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Titel:   Produktnedläggning: Två företags rutiner för avveckling av produkter 

Problem:   Produktnedläggning är ett sätt för företag att få bort produkter som inte 

   presterar tillfredsställande. Tidigare studier har visat att företag med 

   ordentliga rutiner kring produktavveckling har kunnat tillgodogöra sig 

   flera fördelar i form av bland annat bättre lönsamhet och försäljning. 

   Ändå har forskning visat att de flesta företag inte har några formella 

   rutiner för nedläggning av produkter och att produktnedläggning inte ses som 

   lika viktigt som andra produktaktiviteter. Av den anledningen studeras i denna 

   uppsats hur väl utvecklade rutiner två utvalda företag har för avveckling av 

   produkter. 

Syfte:   Syftet med uppsatsen är att undersöka hur två utvalda företags rutiner för 

   produktnedläggning ser ut. Resultaten jämförs sedan med den teoretiska 

   referensramen samt mellan företagen i fråga för att urskilja likheter och 

   olikheter. 

Metod:   Till denna uppsats har en kvalitativ metod använts för att klargöra hur företag 

   går tillväga vid nedläggning av produkter. Genom intervjuer med AB Karl 

   Hedin och Spendrups Bryggeri AB har empirisk data samlats in för att 

   möjliggöra jämförelser företagen emellan samt med den teori som 

   sammanställts.     

Slutsats:   De två studerade företagen har helt skilda förfaranden kring produkt-

   avvecklingar. Spendrups har en högre grad av formalitet i sina nedläggnings-

   processer där hela kedjan från uppkomsten av en produkt till en eventuell 

   avveckling sker i samråd mellan projektledare, företagsledning och 

   produktansvariga. AB Karl Hedin har inga utformade rutiner kring 

   produktavveckling utan hanterar frågan på respektive ort.  Vad som orsakar 

   produktnedläggning hos respektive företag är dålig lönsamhet och försäljning 

   tillsammans med flera andra individuella faktorer.     



 

Abstract 

 

Date:   2010-06-02 

Level:   Bachelor thesis in business administration 

Authors:   David Hägglund  

   Niclas Hägglund  

   Joachim Stargård 

Tutor:   Per Janze 

Title:   Product deletion: Two companies´ routines for product elimination     

Problem:   Product deletion is a method that companies can use to abandon 

   products that are not performing satisfying. Studies have shown that 

   companies with routines for product elimination have achieved several 

   benefits in terms of higher sales volume and profitability. Nonetheless, 

   research has proved that most companies do not have formal procedures for 

   product deletion and that it is not considered quite as important as other 

   product activities. For that reason, this essay will examine how highly 

   developed the routines for product deletion are in two selected companies.

   

Purpose:   The purpose of the study is to observe the procedures for product deletion 

   in two selected companies. The findings will then be compared between 

   companies in the survey and related to the theory to define similarities 

   and differences. 

Method:   A qualitative method has been used to clarify how companies proceed when 

   to abandon products. Empirical data has been collected by interviewing AB 

   Karl Hedin and Spendrups Bryggeri AB for comparison to the theory and 

   between the companies in our study in order to distinguish similarities and 

   differences. 

Conclusion:   The companies in the study have different routines when it comes to deleting 

   products. Spendrups has a higher level of formality in their elimination 

   procedures where the top management together with project managers and 

   product managers collaborate all the way from the birth of the product to a 

   possible deletion. AB Karl Hedin has no formal routines for product 

   abandonment. These questions are dealt with at each separate district. What 

   cause the companies to eliminate a product are mainly low profitability and 

   sales volume among several individual factors.   
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1. Inledning 

Kommande kapitel ger en kort introduktion av uppsatsens ämne. Detta sker genom en 

grundläggande presentation av ämnets bakgrund. Senare följer en problemdiskussion som 

resulterar i en frågeställning. Vi presenterar också uppsatsens syfte och avgränsning av 

området.   

 

1.1 Bakgrund 

Företag strävar ständigt efter att optimera sin produktmix genom att lägga till, modifiera 

eller avveckla produkter som inte bidrar till att uppnå företagets mål (Banville et al, 1974). 

Det begränsade utrymmet som producenter har tillgång till tvingar dem att använda 

utrymmet till de produkter som är mest lönsamma. Olönsamma produkter kräver resurser 

som skulle kunna brukas mer effektivt. (Lambert, 1988) Avveckling av produkter är därför en 

viktig aktivitet för att få bort underpresterade produkter och i stället ge plats för nya 

(Harness et al, 1998). 

Enligt Sachs (1987) kan 20 procent av företags produkter svara för så mycket som 80 procent 

av intäkterna. Att avveckla olönsamma produkter kan därför avsevärt förbättra företags 

vinster. Hise et al (1984) skriver att de som infört program för produktnedläggning har 

kunnat tillgodogöra sig flera fördelar i form av ökade vinster, förbättrad försäljning och lägre 

lagernivåer.  

Sachs menar att de flesta företag har svaga produkter, men att många saknar formella 

processer för avveckling av dessa. Istället sker denna process mer slumpmässigt utan 

ordentliga rutiner, detta trots att majoriteten av företagen har metoder för utvärdering av 

produkters prestationer. Den bakomliggande orsaken anser Sachs vara att chefer hellre 

lägger vikt vid tillväxtsituationer än på nedåtgående produkter. 

1.2 Problemdiskussion 

Med den konkurrens som den ökade globaliseringen har medfört, tillsammans med en miljö 

med kortare produktlivscykler, fler produkter och minskade bruttomarginaler, borde 

produktavveckling vara en viktig del av styrningen. Lambert (1988) menar dock att 

produktavveckling fortfarande anses mindre viktigt än andra produktplaneringsaktiviteter. 

När tolv företag fick rangordna fem produktrelaterade aktiviteter hamnade aktiviteten 

produktavveckling sist (Lambert, 1985).  

Enligt Avlonitis (2000) har det ur ett historiskt perspektiv lagts större vikt vid utveckling av 

nya produkter än produktnedläggning. Det saknas fortfarande full anknytning av ämnet i 

litteraturen. Han menar att företag önskar finna den bästa metoden för produktavveckling, 

men att det är svårt att finna stöd i teorin för hur frågan tillämpas på bästa sätt utifrån skilda 

förhållanden. Avlonitis anser att hur företag ställer sig till produktnedläggning skiljer sig åt 
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och att det finns flera omständigheter som påverkar detta. Han tror att det som utlöser 

nedläggningsprocessen från början är det som avgör hur företaget hanterar avvecklingen. 

Produktavveckling bemöts ofta som en metod för att eliminera produkter med nedåtgående 

marknadsandel och lönsamhet, men studier visar också att det finns åtskilliga andra 

omständigheter som får företag att utvärdera om en avveckling kan vara aktuell. Avlonitis 

menar att argument som att produkter endast läggs ner på grund av dålig försäljning, 

lönsamhet och marknadsandel är en stor förenkling. Enligt honom finns det flera faktorer 

som spelar in på beslut om nedläggning, dessa faktorer kan vara svåra att identifiera. 

Utifrån detta har vi valt att titta närmare på hur processerna kring produktnedläggning kan 

se ut hos företag.   

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur två utvalda företags rutiner för 

produktnedläggning ser ut. Resultaten jämförs sedan med den teoretiska referensramen 

samt mellan företagen i fråga för att urskilja likheter och olikheter. 

1.4 Frågeställningar 

Huvudfråga: 

- Hur ser företags rutiner för produktnedläggning ut?  

Delfrågor: 

- Hur identifieras produkter för nedläggning?  

- Vilka faktorer är viktigast att beakta innan beslut om produktavveckling tas? 

- Vem tar besluten om nedläggning?                                                                                   

1.5 Avgränsningar 

Vi har avgränsat studien till två företag, vilka är AB Karl Hedin och Spendrups Bryggeri AB. 

Avgränsning gjordes till företag vars produkter riktar sig mot konsumenter. Orsaken bakom 

detta val är att majoriteten av tidigare studier tillämpats på företag med produkter som 

riktar sig mot andra företag. Vi har också avgränsat oss till företag med egen 

tillverkningsprocess då vi tror att produktavvecklingar medför större konsekvenser för 

sådana företag, samt att det finns mer faktorer att ta hänsyn till vid beslut om avvecklingar.  
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2. Metod 

Det här avsnittet ämnar till att ge en beskrivning av uppsatsens tillvägagångssätt och metod. 

Här motiveras val av uppsatsämne, angreppssätt och tillvägagångssätt. Sedan beskrivs hur 

insamling av information gått till samt innebörden av källkritik.  

 

2.1 Ämnesval 

Första tanken vi hade var att skriva en uppsats inom ämnet investeringar. Vi inledde med att 

göra förstudier inom området och kontaktade Esbjörn Segelod, investeringsprofessor vid 

Mälardalens Högskola, för att diskutera närmare kring val av undersökningsobjekt. Segelod 

berättade att mycket studier gjorts om investeringar men att det finns väldigt lite skrivet om 

det motsatta, produktnedläggningar. Vi blev snabbt intresserade av just produkt-

nedläggningar och började undersöka området. Liksom Segelod drog vi slutsatsen att 

avveckling av produkter är ett bortprioriterat område som företag ofta försummar i förmån 

för exempelvis investeringar. Därför valde vi att göra en studie med intentionen att 

undersöka hur en nedläggningsprocess ser ut hos två företag. 

2.2 Angreppssätt 

För att samla in empiri kan olika angreppssätt användas. Två olika angreppssätt är genom 

kvalitativ eller kvantitativ metod. I en kvantitativ studie tillämpas numeriska uppgifter, de 

övriga brukar ses som kvalitativa studier (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). Den 

kvalitativa metoden kännetecknas av att forskaren genom deltagande observation under en 

längre tid ägnar sig helt åt undersökningspersonerna i syfte att få en så djupgående bild som 

möjligt av det som ska studeras. (Bryman, 1995).  

Den här uppsatsen kommer att vara uppbyggd genom en kvalitativ metod. För att få en 

uppfattning av hur företags processer kring produktnedläggningar kan se ut krävs en mer 

djupgående undersökning. Författarna undersöker därför två företag genom intervjuer med 

kontaktpersoner inom företagen. 

2.3 Tillvägagångssätt 

Vid empiriska studier finns det tre olika metoder att använda sig av. Dessa benämns 

deduktiv, induktiv och abduktiv metod. Den huvudsakliga skillnaden mellan de olika 

metoderna är deras tillvägagångssätt för att leda fram till kunskap och förståelse. (Hartman, 

2001) 

Vid deduktiv metod utgår studien ifrån redan existerande teorier och modeller för att med 

hjälp av undersökningen bekräfta samt bygga vidare på dem, genom att studera 

verkligheten. När teorierna då ställs mot de empiriska resultaten finns det två utfall, 

antingen stämmer de överens eller också skiljer de sig åt. Om de stämmer överens är 
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slutsatserna från teorin därmed bekräftade och kanske även förfinade, eller också skiljer sig 

slutsatserna från teorin. (Hartman, 2001) 

Den induktiva metoden däremot har ett litet annorlunda förfarande jämfört med den 

deduktiva. Utifrån en skapad frågeställning görs försök till att skapa sig en teori som bygger 

på observationer av verkligheten. Undersökningen börjar med insamling av fakta som kan 

vara användbar för den frågeställning som ställts upp. När det sedan finns tillräckligt med 

material så utvärderas det för att se om det ger några generella samband. Om så är fallet 

inom en stor mängd data, så dras slutsatsen att dessa samband existerar, inte bara i den 

undersökning som har gjorts utan även i verkligheten. En viktig förutsättning för att en 

induktiv studie ska leda till ett tillförlitligt resultat är att den undersöks så förutsättningslöst 

som möjligt. Därför är det bra om forskarna inte har alltför många uppfattningar sedan 

tidigare om det utvalda ämnet. Av den anledningen är dock helt induktiva undersökningar 

rätt ovanliga eftersom det oftast finns en viss förkunskap om ämnet. (Hartman, 2001) 

Ytterligare en sorts metod är den abduktiva metoden som helt enkelt är en kombination av 

de två ovanstående. Detta är den mest använda metoden vid empiriska utredningar, då det 

oftast används lite av det deduktiva och lite av det induktiva tillvägagångssättet. 

(Mälardalens Högskola, 2010) 

I den här studien har vi använt oss av den deduktiva metoden, då den har sin utgångspunkt i 

sedan tidigare gjorda forskningsmodeller och teorier. Vi har även för avsikt att 

vidareutveckla deras resultat genom att studera andra typer av företag vilket också stämmer 

överens med det deduktiva arbetssättet.     

2.4 Teoriinsamling 

En studie inleds ofta av en genomgång av den aktuella litteraturen inom det tänkta 

forskningsområdet. Tanken bakom teoriinsamling är att slippa göra om samma upptäckter 

igen om avsikten med undersökningen är att hitta nya rön. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2006) 

För att ge ökad insikt i problemområdet inleddes uppsatsen med en förstudie. Befintlig 

information om produktnedläggningar finns främst i form av vetenskapliga artiklar som vi 

funnit genom sökning i de databaser Mälardalens Högskola tillhandahåller. Artiklar hittades 

särskilt i databaserna ELIN@mälardalen och ABI/Inform. Sökord som vi använt är bland 

annat product deletion, product elimination, product abandonment, weak products och 

product life cycle. Sökning har även gjorts på olika upphovsmän som vi funnit genom att titta 

på tidigare uppsatser samt redan upphittade artiklar.  

Utöver de vetenskapliga artiklar som finns inom ämnet har vi också använt oss av en bok 

från Douglas Lambert som heter ”The product abandonment decision”. Vi har även använt 

litteratur till att beskriva en modell som företag kan använda sig av för att klassificera sina 
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produkter. Litteraturen är i form av böcker som vi har hittat genom att söka i högskolans 

katalog. 

2.5 Insamling av empiriska data 

Det finns två huvudsakliga tekniker att använda till att samla in empiriska data, intervju eller 

enkät. Teknikerna kan användas separat eller i kombination med varandra.  Vid användning 

av dessa tekniker finns det flera saker att ta hänsyn till. Det är viktigt att datainsamlaren har 

bestämt vilken information han vill få ut och vad den ska användas till. Andra aspekter som 

är viktiga för insamlaren att ha klart för sig, är vilken population som ska undersökas, vilken 

materialinsamlingsmetod som ska användas samt att välja ut lämpliga personer som ska 

besvara frågorna. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006) 

Kontakt togs, genom förfrågningar via e-post eller företags hemsidor, med företag som 

anses passa in i den bransch som uppsatsen vill undersöka. Det viktiga när förfrågningarna 

skickades ut var att på ett kortfattat men seriöst sätt göra en presentation om 

undersökningens syfte. En kort presentation av oss författare gjordes tillsammans med 

uppsatsens huvudsakliga frågeställningar. Vi förde också fram viljan att en 

diskussion/intervju om företagets rutiner kring produktavveckling skulle äga rum 

tillsammans med en person med ansvar eller inblick i ämnet.  

Överenskommelse om intervjuer nåddes slutligen med företagen AB Karl Hedin och 

Spendrups Bryggeri AB. Det förstnämnda företaget kontaktades genom att en intresse-

anmälan om examensarbete registrerades på företagets hemsida, som riktade sig mot 

företagets verkställande direktörer. Vi fick då kontakt med Peter Wigert, VD för 

affärsområdet Industri, varvid en personlig intervju kunde genomföras. Konversationen med 

Spendrups inleddes genom en mejlförfrågan till företagets marknadsdirektör Mats Liedholm. 

Han vidarebefordrade mejlet till Lars Kassel, projektledare för produktutveckling, som i sin 

tur accepterade vår förfrågan om att möta honom för en intervju. 

Lambert har ett utformat frågeformulär som användes vid en stor undersökning inom 

ämnet. Det är ett formulär som även författare till tidigare uppsatser vid Mälardalens 

Högskola har använt som hjälp vid intervjuer till sina undersökningar. Vi anser att formuläret 

innehåller relevanta frågor och ger svar på de frågeställningar vi ställt upp. Vissa frågor i 

formuläret har vi valt att ta bort då vi inte ansåg dem relevanta. Några frågor har även 

omformulerats och lagts till för att passa in i av oss använd teori som andra forskare har 

skrivit inom ämnet.  

Några frågor var av karaktär som öppnar upp för mer fritt formulerade svar och chans till en 

djupare diskussion. Andra frågor hade en form likt enkäter där respondenten fick värdera på 

en skala hur väl påståendena stämmer in på företagets process. 
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2.6 Källkritik 

Thurén (1997) beskriver källkritik som en metod för att granska sanningshalten i vår 

kunskap, att försäkra sig om att den information som samlas in är sanningsenlig eller 

åtminstone sannolik. Källor kan till exempel finnas i form av protokoll, böcker, intervjuer 

eller uttalanden och utgör grunden till vår kunskap.  

2.6.1 Trovärdighet 

Thurén förklarar att det finns flera viktiga kriterier för att källan ska anses trovärdig. Att 

källan är vad den utger sig att vara samt att den är oberoende är två viktiga kriterier. Även 

att källan är äkta och inte blandas ihop med personliga intressen är betydelsefullt för 

tillförlitligheten. 

Informationen till uppsatsens teoriavsnitt är baserad på sekundärkällor i form av 

vetenskapliga artiklar och böcker. Författarna är återkommande forskare inom ämnena 

produktnedläggning och marknadsföring där teorier har formats utifrån egna studier. På 

grund av detta känner vi stor tillförlitlighet till dessa källor. Thurén menar dock att 

sekundärkällor är mindre pålitliga än primärkällor eftersom det inte är 

förstahandsinformation utan har gått i flera led. 

Den insamlade empirin är uppbyggd av primärkällor genom intervjuer med två stora företag. 

Respondenterna hos företagen är väl insatta i marknadsfrågor genom sina roller som VD 

respektive projektledare för produktutveckling. Vi kände att respondenterna svarade ärligt 

och trovärdigt på våra frågor. Det bör dock iakttas att det alltid kan förekomma viss 

subjektivitet i personliga intervjuer och att informationen som ges kan vara förenlig med 

egna intressen.  

2.6.2 Relevans, validitet och reliabilitet 

Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) är syftet med källkritik att bedöma om källan 

uppfyller kriterierna för relevans, validitet och reliabilitet. Med relevans menas att källan är 

väsentlig för frågeställningen. Validitet visar om källan har en väl förmåga att mäta det den 

är tänkt till att mäta. Reliabilitet indikerar hur fri källan är från systematiska fel, det vill säga 

förmågan att ge tillförlitliga och stabila utslag. Dessa tre mått anses ge en indikation på hur 

säkra eller osäkra undersökningens slutsatser kan tänkas bli. 

Då de utvalda företagen har en egen tillverkningsprocess och deras produkter riktar sig mot 

konsumenter anser vi relevansen för vår undersökning vara hög. Vi menar också att 

relevansen för studien uppfylls med tanke på företagens storlek och produktutbud. Även 

respondenterna kan anses relevanta då de med hänsyn till sina positioner har en bra insyn i 

företagens processer.  

För bedömning av validiteten spelar undersökningsmetod en viktig roll. Intervjuer ansåg vi 

bäst lämpat för att uppfylla önskan om en kvalitativ studie av undersökningsobjektet. Vi var 

väl pålästa i ämnet innan intervjuerna ägde rum och kunde därför ställa väsentliga frågor. 
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Den använda undersökningsmetoden anser vi gett svar på vår frågeställning och därmed ha 

en god validitet.  

Tillförlitligheten, det vill säga reliabiliteten i undersökningen är svår att avgöra. Eftersom vi i 

ansökan nämnt de frågor vi vill ha besvarade känner vi att företagen haft möjlighet att utse 

de medarbetare som är bäst lämpade till intervjuerna. Vi tror inte att resultaten borde skilja 

sig alltför mycket mot vad andra personer skulle ha svarat. Reliabiliteten är svår för oss att 

mäta och vi måste därför observera oss för att resultaten från intervjuerna kan skilja sig åt 

en aning beroende på vilka personer som intervjuas och tidpunkten för intervjuerna.  
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3. Teori 

Tredje kapitlet avser till att ge läsaren en genomgång av den teori som finns inom 

forskningsområdet. Först ges en beskrivning av produktlivscykeln som ger en förståelse för 

hur en produkts lönsamhet kan variera under dess livstid. Sedan ges en närmare presentation 

av processen kring produktnedläggningar. 

 

3.1 Produktlivscykeln 

Produktlivscykeln är en modell som beskriver en produkts existens från uppkomst till fall. 

Den delar in produktens livslängd i fyra olika stadier enligt figuren nedan. Där åskådliggörs 

hur nivån på försäljningsvolymen och avkastningen kan se ut. Varje stadium kräver olika 

åtgärder i form av marknadsföring, finansiering, resursallokering samt olika strategier. När 

ett företag ska bestämma om en produkt ska läggas ner eller inte är det viktigt att försöka 

bestämma vart produkten befinner sig i produktlivscykeln. Nedan ges en beskrivning av de 

fyra stadierna som visas i figur 1 på nästa sida (Kotler & Keller, 2009):  

Introduktionsstadiet: Produkten lanseras på marknaden och börjar säljas. Många gånger är 

täckningsbidragen, det vill säga försäljningspris minus rörliga kostnader (Olve & Samuelsson, 

2008), negativa i detta stadium, eftersom det är kostnadskrävande att få ut en ny produkt på 

marknaden. Försäljningen är oftast låg i den här fasen då det tar tid att vinna 

konsumenternas förtroende för en ny vara, och ibland också för att åtgärda tekniska 

problem som nyligen uppfunna produkter kan vara förenade med.  

Tillväxtsstadiet: Här har produkten blivit accepterad på marknaden, dess försäljning ökar 

kraftigt och kostnaden per såld enhet är därmed som lägst tack vare stordriftsfördelar. Det 

är också i detta stadium som produktens lönsamhet är som störst. Här brukar företagen 

satsa på att bredda utbudet, till exempel genom att erbjuda olika storlekar av produkten och 

tillbehör till den. De försöker också hitta nya marknadssegment och utöka sina 

distributionskanaler för att öka sin försäljning.     

Mognadsstadiet: När produkten har nått detta stadium har dess försäljningstakt minskat 

och försäljningsvolymen börjar nå sin topp. Det beror på att produkten har nått ut till de 

flesta potentiella köparna samt hittat de flesta distributionskanalerna. Avkastningen har 

också nått sin topp och börjat avta på grund av att en allt hårdare konkurrens har uppstått. 

Denna fas är oftast mycket mer långvarig än de föregående 

Nedgångsstadiet: Försäljningen sjunker och lönsamheten likaså, därmed brukar en del 

företag lägga ner produkten, åtminstone på de mindre marknader som inte står för någon 

stor försäljning. De företag som väljer att behålla produkten brukar ibland lansera produkten 

på nytt, fast med en del nya egenskaper. Om det här inte går att utföra, är det bättre att 

avveckla produkten och lägga resurserna på morgondagens produkter istället för gårdagens. 
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Försäljning och 

lönsamhet 

                                  Introduktion               Tillväxt  Mognad                    Nedgång 

 

Figur 1: Produktlivscykeln med dess olika faser 

Källa: Kotler & Keller, 2009 (Egen bearbetning)   

Försäljning 

Lönsamhet 

Tid 

 

Kotler och Keller tar upp de tre vanligaste sorternas produktlivscykler. Dessa benämns 

”fashion”, ”style” och ”fad”. Fashion ser ungefär ut som den i figur 1, det vill säga en ganska 

lång acceptanscykel varefter försäljningen förr eller senare börjar avta. Style är varor som ser 

ungefär likadana ut som fashion fast efter sin nedgång återfår de sin popularitet med jämna 

mellanrum över tiden, det vill säga en ny tillväxtfas inleds.  

Den sista vanliga varianten är Fad, som är rena modeprodukter. De har en kort 

introduktions- och tillväxtfas och når snabbt en hög försäljningsvolym. Efter detta förlorar 

den sin popularitet lika snabbt. Den här typen av produkt brukar avvecklas ganska omgående 

när den blivit omodern för att istället satsa på en ny modeprodukt. (Kotler & Keller, 2009) 
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3.2 Nedläggningsprocessen 

Avlonitis et al (1999) beskriver förfarandet av en nedläggning enligt figur 2. Första steget är 

att produkter som kan bli aktuella för nedläggning identifieras, vilket gör att en 

nedläggningsprocess triggas igång. Produkterna analyseras sedan för en bedömning av 

varför deras prestationer inte är tillfredsställande. Försök görs till att förbättra produkternas 

lönsamhet för att först och främst undgå en nedläggning. Därefter utvärderas produkten för 

att beslut ska kunna tas om produktens framtid, samt vilka påföljder en nedläggning skulle 

medföra. Om beslut om produktnedläggning tas bestäms vilken strategi företaget ska 

använda sig av och denna implementeras. 

Figuren nedan är den arbetsgång som vi har utgått från när nedläggningsprocessen beskrivs 

mer utförligt i kommande avsnitt. Där beskrivs varje steg var för sig, där vi har utgått från 

forskning som finns inom ämnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Identifiering 

2. Analys och  

återupplivning 

3. Utvärdering 

och beslut 

4. Implementering 

Vilka är företagets svaga produkter och hur 

identifieras dem? 

Vilka är orsakerna bakom produkternas svaga 

prestationer och vad kan göras för att återställa 

deras lönsamhet? 

Ska produkten i fråga läggas ned eller behållas i 

produktsortimentet? Vilka konsekvenser skulle en 

nedläggning få? 

Vilken strategi använder företaget sig av vid 

genomförandet av produktnedläggningen? 

Figur 2: Översiktlig bild av nedläggningsprocessen   

Källa: Avlonitis et al, 1999 (Egen bearbetning) 
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1. Dålig försäljning                                   

2. Dålig lönsamhet                                                  

3. Nedgång i marknadspotential                                                   

4. Utveckling av ny produkt                                                    

5. Produktionsproblem                                     

6. Konkurrensaktiviteter                  

7. Oförenligt med företagets förmåga eller strategi 

8. Dålig kvalitet/design                                               

9. Resurserna behövs någon annanstans                                      

10. Minskning av produktvariationen                                         

11. Oförenligt med företagets image                                        

12. Problem med insatsmaterial 

13. Moderföretags beslut och policys  

14. Regeringspolicys och -regleringar 

15. Tredje parts beslut                                  

16. Rationalisering  

17. Förändring i valutakurser 

Figur 4: Identifieringsvariabler 

Källa: Hart, 1989 (Egen bearbetning) 

3.2.1 Identifiering 

Identifiering är det inledande steget för att urskilja produkter som kan bli aktuella för 

avveckling. Produkters prestationer mäts och ställs i relation till de kriterier företaget har 

ställt upp för sina produkter. Om produkterna inte lever upp till företagets förväntningar kan 

en nedläggningsprocess initieras. (Avlonitis et al, 1999) Hur ofta företag ser över sina 

produktlinjer för att upptäcka produkter som är aktuella för avveckling skiljer sig åt. Det 

vanligaste är att företag granskar sina produkters prestationer årligen, men det är också 

vanligt att det sker kvartalsvis eller månadsvis. (Lambert, 1985)  

Vilka omständigheter som ligger bakom uppkomsten av en produktavveckling är varierande, 

studier har visat ett brett spektrum av variabler. Dessa presenteras i figurerna nedan. Här 

framgår att processen till exempel kan startas av att det uppstår produktionsproblem, att 

resurserna behöver användas på annat håll eller att produktkvaliteten inte är tillräckligt 

tillfredsställande. (Hart, 1989)      

Mycket av forskningen kring identifiering av 

produkter som blir aktuella för avveckling 

berör begreppet ”svaga” produkter, att de 

inte uppfyller företags förväntningar när det 

kommer till omsättning och vinst. I Lamberts 

studie (1985) fick företag rangordna de 

variabler som hos dem triggar igång en ned-

läggningsprocess. Resultatet av studien visar 

att de mest använda faktorerna för 

identifiering av produkters prestationer är 

försäljningsvolym och olika ekonomiska 

mått, såsom lönsamhet och avkastning på 

investeringar.  

Hart (1989) har kommit fram till samma 

slutsats som Lambert vad gäller de 

förhållanden som initierar denna process.  

Hart utgick i sin studie från åtta faktorer som 

Avlonitis & James tagit fram och kunde 

utifrån dem utöka listan till sjutton stycken. 

Liksom Lamberts studie klassas försäljning 

och lönsamhet av företag som de främst 

avgörande faktorerna vid identifiering av 

svaga produkter.  

 

1. Försäljningsvolym                       

2. Lönsamhet (totala kostnader)                                               

3. Lönsamhet (marginalkostnad/täckningsbidrag)                                                                               

4. Bruttomarginaler 

5. Return-on-investment                                                       

6. Lageromsättning 

7. Produktionsproblem                                            

8. Marknadsandel 

Figur 3: Identifieringsvariabler 

Källa: Lambert, 1985 (Egen bearbetning) 
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Hart anser också att de omständigheter som sätter igång en nedläggningsprocess inte endast 

utlöses av dåliga produktprestationer, utan att det kan vara en del av företags strategiska 

planering. Tre strategiska inriktningar har urskiljts och utifrån de ovan nämnda sjutton 

faktorerna finner Hart flera som stämmer överens med dessa: 

Finansiell strategi: Ett samband har hittats mellan företags finansiella strategier och frågor 

som rör resursanvändning. Då ekonomer fokuserar på framtida kassaflöden och avkastning 

på investeringar använder de hellre befintliga resurser istället för att investera i nya. 

Rationalisering är enligt Hart också en strategisk faktor till följd att det ofta ingår som en del 

av ett rationaliseringsprogram för att reducera dubbletter av produkter som skapats på 

grund av förvärv och sammanslagningar. Det finns också ett starkt motsatsförhållande, ett 

negativt samband mellan finansiell strategi och produktavveckling - att ekonomer ogärna 

släpper produkter som bidrar till försäljningen och likviditeten. 

Tillväxtstrategi: Hart har funnit sju faktorer som associeras med företags tillväxtstrategi, 

bland annat produktutveckling, produktkvalitet och produktens enlighet med företagets 

image. För att expandera måste nya kunder med viljan att investera i företagets produkter 

attraheras. Därför är det viktigt att alla parter får en positiv syn på företaget och deras 

produkter. 

Marknadsstrategi: Här har Hart urskiljt ett positivt samband mellan produktutveckling och 

viljan att avveckla en produkt. Anledningen till detta menar Hart är att företag endast tar 

bort en produkt om de kan ersätta den med en ny. Hart finner även ett negativt samband 

mellan sex faktorer som rör företags interna problem, vilket han förklarar med att ju större 

uppmärksamhet som läggs vid marknadsfrågor desto mindre vikt läggs vid interna 

bekymmer, såsom produktionsproblem. 

 

3.2.2 Analys och återupplivning 

Här övervägs olika alternativ till produktnedläggning. När en svag produkt har identifierats 

gäller det för företag att analysera varför den inte har varit tillräckligt framgångsrik. Det är 

viktigt att kartlägga vilka externa och interna faktorer som kan ha försvagat produkten. 

(Vyas, 1993) Företag kan antingen välja att vidta åtgärder för att öka produktens lönsamhet 

eller ta beslut om att lägga ner produkten. Lambert (1985) skriver att företag i första hand 

bör vidta åtgärder för att öka produktens lönsamhet framför produktavveckling. 

Nedläggning bör endast göras om det bidrar till att maximera företagets lönsamhet. 

Lambert konstaterade i sin undersökning att företag använder sig av ett antal olika strategier 

som försök att förbättra produktens lönsamhet och undvika en avveckling. Det kan handla 

om att öka försäljningsinsatserna eller hitta en bättre marknad för att få produkten att sälja 

bättre. I figur 5 på nästa sida presenteras Lamberts faktorer i sin helhet. 
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3.2.3 Utvärdering och beslut  

Ett av de viktigaste stegen i avvecklingsprocessen är utvärdering av svaga produkter och 

beslutsfattande. Det är i detta steg som beslut tas om en svag produkt ska elimineras eller 

behållas. Beslutsfattare studerar vilka konsekvenser en eliminering av produkten får. Det 

undersöks hur en produkts borttagande påverkar hela företagets prestation. Utvärderingen 

kan likväl signalera att det ligger i företagets bästa intresse att behålla produkten ifråga. 

(Avlonitis, 1993) 

Avlonitis menar att vilka faktorer som företag väljer att använda vid utvärdering av svaga 

produkter, beror på vissa specifika omständigheter. De omständigheter som nämns är 

produkt-, organisations-, miljö- samt ”chefs”-specifika.   

Produktrelaterade omständigheter som anses påverka valet av utvärderingsfaktorer kan till 

exempel vara hur viktig produkten ifråga är för företaget, vilka variabler som tvingade fram 

beslut om produktavveckling eller om en produkts avveckling kan vara del av ett företags 

strategi. (Avlonitis, 1993) 

Även variabler såsom företagets storlek, produktionsteknologi och graden av formalitet i 

processen (organisationsrelaterade variabler) har i tidigare undersökningar visat sig ha en 

påverkan på vad beslutsfattare väljer att använda för faktorer i avvecklingsbeslutet.             

(Avlonitis, 1993) 

Marknadskonkurrens och den grad av teknologisk förändring som ett företag upplever har 

bevisats påverka valet av utvärderingsfaktorer. Till miljöbetingade omständigheter hör även 

kunders motstånd till en produkts avveckling. Bland annat oroar sig företag med tuff 

marknadskonkurrens och med teknologi för massproduktion extra över de finansiella 

konsekvenserna som en produkts avveckling medför. (Avlonitis, 1993)  

1. Se över konkurrensposition                       9. Öka marknadsföringen  

2. Minska tillverkningskostnader           10. Minska marknadsföringen 

3. Modifiera produkten            11. Sänka priset 

4. Höja priset                 12. Minska försäljningsinsatserna 

5. Minska (trimma) produktlinjen           13. Ändra distributionsstrategi 

6. Öka försäljningsinsatserna                     14. Öka marknadsundersökningar 

7. Söka sig till mer nischade marknader           15. Ompositionera produkten 

8. Ersätta med en helt ny produkt           16. Behålla produkten på grund av lönsamhet i 

                                                reservdelsförsäljningen  

Figur 5: Förbättringsåtgärder 

Källa: Lambert, 1985 (Egen bearbetning) 
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Avlonitis undersökning pekar också på att beslutfattares attityd till produktavveckling 

(”chefs”-specifika omständigheter) spelar roll. Till exempel visade det sig att beslutsfattare 

som hade en mer positiv inställning till produktavvecklingsprocessen och behandlar den som 

en kontinuerlig del av arbetet, tenderade att väga in mer hur produktens avveckling 

påverkade företagets resurser. 

Genom djupare intervjuer med 33 företag kunde Avlonitis konstatera att 19 olika faktorer 

övervägs bland de olika företagen inom tillverkningsindustrin för att kunna fatta 

produktnedläggningsbeslutet. Se figur 6 på nästa sida, observera att de inte numrerats efter 

rangordning. En produkts marknadspotential ansågs vara den enskilt viktigaste faktorn 

företag tog hänsyn till. Även faktorer såsom omfördelning av resurser samt utnyttjande av 

arbetskraft och kapacitetsutnyttjande var av stor vikt för beslutet. Företag med tillverkning 

av varor mot konsumenter ansåg försäljningstiden vara av stor betydelse. Faktorerna kunde 

sedan delas in i dimensioner som ansågs mer avgörande i processen att utvärdera svaga 

produkter (Avlonitis, 1993): 

• Konsekvenser för företagets resurser:  

Vad ger en produkts borttagande för konsekvenser på företagets resurser och 

kapacitetsutnyttjande?  

• Marknadsreaktion:  

Hur förändrar beslutet kunders och konkurrenters syn på företaget? 

• Finansiella konsekvenser:  

Hur påverkas de fasta kostnaderna? Hur påverkas försäljningen? 

• Nya produkters potential:   

Finns någon ny produkt tillgänglig och hur ser i så fall marknadspotentialen för 

produkten ut? Finns det något bra alternativ för att tillfredsställa kunderna? 

• Övervägning av alternativa möjligheter:   

Kan företagets resurser omfördelas för andra möjligheter? 

• Product range policy considerations:  

Hur påverkar borttagandet av en produkt de resterande produkternas försäljning? 
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3.2.4 Implementering 

Här sker genomförandet av den beslutade produktnedläggningen. Hur det här genomförs 

beror på vilken avvecklingsstrategi respektive företag väljer att använda sig av. Nedan 

beskrivs några metoder som företag kan tillämpa efter att beslut tagits om 

produktnedläggning (Avlonitis et al, 1993): 

• Drop immediately: Externa faktorer såsom lagar och regleringar, men även 

förändringar i valutakurser kan ställa till så stora problem att det inte lämnar något 

annat alternativ än att avveckla produkten genast. Beslut att avveckla produkten 

direkt tenderar att ske hos företag med ett mindre kundberoende och mindre 

massproduktion.  

• Phasing out: En del produkter har funnits med länge och befinner sig i en 

nedåtgående fas i produktlivscykeln. De har inte längre samma vinstmarginal och 

försäljningsvolym. Ett direkt borttagande av produkten kan dock ha en påverkan på 

kunders attityd till ett minskat produktutbud. Det kan också finnas en vilja bland 

beslutsfattare att se över vad det minskade utbudet får för finansiella konsekvenser. 

Det minskade produktutbudet kan öppna upp möjligheter till att också få ned antalet 

komponenter i tillverkningen. Dessa faktorer kan tala för att företag istället väljer att 

fasa ut produkter. 

• Milk: För vissa företag kan en enstaka produkt spela stor roll för företags överlevnad. 

Denna strategi syftar till att ta bort alla stödkostnader av produkten och investeringar 

tillsammans med en ökning av priset för att få produkten lönsam under tiden den 

finns kvar.  

• Sell out: Ett företag kan även välja att sälja produkten till ett annat företag. 

 

1. Effekt på ”full-line” policy                              11. Konkurrenters reaktion på avveckling                                                                      

2. Effekt på företagets försäljningsvolym                        12. Effekt på anläggningskapital                     

3. Existens av substitut för att tillfredsställa kunder  13. Tillgänglighet till ny produkt                                                                                                  

4. Effekt på återhämtning av fasta utgifter/omkostnader       14. Produktens marknadspotential                   

5. Omfördelning av resurser till andra möjligheter                   15. Effekt på företagets image                      

6. Effekt på fördelning (t.ex. förlust av hyllplatser)                   16. Effekt på kapacitetsutnyttjande               

7. Omfördelning av chefer och försäljningstid                           17. Effekt på kundrelationer                                                         

8. Effekt på andra produkters försäljning och lönsamhet       18. Effekt på arbetande kapital (t.ex. lager)  

9. Effekt på relationen till anställda                                            19. Utbytbarhet av delar/komponenter  

10. Produktens bidrag till resultatenhet  

       

Figur 6: Faktorer som övervägs vid nedläggningsbeslut 

Källa: Avlonitis, 1993 (Egen bearbetning)         
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4. Empiri 

I det här avsnittet presenteras resultaten från uppsatsens undersökning. Vi inleder med att 

beskriva AB Karl Hedins förfarande vid produktavvecklingar för att sedan fortsätta med 

Spendrups. Först ges en kort presentation av företagen, därefter följs det upplägg som den 

teoretiska referensramen innefattar. 

 

4.1 AB Karl Hedin  

AB Karl Hedin är ett familjeföretag inom trävarubranschen. Företagets verksamhet är 

placerad på flera orter i Mellansverige där sågverks- och hyvlerianläggningar samt andra 

träförädlingsanläggningar ägs. I mitten av 90-talet startades även ett större sågverk i Estland. 

Dessutom har företaget bygghandelsförsäljning på 19 orter i Sverige, där en stor del av 

trävarorna säljs. Företaget har funnits sedan början av 1900-talet och har idag en omsättning 

på drygt 2 miljarder med ungefär 630 anställda. Tillväxten har skett både genom egen 

expansion och uppköp av andra bolag. AB Karl Hedin äger cirka 22 000 hektar skog som 

förädlas inom företaget. Utöver det levereras träråvarorna från det delägda skogsbolaget 

Weda Skog AB. (AB Karl Hedin, 2010) 

Företagets huvudsakliga produktionsområden är sågverk, emballagetillverkning och 

förädling, som till exempel hyvling, impregnering och tillverkning av huskomponenter. Bland 

annat framställs årligen cirka 650 000 m³ sågad trävara. En av AB Karl Hedins viktigaste 

visioner är att kunna tillhandahålla ett brett utbud av alla byggtillbehör som behövs till ett 

hus, genom sina bygghandlar. (AB Karl Hedin, 2010) 

Vi har intervjuat Peter Wigert som är verkställande direktör för affärsområdet Industri med 

övergripande ansvar för de fyra verksamhetsområdena Sågverk, Förädling, Emballage och 

Bygghandel. Den empiri som beskrivs i följande avsnitt är baserad på information vi erhållit 

från Wigert. 

AB Karl Hedin är i hög grad decentraliserat till varje ort med tillhörande verksamhet. Wigert 

beskriver det som att driva ”det lilla företaget” där orterna i hög utsträckning är 

självstyrande med en ansvarig platschef. Det är på den här nivån som beslut rörande 

produktlinjen sker.  Företaget har inga formella rutiner när det kommer till produkter som 

ska avvecklas. Däremot har företaget väl utformade rutiner vid investeringsförfaranden. 

Denna fråga behandlas högt upp i organisationen då det saknas tillräcklig information och 

kapital ute i orterna. Wigert anser inte att nedläggningsfrågor är bortprioriterade, snarare 

att alla produktfrågor går in i varandra. Han anser däremot att nedläggningsbeslut inte får 

sådan stor påföljd för företaget då förädlingsprocessen tämligen enkelt kan ställas om för att 

tillverka andra produkter av råvaran.  
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Dålig lönsamhet                 Förändring i valutakurser 

Dålig försäljning                Dålig kvalitet/design                                           

Bruttomarginaler                Produktionsproblem                               

Return-on-investment                    Problem med insatsmaterial  

Nedgång i marknadspotential  

Figur 7: Identifieringsvariabler 

Källa: Peter Wigert, 2010 (Egen bearbetning)                 

 

4.1.1 Identifiering 

De absolut viktigaste aspekterna hos AB Karl Hedin för identifiering av svaga produkter är de 

ekonomiska måtten såsom lönsamhet, avkastning på investeringar och bruttomarginaler. 

Om inte produkterna lever upp till företagets förväntningar kan de bli aktuella för avveckling. 

Främst mäter företaget lönsamheten i sina produkter genom täckningsbidrag som ses över 

regelbundet, dagligen eller veckovis. Det här sker längst ner i organisationen, på ortsnivå, i 

form av datalistor som presenterar täckningsbidragen för varje kubikmeter av de sålda 

produkterna. Dessa listor ställs samman av platscheferna som finns placerade på varje ort.  

Hur produkterna fungerar på marknaden anses hos AB Karl Hedin också som avgörande, 

vilket kan ses av att faktorerna för försäljning och marknadspotential rankas i topp. Det här 

speglas även av att konkurrenternas aktiviteter spelar stor roll för produktens överlevande. 

AB Karl Hedin rankar också valutakurser som viktiga för att exporten ska fungera. Cirka 20 

procent av företagets marknad finns utomlands. De har bland annat ett sågverk i Estland. 

Förändring i valutakurser kan medföra att exporten blir för dyr, vilket leder till att det inte 

lönar sig att ha kvar produkten på marknaden. 

Andra betydande omständigheter som kan utlösa en eventuell nedläggning är problem i 

produktionen och det insatsmaterial som används till slutprodukterna. Det skulle vara 

förödande med produktionsproblem då AB Karl Hedin äger hela produktionskedjan från 

inhämtning av råmaterial, genom sågning och förädling fram till försäljning av slutprodukter. 

Lika högt som produktionsproblem rankar företaget också kvalitetsproblem i produkterna. I 

figuren nedan presenteras de främsta faktorerna som enligt Wigert kan initiera en 

produktavveckling. 

Att en produktavveckling drivs fram med anledning av att dess resurser behövs någon 

annanstans anses av företaget som mindre viktigt. Det finns enligt Wigert tillräckligt med 

kapital för att Karl Hedin ska kunna investera på nytt utan att behöva flytta om resurserna. 

Beslutspolicys från moderbolaget är inte väsentligt i det här steget, vilket förklaras av att 

beslut på produktnivå sker längre ner i organisationen. 
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     Öka försäljningsinsatserna                        Söka sig till mer nischade marknader 

     Se över konkurrenssituation        Öka marknadsföring                 

     Ompositionera produkten                        Ändra distributionsstrategi                 

     Ersätta med helt ny produkt        Minska tillverkningskostnader 

     Figur 8: Förbättringsåtgärder 

      Källa: Peter Wigert, 2010 (Egen bearbetning) 

4.1.2 Analys och återupplivning 

De insatser som sätts in av AB Karl Hedin för att förbättra en produkts prestation är 

framförallt en form av en rad olika marknadsåtgärder. Se figur 8, som visar de strategier som 

Wigert anser vara möjliga åtgärder till att försöka undvika en nedläggning. När en produkt 

säljer dåligt intensifieras försäljningsanträngningarna för att bättra på försäljningen på den 

nuvarande marknaden. Men Wigert berättar också att företaget kan göra försök till att 

ersätta den befintliga produkten med en helt ny produkt eller att hitta en ny marknad, till 

exempel genom att söka sig till marknader som är mer nischade.  

Lika viktigt som att hålla slutprodukterna lönsamma är att råvaran, det vill säga stockar av 

träet, utnyttjas till bästa lönsamhet. Om ett visst sågalternativ gör att den totala 

lönsamheten för råvaran dras ner, övervägs andra sågalternativ för att maximera nyttan av 

stocken. Det här är en fortlöpande process som sker varje vecka. På så sätt vill AB Karl Hedin 

försäkra sig om att råvarorna som inhämtas utnyttjas till att skapa så lönsamma 

slutprodukter som möjligt.  

4.1.3 Utvärdering och beslut 

Genom intervjun kunde två faktorer urskiljas från övriga hur viktiga de anses vara att se över 

innan ett beslut om produktnedläggning kan fattas. De effekter en produkts nedläggning 

skulle få för företagets relationer till kunderna samt hur det skulle påverka andra produkters 

försäljning och lönsamhet anses vara de två viktigaste faktorerna för AB Karl Hedin. I figur 9 

på nästa sida visas de faktorer som av företaget övervägs främst innan ett beslut om 

avveckling tas. 

Företaget ser det som en väldigt viktig uppgift att vårda de kundrelationer som företaget har 

och att fullfölja alla åtaganden. Detta även om möjlighet finns att hitta nya marknader och 

att tillverka andra produkter med ett högre täckningsbidrag än de nuvarande, vilket 

företaget på sikt försöker styra utbudet mot. 

Wigert nämner att företaget inom bygghandelsdelen vill kunna erbjuda ett utbud av 

produkter som finns inom ramarna av ett hus, det vill säga vad kunder efterfrågar för 

hemsnickeri. I det här hänseendet spelar en annan variabel in - hur en avveckling skulle 

påverka dess ”full-line” policy, det vill säga företagets förmåga att erbjuda kunder produkter 

inom hela spektrumet. När nedläggning av en eller flera produkter övervägs finns det i 

åtanken att kunder skulle kunna uppleva att ”allt” inte längre kan erbjudas av AB Karl Hedin 
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om produkten tas bort från utbudet. I längden finns då en risk att kunder istället söker sig till 

andra bygghandlar. Det är således viktigt för företaget att se över hur en produktavveckling 

påverkar de andra produkterna, deras försäljning och lönsamhet.  

Andra variabler som stor vikt läggs vid är tillgängligheten till ny produkt samt vad 

produktavvecklingen skulle innebära för företagets försäljningsvolym. Även den omnämnda 

produktens bidrag till sin resultatenhet och effekt på arbetande kapital rankades högt.   

Några variabler som däremot inte anses påverka nedläggningsbeslut alls hos AB Karl Hedin 

är vilka konsekvenser en nedläggning skulle orsaka för anläggningskapital och komponenter. 

Detta kan förklaras av att en nedlagd produkt sällan har en stor inverkan på 

anläggningskapitalet hos AB Karl Hedin. Det kapital som den nedlagda produkten frigör 

används i stället till att tillverka och förädla produkter och dimensioner som upplever en 

större efterfrågan hos kunder. Omställningarna blir inte så omfattande.  

 

 

 

 

 

 

4.1.4 Implementering 

När AB Karl Hedin har beslutat om att överge en produkt och lägga resurser på en annan 

med större efterfrågan finns det en vilja att det ska ske så snabbt som möjligt. Företaget är 

dock väldigt noggranna med att slutfölja de åtaganden som finns gentemot kunder. Många 

gånger finns ändå möjligheten att avveckla en produkt omedelbart eftersom anledningen till 

att val om nedläggning verkställs är en i många fall obefintlig efterfrågan av produkten i 

fråga.   

 

Effekt på andra produkters  Tillgänglighet  Effekt på ”full-line” 

försäljning och lönsamhet  ny produkt  policy    

Effekt på företagets   Bidrag till resultat-    Effekt på arbetande                                                                                                                      

försäljningsvolym  enhet  kapital (t. ex. lager) 

Effekt på kundrelationer                                       

Figur 9: Faktorer som övervägs vid nedläggningsbeslut 

Källa: Peter Wigert, 2010 (Egen bearbetning)    
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4.2 Spendrups Bryggeri AB 

Spendrups Bryggeri AB är ett svenskt dryckesföretag som startades 1897 i Grängesberg i 

Dalarna. Det är ett familjeföretag sedan början på 1920-talet då familjen Spendrup tog över 

Grängesbergs Bryggeri, som det då hette. Idag bedrivs produktionen på ytterligare 3 orter i 

Sverige; Vårby i Stockholm där också huvudkontoret ligger, Hällefors och Visby. Produkterna 

som tillverkas är öl, vin, vatten, kaffe och te.  Antalet anställda uppgår till cirka 1 100 

personer och företaget har en årlig omsättning på 2,7 miljarder. Numera är Spendrups en av 

systembolagets största leverantörer. (Spendrups Bryggeri AB, 2010)  

Under åren har företaget vuxit till sin nuvarande omfattning dels genom egen expansion 

men också genom förvärv av andra varumärken. Bland varumärken som tillhör Spendrups 

finns bland annat Norrlands Guld, Mariestads, Heineken, Loka och Bergstrands kaffe. 

Spendrups vision är att kunna erbjuda ett brett sortiment av dryckesvaror varför företaget 

har ett stort utbud på sorter. (Spendrups Bryggeri AB, 2010) 

För att beskriva Spendrups rutiner kring produktnedläggning har vi träffat Lars Kassel som är 

projektledare för produktutveckling. Han förklarar att Spendrups har en formaliserad 

beslutsprocess från att en produktidé skapas till att produkten lanseras och utvärderas. Alla 

produktrelaterade processer utgår från något företaget kallar ”Raketen” som består av sex 

olika beslutspunkter (BP), se figuren nedan. Spendrups har ett särskilt produktråd som 

tillsammans med delar av ledningen överlägger vid varje steg i beslutsprocessen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BP0: Det första steget i processen inleds när en idé om en ny produkt framförs. Här 

presenteras förslag till projektgrupp och en projektägare utses. För att processen ska fortgå 

krävs ett godkännande av gruppen. 

BP1: Nästa steg innefattar att samla in nödvändig fakta från olika projektdeltagare. Här sker 

all planering för projektet, inkluderande tidsplan och budget.  

Idéskiss 
Projekt- 

start 

Lanserings- och  

  investerings-   

        beslut 

Omvärldsanalys 

NÖDBROMS! 
 Lansering  Utvärdering 

Figur 10: “Raketen” 

Källa: Lars Kassel, 2010 (Egen bearbetning) 

BP0    BP1   BP2    BP3 BP4    BP5 
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BP2: Här sammanställs de sista underlagen av projektledaren. Det görs också en riskanalys 

och lanseringsplan innan beslut om lansering och investering kan tas. 

BP3: Om det tillkommer ytterligare omständigheter finns möjligheter att revidera 

planeringen. Det finns också möjlighet till att avbryta projektet. 

BP4: I det här skedet lanseras produkten och överlämnas till linjeorganisationen för 

produktion.  

BP5: En produkts framgång utvärderas första gången sex till tolv månader efter lansering. Då 

bedöms produktens lönsamhet och avvikelse från planerade mål. Här krävs att produkten 

uppfyller de lönsamhetskrav som ställts upp. I det här stadiet kan ett eventuellt beslut om 

nedläggning tas.  

 

Utöver den första utvärderingen som görs av nya produkter sker även kontinuerliga 

kontroller av hela produktsortimentet. Det här sker i form av löpande avrapporteringar och 

affärsanalyser som sker månadsvis. Här kontrolleras att försäljningsvolymer och 

täckningsbidrag uppfyller de krav som företaget ställt upp. Spendrups har också 

projektmöten där alla rullande projekt bevakas. Under mötena diskuteras huruvida en 

produkt uppfyller företagets mål eller om beslut om avveckling kan bli aktuellt.  

Två gånger om året utförs sortimentsrevisioner. Controllers, varumärkesledare och 

projektledare sammanställer statusen för företagets produkter. En förteckning över hela 

sortimentet ställs upp, där produkter som är aktuella för nedläggning markeras med olika 

färger. Exempelvis innebär röd att nedläggningsbeslut har tagits och gul färg att artikeln är 

under utredning. 

Alla beslut om nedläggning av produkter dokumenteras där artikelnummer och motivering 

till nedläggningen anges. I dokumentationen noteras även hur mycket som finns i lager och 

hur försäljningstakten ser ut.    

  

4.2.1 Identifiering 

Kassel beskriver regleringar från staten som den enskilt vikigaste faktorn för identifiering av 

produkter för avveckling. Det här förklaras av att Spendrups i hög grad styrs av den 

alkoholpolitik som förs i landet. Hit hör till exempel alkoholskatten som enligt Kassel skulle 

kunna påverka företagets alkoholhaltiga drycker negativt om den höjdes. Det råder en stor 

prispress inom dagligvaruhandeln på grund av hård konkurrens mellan bryggerierna på 

marknaden, och en höjning av skatten skulle därför slå hårt mot företagets produkter.  
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Regeringspolicys och -regleringar Dålig lönsamhet 

Dålig försäljning  Return-on-investment   

Nedgång i marknadspotential Bruttomarginaler 

Marknadsandel  Oförenligt med företagets förmåga eller strategi 

Figur 11: Identifieringsvariabler 

Källa: Lars Kassel, 2010 (Egen bearbetning)  

Se över konkurrenssituation                 Minska tillverkningskostnaderna 

Öka marknadsföring                 Öka marknadsundersökningar  

Öka försäljningsinsatserna                 Minska (trimma) produktlinjen 

Figur 12: Förbättringsåtgärder 

Källa: Lars Kassel, 2010 (Egen bearbetning) 

Näst efter regleringar prioriteras olika marknads- och lönsamhetsmått, såsom försäljning, 

marknadspotential och lönsamhet (se de viktigaste faktorerna i figuren nedan). Utöver dessa 

mått ses också produktens överrensstämmelse med företagets strategiska planer som en 

viktig faktor att ta hänsyn till. Som ett exempel på det här förklarar Kassel att företagets 

tillverkning av öl utgår ifrån ”de tyska renhetslagarna” som utgörs av ingredienserna vatten, 

malt, humle och gäst. Därmed skulle brist på till exempel humle göra det svårt att tillverka öl 

som är förenlig med företagets strategiska vision och därmed göra det svårt för företaget att 

fortsätta med tillverkningen av dessa produkter. 

 

4.2.2 Analys och återupplivning 

De två mest betydelsefulla åtgärder som Spendrups utnyttjar för att återbringa produkters 

prestationer är att granska konkurrenssituationen och öka marknadsföringen. Kassel säger 

också att företaget stegrar försäljningsinsatserna om önskan är att behålla produkten, 

framför allt för det totala utbudets skull. En möjlighet är också att minska priset på 

produkten för handeln med restauranger, i affärer med Systembolaget tillämpas däremot 

fasta priser. Figur 12 visar olika strategier som Kassel menar att företaget använder sig av för 

att förbättra produkters prestationer.  

Kassel förklarar att Spendrups har löpande stödåtgärder för att hålla produkterna levande. 

En sådan är marknadsundersökningar där företaget har en så kallad ”researcher” som 

ständigt arbetar med att göra marknadsundersökningar. Dock är det väldigt dyrt med 

marknadsundersökningar och är därför inget som sätts in för en specifik produkt. Utöver 

detta pågår också ständiga aktiviteter till att minska tillverkningskostnaderna och trimma 

produktlinjen. Bland annat har produktansvariga ett ansvar att hela tiden hålla produktlinjen 

uppdaterad med relevanta produkter. 
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4.2.3 Utvärdering och beslut 

Två variabler som Spendrups anser viktiga och som är kopplade till varandra är hur en 

produkts avveckling skulle påverka kundrelationer och den produktlinje som utbjuds (full-

line policy). De viktigaste variablerna för Spendrups är sammanställda i figuren nedan.  

Spendrups vill kunna erbjuda en portfölj av drycker som täcker in alla behov och tillfällen. 

Inom ölsortimentet kan till exempel en sort vara inriktad för fester medan en annan sort 

finns i sortimentet för de som vill ta en öl till något sportevenemang eller bara för den goda 

smaken. En nedlagd produkt skulle kunna leda till att ett kundsegment går förlorat. 

I många fall efterfrågar restauranger och krogar ett helt utbud drycker, vilket Spendrups vill 

kunna erbjuda. En restaurang kan efterfråga ett helt sortiment innehållande öl, läsk och 

kaffe från samma leverantör. Av den anledningen är det nödvändigt för Spendrups att kunna 

erbjuda ett brett utbud för att inte förlora en kund, vilket kan vara en hel restaurang med 

dess gäster. Kassel menar att vissa produkter i sortimentet inte är de mest lönsamma men 

behövs som stöd för andra produkters framgång. Därför är det betydelsefullt för Spendrups 

att undersöka hur en nedläggning kommer att påverka hela sortimentet av produkter. 

Möjligheten att kunna erbjuda en ny produkt efter en avvecklad kan också påverka beslutet 

om nedläggning. Så är många gånger fallet i vissa produktgrupper i Spendrups utbud. Som 

exempel kan nämnas vattnet LOKA. De olika smaker på vatten som finns har en kort livstid 

och byts därmed ut ganska ofta för att följa trender. Inte sällan är det just tillgängligheten till 

en ny smak som ger upphov till att en annan smak tas bort ur sortimentet.    

 

 

 

 

 

4.2.4 Implementering 

Enligt Kassel finns det ingen generell strategi för hur själva nedläggningen hos Spendrup ska 

eller brukar gå till. Om möjlighet finns försöker företaget att lägga ned produkten direkt. 

Ofta finns det dock omständigheter som hindrar en omedelbar avveckling. I vissa fall finns en 

skyldighet mot kunder att fullfölja åtaganden. I andra fall kan det finnas lager av 

förpackningsmaterial och drycker som företaget vill sälja ut innan avvecklingen. Det kan vara 

lager av förpackningsmaterial såsom etiketter, korkar och flaskor som inte går att använda 

till andra drycker. Kassel nämner också att när beslut om avveckling har fattats brukar 

stödaktiviteter som försäljnings- och marknadsföringsinsatser upphöra för produkten och 

istället fokuseras på nyare produkter.  

Produkts marknadspotential               Effekt på företagets försäljningsvolym  

Tillgänglighet till ny produkt              Effekt på ”full-line”policy                      

Effekt på kapacitetsutnyttjande             Effekt på kundrelationer  

Figur 13: Faktorer som övervägs vid nedläggningsbeslut 

Källa: Lars Kassel, 2010 (egen bearbetning) 
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5. Analys 

Nedan analyseras den empiriska insamlingen för en jämförelse med den uppställda 

referensramen samt mellan företagen ifråga, för att urskilja likheter och olikheter. 

 

5.1 Identifiering 

Resultaten från vår studie hos AB Karl Hedin och Spendrups visar att de identifieringsfaktorer 

som initierar deras produkter till utredning om nedläggning till stor del stämmer överens 

med den teori som presenterats i tidigare avsnitt. Liksom Harts och Lamberts upptäckter är 

produkters prestationer mätt i lönsamhet och försäljningsvolym de variabler som tydligast 

särskådas som mest centrala i vår undersökning. Endast en variabel hos Spendrups rankas 

högre. Hos AB Karl Hedin framhålls lönsamhet och försäljning tillsammans med flera andra 

variabler som de högst prioriterade indikatorerna på att produkterna inte presterar 

tillfredsställande. Gemensamt för båda företagen är att täckningsbidrag är det ekonomiska 

mått som används flitigast till att bedöma förtjänsten av varje enskild produkt. Även 

indikationer i form av bruttomarginaler och avkastning på investeringar anses av både AB 

Karl Hedin och Spendrups som viktiga mått på produkternas ekonomiska framgångar. Se 

figur 14 som är en jämförande bild av de viktigaste variablerna för företagen respektive två 

forskare. 

Något som skiljer sig markant från den befintliga teorin är att regeringsbeslut av Spendrups 

ses som den enskilt viktigaste identifieringsfaktorn för en eventuell nedläggningsprocess. I 

Harts sammanställning hamnar denna kategori bland de sista. Att den här omständigheten 

är dominerande hos just Spendrups är att det, enligt Kassel, finns många regleringar kring 

alkohol som speglar av sig på produkterna. På samma sätt avviker en omständighet hos AB 

Karl Hedin tydligt från referensramen, nämligen valutakurser. I Harts studie prioriteras 

förändring i valutakurser av företag sist, av AB Karl Hedin får det i stället hög prioritet. 

Anledningen till den stora betydelsen av valutakurser är att försäljningen på utländska 

marknader ska fungera väl. 

Gemensamt för AB Karl Hedin och Spendrups är att de båda anser det lika viktigt att 

produkten överensstämmer med företagets förmåga eller strategi. AB Karl Hedin har fler 

faktorer än Spendrups som överstiger denna faktor, men anses ändå vara en högt prioriterad 

omständighet. För Spendrups är det av betydelse att till exempel tillverkningen av öl grundar 

sig på de ingredienser som företaget valt att ägna sig åt. Wigert på AB Karl Hedin förklarar 

detta med att verksamheten främst bedrivs för att förädla skogsprodukter till 

försäljningsbara slutprodukter. All verksamhet omkring, såsom byggnadstillbehör, bedrivs 

för att stödja kärnverksamheten.    

Av AB Karl Hedin anses problem förknippat med produktionen och insatsmaterialet 

tillsammans med dålig kvalitet som kritiska faktorer för produkternas framgång. Spendrups 
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AB Karl Hedin                   Spendrups  

Dålig lönsamhet                    Regeringspolicys och -regleringar  

Dålig försäljning                    Dålig försäljning  

Bruttomarginaler                    Nedgång i marknadspotential  

Return-on-investment                    Marknadsandel   

Nedgång i marknadspotential                    Dålig lönsamhet  

Förändring i valutakurser                    Return-on-investment  

Dålig kvalitet/design                    Bruttomarginaler  

Produktionsproblem                    Oförenligt med företagets förmåga  

Problem med insatsmaterial                    eller strategi   

  

Hart                   Lambert 

1. Dålig försäljning                    1. Försäljningsvolym 

2. Dålig lönsamhet                    2. Lönsamhet (totala kostnader)  

3. Nedgång i marknadspotential                    3. Lönsamhet (marginalkostnad/täckningsbidrag) 

4. Utveckling av ny produkt                    4. Bruttomarginaler 

5. Produktionsproblem                    5. Return-on-investment 

6. Konkurrensaktiviteter                    6. Lageromsättning 

7. Oförenligt med företagets förmåga                   7. Produktionsproblem  

eller strategi                      8. Marknadsandel 

8. Dålig kvalitet/design 

Figur 14: Överblick av identifieringsvariabler 

tar också med dessa förhållanden i sina beräkningar, men betraktar inte de nämnda 

faktorerna som avgörande för att urskilja produkter för avveckling. Bland Harts och Lamberts 

omständigheter prioriteras dessa faktorer olika. I Harts rangordning placeras produktions- 

och kvalitetsproblem på den högre halvan av omständigheter för identifiering. Däremot 

befinner sig produktionsproblem bland de nedersta faktorerna på Lamberts lista.        

 

5.2 Analys och återupplivning 

AB Karl Hedin och Spendrups har flera gemensamma tillvägagångssätt för att återuppbygga 

produkters prestationer, men det finns också ett antal som skiljer dem åt. Ömsesidigt för 

båda företagen är att åtgärder som att se över konkurrenssituation, öka försäljningsinsatser, 

öka marknadsföring samt minska tillverkningskostnader prioriteras högt. Detta stämmer till 

stor del överens med Lamberts studie där de nämnda omständigheterna finns med bland de 

nio högst prioriterade. Framförallt att undersöka konkurrenssituationen och att reducera 

tillverkningskostnaderna var vanligast förekommande bland de företag Lambert studerat (se 

figur 15 på nästa sida). Både AB Karl Hedins och Spendrups respondenter betonade att 

försäljningsinsatserna ökas om företagets verkligen vill behålla en produkt. 
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Något som AB Karl Hedin tar stor hänsyn till, men inte Spendrups, är försök till att hitta nya 

marknader för produkten eller att ersätta den med en helt ny produkt. Spendrups åtgärder 

kännetecknas i stället av att de kontinuerligt underhåller produktportföljen genom att göra 

marknadsundersökningar samt ansträngningar till att minska tillverkningskostnader och 

trimma produktlinjen.  

Värt att notera är att åtgärder som att modifiera produkten eller höja priset inte får sådan 

stor anknytning i vår studie trots att de i Lamberts undersökning är bland de främsta 

åtgärderna för att förbättra produkten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Utvärdering och beslut 

Det framkom av Avlonitis stora undersökning, bland de faktorer som tillverkande företag 

undersöker före beslut om en produkts avveckling, att den omtalade produktens 

marknadspotential är den överlägset mest översedda omständigheten. Det är en tendens 

som den här uppsatsens undersökta företag i stora delar också överblickar innan en 

avveckling. Spendrups ser det som en av de absolut viktigaste faktorerna att studera. En del 

produkter är inte lönsamma på en gång utan kräver några år för att etablera sig. 

Marknadspotentialen för produkten i fråga är en variabel som också AB Karl Hedin bedömer, 

även om det inte ses som en av de allra viktigaste.  

Det finns tre andra variabler som följer tidigare forskning. Precis som Avlonitis undersökning 

anser uppsatsens företag att den inverkan en produkts avveckling har på företagets 

kundrelationer och försäljningsvolym är viktiga att beakta. Det finns uppenbarligen en 

farhåga att en produktavveckling ska leda till försämrade kundkontakter eller till och med 

förlorade kunder. Det kan även utläsas i figuren på nästa sida (som visar de viktigaste 

variablerna för respektive företag samt Avlonitis studie) att företag ser det som en viktig 

företeelse att syna om någon ny produkt finns tillgänglig att erbjuda.  

            AB Karl Hedin                      Spendrups                                    Lambert 

Öka försäljningsinsatserna         Se över konkurrenssituation                1. Se över konkurrenssituation 

Se över konkurrenssituation         Öka marknadsföring                  2. Minska tillverkningskostnader 

Ompositionera produkten         Öka försäljningsinsatserna                  3. Modifiera produkten 

Ersätta med helt ny produkt         Minska tillverkningskostnader             4. Höja priset            

Söka sig till mer nischade               Öka marknadsundersökningar             5. Minska (trimma) produktlinjen 

marknader           Minska (trimma) produktlinjen            6. Öka försäljninginsatserna 

Öka marknadsföring                     7. Söka sig till mer nischade 

Ändra distributionsstrategi                         marknader 

Minska tillverkningskostnader                     8. Ersätta med helt ny produkt 

Figur 15: Överblick av  

förbättringsåtgärder 
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5.4 Implementering 

De företag som finns med i uppsatsens undersökning har inga tydliga strategier för hur själva 

avvecklingen ska utföras. AB Karl Hedin har ändå en mer bestämd åsikt om att avvecklingen 

bör ske omgående för att kunna koncentrera resurser på nya satsningar. Avlonitis menar att 

det kan vara enklare att avveckla en produkt snabbt om företaget är mindre kundberoende. 

Vissa produkter hos AB Karl Hedin är visserligen tämligen kundberoende och företaget vill 

alltid fullfölja sina åtagande, vilket borde argumentera emot en snabb avveckling. Det som 

ändå tillåter företaget att avveckla en produkt snabbt är att det ofta är just kunder som inte 

längre efterfrågar produkten. Det finns större möjligheter för företaget att sälja mer av en 

annan produkt.  

Spendrups ger intrycket av att situationen bestämmer hur avvecklingen går till. Ibland finns 

lagerprodukter kvar att sälja ut. I andra fall finns åtaganden mot kunder som företaget vill 

fullfölja. De nämnda är några omständigheter som kan försvåra en snabb avveckling och 

istället vara skäl för att mer fasa ut produkten. 

 

         AB Karl Hedin                      Spendrups         Avlonitis 

Effekt på andra produkters                     Produkts marknads-        1. Produkts marknads-                

försäljning och lönsamhet                  potential      potential 

Effekt på kundrelationer                  Tillgänglighet till ny produkt   2. Existens av substitut                               

         för att tillfredställa                         

Effekt på företagets                    Effekt på företagets      kunder                                                                                                                       

försäljningsvolym                  försäljningsvolym                                                                                     

      3. Effekt på företagets                        

Tillgänglighet till ny produkt                  Effekt på ”full-line” policy     försäljningsvolym

                                                                                                                                                           

Effekt på ”full-line” policy                  Effekt på kundrelationer 4. Tillgänglighet till ny            

         produkt                        

Effekt på arbetande kapital                          Effekt på kapacitets-                                                                                                        

(t. ex. lager)                   utnyttjande  5. Omfördelning av                

         resurser till andra             

Bidrag till resultatenhet        möjligheter  

     6. Effekt på kundrela-                             

Figur 16: Överblick av         tioner 

beslutskonsekvenser                  
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6. Slutsatser 

I det här kapitlet redogör vi för de slutsatser som studien lett fram till. Slutsatserna besvarar 

de frågeställningar som ställts upp innan undersökningen påbörjades. Varje fråga besvaras 

var och en för sig. Avsnittet avslutas sedan med en diskussion samt förslag till vidare 

forskning. 

 

6.1 Hur ser företags rutiner för produktnedläggning ut? 

De studerade företagens inställning till produktnedläggningar skiljer sig väldigt mycket åt. 

Spendrups har en mer formell och utvecklad process kring avveckling av produkter än vad AB 

Karl Hedin har. Spendrups har ett produktråd där utvärdering av produkter är en naturlig och 

kontinuerlig process med nedläggning som ett alternativ som hela tiden finns med. Samtliga 

produkter följer ett förlopp kallat ”Raketen” som avslutas med uppföljning av produkternas 

prestationer för en bedömning om de är tillräckligt lönsamma för företaget att satsa vidare 

på. Det går att följa alla produkters status i nedläggningsprocessen genom den 

sortimentsrevision som företaget upprättar. Alla avvecklade produkter dokumenteras också 

tillsammans med en motivering till beslutet. Kassel berättar att Spendrups avvecklar uppåt 

hundra produkter årligen för att förnya och förbättra sortimentet.  

Hos AB Karl Hedin sker avveckling av en produkt mer sällan och ses inte heller som ett lika 

stort beslut. Där har Wigert åsikten att företaget ganska enkelt kan ställa om produktionen 

och sluta tillverka de produkter som inte efterfrågas för att i stället producera mer av de 

produkter som är mer lönsamma och eftertraktade av kunden. AB Karl Hedin har inga 

särskilda rutiner för nedläggning utan är en fråga som kan komma upp slumpmässigt i 

samband med att produkten visar dålig lönsamhet eller stöter på problem.   

6.2 Hur identifieras produkter för nedläggning? 

I det stora hela använder företagen i vår studie många liknande variabler för att urskilja 

produkter som kan leda till avveckling. Genomgående är det hur produkterna fungerar på 

marknaden samt vilken lönsamhet de bidrar till företaget som är mest väsentligt. Både 

Spendrups och AB Karl Hedin tillämpar täckningsbidrag för att uppmärksamma hur varje 

produkts avkastning ser ut. Även andra lönsamhetsmått som bruttomarginaler och 

avkastning på investeringar ger betydande indikationer på produkternas framgång.   

Undersökningen visar att företagen inte endast tar hänsyn till olika lönsamhetsmått. Båda 

företagen värdesätter ett flertal faktorer som lika viktiga - eller till och med viktigare. Till 

exempel anser Spendrups regleringar från staten som den enskilt mest väsentliga 

omständigheten för initiering av ett avvecklingsförfarande. Likaså hade AB Karl Hedin flera 

faktorer som hålls lika högt som lönsamhetskriterier. Kvalitetsproblem eller olika svårigheter 

med produktionen eller insatsmaterialet sågs som minst lika avgörande för produkternas 

fortsatta överlevande.  
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6.3 Vilka faktorer är viktigast att beakta innan beslut om 

produktavveckling tas? 

Det finns betydande likheter mellan de faktorer som företagen i den här studien anser 

viktigast att ta hänsyn till innan beslut om produktavveckling tas. Det kan konstateras att 

företagen oroar sig för hur en produkts nedläggning påverkar dess kundrelationer och 

försäljningsvolym. Företagen tycks även ha i beaktande vad nedläggningen skulle innebära 

för den linje de har, att kunna erbjuda ett heltäckande utbud. Inte minst är också 

tillgängligheten till en ny produkt en gemensam variabel som företagen ser över innan ett 

nedläggningsbeslut tas. 

6.4 Vem tar besluten om nedläggning?          

De studerade företagen har en tämligen annorlunda fördelning av beslutsfattandet i den här 

frågan. Hos Spendrups sker beslut i samråd med flera sakkunniga. Det sker i olika produktråd 

och projektmöten bestående av projektledare, varumärkesledare, projektägare samt delar 

av företagsledningen.  

AB Karl Hedin har istället en väldigt decentraliserad organisation där makten är fördelad till 

de olika orterna. För respektive ort finns platschefer med ett övergripande ansvar. I ansvaret 

ingår beslut rörande produktlinjen, där nedläggning av en produkt är en del av det. 

6.5 Slutdiskussion 

Studien som denna uppsats presenterar visar att företag kan hantera produktnedläggningar 

på olika sätt. Vi tror att det finns flera bakomliggande orsaker till att AB Karl Hedin och 

Spendrups har vitt skilda processer för avveckling av produkter. En anledning till att 

Spendrups har mer utvecklade rutiner än AB Karl Hedin kan enligt oss vara att de har större 

vana av att avveckla produkter. Avveckling av produkter hos Spendrups sker regelbundet till 

följd av att stor tid ägnas till att utveckla nya produkter och smaker. Därför tror vi att 

behovet av tydliga rutiner för produktnedläggning är större. Wigert hos AB Karl Hedin menar 

att en avveckling inte får sådan stor konsekvens för företaget. Vi fick också intrycket av att 

nedläggning av produkter inte sker så ofta, vilket kan vara anledningen till att det inte heller 

finns ordentliga rutiner inom företaget. Istället läggs hos AB Karl Hedin större fokus på att 

regelbundet se över sågningsalternativen för att styra produktutbudet efter efterfrågan.     

Något som vi också tror bidrar till de olika tillvägagångssätten är beslutsfördelningen hos 

företagen. AB Karl Hedin är decentraliserat till verksamhetsorterna och till hög grad 

självstyrande, medan Spendrups har samlat produktfrågorna till huvudkontoret i Vårby där 

besluten tas i produktråd. Vi tror att det är lättare att ha en entydig strategi för 

produktnedläggning när dessa frågor är centraliserade till ett ställe där också mer resurser 

finns samlat.   

Att orsakerna bakom en produktnedläggning till stor del hänger samman med dålig 

lönsamhet är enligt oss inte särskilt uppseendeväckande. Affärsverksamhet bedrivs 
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framförallt med avsikten att generera vinster, varför god lönsamhet tillsammans med 

framgång på marknaden är en viktig förutsättning. Utöver produkters marknadsmått och 

ekonomiska prestationer skiljer sig orsakerna bakom en produktnedläggning sig åt mellan 

företagen. Anledningen till det tror vi beror på bransch- eller företagsspecifika faktorer, 

företag påverkas naturligtvis olika utifrån individuella förutsättningar. En typisk 

branschspecifik omständighet är regleringar kring alkohol som enligt Spendrups anses 

avgörande. För tillverkande företag borde produktionsproblem vara en faktor som är 

utmärkande. Det kan därför tyckas märkligt att denna faktor rankas som ett större problem 

av AB Karl Hedin än av Spendrups. Orsaken till den här skillnaden kan vara att AB Karl Hedin 

historiskt sett har påträffat större problem än vad Spendrups har gjort.  

När vi läste på om produktnedläggningar fick vi uppfattningen att den här aktiviteten var 

åsidosatt av företag och att processen i många fall inte var formaliserad. Den här synen 

kändes på många sätt bekräftad efter besöket hos AB Karl Hedin, där rutiner för 

produktavveckling saknades. Mötet med Spendrups gav oss en annan synvinkel då de i hög 

grad hade inarbetade rutiner för avveckling av produkter. Det finns troligen inget svar på 

vilket synsätt som är mest fördelaktigt. Den genomförda studien ger snarare en fingervisning 

om att två företag kan hantera denna fråga på skilda sätt och trots allt vara framgångsrika 

inom respektive bransch.  

6.6 Förslag till vidare forskning 

Mer omfattande studier inom produktavveckling är främst genomförda under 70-, 80- och 

90-talet. Sedan dess har mycket hänt inom informationsteknologin och företag har blivit än 

mer globaliserade. En större och mer kvantitativ studie kring produktavveckling skulle därför 

kunna utföras för att sedan kunna urskilja om betydande förändringar har skett sedan 

tidigare forskning. 

De senaste årtiondena har tjänstesektorn växt sig allt större. Under informationssökningen 

till denna uppsats noterades att inte särskild stor uppmärksamhet bland forskare har ägnats 

till avveckling av tjänster. Detta är ett forskningsområde som kommande uppsatser skulle 

kunna studera närmare.   
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Bilaga 1. Intervjuförfrågan 

 

Hej! 

 

Vi är tre studenter från Mälardalens Högskola som skriver kandidatuppsats inom företags-

ekonomi. Det ämne vi har valt att skriva om är produktavveckling.  

 

Våra första tankar var att skriva uppsatsen inom investeringar och vilka principer som 

företag använder för att bedöma framtida avkastning. Dock märkte vi ganska tidigt att det 

redan finns väldigt många studier inom området. Däremot finns det inte lika mycket skrivet 

om det motsatta - avveckling/nedläggning av produkter.  

 

Det vi skulle vilja undersöka är hur företag går till väga vid beslut om produktavveckling, från 

identifiering av svaga produkter, till själva implementeringen av beslutet att avveckla en 

produkt. De huvudsakliga frågor vi skulle vilja ha besvarade är: 

 

• Har ni några formella rutiner för produktavveckling? 

• Hur sker identifiering av svaga produkter? 

• Vilka faktorer anser ni vara avgörande för att bedöma om en produkt bör behållas 

eller läggas ned? 

• Vem/vilka beslutar att en produkt ska avvecklas? 

• Hur ser processen ut efter att beslut om avveckling har fattats? Hur går själva 

avveckligen till? 

 

Tidigare studier har främst behandlat företag inom ”business to business (B2B)”. Vi skulle 

istället vilja studera hur det ser ut hos företag som tillverkar produkter med konsumenter 

som slutkund. 

 

Av den anledningen önskar vi diskutera ämnet med någon inom Ert företag som är insatt i 
frågan. Gärna snarast möjligt. 
 

 

Med Vänliga Hälsningar  

 

Niclas Hägglund         

David Hägglund  

Joachim Stargård   

 

 



 

 

Bilaga 2. Intervjumall 

 

1. Har företaget någon formell process för hur det ska gå till vid produktnedläggningar?  

 Om ja, hur ska det gå till? 

2. Vilka personer är inblandade i besluten? 

3. Hur ofta ser ni över produkter för möjlig nedläggning? 

4. Kan du rangordna dessa fem produktaktiviteter från 1 till 5? 1 är den viktigaste 

aktiviteten för företaget. 

1) Planering för ny produkt                                                                                                         

2) Ompositionering av produkter (utveckla nya                                                                

användningsområden för gamla produkter)                                                                                    

3) Bibehålla/underhålla den nuvarande produktens standard                                                    

4) Modifiera eller förnya nuvarande produkter                                                                               

5) Lägga ner produkter från produktionen 

5. Har företaget lagt ned någon produkt den senaste tiden? Hur gick i så fall processen för 

beslutet till? 

6. Hur många produkter läggs ned varje år? 

7. Hur sker identifiering av svaga produkter? Vilka faktorer påverkar? (separat papper) 

8. Finns något internsystem som hjälp att ta fram information om produkters prestation?                   

Om ja, hur används det?  

9. Vilka strategier används för att undvika nedläggning av en svag produkt/förbättra en 

svag produkt? (separat papper) 

Används någon annan strategi? 

10. Använder ni någon modell för att klassificera produkter efter lönsamhet, 

marknadsandel och tillväxtpotential? (Bostonmatrisen, Produktlivscykeln) 

11. Hur viktiga anses dessa variabler innan beslut om nedläggning av en produkt tas?             

(separat papper) 

 Tas hänsyn till några andra variabler? 

 



 

 

 

12. Vilken strategi används för att lägga ned produkter? 

Lägga ner direkt                                                                                                  

Fasa ut                                                                                                                                        

Milking: (Denna strategi syftar till att ta bort alla stödkostnader av produkten 

och investeringar tillsammans med en ökning av priset för att få produkten 

lönsam under tiden den finns kvar.)                                                                                                                                         

Sälja ut (sell out) 

Någon annan strategi? 

13. Vilken var anledningen till er senaste nedlagda produkt? 



 

 

Bilaga 3. Enkätsvar 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


