ta fram en 

ny produkt men att lägga ned produkten hade vi egentligen gjort för flera år sedan, nu 

var det bara formellt.  
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21. Om en produkt beslutas att läggas ner, hur omfördelas indirekta kostnader och 

samkostnader på de återstående produkterna? 

 

- Vi fördelar ju egnetligen med, eftersom vi delar med motor och generator och mellan 

axelhöjder och så vidare, så har vi ju dels ett typpålägg och timpåläggsskostnader som 

betalas per axelhöjd. Dom fördelas ut per timma och per axelhöjd. Så om vi inte 

levererar några AMS 710 generatorer så i och för sig inte gav något bidrag heller. 

Hade det varit så att de gett några bidrag så hade vi varit tvungna att höja. Vi flyttade 

ju även induktionsmotororna nu för ett tag sedan, och kostnaderna för de måste ju 

exempelvis tas på de andra produkterna. Och de sker ju via typpåläggen och de är ju 

lite dyrare. Vi måste fortfarande betala för allting.   

 

22. Gjordes det försök på att hitta en lämplig köpare till produkten som skulle läggas ned? 

 

 Om ja, beskriv vilka steg som togs? 

 

- Nej. 

 

23. Informerades kunderna i god tid innan beslut om nedläggning?  

 

Om ja, i så fall på vilket sätt? 

 

- Nej ingen visste att vi hade produkten. Det är ju inte förrän nya produkten finns som 

det kommer bli ett hål. Vi har ju inte tagit bort den förrän nya produkten är klar i höst. 

När den lanseras ut så har vi ingen 710 generator längre. Till dess har vi en 710 

generator. Så det kommer vara ett gap på ungefär 3-4 månader innan vi har den nya 

tillgänglig. Men jag tror inte det är någon som kommer bry sig.  

 

24. Informerades distributörer och mellanhänder i förväg om nedläggningen? 

På vilket sätt? 

 

- Nej. Vi har väldigt få sådana. 

 

25. På vilket sätt beaktades problematiken vad avser ersättningskomponenter och reservdelar 

för den nedlagda produkten?  

 

Beskriv tillvägagångssättet i detalj. 

 

Kommer företaget att marknadsföra en ersättningsprodukt? 

 

-    Vi kan ju bygga den för att vi har ju kvar, då kommer vi in i produktlivscykel 

instruktionen som vi håller på att jobba med. Där vi har vi ju någon, håller vi på att 

jobba fram en rutin för att, olika grader avveckling. Det är ju ganska länge, vi har ju 

krav på oss att kunna tillhandahålla reservdelar, i 20 år efter tillexempel. Det står i 

kontraktet. Det kan ju bli väldigt dyrt (för kunderna) att ta fram vissa reservdelar men 
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vi kan fortfarande göra det. Vi tar ju bort produktunderhåll tillexempel och sådan, allt 

sådant avvecklas. Vi kan ju fortfarande göra det men det blir krångligare och dyrare ju 

längre tiden går. Dom kommer inte alltid kunna få exakt likadana reservdelar men de 

kommer kunna få reservdelar som går att ersätta och använda. Det kan komma att 

innebära extra kostnader för ABB i framtiden till exempel genom att vi behöver en 

gjutform hos en leverantör till exempel som vi måste betala för att de ska ha den kvar.  

26. Vilket var skälet eller skälen till nedläggningen av den senast nedlagda 

produkten? 

 

Orsak  Inte viktig  Mycket viktig 

1 Försäljningsvolym  1  2  3  4  5 

2 Lönsamhet (hur mäts lönsamheten?) 1  2  3  4  5 

3 Avkastningsgrad  1  2  3  4  5 

4 Marknadsandel  1  2  3  4  5 

5 Tekniska fel/problem  1  2  3  4  5 

6 Bristande säkerhet/ 

Myndighetsingripande 1  2  3  4  5 

7 Konkurrenskraft  1  2  3  4  5 

8 Andra orsaker: 1  2  3  4  5 

 

27. Vilka av följande strategier används för att lägga ned produkter och varför? (Fetmarkerade 

alternativ valdes) 

 

- Lägga ner omedelbart 

 

- Nedläggningsbeslut tas men avslut sker under beaktande av en förutbestämd 

förtjänstnivå 

 

- Reducera successivt  

Det blir ju att reducera successivt för det vi gör är ju att vi tar bort underhåll, vi 

slutar att ta fram uppgraderingar och hanterar alla förändringar i produkten i 

övrigt. Det gör vi ju inte på den här (den de har lagt ned). Vilket betyder att om 

fem år så kommer den vara väldigt svår att bygga. Om någon kund till oss 

verkligen absolut vill ha den så kommer vi kunna bygga den, men den blir 

väldigt dyr för kunden. Den försvinner inte, vi kommer kunna sälja den med en 

eftermarknad. Dom försvinner ju inte helt den här typen av produkter, det går 

alltid bygga dom om en kund väldigt gärna vill ha den. Vi bygger ju fortfarande 

produkter som lades ned för tio år sedan men vi har börjar sluta med det nu. (På 

eftermarknadssidan för dem ville ha en total repeat.). Jättekrångligt och 

jättedyrt men vi gör det.  

 

- Kombination av de ovanstående strategierna 

 

28. Finns det skriftliga rutiner i form av instruktioner och anvisningar för att utvärdera nya 

produkter?  

 

Om ja, hur ser dessa rutiner ut? 
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- Nej, det tror jag inte. Det finns produktplaner men inte skriftliga rutiner. 

 

29. Har ni ett internredovisningssystem som visar lönsamheten på enskilda 

produkter?  

 

Om ja, hur fungerar det? 

 

- Nej eller det beror på vad du menar produkter. Motorer och generatorer som en 

produkt så har vi ju det. Och för DC traktion. Däremot har vi ingen som vi delar upp i 

generatorsidan i olika produkter. Vi har varsin resultaträkning som visar lönsamhet på 

produkten. 

 

Vi har ju en struktur där vi sitter i samma hus och delar samma verkstad. 

 

30. Hur stor är er försäljningsvolym per år?  

(Gav ej ut information om detta) 

 

- Hur stor är den procentuella ökningen av försäljningen under de senaste fem åren? 

 

- Hur stor var er nettovinst förra året? 

 

- Hur stor är den procentuella ökningen i lönsamhet under de senaste fem åren? 

 

- Hur stor var er avkastning på nettotillgångar förra året? 

 

- Hur stor ökning i procent har ni haft på er avkastning på nettotillgångar under de 

senaste fem åren? 

 

- Hur stor andel av de totala tillgångarna utgörs av likvida medel? 

 

- Hur stor andel av de totala tillgångarna utgörs av inventarier? 

 

- Hur stor andel av de totala tillgångarna utgörs av kundfordringar? 

 

- Hur stort är ert avkastningskrav på nya investeringar? 

- Hur många nya produkter/produktlinjer har tillkommit under det senaste året 

- Hur jämförs detta med vart och ett av de fem senaste åren? 

- Hur vill du beskriva konkurrenssituationen inom er bransch? 
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Intervju med Christer Ramebäck ansvarig för automationssystem vid ABB Automation 

Technologies Sverige. Västerås 9 maj 2005  

 

Finns det någon strategi från företagsledningens sida om hur företaget ska förfara vid 

nedläggning av produkter? 

 

Traditionellt sätt har företaget bara tillverkat nya produkter hela tiden utan att exklusivt lägga 

ner gamla. Det har förekommit att man har kommit fram till en tid då man inte har kunnat 

leverera produkten längre. Vid ett extremt fall har kunder varit i kontakt med företaget 

angående produkter som de ville ha i ytterligare tio år, men då har de fått veta att företaget har 

lagt ner produktionen för tio år sedan. 

 

Har företaget några skriftliga rutiner i form av instruktioner och anvisningar för att 

selektera ut produkter och affärsenheter som bör läggas ned? 

 

Vid framställning av nya produkter har företaget en livscykel policy, som de utgår ifrån. 

Denna är skriven och kommuniceras samt bifogas i offerter till kunder. När företaget har en 

ny produkt som kan ersätta en gammal funktionellt, börjar en så kallade avkylningstid. Under 

denna period, som kan vara mellan sex till tolv månader informerar företaget sina kunder att 

produkten som har varit i Active-läge kommer så småningom att bytas ut. Informationen delas 

ut till kunder via en projekt organisation, som sitter mellan ABB och deras slutkunder runt om 

i världen. Organisationen tar hem olika order och använder ABB:s produkter samt informerar 

kunder om eventuella förändringar kring produktionen. Efter avkylningsperioden kommer 

produkten in i en annan fas, som heter Classic. Produkten kommer att befinna sig i Classic 

läge mellan åtta till tio år. Under denna period kommer produkten att bli dyrare och leverans 

tiden blir allt längre, samtidigt som service kommer inte att bli lika fullt över tiden. Detta 

ger en signal till kunden att det är dags att byta ut produkten mot den ersättnings produkt som 

företaget erbjuder. Nästa period är Limited som är mellan ett till två år. Under denna period 

går priserna upp ytterligare och leverans tiden blir ännu längre. Därmed går företaget ut till 

den del av kunderna som fortfarande har produkten installerad hos sig och vidare informerar 

dem om ersättning produkten. Den sista perioden heter Obsolete, då läggs produkten ned. 

Denna strategi har företaget haft under de senaste tio åren och kommer förmodligen att 

använda i framtiden också.  

 

Personer som är inblandade i produkt nedläggnings beslut är produkt management, 

affärsenhetsansvarig, produktansvarig och säljansvarig. Men det slutliga beslutet tas av 

affärsenhet ansvarig. 

 

Kan ni redogöra för någon produkt som har blivit nedlagd hos er under det senaste 

året? 

 

Det senaste produkt som företaget har lagt ner är Unix, vilken är en arbetsstation som 

egentligen ersattes av en ny produkt. I detta fall har företaget bestämt att ha en snabbare 

nedläggnings tid, därför att det fanns en bra ersättare till produkten. Från att produkten ha 

varit Active under en längre period än normalt, det vill säga tretton år, kommer den 
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omedelbart till faserna Limited och Obsolete utan att vara Classic. Samtidigt har företaget 

upplyst projektorganisationen och andra leverantörer för att föra vidare informationen 

till kunderna. På så sätt kan kunderna köpa på sig reservdelar och andra tillbehör för framtida 

behov eller välja att gå över till den nya produkten. Vid tillverkning av nya produkter har 

förtaget ett Gate system, där delas projektet i sju olika gates. Gate noll, där ska man göra 

någonting. Gate ett, då tillsätts en projektledare och förundersökningar på börjas. Gate två, då 

sätts projektet igång lite mer aggressivt. Med hjälp av en checklista kontrolleras om det finns 

några gamla produkter som bör läggas ner och implementationen påbörjas. Gate tre är 

implementationen färdigt. Gate fyra ……… Gate fem, då släpps produkten ut officiellt. Gate 

sex är projektet avslutat. Huvudprodukter som t.ex. en dator brukar köras åtminstone till 

Classic nivå. Det vill säga har en livslängd på ca tio år innan de läggs ned. Lansering av nya 

produkter har ungefär samma takt, men detta betyder inte att för varje produkt som läggs ned 

kommer en ny ersättare. 

 

De produktaktiviteter som företaget fokuserar på kommer i följande rangordning: 

 

1. Modifiera eller förnya nuvarande produkter 

2. Planering för ny produkt 

3. Bibehålla/underhålla den nuvarande produktens standard 

4. Lägga ner produkter från produktlinjen 

5. Ompositionering av produkter (utveckla nya användningsområden för gamla produkter) 

 

Vidare tilläggs att de fyra första aktiviteterna har ungefär lika mycket betydelse och företaget 

jobbar aktivt med dem och det är bara den femte aktiviteten som är av mindre vikt eller rättare 

sagt brukar företaget göra utvidgning av sina nuvarande produkter istället för 

ompositionering.   

 

Företaget lägger ner stora resurser för att reducera produkt kostnaderna. Utvärdering av 

produkter är en kontinuerlig process i företaget, för produktkostnader ska kontrolleras ständigt 

och aktiviteter ska tas fram för att öka effektiviteten och minska kostnaderna så mycket som 

möjligt. Ett sätt att reducera kostnaderna är att konstruera om en produkt så att det blir 

billigare eller färre komponenter i den. 

 

De faktorer som är av betydelse vid valet av produkter för eventuell nedläggning är 

följande: 

 

Uppkomst av bättre ersättningsprodukter är det viktigaste orsaken till nedläggning av 

produkter. Tidigare och framtida försäljningsvolym, lönsamheten, avkastningsgrad, 

produktens effektivitet, samt att den kräver överdrivet mycket tid och uppmärksamhet från 

ledningen är andra viktiga faktorer som företaget tar hänsyn till. Tekniska problem, framtida 

utsikterna på marknaden samt minskad marknadsandel är faktorer som företaget tar hänsyn 

till, men de brukar inte leda till nedläggning av produkter. Sedan hade företaget ett exempel 

på myndighetsingripande och det var Maskindirektiven som kom för tio år sedan. Då skulle 

produkter testas utifrån strålning och elsäkerhet. Så företaget var tvungen att bygga en egen 

labb, där alla produkter testades under en två års period. Detta ledde inte till nedläggning 

av några produkter, utan endast rekonstruktion av vissa befintliga produkter. Den finansiella 

data som företaget utgår ifrån är bruttomarginalen. De tar även hänsyn till materialkostnad 

och leverantörskostnad. Man tar marginalen gånger volymen och en ny produkt måste ha 
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bättre marginal än den gamla. Över tiden har de blivit tydligare med vilka parametrar är 

viktiga vid utvärdering av produkter. Tidigare använde företaget ABC-kalkylering, vilket 

det gör fortfarande, men inte på samma sätt. Då hade man väldigt detaljerade kalkyler som 

egentligen inte gav relevant information jämfört med de data som egentligen behövdes. Nu 

för tiden har affärsledningen gjort en modell som är skräddarsydd för den typen av 

verksamhet. Genom att göra vissa förenklingar har de skaffat fram modeller som är betydligt 

lättare att jobba med samtidigt som de ger den information som krävs för affärsbeslut. 

Tack vare det att det var så ojämnt förut och man hade olika produktklasser så har man nu 

förtiden ett extra noggrant rapportsystem som man lägger ovanpå SAP-systemet. Detta för att 

kunna konsolidera data på ett bättre sätt. 

 

Outsourcing och flytt till låglöneländer? 

 

För sju år sedan bestämde ABB att inte göra kretskorttillverkning och göra en outsourcing av 

verksamheten. Hela verkstaden såldes till Flextronics. Då framkom en massa leveransproblem 

internt, så det blev inte bättre att outsourca hela verksamheten. Men idag har företaget en 

nyktrare syn på outsourcing sedan man har gått genom ett antal outsourcing äventyr. 

Principen är att om till exempel företaget har en halvbra fungerande kretskortstillverkning 

kommer det i första hand att försöka förbättra det hela på egen hand och sedan se om det är 

strategisk att outsourca. Företaget outsourcar inte produkter som inte fungerar. Företaget har 

bestämt att flytta en hel del av sina kretskorts tillverkning till låglöneländer däribland Kina via 

sin två huvudleverantörer. Företaget ger offerter till sina leverantörer att undersöka 

produktionskostnaderna i Kina för att flytta produktionen dit. Alternativet är att företaget gör 

detta på egen hand men de vill ge chansen till sina leverantörer samtidigt som detta ger bättre 

konsolidering på hela processen. 

 

Används en generell modell eller princip för att kategorisera produkter 

utifrån lönsamhet, marknadsandel och tillväxtpotential? (Bostonmatrisen) 

 

Företaget använder inte Bostonmatrisen. Däremot kan det förekomma att det använder gross 

profit margin (bruttomarginal) vid rangordning mellan produkter. Då kommer man fram till 

att ett antal artiklar är väldigt lönsamma, medan vissa andra är mindre lönsamma. Men man 

kan inte ta bort de mindre lönsamma artiklarna för de tillhör systemet. Företaget har tre olika 

nivåer för kontroll över lönsamheten. Först är systemet i sig själv som kallas 800, där tittar 

man på hela gross margin profit. Sedan har man ett antal olika produkter i det, som består av 

flera artiklar……… 

 

Tog ni hänsyn till frigjort kapital (som genereras när kapital och anläggningstillgångar 

frigörs) i samband med ett avvecklande? Varför eller varför inte? 

 

Företaget har väldigt få maskiner, eftersom det inte har kretskorts tillverkning längre. Idag, en 

gammal produkt som har varit lönsam i tio år byggs in i ett skåp. Det vill säga att många 

kablar och ledningar ska dras och produkterna monteras i skåp. Däremot de nya produkter 

som ska ersätta dem görs på ett helt annat sätt. De byggs sällan i skåp åtminstone här i Sverige 

för vi har en vetenskaplig enhet här. Så vad ska företaget göra med den gruppen av arbetare 

som var skåpbyggare? Hur ska företaget använda sina resurser på bästa sätt är en fråga som de 

tar hänsyn till men de får inte styra för mycket. När det gäller andra länder som Kina, 

Tyskland eller England, det vill säga de leverantörer som ska köra projekt mot kund, där 

byggs fortfarande produkter i skåp. 



 

 

Intervju med Christer Ramebäck ABB Automation Technologies 

 

Lönsamhet 

Frågan handlar egentligen om portföljhantering. Eftersom företaget har ett system som består 

av flera olika produkter, är det tyvärr tvungna att ha även produkter som är dåligt lönsamma. 

Då försöker företaget identifiera de mindre lönsamma produkterna och ta reda på varför det är 

så och hur kan vi göra dem lönsamma. 

 

Ett exempel på det är programmeringshjälpmedel som företaget måste ha för programmerare. 

Programmeringshjälpmedel betingar höga priser, inte så stor volym, men ganska stor 

utvecklingsinsats om vi ska mäta inklusive indirekta kostnader så blir den dyr. Så vi måste 

fråga oss, kan vi göra det lönsammare eller kan vi höja priset tio gånger? Och varje gång vi 

säger så, då kommer vi tillbaka: Nej, det kan vi inte. Samtidigt måste vi ha produkten kvar för 

den hänger ihop så mycket med andra produkter, så det blir mer en politisk sak. Respondenten 

tycker att det är svårt att förklara allting för revisorerna, fast de själva vet vad det är för 

kostnader och varför. Varje månad kontrolleras varje produkts materialkostnad, samt det pris 

man tar ut plus försäljningsvolymen. Men när det gäller utvecklingskostnader och alla andra 

indirekta kostnader och fördelningsnycklar kontrolleras detta fyra gånger om året, åtminstone 

för nya produkter. 

 

Högre konkurrens och krav från organisationer samt den kostnadspress som företag har på sig 

gör att företag gör mycket noggrannare produktportfölj planering idag. Det är en ständig 

kostnadsjakt för att få ut mer lönsamhet av varje produkt 
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Intervju med Urban Nilsson på ABB Substation Automation Products i Västerås, 2005-05-04 

mellan 

klockan 8:30 och 9:30 i ABB: s lokaler på Lugnagatan i Västerås. Urban är ansvarig för 

affärsutvecklingen och arbetar direkt under BUU chefen Knut Faber.  

 

 F: Fråga 1) Finns det någon strategi … 

 

U: Ja, vi strategin den tänkte jag ni får en kopia på våran life cycle cost policy, som är då ett 

dokument som beskriver hur produkten skall hanteras genom produktens olika faser. Det här 

är har väl funnits i alla tider, men vi jobbar mycket med detta under de senaste åren för att få 

en enhetlig hantering över ett produkt sortiment som är relevant för den kundgrupp som vi ser 

som den tydligaste som användare av produkterna. 

 

F: Finns det något gemensamt för ABB? 

 

U: Nej. 

 

F: Är det bara för denna enheten? 

 

U: Det är till och med för en speciell produkt i detta fall. Substation Automation Products. 

Däremot finns det en systerverksamhet inom en annan del inom ABB som tillverkar dena här 

typen av produkter men som sitter integrerade i ställverk för lägre spänningar. Enheten heter 

PTPM så den här är både för oss och dem. 

 

F: ,gfmsdgkdg 

 

U: Man kan säga det att den grövsta klassifiseringen här är att du, produkten genomgår ett 

antal faser som före lansering, aktiv fas över till en begränsad fas restricted, och till en fas där 

den är utfasad. Och den grova kategoriseringen är gemensam för ABB. Däremot om den 

används för alla produkter kan jag inte säga. Det har jag ingen insyn i heller, men vi håller oss 

till samma benämningar men vad 

benämningarna betyder för en viss grupp kan vara olika saker. 

 

 F: Är det inte svårt att avgöra när en produkt är i vilken fas? Jhflah gränserna mellan faserna 

hflahlfhs 

 

U: Jo det är det ju naturligtvis, därför kan man inte ha någon automatik i det hela utan man 

behöver då en man behöver en .. helt enkelt en som bestämmer det. Sådana som bestämmer 

över produkternas faser kallas då för product managers, och det är dom som fattar de här 

besluten. En PM har att tillse att en produkt är optimalt lönsam i sig och med villkoret att det 

ska vara ett helt produkt sortiment som är optimalt lönsam. Därför fatta man beslut om att 

produkter skall lanseras eller avvecklas. Dels genom att se på produktens egna egenskaper 

volymer, lönsamhet kostnader osv . Men man sneglar ju också på var hela sortimentet skall 

vara optimalt lönsamt 
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F: Är det inte svårt att avgöra när en produkt är i vilken fas? Jhflah gränserna mellan faserna 

hflahlfhs 

 

U: Jo det är det ju naturligtvis, därför kan man inte ha någon automatik i det hela utan man 

behöver då en man behöver en .. helt enkelt en som bestämmer det. Sådana som bestämmer 

över produkternas faser kallas då för product managers, och det är dom som fattar de här 

besluten. En PM har att tillse att en produkt är optimalt lönsam i sig och med villkoret att det 

ska vara ett helt produkt sortiment som är optimalt lönsam. Därför fatta man beslut om att 

produkter skall lanseras eller avvecklas. Dels genom att se på produktens egna egenskaper 

volymer, lönsamhet kostnader osv . Men man sneglar ju också på var hela sortimentet skall 

vara optimalt lönsamt 

 

F: Då kommer vi in på nästa fråga. Vem som ansvarar för vad och om det finns några 

skriftliga rutiner i form av instruktioner, anvisningar, hur man väljer ut produkterna. 

 

U: Nja i och med att man har en ansvarig som är då PM som hos oss är en tung befattning, där 

det sitter någon som är högutbildad ofta och någon som har en generalistisk roll och som kan 

göra lönsamhetsanalyser och teknikanalyser och leverantörssamverkan. Detta i en person eller 

kan leda en grupp som gör det. Och av den anledningen så finns det inga fördefinierade regler 

för hur och när en produkt skall falla för stupstocken. Utan det är som man säger på engelska 

disacressonary dvs det är beslut som fattas utifrån den situation som den produktansvariga 

som finner det lämpligt för tillfället. 

 

F: Så ni identifierar då produkter mha den generella modellen om PLC och väljer ut de 

produkter som kan vara aktuella? 

 

U: Nej, där finns det en automatik som när man fasar in en ny produkt så finns det en 

kontrollpunkt i det som kallas för gate modellen, så styr då hur dom här nya produkterna tas 

fram och fasas in, så då ska man kontrollera vilka äldre produkter som eventuellt kommer i 

fråga för att byta kategorisering enligt den här PLC policyn. Men dom går inte riktigt han i 

hand. Det finns en viss överlapp ett tag innan man har introducerat en ny produkt. För våra 

produkter gäller kanske två år. Får vi in en ny 

produkt så efter två år så börjar vi titta på hur vi ska avveckla. 

 

F: Då är det fråga om ersättningar då? 

 

U: Ja, men det finns ju alltid varianter på detta. Dom är ju inte pluggkompatibla, utan det är ju 

lite som den här –50 talsburken här. (not: distansskyddet RYZKC som tillverkades ända fram 

till mitten –80 tal) 

 

F: Men dom är funktionsmässigt lika eller? 

 

U: Ja men dom är funktionsmässigt som en bil, men det betyder inte att alla komponenter 

fungerar lika. Du kan inte ta en Volvo 240 motor och stoppa in i en Volvo V70. Det är samma 

sak här, och det upplever kunden som ett problem men som produkt ägare måste man ändå 

fatta de här besluten hur komponenter ersätts. Vi har ju samma problem som Volvo. Vi måste 

ju tillhandahålla reservdelar för en ”240” x antal år efter och vi pratar då om långa perioder. 

Sen gentemot kunden så har vi vissa 
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åtaganden som också är produktspecifika där vi pratar om perioder 10-20-30 år då. Efter 

avveckling då vi ska tillhandahålla tjänster, men i slutänden så blir det funktionellt ersättning 

och det betyder mycket väl att vi kan ersätta en sådan här svart låda med en lite 

mikroprocessorbaserad lösning som gör samma jobb men ser helt annorlunda ut. Eller så kan 

man ju helt enkelt strunta i och säga att vi går ur den här branschen och slutar tillverka sådana 

här produkter och då blir det mer ett eftermarknadsansvar och åtagande som är väldigt lite 

värt att, om inte kunden är villig att betala för vad det kostar att hålla en reservdelsberedskap 

som då behövs, ja då kör man bara på tippen 

 

F: kqgflagsf 

 

U: Som ABB kan vi inte göra det. Vi har ett varumärke som är viktigt  

 

F: Vilka mer än PM är inblandade i den här processen? 

 

U: Då finns det ju alltid någon som är konstruktionschef hette det förr i tiden, någon som 

förvaltar teknisk dokumentation, och den tekniska dokumentationen är ju till för att kunna 

tillverka produkten och underhålla den Och när produkten byter fas då förändras i sig inte den 

T-dokumentationen men kanske måste kompletteras då med tex reservdelssatser och 

bestämma vilka delar som skall kunna repareras i en framtid. Då har vi ett samarbete inom 

ABB som är en eftermarknadsverksamhet som heter Logistic Center. Det är det som fungerar 

som vårat eftermarknadsstöd. När produkten 

närmar sig den här skiftet i status och går in i avvecklingsfas då inleder vår 

konstruktionsavdelning ett samarbete med LC och det finns en tekniskt ansvarig då som har 

den här kategorin produkter då. Han gör då en analys tillsammans med vår 

försäljningsavdelning hur mycket reservdelar måste vi lägga upp på lager för att kunna stödja 

kunderna men vad som skulle kunna repareras och så vidare. Och i den fasen så är vi hela 

tiden produktägare, dvs vi har produktansvarslag osv som vi måste klara 

utav och det gör att den tekniska dokumentationen som finns kvar mycket väl kan vara pärmar 

i en källare någonstans. Det behöver inte vara något som ligger och snurrar i elektroniskt 

format. I framtiden kommer det ju bli det men nu finns den papperbaserad. Så då är det tre 

parter som är direkt inblandade förutom produktchefen då. Det är försäljningen också som 

måste vare med i och med kunderna, det är konstruktionschefen som måste göra vissa 

avgränsningar vad som ska erbjudas i en 

avvecklingsfas och så har vi ABB Logistic Center då som rent praktiskt levererar 

eftermarknadstjänster. 

 

F: Vad händer om man har olika uppfattningar om en produkts vara eller inte vara? 

Ven tar det slutliga beslutet? 

 

U: Produkt chefen. Ja han håller i yxan, men man ska alltid komma ihåg att det nästan alltid är 

en kostnadsfråga. Möjligtvis en kompetensfråga att folk går i pension och inte är kvar i 

organisationen längre. Men det går ju alltid att återskapa en gammal lösning då man 

återskapar genom att gå till en ny leverantör som micklar till det. Så därför ligger det i 

produktchefens uppgift att han måste göra analysen, när är det dags att 

 

F: Är det en komponent fråga, delar slutar tillverkas? 
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U: Ja komponentfrågor har man ju eftersom när det gäller industriell elektronik så är 

livscykeln mycket längre än när det gäller elektronik i allmänhet, så har vi ju alltid end of life 

problem som man kallar det. Dom finns hela tiden. Nu har inte vi någon tillverkning kvar av 

elektronik, vi sålde just det sista här i vår. Och då är det vår underleverantörs problem: 

Naturligtvis i vårt avtal med underleveratörer så ligger det att dom måste tillhandahålla 

produkten under en viss period. Men det blir ju en dialog, när våra volymer blir för låga så 

blir det i första hand en prisfråga men sedan även en 

servisfråga för dom också för dom måsta hålla lager av komponenter. Då gör man då så att 

om kostnaden för omdesign begränsad och man måste göra den i alla fall ja då gör man det så 

man inte blir beroende av det (not: den utgångna komponenten). Är det så att omdesignen är 

för dyr då är det inte så att säga värt det, då köper man på sig ett lager av dom här 

komponenterna. Elektronikleverantörer annonserar alltid något år i förväg, att nu tänker vi 

sluta. Då har man möjlighet att göra så här, ”last time by”. Det är AQ och alla andra 

leverantörer som gör dessa köp, men oftast blir det då vi som finansiellt äger dom. Vi betalar 

och dom förvaltar fysiskt. Det är våran risk. I slutändan är det någons risk och varuförlag och 

det är en risk våran leverantör vill stå för. Då har vi ett avtal där dom hanterar men dom äger 

inte, utan i slutändan om det inte slutförbrukas utan förbrukningen går ner till noll och vi 

avvecklar produktionen då står vi med risken för att det blir komponenter över. 

 

F: Ni tillhandahåller alltså utbyteskomponenter till en sådan här pjäs. 

 

U: Nja det är väl olika det kan man ju läsa i den här policyn. Till den så finns det en lista 

”product status list” som säger vilken produkt som har vilken status då enligt den där 

definitionen gått in i en viss status där tex den är avvecklad och det har gått en viss tid, så då 

finns inte produktionen längre. Är det då så att kunden säger att jag kommer att vilja ha den 

här produkten i 30 år då får man gå in i en dialog där ja okey hur många kommer du att 

behöva osv. Sen finns det ju kanske också möjlighet att inom framtid att jobba med den här 

ROHS direktivet. Jag vet inte om du hunnit titta på det ännu. Man måste ju även för den här 

typen av produkter någon gång 2010-2012 bli krav på att man återvinner. Då kan man ju 

eventuellt jobba med sådana här recycling system att man rekonditionerar gamla utrustningar. 

 

F: Du pratade om någon ”gate review” redan när man tog fram nya produkter, är det några 

fler sådana här utvärderings faser under resans gång där man tittar igenom produkterna? 

 

U: P-chefen har ju en produktlista som han tittar på produktlönsamheten per artikel och det 

sker ju fortlöpande en utvärdering om artikeln är lönsam. Är den inte lönsam då kan man 

överväga att avveckla den, men det kan ju också hända att den är en del av ett totalt 

erbjudande som innebär att även om den inte är lönsam så måste man överväga om man ska 

höja priset eller om man ska avveckla. 

 

F: Det finns inga bestämda tidsintervall löpande? 

 

U: Nej vi har alltså produkter som vi tillverkar som är 30-40 år gamla fortfarande som vi 

tillverkar. Naturligtvis ser dom inte exakt lika dana ut som gjorde då men. Konstruktionen är 

så gammal så att. Att ha någon automatik i det här fungerar mera för snabbröliga produkter 

och då är det mera ICA där det inte finns en chans att hålla reda på alla distributionsartiklarna. 

Då måste du ha automatik i det hela annars finns ingen möjlighet för p-chefen att ha hand om 

detta. 
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F: Hur många produkter ligger i luften ungefär? 

 

U: Vi pratar om ungefär 3000 säljbara artiklar. 

 

F: Men då är det många små då? 

 

U: Ja. 

 

F: Hur många produkter försvinner per år och hur många kommer till? 

 

U: Det finns listor på det där men det här är väl specifikt för oss men man kan väl säga att det 

är en omsättning på 10% i den där kakan varje år. 

 

F: Om du får ge ett typexempel på en produkt som har avvecklats den senaste tiden 

 

U: Klassiskt då var det ju sådana här moduler som man kunde säga ja nu slutar vi att tillverka 

den burken och börjar tillverka en sån burk istället. Idag ser det annorlunda ut, idag är det 

mjukvaruversioner som är den stora avvecklingsmotorn. Man har ett antal mjukvaruversioner 

och det är ju version 1 och 2 och 2.12 etc Våra nya produkter blir mer och mer 

mjukvarubaserade och det blir den typen av avvecklingsbeslut som blir viktiga, när kan vi 

avveckla version 1, som lanserades –94 levererades fram till – 98 seriemässigt. Men det finns 

kunder som fortfarande vill köpa version 1.2 så nu är vi i någon slags marknadsfas efter 11 år. 

Och nu så går vi ut och säger det att nu så är det stopp då, nu kommer den inte gå att 

serietillverka och att den befinner sig i den fasen här mjukvarukonfigurationen då är en 

uppsättning användardokumentation mjukvaruverktyg för PC för att konfigurera dessa 

produkter och produkten i sig den kapslas bara in då och fryses. Vi vet hur den ser ut men vi 

gör inget med den. Den ska inte kosta några mer pengar. Så så ser det typiskt ut idag. 

Det är drivet av mjukvara. Det går inte att underhålla de här produkterna längre, för att vi 

använder andra programutvecklingssystem nu andra typer av komponenter, personal skiftats 

ut och har glömt bort hur man gjorde. 

 

F: Om du får ge ett typexempel på en produkt som har avvecklats den senaste tiden 

 

U: Klassiskt då var det ju sådana här moduler som man kunde säga ja nu slutar vi att tillverka 

den burken och börjar tillverka en sån burk istället. Idag ser det annorlunda ut, idag är det 

mjukvaruversioner som är den stora avvecklingsmotorn. Man har ett antal mjukvaruversioner 

och det är ju version 1 och 2 och 2.12 etc Våra nya produkter blir mer och mer 

mjukvarubaserade och det blir den typen av avvecklingsbeslut som blir viktiga, när kan vi 

avveckla version 1, som lanserades –94 levererades fram till – 98 seriemässigt. Men det finns 

kunder som fortfarande vill köpa version 1.2 så nu är vi i någon slags marknadsfas efter 11 år. 

Och nu så går vi ut och säger det att nu så är det stopp då, nu kommer den inte gå att 

serietillverka och att den befinner sig i den fasen här mjukvarukonfigurationen då är en 

uppsättning användardokumentation mjukvaruverktyg för PC för att konfigurera dessa 

produkter och produkten i sig den kapslas bara in då och fryses. Vi vet hur den ser ut men vi 

gör inget med den. Den ska inte kosta några mer pengar. Så så ser det typiskt ut idag. 

Det är drivet av mjukvara. Det går inte att underhålla de här produkterna längre, för att vi 

använder andra programutvecklingssystem nu andra typer av komponenter, personal skiftats 

ut och har glömt bort hur man gjorde. 
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F: Men det är också hårdvaruplattformarna bakom det här som styr? 

 

U: Jo det är klart det finns hårdvaruplattformar, men det är faktiskt mindre problem. Det är 

mycket enklare idag att hantera hårdvaruproblem 

 

F: Det går att ersätta komponenter? 

 

U: Ja. Hårdvaruutveckling är oftast modul baserade jag menar det är ju oftast enkla 

instickssystem så här med moduler med tydliga gränssnitt Mjukvara är inte sådan. Den är ofta 

totalintegrerat speciellt den som utvecklades på –80-90 talet. Den var då inte objektorienterad 

och så där utan. Men jag tror att det här med objektorientering det kommer inte vara någon 

lösning på det här med flera produkter. Det finns möjligtvis fördelar med testbarhet och 

återanvändning, men det är i sig inte enklare för 

att det är objektorienterat. Vi kan ju titta på Windows. 

 

F: Så finns det ju en del frågor i vår intervjuguide som är av enkätkaraktär Ett sätt är ju att 

spara dom till på slutet. Det handlar tex hur man kan dela upp i olika aktiviteter (kort 

förklaring av fråga 4, 5). Finns det något av detta som ni tittar på? 

 

U: Ja det är ju kostnader då. Underhållskostnaden är ju en komponent i det här och den består 

då av kostnaden för att underhålla produktionen och därtill kommer kostnader för att lösa 

kvalitetsproblem. Det kan vara sådan a som uppstår i huset att man ,wkhlkdh, men det kan 

även vara kundproblem och för professionella produkter brukar det innebära att man ställs 

inför ett val där man får erbjuda kunden 

ersättningsprodukter också måste man göra en underhålls release, som löser produktens 

problem. Det är ju då kostnader som ligger varje år då kan fördela. Vilken PM som följer ju 

det här i detalj. 

 

F: Försäljningsvolym då? 

 

U: Jo då alla produkter går ju igenom en sådan här life cycle och den typiska volymmässiga är 

ju en sådan här t-fördelad kurva. Volymen stiger snabbt och då klingar av mera långsamt. 

 

F: Tittar man på lönsamheten då, det blir konsekvensen om man tittar på försäljning och 

kostnader? 

 

U: Lönsamheten på enskilda i en produktfamilj blir mycket tyckande. En allokeringsfråga. 

 

F: Hur då menar du? 

 

U: Jo i den produktfamiljen så kan vi ju säga att någon produkt är olönsam. Men egentligen 

beror det väl på den allra största delen på hur man har fördelat kostnader. Typisk då för äldre 

produkter är att man ofta kommer ner till en person då, en trappstegseffekt. Ska du ha ett 

produktsortiment överhuvudtaget så kostar det en person. Eller tre, du klarar inte på mindre än 

tre, och därför så är en produkt olönsam så kanske du kan plocka bort den produkten eller 

överväga att ta bort hela 

produktsortimentet. 
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F: En produktfamiljsfråga menar du? Enskilda produkter stöttar varandra och förhindrar att 

man tar bort en del? 

 

U: Ja därför så är det ganska lätt att lura sig själv om vi börjar analysera det här på lägre nivå. 

Vi gör ganska stora aggregat. 

 

F: Det är inte så intressant att titta på enskilda produkter utan man tittar på produktgruppens 

lönsamhet? 

 

U: Man kan titta på den men man kan inte dra några slutsatser. 

 

F: Konsekvensen av att lägga ner kan få konsekvenser för de andra i gruppen? 

 

U: Ja 

 

F: Man kanske riskerar att stöta sig med någon kund? 

 

U: Jo Det har nog mer att göra med det diskreta beslutet då som jag sa att då är försäljning 

och konstruktion av produkten …. Marknadsföringsorganisationen med  och bestämmer hur 

man ska lösa kundproblemet. Hur man ska lösa kundservicen. Det blir ju helt olika i olika 

branscher, för mobiltelefoner spelar det ingen roll, för oss spelar det jättestor roll. Det är ju 

om det är B2B eller B2C , men även vilken typ av produkt det är. Är det en professionell 

produkt så då så tar man inte hänsyn till vad kunden har för användningsätt, så åker man ur 

businessen helt enkelt. Det är ju en del av professionalismen att förstå vilka behov kunden 

har. Gör man inte det så hjälper det inte om man har någon policy som säger att man ska göra 

på ett visst sätt. Att formalisera det här …. Ta en produkt som kunderna för femtio år sen 

tyckte kunderna det var helt rimligt att säga att vi skulle ha den här produkten i trettio år. 

Vissa kunder säger det fortfarande, men det är ju helt absurt. Det kommer ju aldrig hända. Så 

att Pchefens roll ingår också att förstå kunden till vad som är realiserbart. Återigen det 

kräver ett strategiskt tankesätt. Men en produktchef i våran organisation ska kunna hålla igång 

en volym på 100 miljoner på en person. Det är ganska mycket pengar. Då ska man ha en 

kompetent individ som kan. Vi har ganska höga marginaler, ibland50% bruttomarginal, men 

ICA som då kör kanske 10% marginal måste ha en omsättning på en miljard motsvarande. 

Det finns ju även andra om ni åker till Elktroskandia som håller på med distribution och det är 

även för dom, ska vi ha den här produkten i vårt sortiment eller inte, den typen av beslut. Dom 

måste vara automatiserade men för oss som är professionella och har professionella kunder 

och rätt begränsat produktsortiment så kan vi ha kompetensen istället för …..Överhuvudtaget 

en tendens inom industrin så satsar men mer på kompetens än byråkrati (not: formalisering). 

 

F: Konsekvensen av att lägga ner kan få konsekvenser för de andra i gruppen? 

 

U: Ja 

 

F: Man kanske riskerar att stöta sig med någon kund? 

 

U: Jo Det har nog mer att göra med det diskreta beslutet då som jag sa att då är försäljning 

och konstruktion av produkten …. Marknadsföringsorganisationen med och bestämmer hur 

man ska lösa kundproblemet. Hur man ska lösa kundservicen. Det blir ju helt olika i olika 

branscher, för mobiltelefoner spelar det ingen roll, för oss spelar det jättestor roll. Det är ju 
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om det är B2B eller B2C , men även vilken typ av produkt det är. Är det en professionell 

produkt så då så tar man inte hänsyn till vad kunden har för användningsätt, så åker man ur 

businessen helt enkelt. Det är ju en del av professionalismen att förstå vilka behov kunden 

har. Gör man inte det så hjälper det inte om man har någon policy som säger att man ska göra 

på ett visst sätt. Att formalisera det här …. Ta en produkt som kunderna för femtio år sen 

tyckte kunderna det var helt rimligt att säga att vi skulle ha den här produkten i trettio år. 

Vissa kunder säger det fortfarande, men det är ju helt absurt. Det kommer ju aldrig hända. Så 

att Pchefens roll ingår också att förstå kunden till vad som är realiserbart. Återigen det 

kräver ett strategiskt tankesätt. Men en produktchef i våran organisation ska kunna hålla igång 

en volym på 100 miljoner på en person. Det är ganska mycket pengar. Då ska man ha en 

kompetent individ som kan. Vi har ganska höga marginaler, ibland 50% bruttomarginal, men 

ICA som då kör kanske 10% marginal måste ha en omsättning på en miljard motsvarande. 

Det finns ju även andra om ni åker till Elktroskandia som håller på med distribution och det är 

även för dom, ska vi ha den 

här produkten i vårt sortiment eller inte, den typen av beslut. Dom måste vara automatiserade 

men för oss som är professionella och har professionella kunder och rätt begränsat 

produktsortiment så kan vi ha kompetensen istället för regler Överhuvudtaget en tendens 

inom industrin så satsar men mer på kompetens än byråkrati (not: formalisering). Notnot – 

formalisering är bara steg 1 – någon måste 

omsätta regler i beslut – byråkraten. 

 

F: just det här eftermarknadskravet som ni har måste ju försvåra produktnedläggning. Det är 

inte bara att lägga ned hur som helst. …. Kundernas framtida behov   

 

U: Kör man det där bra så kan man så att om det under senare delen av PLC så finns det ingen 

anledning till rabatter, utan då ska man varje år höja priset. Kunderna sitter i kläm då lite. Vi 

har att vinna på att dom byter till en ny produkt. Men dom har att vinna på att kortsiktigt på att 

köpa reservdelar till höga priser därför att dom kanske håller igång en helt stålverk med dom 

här gamla prylarna då. Så därför finns det ju då en gentlemens agreement att Priserna för 

eftermarknadsservice är högr än för serieleveranser. ABB är duktiga på det här. Mycket av 

varumärket är just det här. Vi tillhandahåller den här servicen över hela världen lång tid efter 

det att produkten har slutat tillverkas. Vi håller produkterna i liv längre än …. Små tillverkare 

Det försäljaren ser som problem är att sluta sälja eftermarknadsprodukter till höga marginaler. 

Då en leverans upphör kommer automatisk ett nytt leverantörsval – som ABB kan vinna eller 

förlora När man börjar fatta dom här besluten så då är man ute på ett lutande plan. En säker 

affär blir osäker. 

 

F: just det här eftermarknadskravet som ni har måste ju försvåra produktnedläggning. Det är 

inte bara att lägga ned hur som helst. …. Kundernas framtida behov  

 

U: Kör man det där bra så kan man så att om det under senare delen av PLC så finns det ingen 

anledning till rabatter, utan då ska man varje år höja priset. Kunderna sitter i kläm då lite. Vi 

har att vinna på att dom byter till en ny produkt. Men dom har att vinna på att kortsiktigt på att 

köpa reservdelar till höga priser därför att dom kanske håller igång en helt stålverk med dom 

här gamla prylarna då. Så därför finns det ju då en gentlemens agreement att …. ABB är 

duktiga på det här. Mycket av varumärket är just det här. Vi tillhandahåller den här servicen 

över hela världen lång tid efter det attprodukten har slutat tillverkas. Vi håller produkterna i 

liv längre än …. Det här ser 
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försäljarna som ett problem att inga ska fatta dessa beslut…????????? . När man börjar fatta 

dom här besluten så då är man ute på ett lutande plan. 

 

F: Då konkurrerar ni inte med priset längre? 

 

U: Nej. Det är inte en pris fråga. Det finns ju funktionella ersättare som är i en 

konkurrensutsatt bransch som måste stå emot billigare … där är det väl kanske lite annorlunda 

mot PC och så. Det finns ju ingen eftermarknad överhuvudtaget. Och ska du ha ett sådant här 

batteri (Ericsson mobil) så får du gå till Claes Olsson och köpa för en 4-500 spänn. Så dom 

tjänar grova pengar på sånt. Och då är det någon gammal tant då som inte vill lära sig en ny 

telefon. …. 

 

F: Fråga 6) vilka alternativ när en svag produkt har identifierats 

 

U: Reducera kostnader eller öka produktiviteten i tillverkningen är helt fel. Om produkten är 

svag så är det nästan kört. Då är det bättre att ersätta den med en ny produkt. Reducera 

kostnader, nja dom viktigaste besluten tar man ju innan produkten är utvecklad. 

Modifiera produkten .. Nej. 

Öka priset det är det normala sättet. Minska priset är helt fel. Det löser aldrig några problem. 

Man kommer bara i en klämma där man tjänar för lite pengar. Marknadsföringsaktiviteter för 

en svag produkt är helt kass, all MF visar ju det att det skall man göra när man har en bra 

produkt, då passa det. Har du en dålig produkt så hjälper det inte. Det ger inte alls samma 

effekt. Har du en bra produkt hjälper marknadsföring att snabbt ta marknadsandelar 

Bandvändning ….. 

 

U: Man kan tom minska försäljningsinsatserna på de här produkterna. Det förutsätter ju då att 

man har en ersättare. Enligt alla sådana här PLC policys bygger hela tiden på att det kommer 

nya produkter som ersätter. Sitter man i fälla där att man inte har någon ersättare man måste i 

en produktfamilj då kan man tvingas till de här åtgärderna (försäljningsinsatserna ??) nej – de 

alternativ ni hade på er lista – reducera kostnad, modifiera produkt, minska pris) Definitivt 

Marknadsundersökningar är helt fel väg. Det är liksom en efterkonstruktion det man 

möjligtvis kan göra det är ju djupintervjuer med kunder så att säga och försöka förstå vad dom 

tycker är fel med produkten, men att marknaden generellt Ändrats så att en produkt blir svag – 

mycket ovanligt.Därför jobbar vi när vi gör kundenkäter och kanalenkäter alltså till dom som 

säljer vidare våra produkter mot slutkund …användarenkäter med feedback direkt mot 

kunder. Byta distributionsstrategi … nej det är inte en produktfråga. Det är användarnas val 

av vilka dom vill köpa av, möjligtvis en kostnadsfråga Ompositionera produkten …Det är ett 

intressant tankesätt, men återigen om det är en svag produkt och den inte funkar för den 

ursprungliga tanken .. Hur stor chans är det att man ska hitta en ny tillämpning som man inte 

tänkte på ursprungligen? Man ska inte lägga ner mer energi på den. Ibland ramlar man över 

sådana här grejer men … tom riktigt svårt och göra ompositionering. Alltså där man har 

produkten och ser marknadsnyttan. Det är väldigt svårt att ompositionera … det hänger ihop 

också med att dom är ju inte positionerade i isolering utan dom är positionerade både jämfört 

med existerande produktfamiljer och med syskonprodukter. Ompositionering av produkter 

rycker sönder hela …. Familjer och hela erbjudandet. Outsourcing har egentligen inte med 

detta att göra för att det är mer en industrifråga. 

Ta det här med våra kretskort. Därför sålde vi ut kretskortstillverkningen då det har bildats en 

helt ny industri som heter ems som bara sysslar med legoproduktion utan icke egendesignade 

produkter. Den industrin består utav etablerade och konkurrenskraftiga och professionella. 
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Det finns ingen möjlighet för företag som ABB att konkurrera med den industrin. Det är 

ungefär som om ABB skulle börja producera sitt eget stål för att gjuta något, det blir helt 

vansinnigt. Det är en industriell fråga, inte 

en kostnadsfråga. Finns det en industri utanför som är mer kostnadseffektiv som integrerar det 

här produktionsmomentet … i vår egen värdekedja så då köper man utifrån. 

 

F: Då är dom helt säkra på att dom får göra den här produktionen då 

 

U: Ja det är ungefär som den här combiflextillverkningen som vi just sålde ut till AQgruppen. 

Dom har hela värdekedjan, från plastpressningen och spollindning till slutmontage och 

provning. Det har dom här i huset och vi kan aldrig skapa den återskapa den vertikala 

integrationen. Vi kan ta det här med plast pressning tex. Vi kan inte stå och köra två 

plastpressar där vi kanske inte använder maskinen till mer än 30%, när dom kan köra till 

100%. Det är ju en kapitalintensiv verksamhet där det liksom finns andra köpare. Industriell 

utveckling är det som gör det här men outsourcing. Det är många som förväxlar det här. Så 

här är det ju helt rätt. Det är en skillnad på outsourcing och flytt till låglöneländer. Det är två 

olika saker. Flytt till låglöneländer det är i sig kan vara väldigt många olika anledningar till att 

man gör det. Den allra vanligaste som ABB har tillämpat sedan 1920 kallt det är ju att flytta 

dit 

kunderna finns. Tittar man på ekonomisk utveckling idag så ser man att den största 

investeringarna … klimatet finns ju i låglöneländerna. Det är där det finns hög tillväxt. 

 

F: lhgflkhd baltländerna lagflah 

 

U: Ja det är ju en ny dimension att de här låglöneländerna kan ju ligga nära oss och att det inte 

finns några tullhinder och så där. Det är ju bara perfekt. Det skall man utnytja hänsynslöst. 

Titta på hur Japanerna gör. Dom har flyttat all sin arbetsintensiva produktion till Kina. Först 

Korea Taiwan, sen Kina. Därför blir dom livrädda när Kinesrerna börjar morra lite grann. 

Dom lägger sig platt direkt. Därför det finns inte en chans ju för att dom har ju lagt mycket av 

sin tillverkningskapacitet i Kina. Så att det här löser inte produkthantering det är inte ett 

produkthanteringsproblem det här, med flytt till låglöneländer. Är det så att produkten är 

konkurrentutsatt så skall man naturligtvis ändå försöka hålla den lägsta kostnaden oavsett om 

produkten är lönsam eller inte. Det är tom så att en lönsam produkt som har hög volym är 

enklare att outsourca eller flytta till ett låglöneland. En produkt som är i en avvecklingsfas är 

svår att flytta till ett låglöneland. Därför har vi lagt vår Combiflexproduktion varit totalt 

ointressant för oss att flytta till ett låglöneland. Kostnaden för att göra den flytten är 

högre än ….. 

F: AQ har tagit över hela produktionen i era lokaler? 

 

U: Ja. Men vi är fortfarande produktägare. Sälja och eftermarknad. Vi har p-chefen 

hos oss osv. 

 

S 32 F: Hur kändes det att sälja iväg en sån gammal trotjänare som Combflex då? 

 

U: Nej men AQ är ju ett företag som bildades av före detta anställda här hos oss, så det är väl 

ganska fantastiskt att vi har lyckats skapa en verksamhet som är dubbelt så stor som våran 

egen bara genom att skapa industriell dynamik. Det hade aldrig ABB lyckats göra själv. Det 

var ju helt ….. alla inblandade. Kunderna blir mer nöjda, vi blir lönsammare, anställda har fått 

följa med och bidragit till att Västerås fått ett miljard företag. Win-Win. 
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S 33 F: När började ni lägga ut på AQ gruppen? 

 

U: -92 

 

F: Socklar fört eller? 

 

U: Plastpressning. 

 

R 34 F: Men det har inget med själva produkten eller produktavvecklingen? 

 

U: Nej däremot kan man ju säga det att har man ett givet produktsortiment med egen 

produktion så är det lättare att ligga kvar med alldeles för lång svans. Hur bra ABC 

kalkylering man än har tex så fångar man inte alla dom här kostnaderna. Utan det är lätt att bli 

liggande med alldeles för höga kostnader för att underhålla ett produkt sortiment. Vi gjorde ju 

en kampanj som vi startade –99. I något som kallades för NBP, Norwegian Blue Project. Vet 

du vad N-blue är? Det kommer från en Monty Pyton sketch med en Norwegian blue parrot. 

Han har köpt en papegoja som är död. Den 

måste vara riktigt död. Ni måste döda produkten… Norwegian blue. Den måste vara riktigt 

riktigt död …så att den inte ligger kvar i produktion. Så vi körde en … där vi avvecklade 

produkter mycket intensivt. Det berodde kanske på att vi hade försummat att göra det 

ordentligt …. En produktupprensning av olika skäl. Så då kan man köra då, vill man göra det 

här som en kampanj så det är ganska vettigt. Det tog några år, det är mycket jobb men är man 

beredd att lägga ner pengar på det så får man en enorm utveckling efter det. Vi ökade 

lönsamheten och minskade produktionen med så 

mycket så att när vi gick över till AQ så var det med ett mycket begränsat produkt sortiment. 

Det är ju också så här att har man lönsamhetsproblem så är det bättre att avveckla produkterna 

först och sen göra andra åtgärder för att höja lönsamheten, än att försöka göra tvärtom. För det 

som händer då det är att du sitter kvar med komplexiteten för att hålla igång det här 

produktsortimentet. 

 

F: Generellt så avvecklar företag för sent kanske? 

 

U: Ja. Sen finns det ju en paradox i det här. Det kostar ju faktiskt pengar att avveckla en 

produkt också. Från dag ett så tjänar du ju inget på att göra det här. (Sunk Cost) 

 

F: Generellt så avvecklar företag för sent kanske? 

 

U: Ja. Sen finns det ju en paradox i det här. Det kostar ju faktiskt pengar att avveckla en 

produkt också. Från dag ett så tjänar du ju inget på att göra det här. (Sunk Cost) 

 

F: Det kan ju också vara så att prestige styr antigen genom nedlagda pengar eller personliga 

bindningar? 

 

U: Det är sunk cost och är irrelevant ur företagsekonomiskt perspektiv. 

F: Vi ville bara kolla om du var med… 

 

U: <skratt> Jo men det är kanske så att man har en produkt som man varit med att 

utveckla så … 
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F: Det finns inga sådana effekter med fastlåsningar av sunk cost karaktär menar du? 

 

U: Det är med en bra lönsamhetsuppföljning på produkt nivå, då man tittar på det här inte på 

ett mekaniskt synsätt tex någon controller som sitter och tittar på detaljer, utan det är någon 

som affärsmässigt som driver det här, en produktfamilj tex driver det här över en längre tid så 

då så då var inte det ett problem. Utan dom här problemen uppstår när en verksamhetsledning 

som bara tittar på kostnader här och här utan att ha insikt Ta ett exempel, jag har. 

Försäljningsavdelningen vill ju ha ett jättestort produktsortiment. Då kan du ju sälja allt som 

kunden vill ha och du behöver aldrig säga åt dom att vi vill inte sälja den här till dig längre. 

Du behöver inte heller höja priset på den i slutet av PLC och kunden blir jätte glad för han kan 

köpa en reservdel som räddar miljoner åt honom för ingenting nästan. 

Försäljningsavdelningen kommer aldrig komma till dig och säga att avveckla. 

Tillverkningsavdelningen dag ett, börjar man avveckla produkter ja då får ju du övertalighet, 

speciellt på tjänstemannasidan för det är ju ofta tjänstemän som sitter och har hantering av 

sortimentet genom att du har försörjning och så där så dom har större intresse av att det finns 

fler varianter och fler 

produkter. Så det finns massor med konstiga orsaker till inlåsningseffekter i organisationer, 

och det enda sättet att slå ihjäl det här det är att följa upp produktlönsamheten i var och en av 

produktfamiljerna totalt sätt och sedan vara stenhård med resten. Har man för höga 

underhållskostnader så blir det problem, så är det bara. 

Ja vi kanske måste jaga vidare. 

 

F: Det finns inga sådana effekter med fastlåsningar av sunk cost karaktär menar du? 

 

U: Det är med en bra lönsamhetsuppföljning på produkt nivå, då man tittar på det här inte på 

ett mekaniskt synsätt tex någon controller som sitter och tittar på detaljer, utan det är någon 

som affärsmässigt som driver det här, en produktfamilj tex driver det här över en längre tid så 

då så då var inte det ett problem. Utan dom här problemen uppstår när en verksamhetsledning 

som bara tittar på kostnader här och här utan att ….. Ta ett exempel, jag har. 

Försäljningsavdelningen vill ju ha ett jättestort produktsortiment. Då kan du ju sälja allt som 

kunden vill ha och du behöver aldrig säga åt dom att vi vill inte sälja den här till dig längre. 

Du behöver inte heller höja priset på den i slutet av PLC och kunden blir jätte glad för han kan 

köpa en reservdel som räddar miljoner åt honom för ingenting nästan. 

Försäljningsavdelningen kommer aldrig komma till dig och säga att avveckla. 

Tillverkningsavdelningen dag ett, börjar man avveckla produkter ja då får ju du övertalighet, 

speciellt på tjänstemannasidan för det är ju ofta tjänstemän som sitter och har .. genom att du 

har försörjning och så där så dom har större … av att det finns fler varianter och fler 

produkter. Så det finns massor med konstiga orsaker till inlåsningseffekter i organisationer, 

och det enda sättet att slå ihjäl det här det är att följa upp produktlönsamheten i var och en av 

produktfamiljerna totalt sätt och sedan vara stenhård med resten. Har man för höga 

underhållskostnader så blir det problem, så är det bara. 

Ja vi kanske måste jaga vidare. 

 

F: En sak jag tänkte på, vitaliseringsförsök då, jag tänkte på Combiflex? 

 

U: Ja det har vi gjort på Combiflex. Det kan man ju göra. Titta på biltillverkarna dom gör ju 

ofta en vitalisering mellan två … efter några år när en modell har blivit introducerad så gör 

man en ansiktslyftning på den.  
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F: Classic då? 

 

U: Nej classic brukar vara i slutfasen som man kallar den classic. Sen ett ansiktslyft är nog 

mer så här att man byter några komponenter, ändrar några grejor i produktionen tex vid 

kvalitetsproblem eller den där var för dyr att tillverka och så där. Man studsar lite på ordet. 

Det är väl en vitalisering och det där kan man ju göra när som, det har inget att göra med 

produktsortimentet utan det är bara en rationaliseringsfråga. Kundvärde, mer kundvärde eller 

sänka produktens tillverkningskostnad. 

 

F: Combiflex vitaliserades i slutet på –80 talet? Är det något ni återkommer till? 

 

U: Mjukvarubaserade produkter så har det här övergått till en mer versionshantering. I och 

med att produkten får mer och mer systemegenskaper så närmar vi oss mer en ren 

mjukvaruprodukt, alltså där det viktigaste är att den är kompatibel med sig själv. Om den är 

kompatibel med förra versionen eller kommande versionen det är oftast väldigt svårt att 

åstadkomma. 

 

F: Ja det är klart det dyker upp en del nya fenomen… Sen har vi en del enkät frågor. Ska vi .. 

Vissa frågor tuggar om samma sak. Man kan använda olika strategier när man lägger ned en 

produkt direkt eller tar man det successivt. Hur ser du på det  

 

U: Ja vi har ju Successiva steget med Logistic Center då som eftermarknads … Och där 

jobbar vi då med bla vissa gamla produkter som har tillverkats här som tillverkas i Indien 

istället. Därför dels finns det en marknad för den dels har vi lyckats bygga upp kompetensen 

för att tillverka dom där i slutfas. Och visst kan man göra de här stegvisa stegen det är bara 

det att om man inte förändrar tillverkningsformat eller underhållsformat radikalt så får man 

inga kostnadssänkningar. Så det är ingen slump  att vi har Logistic Center. Går produkten 

över till dom så är det jättelätt att höja priset. Det blir helt annorlunda för att dom har grejorna 

på lagret och kan leverera på 24 timmar sådana grejor som inte vi har. Och de där kan man 

börja dra igång innan produkten har avvecklats så att man börjar fasa in kunden i den 

situationen. Det här att springa och spola ned grejorna på toaletten i en sådan här bransch det 

går inte. Med pluggkompatibla ersättare då kan man göra det. Men har man levererat till 

kärnkraftindustrin en produkt så får man inte göra några ändringar i den utan att detta 

godkänns av kunden. Mmmm….. 

 

F: Sen är det lite frågor om internredovisningssystemet men det har vi redan berört lite. 

Kgfkgkg, Årsredovisningsfrågor om försäljning volym Vi har ju årsredovisningen. 

 

U: Vi säljer för ungefär en halv miljard om året från den här kanten. Globalt kanske det 

dubbla till kund, men det är lite svårt att räkna ut … Nettovinst ja man kan väl säga att vi 

tillhör den mer lönsammare och vi ligger någon stans i spannet mellan 10-15%. Närmare än 

så vill jag inte precisera. 

 

F: Nä det är ok bara så vi har något slags hum om var någonstans. Hur har den här 

försäljningen förrändrats över tiden senaste fem åren? 

 

U: Nä den har inte förändrats egentligen. 
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F: Sen har vi en del frågor om balansräkningen, men jag vet inte om det är så mycket att ta 

upp 

 

U: Det här är ju inte kapitalintensiv verksamhet utan det kapital vi binder är ju väldigt mycket 

forskning och utveckling. Ett hundratal utvecklingsingenjörer som …  

 

F: Ni är kanske mer en resultatenhet och … så mycket om rena balansräkningsfrågor? 

 

U: Mest bara personallöneskulder då kanske. Eftersom vi inte har tillverkningen längre så har 

vi inge varuförlag heller. Så att ja personallöneskulder och kundfordringar det är det som är 

balansräkningen , sen är det ganska ointressant. För projektlevererande bolag så finns det ofta 

projekt lönsamhetsberäkningar som kan hamna i balansräkningen, men det kan ju variera 

våldsamt olika år, så det finns inte någon börsanalytiker som klarar av att analysera något 

sådant. Dom här frågorna kanske mer är till för att kalibrera och se om det finns något 

samband mellan olika 

 

F: lghvlkhsd omsättning och vinsten dp? Bara så man har något hum om vad det här handlar 

om. 

 

U: Jag hoppas att det räcker nu för jag måste gå vidare till nästa möte. 

 

F: Ja vi kanske kan komplettera med någon fråga om vi behöver vi mail ??? 

 

4. Nedan finns fem produktaktiviteter. Kan ni fördela 100 poäng mellan aktiviteterna. 

Ju fler poäng desto viktigare är aktiviteten för företaget. 

 

1) Planering för ny produkt __55______ 

2) Ompositionering av produkter (utveckla nya användningsområden för gamla produkter) 

__5______ 

3) Bibehålla/underhålla den nuvarande produktens standard__10_____ 

4) Modifiera eller förnya nuvarande produkter __20_____ 

5) Lägga ner produkter från produktlinjen ___10_____ 

 

6. När en svag produkt har identifierats, vilken eller vilka av följande strategiska 

alternativ används i normalfallet: 

 

1) Reducera kostnader eller öka produktiviteten i tillverkningen Ja 

2) Modifiera produkten. Ja 

3) Öka priset Ja 

4) Minska priset Nej 

5) Ökade marknadsföringsaktiviteter Nej 

6) Minska marknadsföringsaktiviteter Nej 

7) Öka försäljningsinsatserna Nej 

8) Minska försäljningsinsatserna Nej 

9) Göra fler marknadsundersökningar Ja (Om ej ersättare finns) 

10) Byta distributionsstrategi Nej 

11) Ompositionera produkten, dvs. utveckla nya användningsområden 

för gamla produkter Nej (Mer av slump) 

12) Outsourcing Nej 
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13) Flytt till låglöneländer Nej 

 

Hur utvärderas dessa strategier?  

- Analys av produktens roll i sortiment, Livscykel, COPQ, Underhållskostnad, 

 

? 

- Alternativ som inte används är sådana som inte ger direkt resultat på 

 en specifik produkt B2B 

 

Finns det någon slags data som inte är tillgänglig idag som ni skulle finna 

användbar för att ta ett nedläggningsbeslut?  

- Nej 

 

7. Används en generell modell eller princip för att kategorisera produkter utifrån 

lönsamhet, marknadsandel och tillväxtpotential? (Bostonmatrisen) 

 

- Vi har produktchefer som utvärderar alternativen kontinuerligt. 

Resursfördelningen bestäms med investeringskalkyler och kortsiktigt med 

underhållsåtgärder för att förbättra produktegenskper såsom kvalité, kostnad 

eller kundvärde. Det finns inget ”tak” för investeringen. Avveckling skall ske vid 

den tidpunkt då nuvärdet av att hålla produkten vid liv är lika med nuvärdet av 

avvecklingskostnad inklusive effekter på andra produkter (kannibalisering, 

komplement) 

 

8. Övervägdes effekterna/konsekvenserna av följande variabler i beslutsprocessen 

när ni lade ner en av era produkter? 

Variabler Ja Nej Vet ej 

1 Patent- och varumärkesposition  Ja 

2 Marknadsledande Nej  

3 Marknadsandel Nej 

4 Marknadsföring: åtagande/löften Ja 

5 Distributionsfaktorer Nej 

6 Kundlojalitet Ja 

7 Tillverkningseffektivitet Ja 

8 Anställda Ja 

9 Leverantörer Nej 

 

Övervägde ni andra kostnader som påverkade analysen vid produktnedläggningsbeslut? 

Kostnad Ja Nej Vet ej 

1 Avgångsvederlag Nej 

2 Semesterersättning Nej 

3 Pensionskostnader Nej 

4 Uppsägning eller överföring av 

leasingkontrakt och andra 

åtaganden. Nej 

 

Var något fackförbund på något sätt involverat i beslutsprocessen? Om ja, på vilket sätt? 

-  Nej 
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Tog ni hänsyn till frigjort kapital (som genereras när kapital och anläggningstillgångar 

frigörs) i samband med ett avvecklande? Varför eller varför inte?  

- Ja men liten effekt om inte hela familjer avvecklas 

 

Övervägde ni hur andra produkters försäljning kunde påverkas efter en produktnedläggning? 

Om ja, på vilket sätt? Hur kom ni fram till detta beslut? Vem kom fram till detta?  

- Ja – ersättare och eftermarknadserbjudande tas alltid fram vid avveckling 

 

Undersöktes kostnaden för andra alternativ i nedläggningsprocessen? 

- Nej  

 

Undersöktes andra sätt att utnyttja företagets resurser?  

- Nej 

 

Om en produkt beslutas att läggas ner, hur omfördelas indirekta kostnader och samkostnader 

på de återstående produkterna? 

- Omklakylkering görs regelbundet med ABC-stuk. Kalkyldiffar och 

under/överabsorbtion analyseras aggregerat dvs ej efterkalkyl per artikel 

 

 

Gjordes det försök på att hitta en lämplig köpare till produkten somskulle läggas ned? Om ja, 

beskriv vilka steg som togs?  

- Ibland (Tillverkning fortsatte i Indien t.ex.) 

 

Informerades kunderna i god tid innan beslut om nedläggning? Om ja, i så fall på vilket sätt?  

- Ja – Ett års förvarning om stopp. Därefter ett halvår i malpåse. Utskrotning av 

fixturer och förråd långsam 

 

Informerades distributörer och mellanhänder i förväg om nedläggningen? På vilket sätt?  

- Vi säljer med egna säljare. Meddelas pss. som kunder 

 

På vilket sätt beaktades problematiken vad avser ersättningskomponenter och reservdelar för 

den nedlagda produkten? Beskriv tillvägagångssättet i detalj?  

- Eftermarknadserbjudande (reservdelar, reparationer, support) utvecklas som 

del av avveckling 

 

Kommer företaget att marknadsföra en ersättningsprodukt?  

- Ja 

 

Orsak  Inte viktig   Mycket viktig 

1 Försäljningsvolym  1   2  3  4  5v 

2 Lönsamhet (hur mäts lönsamhet?)  1  2  3  4  5v 

3 (Avkastningsgrad (ROI))  1v  2  3  4  5 

4 Marknadsandel  1v  2  3  4  5 

5 Tekniska fel/problem  1v  2  3  4  5 

6 Bristande  

säkerhet/myndighetsingripande  1v  2  3  4  5 

7 Konkurrenskraft  1   2 3  4v 5 

8 Andra orsaker: 1   2  3  4v  5 
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Intervju med Stefan Kjellnäs, ABB Cewe-Control den 10 maj 2005 kl 0800-0915 

Cewe-Control är en affärsenhet inom Automation Products som ingår i division ABB 

Automation Technologies 

 

”För snack”: 

Huvudprodukterna är tryckknappar, kontaktorer och mjukstartare. I nyköping har vi ett 

ytterligare antal produkter exempelvis anslutningsdon, elmätare och säkerhetsbrytare. Totalt 

har enheten drygt en omsättning på 1 miljard. Och det har gått bra i många år, hoppas på att 

det fortsätter. Vilket underlättar för hela verksamheten. Upplevde ni någon nedgång i 

samband med byggbranschens nedgång under 90talet? Under 91 och 92 drabbades vi av en 

lågkonjunktur, tvingades till uppsägningar av anställda. Efter har det vi inte upplevt någon 

nedgång. Vi har haft tur att hitta nisch applikationer för våra produkter, där en av de viktigaste 

är inom vindkraften. Detta genom att bygga in kontaktorerna i vindkraftverket, vi tror att vi är 

världsledande inom området och det är tackvare de danska tillverkarna, 3 st tidigare vestab 

megnikon (gått samman) o bonus (uppköpta av siemens). Kundbasen har växt, för 10 år sedan 

bara dannmark, nu växt till spanien och usa, men har inte så bra fäste i tyskland, jobbar 

dessutom på att komma in på asienmarknaden genom nuvarande kunder. Här följde en kort 

presentation av ämnet (från oss)… ca 3.15min in i intervjun… 

 

1. tid ca 5.45 

Ja det gör det, vi har en produktstrategi. Vi kallar det för affärsplan och produktstrategi, denna 

tas fram varje år, där det diskuteras vad som ska hända med produkten. I strategin ingår det 

utvecklingsplaner för produkten, men även avvecklingsplaner för de delar som ska tas bort. 

För exempelvis kontaktorerna, vilket är ett brett produktprogram (olika typer av kontaktorer), 

där vissa delar vidare utvecklas och vissa tas bort genom utfasning. Vilket kommer in i 

produktstrategin.. långa led inom tillverkningsindustrin från man utvecklar produkter till att 

sälja den osv. hur ser det ut? Exempel från kontaktorerna, dessa intro ca vart 10-15år ny 

generation kommer efter ca 8:e år… lika för tryckknappar.. försöker bygga om de gamla 

automaterna, då måste en deadline sättas… där svänger det snabbare än kontaktorerna, ändå 

relativt långperiod.. måste även hålla med reservdelar, förhandla med återförsälj o kunder hur 

vi ska sköta detta. Vad är det för orsaker som ligger bakom tryckknappsbiten vad är det för 

produktionsorsaker ??? låt oss säga så här vi måste alltid ha en konkurrenskraftigprodukt så vi 

tittar på marknaden (konkurrenterna) hur den ser ut… få ned kostnader och öka funktionalitet 

… hela tiden hela tiden… minska dimensionen bättre material smartare lösningar, dessa 

drivfaktorer är de styr om en ändring ska till… ett aktuellt ex vad våra nödstoppsknappar som 

vi uppfattades som förstora dessa gjordes mindre vilket slutade med att hela serien 

tryckknappar tvingades göras om, detta pga monteringsaspekter som påverkade alla 

tryckknappar i produktserien, denna process tog ca 3år, till en början fick nödstoppen leva sitt 

eget liv, men nu är det ett komplett system där allt passar 

 

2. tid ca 11.10 

Vi har instruktioner som föreskriver hur vi ska avveckla en produkt dessa är ganska stringenta 

och restriktiva metoder för allt det hära som behöver kartläggas… för att fasa ut en produkt så 

är det en hel som måste kartläggas… vi måste ta reda på vad anser marknaden om hur lång 

reservdelshållning måste vi ha, vad har abb gjort för att utvecklas för sina kunder i den här 

analysen kan vi få abb service att sköta hela reservdelshållningen av den här produkten som 

vi fasar ut, samt vilka krav abb service har på oss då… så det är många steg som måste 
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kartläggas för att kunna avveckla en produkt… 

abb service = jobbar med service och underhåll hos abb kunder… vi jobbar främst att sälja 

nya produkter för nyinstallationer… men på en ”levande” produkt är det inga problem, om 

abb service kommer ut och upptäcker att de måste ersätta en produkt så köper de den från oss, 

men om det är en nedlagd produkt då måste det klarläggas mellan oss och abb service hur det 

ska lösas, det kan röra sig om hur den gamla produkten (som inte är levande längre, kan röra 

sig om många år) ska kunna leva kvar eller hur en ny lösning ska kunna se ut… det är den här 

typen av kunder som klagar på att vi håller på med utveckling av nya produkter… då måste vi 

hjälpa service genom att antingen finns den gamla produkten kvar eller så har vi ett 

ombyggnads program som möjliggör att man kan byta ut den gamla produkten till en nya, det 

sådan saker vi måste arbeta med då en gammal produkt avvecklas. Vi jobbar även med 

logistic centers, som vi förhandlar med, de gör vi som så att de tar över produkterna vid ett 

visst skede och då är produkten en reservdel och då säljer inte Control den längre utan det är 

logistic center som säljer den som en reservdel… vi (control) säljer till ett marknadspris, 

logistic center kan sälja samma produkt till ett högre pris, detta då den är en reservdel (pga 

högre omkostnader för att kunna tillhandahålla den).. detta känner kunderna till, vilket är ett 

skäl till att kunderna inte gillar att det kommer nya produkter (generations skifte ibland 

produkterna)… platsen där användningen av controls produkter har längre livslängd än 

controlsprodukter, detta uppfattas som ett problem då generationsskifte av produkterna har 

skett… 

 

vilka personer är inblandade… produktchefen som styr detta…måste förankras hos säljarna i 

sverige och i alla större exportländerna… detta görs genom export organisationen som ”finns i 

huset”, dvs hela marknadssidan… produktionssidan som man måste gå igenom och klarläggas 

att nu tänker vi lägga ned den här produkten och det medför konsekvenser för produktionen, 

ex för människor och material… vi måste gå igenom det med vår strategiska inköp som sitter 

och skriver avtal med våra leverantörer… måste klargöra att den kommer vi lägga ned alltså 

måste ni ändra era avtal… kan inte kräva av lev att ha si och så mycket material på hyllan, då 

vi betala dubbelt då vi avvecklar … det är väldigt många instanser i företaget som berörs då vi 

avvecklar produkter… produktchefen ska driva frågan angående nedläggning, detta då det är 

ledningsgruppen som finns här i huset och där har senior vice president det yttersta ansvaret 

för verksamheten och han tar beslut för produkter beroende på vilken nivå det rör sig om 

(stora beslut)… enkla beslut produktchefen… för större avveckling måste det alltid upp till 

högsta ledningen … det är därför vi lägger de här strategiska planerna som vi presenterar och 

går igenom för att förenkla dessa beslut och möjliggöra de… sen är de så att så fort det berör 

marknaden så ska man vara försiktig, även de enklaste besluten kan medföra riktigt stora 

problem… kunden reagerar snabbt och kraftigt, ringer o skäller… det gäller att ha ett 

professionellt agerande mot kunderna.. det gäller att ha framförhållning, information och 

tekniska lösningar… det gäller att kunna lösa de minsta detaljerna för de största kunderna 

(inte kul att få kundens koncernledning på sig)… produkterna utvärderas varje år… svårt att 

säga hur många produkter som läggs ned, pga oklar definition om vad en produkt är, t ex ett 

vred på en tryckknapp byts ut så har ju den produkten lagts ned… därmed blir det svårt att 

hålla koll på hur många produkter som läggs ned utan fokus på de stora förändringarna bland 

produkterna, dvs generationsbyte av t ex kontaktorer är mer av intresse… 1988 bildades abb, 

asea hade tidigare ett nästan komplett sortiment av lågspänningsapparater… sedan slogs asea 

samman med strömbergs och de hade också ett nästan komplett sortiment… sedan skedde 

sammanslagning BrownBoweri som också hade ett nästan komplett sortiment… därmed hade 

abb 3st sortiment… då konstaterades det att så här kan man inte ha det… därmed vart vi 

tvungna att strukturera, därmed gjordes en strukturering av sortimentet vilket ledde till att en 
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stor mängd av produkterna avvecklades, som någon annan tog över.. denna process var svår 

och smärtsam… 

den här processen fortsätter ännu idag, men i mycket mindre skala där vi funderar på om vi 

ska behålla den här produkten eller inte… ska vi lägga den på ett annat ställe… för mig finns 

det flera olika saker man gör – en sak är att avveckla en generation och ersätta med en ny … 

att avveckla en produkt och inte ersätta med en ny är en helt annan sak, vilket medför en helt 

annan strategi.. så vi har exemplen på väldigt olika typer av avvecklingar under de här åren… 

har gått från att ha ca 40st till att ha ca 5st produktgrupper… att ta bort en av dessa 5 

nuvarande är ett mycket större beslut än vad det var att ta bort en av de 40… eftersom vi hela 

tiden produktutvecklar har vi hela tiden produkter som behöver avvecklas… varje gång det 

kommer något nytt så måste vi fundera på vad gör vi med det gamla sortimentet… 

produktersättningar ses som produktavvecklingar… vi ser mer produkter som serier.. där nya 

serier ersätter gamla… 

control testade att flytta tillverkningen av ”gamla” kontaktorer till indien (mitten av 90talet), 

men det vart inte lyckat, detta har medför en strategi förändring, numera flyttas inte 

tillverkningen till asien, skälet till detta är att de i asien vill ha de ha moderna produkter… abb 

trodde att de skulle kunna tjäna mer pengar på att sälja kontaktorerna i indien, så de skulle 

kunna leva lite längre, men de var endast intresserade av att tillverka de för att kunna sälja de 

till övriga världen, så var det även i kina, så den strategin har vi blivit tvungna att överge helt 

och hållet, den var kanske framgångsrik under 80talet men inte nu… tillhandahållandet av 

gamla produkter ska inte ske i konkurrens med nya produkter, men detta är en balans gång 

som vi försöker hitta… vill helst hela logistiken med de gamla produkterna genom att få ut de 

”från huset”, rätt komplicerat sammankopplat med stor risk.. flytt har även gått till öststater… 

har inga större succéer att flytta produkter externt, men internt är det problem… har även gått 

till andra tillverkare, erbjudit de att bli licenstillverkare av abb produkter, men då får det inte 

vara en produkt som vi säljer idag… genererar licenspengar… 

 

6. 

Alla punkter sitter produktcheferna och överväger.. vi har en kontinuerlig flytt av underlev till 

låglöneländer, dvs strategiska inköparna måste ha hjälp att kunna hitta inköps ställen som är 

billigare… 

Hans telefon ringde ….. 

En produkt i en produktfamilj kan vara ett ”rötägg”… hela produktfamilj kan vara ett 

”rötägg” 

Kontinuerligt arbete med att kostnadsreduceringsprogram ……… vi lyckas alltid i de 

projekten… innan ett sånt här program körs igång görs en utvärdering, ska vi göra en större 

investering i att modifiera produkten, vilket har med vårat utvecklingsprogram, dvs så här här 

ska vi utveckla produkterna i framtiden, där lägger man in kostnadsjakten och förändringen 

eller så kör man 2 projekt med ett som bara har kostnadsjakt och ett med bara förändringen, 

vilket kommer in i produktstrategin.. öka priset sker sällan, sänka priset snarare alternativet… 

sker genom att göra en produkt till en nischprodukt och då kan vi ändra priset… vi spelar 

naturligtvis med priset, dvs det är ett ”verktyg”… vi måste bestämma oss vilka mål - vilka 

marknader ska vi in på - hur ska vi hantera de på marknaden.. grundprincipen är 

marknadsanpassade priser.. marknadsföringsaktiviteter ingår i affärsplanen, där ingår vad och 

hur vi öka marknadsandel…komma ut till säljkåren (inte abbs)… där våra produkter sälj säljs 

andra tillverkares produkter så vi måste förmå säljarna att sälja våra produkter och inte de 

andras… gäller att charma de eller se till att ha bäst produkt, servicegrad etc. spelar med 

marknadsaktiviteterna men det är produktchefen som avgör om det är vettigt och om det går 

ihop… öka försäljningsinsatserna – önskemål om att ha en säljare som bara säljer deras 
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produkter, men det är en kostnadsfråga (lön, vilket kan kanske betalas hälften) det måste dock 

gå ihop… minska försäljningsinsatserna – ibland går vi ur länder där produkterna inte säljer 

pga för låga priser så det är ingen mening med det.. marknadsundersökningar sker endast i 

samband med då nya produkter ska utvecklas… distributionsstrategi – pratar mer än vi 

handlar, men vi är rätt låsta av abbs egna distributionsstrategi … men vi har produkter som 

går andra vägar… ompositionera produkten – det pratar vi mycket om i vår affärsstrategier… 

vi är stolta över att vi är ledande inom kontaktorer för vindkraft, vilka andra applikationer 

skulle vi också kunna bli ledande inom, vilka anpassningar ska vi då göra för anpassningar på 

vår produkt, då letar vi efter vilken den önskade funktionalitet vill kunderna ha… outsourcing 

och flytt till låglöneländer – utvärderas hela tiden, hur balansera vi det här, hur kan vi fortsätta 

ha verksamhet här i Västerås och fortfarande vara säkra på att vi är konkurrenskraftiga… 95% 

som tillverkas här exporteras, största landet är kina…….. har egen plast tillverkning, men har 

haft funderingar på att avveckla/flytta den, men till vilken kostnad??, liten personalkostnad i 

dagsläget, maskinerna går 24 om dygnet, alternativet att flytta tillverkningen anses spara på 

personalkostnaden men maskinen skulle kosta lika mycket i där som här, så besparingen 

skulle bli ganska liten, men risken med logistiken skulle öka väldigt kraftigt… finns det i 

huset så det ”jätte bra”… olika strategier för olika produkter för olika situationer… i dagsläget 

för tryckknappar så utvecklas de här och i Kina, där idéer bollas fram och tillbaka för hur de 

ska utvecklas bäst… 

Önskvärda data – kristall kula… alla beslut om produkter har en stor osäkerhet, det handlar ju 

om framtiden vilken är/kan vara svår spådd… vad händer om priserna sjunker 30%, överlever 

vi då… kommer priserna göra det, är det sannolikt att de gör det … hur kommer våra 

konkurrenter hantera detta, så det finns väldigt mycket information som är önskvärd… hur 
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kommer kundernas beteende förändra sitt beteende… vill fortfarande ha samma funktionalitet 

i framtiden (mer/mindre) eller helt andra typer av produkter för samma funktion – 

tryckknappar med andra funktioner…. Informationen som saknas är inte greppbart, så vi 

saknar en hel del… men vi jobbar hela tiden med att försöka att säkerställa vital information, 

genom att ut och fråga kunderna – vad är det som ligger i tiden? – dialog och titta på andra 

branscher… 

 

7. tid 40.48 

Har inte bestämt sig för en bestämd modell, vilket beror på att varje beslut anses vara så 

jobbigt, beror även på individen som gör bedömningen, därrmed kan olika modeller komma 

kunna användas, dvs produktchefen styr detta helt o hållet… sker även diskussion mellan 

utvecklingsavdel o produktionsavdelningen.. 

Produktlivscyckeln – händer att produkter läggs ned i ett tidigt stadium… om en ny produkt 

kommer ut på marknaden och du upptäcker att priserna har förändrats, dvs man tror att man 

befinner sig i ett fel stadium – introduktions o inte tillväxt - den är för dyr, något måste alltså 

göras… vi har exempel på där priset måste höjas på den nya produkten, säljkåren vart 

fruktansvärt besvikna och då har vi fått samtidigt vi fått startat ett nytt utvecklingsprojelt o 

försökt se till att produkten blir konkurrenskraftig vilket medförde att det ble en förskräcklig 

turbulens i huset, vilket gjorde det jätte jobbigt att komma tillbaka för att man gjort försäljarna 

så besvikna… om kör en kampanj o säger att man har en konkurrenskraftig produkt, men 

kommer tillbaka 1 månad senare med att man måste höja priset med 30 % då är vi inte med på 

banan… sådan olycksfall har vi i arbete… vilket kan bero på flera saker, inte lätt att göra 

förkalkyler för en produkt, tex en missbedömning att en underlev inte kostar så mycktet som 

den gjorde, man har räknat fel helt enkelt… det kan också bero på att man gjorde en 

undersökning för 4 år sedan och nu har priserna ökat, det har saker på marknaden som inte har 
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tagit med i kalkylen… oftast är det en kombination av flera saker… ökade material 

kostnader… alla index har stigit… blir ett spel mellan konkurrenterna, vem är smartast… 

 

 

8. 

Normalt sätt är att ha en MBL information om så här ser det ut det här vi göra så här kommer 

det påverka… då det gäller produkter/familjer kommer vi att fasa ut… om det påverkar 

arbetstagarna så måste vi göra det… om vi är tidigt ute har facket en chans att komma med 

synpunkter… allt sker pga lag, men är facket med på att det sker pga företagets överlevnad så, 

även några anställda kommer i kläm, så är det lättare att få igenom förändringarna… inga 

svåra kontroverser med facket eftersom de alltid varit med i processen, det är ju så att det är 

väldigt känsligt att informera om nedläggning, dumt att skrämma upp människor, så 

sekretessen är viktig… 

Då en produkt ska plockas bort brukar det även introduceras en ny produkt.. men det finns 

öskemål om att informera om nya innan att den gamla ska försvinna, men det är inte rimligt 

pga att då skulle orderingången minska tills den nya lanseras, dvs ingen info om nya innan 

leverans kan ske, annan skulle man tappa försäljning på befintliga… det har gjorts test på 

detta att säga till i förväg, men den gång uppstod ett tekniskt fel så lanseringen försenades 

med ca 6 månader, vilket resulterade i att försäljningen på den befintliga rasade… det gäller 

att ha med sina interna försäljare, men dessa kan inte heller informeras för tidigt så de kan 

sluta att sälja de befintliga (pga att de vet att om 3 mån kommer en ny och bättre produkt) 

vilket medför en svår balansgäng… ett annat problem är att produkten är aldrig så bra som då 

de ska läggas ned… men det händer att säljarna tjatar om att få vissa förbättringar, ex pga att 

konkurrenten har den egenskapen.. ett problem nya produkter är att konkurrentens alltid är 
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bättre o billigare… när kommer det här o det här, vi jobbar med det… det gäller att binda sig 

då man är säkra… vilket medför att vi ibland kommer sent med den nya… problem vid att 

säga till om att sluta köpa den befintliga produkten… vi passar också att säga till 

underleverantörena om att vi kommer att sluta köpa det här o det här, pga att det e nya grejer 

på gång… rädsla pga läcka information om nya produkter… men i regel gäller det ungefär 1 

år som måste planeras på material och logistik sidan… det har hänt att de blivit tvungna att 

köpa onödigt material… 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

Vi har ett internredovisningssystem som vår ekonomichef tittar på varje månad o för varje 

produkts lönsamhet, försöker göra detta ”sista dagen”… jobbar dagligen med marginalen o 

lönsamheten.. men dessa är de samma… 

 


