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Sammanfattning 
 
Vårt syfte med denna C-uppsats var att undersöka hur framtiden ser ut för leverantörerna i 
hemelektronikbranschen. Vi valde att granska en leverantör i bemärkelsen tillverkare, Hitachi, 
samt en leverantör i bemärkelsen distributör, Wiktors. Detta för att vi fann det intressant att se 
hur tillverkare positionerar sig i branschen och vad distributörerna måste göra för att behålla 
sitt existensberättigande i framtiden. Uppsatsen riktar sig främst till personer i branschen eller 
med ett genuint intresse för den. 
 
Problemet idag är att det finns för många aktörer på en marknad där marginalerna hela tiden 
sjunker. Det är även en växande bransch i mycket snabb utveckling gällande teknologi och 
efterfrågan. Vi har genomfört två intervjuer för att erhålla information samt få insyn i 
branschen gällande dess problem och möjligheter. För att analysera samt förstå informationen 
har vi studerat litteratur och använt oss av Porterskolan samt SWOT- modellen och ett par 
andra modeller. 
 
Vi har kommit fram till att nyckelord i framtiden för tillverkare kommer att vara kvalitet, om 
de inte bara satsar på volym. Här kan distributörerna finna sitt existensberättigande genom att 
tillhandahålla den kunskap tillverkarna behöver och inte har i sin organisation. Även 
distributörerna kan satsa på kvalitet, både vad gäller produkterna där de då kan hålla en högre 
marginal samt vad gäller kunskapen de erbjuder sina tillverkare, här kan målet vara att bli i 
princip ”oersättlig” just vad gäller kunskapen om de olika produkterna samt marknaden i det 
stora hela.  
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1. Inledning 
 
I detta avsnitt avser vi att redogöra för bakgrunden till val av problem, samt syfte, 
frågeställning och därefter metod. Nästa avsnitt innehåller val av teorier samt förklaringar 
till dessa. Efter teoridelen kommer vi att redogöra för empirin, dvs. en sammanställning av 
intervjuer, dessa kommer sedan att knytas till teorin i avsnittet analys. 
 
 
1.2 Problemdiskussion  
 
I denna uppsats granskas två företag inom hemelektronikbranschen, Hitachi Sverige samt 
Wiktors AV-Line, båda i egenskap av leverantör. Detta är en växande bransch där 
prisstrukturen förändras i snabb takt och marginalerna som företagen har till sitt förfogande 
minskar hela tiden. Problemet är även de stora kedjor som kommer in från exempelvis Europa 
och satsar på pris samt kvantitet och har enorma resurser att tillgå. Vi granskar vilka hot det 
finns mot branschen idag samt vilka möjligheter. Vi granskar även vilken strategi företagen 
bör tillämpa för att överleva på dagens snabbt expanderande marknad och om detta kan 
komma att medföra någon förändring i förhållandet mellan tillverkare och distributör.  
 
Många tillverkare använder sig av distributörer för att nå ut till kunderna på ett så effektivt 
sätt som möjligt. En av dessa tillverkare är Hitachi, som är ett av världens tjugofem största 
företag och omsätter globalt sett ca 600 miljarder dollar, och har ca 400 000 anställda 
(Neumann, 17/11 2006). Lokalt sett har Hitachi tre personer (snart två) som ansvarar för hela 
den lokala Sverige-delen, därför har de valt att anlita två distributörer, en AV-distributör samt 
en IT-distributör, förklaring på dessa begrepp finns under avsnittet definitioner.  
Hitachi satsar ca tio procent av omsättningen på forskning och utveckling, vilket innebär 
spjutspetsteknologi och heta innovativa lösningar (Henrik Neumann). En produktgrupp som 
är på stark frammarsch är ”platt-TV”, som är ett samlingsnamn för bl.a. Plasma och LCD, där 
har Hitachi egen teknologi vad gäller Plasma samt egentillverkade LCD paneler. Detta får ses 
som en styrka nu när konkurrensen ökar. Denna produktgrupp är dock oftast en lockvara med 
små marginaler. Projektorer är en produktkategori som är stor för Hitachi med mycket större 
marginaler. Frågan är hur pass prispressade produkterna kan bli, hur stora marginaler finns 
det?  
 
Vi är intresserade av att granska vad som händer om konkurrensen blir så stor att det skulle bli 
aktuellt att reducera så många mellanled som möjligt och därmed reducera distributörens roll. 
Hur skall isåfall distributörerna agera för att upprätthålla sitt existensberättigande? Som 
distributör har företaget det stora ansvaret att möta återförsäljarna samt att bygga upp stora 
kontaktnät. De flesta distributörer arbetar med flera olika tillverkare, samt försöker nå ut med 
respektive produkter till kunderna. Vi har valt att granska en AV-distributör som heter 
Wiktors AV-Line, de arbetar med flera tillverkare, varav en är Hitachi. Genomgående i 
arbetet kommer vi även att benämna Wiktors AV-Line vid namn Wiktors. Vi tyckte att det 
skulle vara intressant att se problemet ur bådas perspektiv. 
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Begreppet leverantör i denna C-uppsats 
Vi har valt att granska leverantörer i detta arbete. Här vill vi klargöra vad som menas med 
detta. En tillverkare i hemelektronikbranschen producerar samt levererar till distributörer samt 
även direkt till återförsäljare som i dessa sammanhang är de butiker som säljer 
hemelektroniken. En distributör levererar uteslutande till återförsäljare. Så både tillverkaren 
och distributören är leverantörer. 
 
 
1.3 Frågeställning 
 
Hur ser framtiden ut gällande förhållandet mellan tillverkare (i detta fall Hitachi) och 
distributör (i detta fall Wiktors) i hemelektronikbranschen? 
 
Vad kommer att krävas av Hitachi Sverige och Wiktors AV-Line i framtiden? 
 
 
1.4 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att försöka kartlägga hur utvecklingen ser ut i 
hemelektronikbranschen för Hitachi Sverige och Wiktors AV-Line samt vilka hot som finns 
och vilken strategi de bör anamma för att klara dessa hot på lång sikt. Samt att kartlägga vilka 
möjligheter som finns i branschen och vilken strategi de båda bör ha för att fånga upp samt 
utveckla dessa möjligheter, här kommer även företagens styrkor och svagheter in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2



2. Metod 
 
I metodavsnittet redovisas och motiveras tillvägagångssättet med arbetet, samt varför vi valt 
att arbeta på detta sätt. Den kunskap som använts i detta avsnitt har införskaffats från 
Företagsekonomi B, kursen i utredningsmetodik med Pia Lindell vid Örebro universitet våren 
2006. Den kurslitteratur som ingick i kursen samt föreläsningsanteckningar har använts. 
Även vår B-uppsats har använts till detta avsnitt. 
 
2.1 Kunskapssyn 
 
Hur man ser på kunskap är väldigt individuellt. Enligt Saunders et. al (2003) finns det två 
grundtyper av kunskapssyn, positivism eller anti-positivism, vilka båda är samlingsnamn för 
flera kunskapsläror. Det positivistiska synsättet är mer åt det naturvetenskapliga hållet och det 
anti-positivistiska synsättet är mer ett samhällsvetenskapligt synsätt. I det anti-positivistiska 
synsättet söker man en förståelse och förklaring till verkligheten och försöker skapa ett språk 
för att tydliggöra sin information, jämfört med det positivistiska synsättet där man oftast står 
bredvid och observerar. I vår uppsats har vi bland annat granskat hur distributörerna ska agera 
på sikt för att upprätthålla sin existens, detta passar bra in på det anti-positivistiska synsättet, 
men även att vi försöker förklara och förutse hur de bör agera, detta passar in på det 
positivistiska synsättet, en kombination av de båda synsätten torde vara lämpligt. 
 
2.2 Metodansats 
 
Det finns olika ansatser att utgå ifrån när en undersökning görs, bl.a. kvantitativ eller 
kvalitativ undersökning. Vid en kvantitativ undersökning arbetas det med en stor mängd data, 
t.ex. vid en surveyundersökning. Jämfört med en kvalitativ undersökning där granskningen 
sker mer på djupet i ett eller ett fåtal relaterade fall. I en kvalitativ undersökning söks svar på 
frågan ”varför” medan i den kvantitativa undersökningen söks svar på frågan ”hur många” 
(Lindell, Pia, 2006-01-20). I vårt fall passade det bäst med en kvalitativ ansats, eftersom vi 
ville gå på djupet i två företag. 
 
Det går även till uppsatsens syfte att koppla frågan: vad vill vi säga med vår studie, ska den 
vara utforskande, beskrivande, förklarande eller förutsägande? Eftersom vårt syfte har att göra 
med hur leverantörerna bör agera i framtiden för att klara konkurrensen anser vi att vår 
uppsats har en förutsägande karaktär. Vi vill att uppsatsen ska säga något om den framtida 
utvecklingen för leverantörerna. 
 
Om syftet med uppsatsen är att skapa eller testa teori är det av vikt vilken kunskap som 
eftersöks. Antingen kan väljas att arbeta deduktivt, induktivt eller abduktivt. Väljs metoden 
deduktion så är teorin utgångspunkten som sedan testas på empirin. Genom att arbeta med den 
induktiva metoden utgår man från empirin för att på så sätt skapa en teori. Genom att granska 
hur verkligheten ser ut görs generaliseringar utifrån ett antal observationer. Den tredje 
metoden är abduktion, en kombination av de två första. Här används förkunskaper i en första 
tolkning, sedan släpps detta, något helt nytt ska hittas. Det är denna metod som i realiteten 
används i fallstudier. I detta fall har vi valt att arbeta efter den abduktiva ansatsen eftersom 
den passar bäst för vårt ändamål (Lindell, Pia, 2006-01-20). 
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2.3 Undersökningsansats 
 
Vad som väljs för undersökningsansats beror helt och hållet på syftet med undersökningen 
samt vilket typ av kunskap som eftersökes. Det finns att välja mellan en massa olika typer, 
t.ex. surveyundersökningar, fallstudier, experiment, aktionsforskning osv. Vid 
surveyundersökningar behövs en stor mängd data från en stor population, oftast används 
standardiserade frågeformulär som det enkelt kan dras generella slutsatser ifrån. I vårt fall var 
inte detta aktuellt eftersom vi ville få en djup kunskap och insyn inom valt område. När en 
fallstudie väljs går man på djupet, arbetar kvalitativt istället för kvantitativt. Vid denna ansats 
utvecklas en detaljerad och djup kunskap om ett eller några relaterade fall, svarar på frågan 
”varför”? Vid experiment letas efter orsak-verkan samband, situationen kontrolleras mellan 
olika variabler. Detta var inte ett alternativ för vår uppsats. Inte heller aktionsforskning, där 
man själv går in och deltar i processen. För vår del tyckte vi att valet av ansats var givet 
(Lindell, Pia, 2006-01-20). 
 
2.4 Tillvägagångssätt 
 
Först och främst startade tankeverksamheten långt innan själva starten av uppsatsen eftersom 
vi fann detta ämne intressant redan när vi skrev B-uppsats, dock då ur ett annat perspektiv. 
När vi kommit fram till en intressant frågeställning så startade vi med att söka efter litteratur 
och artiklar, artiklarna sökte vi efter i databasen på universitetsbiblioteket. Dock fann vi inga 
artiklar som passade för vårt ändamål. Däremot fann vi i litteraturen en intressant teoretisk 
modell av Michael E. Porter, det var denna modell vi hade som utgångspunkt vid utformandet 
av intervjufrågorna. Eftersom vi har en kontakt sedan B-uppsatsen, Tim Jansson på Wiktor 
AV-Line, valde vi att kontakta honom igen. Vi kom överens om en dag för intervju med 
honom samt att han hjälpte oss komma i kontakt med Henrik Neumann, Account Manager på 
Hitachi Sverige. Båda intervjuerna varade i en timme vardera, vilket gjorde att vi fick ut 
väldigt mycket intressant och bra information. Vid båda intervjuerna frågade vi om det gick 
bra att återkomma ifall missförstånd skulle uppstå under arbetets gång, vilket gick bra i båda 
fallen. Vi mailade även frågorna några dagar i förväg, för att respondenterna skulle få en 
chans att titta igenom frågorna och kunna förbereda sig om de ville. Vi valde att dokumentera 
intervjuerna med bandinspelning eftersom det ger möjligheten att korrekt citera 
respondenterna. Vi är medvetna om att bandinspelning kan verka hämmande för 
respondenterna, men detta var inget vi märkte något av (Lindell, Pia, 2006-01-24). Vi valde 
att intervjua dessa personer eftersom de har god kännedom om den aktuella branschen och 
urvalet vi gjorde för den första intervjun är ett så kallat bedömningsurval där vi själva har 
bestämt vem som är intressant att intervjua. Den andra intervjun skedde efter ett 
anvisningsurval eftersom det var svårt för oss att själva bedöma vem som var intressant att 
intervjua. Vid anvisningsurvalet var det Tim Jansson på Wiktors som hjälpte oss att få kontakt 
med en lämplig person att intervjua. 
  
Efter intervjuerna sammanställde vi informationen för att sedan knyta den till valda teorier i 
form av en analys. Vi har använt oss av både primärdata och sekundärdata i denna uppsats, 
primärdata i form av intervjuer, sådan information som vi själva har samlat in för denna 
uppsats, samt sekundärdata, information som tidigare har samlats in i ett annat syfte. 
Sekundärdata kompletterar och berikar primärdata, genom att det t.ex. ger en fylligare 
fallbeskrivning. Det är dock viktigt att vara kritisk till sekundärdata då det kan ge en felaktig 
vinkling (Lindell, Pia, 2006-01-23).  
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2.5 Avgränsning 
 
Vi har valt att avgränsa vår uppsats till att granska endast två leverantörer, anledningen är att 
Wiktors arbetar ut mot ca 150st mindre återförsäljare på marknaden och har på så sätt bra 
inblick i branschen. Samt att vi har valt att granska tillverkaren Hitachi, som är en stor 
leverantör, därför tycker vi att ett intressant resultat ändå kan nås eftersom det råder liknande 
situation för flera tillverkare inom samma bransch. Hade vi valt fler leverantörer, kanske en 
distributör till och en tillverkare till så hade det troligtvis inte gjort någon större skillnad. 
Alternativet hade kanske varit att titta på ett tiotal tillverkare samt ett flertal distributörer för 
att på så sätt kunna göra generaliseringar, med då tiden är begränsad till tio veckor hade det 
varit alltför omfattande. 
 
2.6 Säkerställa kvaliteten 
 
När man arbetar med uppsatser är det viktigt att bidra med ny kunskap. Att säkerställa att 
kunskaperna är trovärdiga och pålitliga kan uppnås genom validitet, reliabilitet och 
objektivitet.  
 
Validitet handlar om att ”mäta det man vill mäta”, att resultatet överensstämmer med 
verkligheten. Resultatet kan kopplas till vår frågeställning, dvs. vi har mätt det vi avsåg att 
mäta. I en kvalitativ studie, som denna, kan kvaliteten säkerställas genom att respondenterna i 
efterhand får granska resultatet, därigenom säkerställs att vi fångat respondentens 
beskrivningar på ett riktigt sätt. Vi har försökt säkerställa validiteten under arbetets gång 
genom att vara tydliga och framföra våra utgångspunkter, antaganden och teoretiska 
perspektiv samt att vi har försökt fånga våra respondenters svar på ett riktigt sätt (Lindell, Pia, 
2006-01-20). I efterhand har Tim Jansson och Henrik Neumann fått läsa igenom vårt arbete 
för att upptäcka eventuella fel. 
 
Reliabiliteten handlar om tillförlitlighet, att ha bidragit med tillförlitliga kunskaper, att inte 
slumpen spelat in. Reliabiliteten säkerställs bl.a. genom triangulering, samt att beskriva väl 
hur man kommit fram till slutsatserna, för att andra ska kunna förstå. Även detta tycker vi har 
uppnåtts, då vi har sett problemet ur två olika perspektiv, samt att vi tydligt redogjort våra 
kopplingar till teorierna. Reliabilitet är starkt kopplat till kvantitativa studier, då mätresultatet 
inte ska bli olika vid olika mättillfällen. Detta är dock svårt att uppnå vid en kvalitativ 
undersökning, då det är vanligt att förutsättningar förändras och likaså människors åsikter. En 
annan sak som kan påverka resultatet är att intervjuaren påverkar respondenten, den så kallade 
intervjuareffekten, genom att ställa frågorna på ett speciellt sätt. Ett annat sätt är om 
respondentens uppfattning av intervjuaren spelar in, den så kallade respondenteffekten 
(Lindell, Pia, 2006-01-20). 
 
Objektivitet är relativt svårt att uppnå, då inga egna värderingar får läggas in i arbetet. För att 
vara helt objektiv bör försök göras att vara värderingsfri, vilket är svårt att tro att någon kan 
vara helt och hållet. Även bör man vara förutsättningslös, dvs. inte vara styrd av 
forskningsfältets traditioner, frågan är i vilken utsträckning detta är möjligt. Det finns många 
kriterier för vad som ska uppnås för att vara helt objektiv, detta var några av dessa. Vi har 
genom detta arbetes gång försökt vara öppna, sakliga, rättvisa samt förklara vad vi gör och 
varför. 
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2.7 Typ av kunskap 
 
Vid utförandet av en uppsats skall det stå klart vilken typ av kunskap som vill genereras. 
Kunskap kan vara generell eller specifik, generell innebär att det skall ha giltighet i andra fall 
än det studerade, och specifik kunskap innebär att det är giltigt i det enskilda fallet. I en 
kvalitativ undersökning kan det vara svårt att göra generaliseringar, men genom att jämföra 
med andra fall, befintliga eller göra en ny studie kan generalisering uppnås. Det går även att 
uppnå generaliseringar genom att jämföra olika tidpunkter i fallet, eller jämföra med teorier 
och modeller (vad andra har kommit fram till) (Lindell, Pia, 2006-01-17). Det handlar om 
vilken typ av företag som har studerats samt vilken situation de befinner sig i. I vårt fall är det 
svårt att dra några generella slutsatser då vi endast har tittat på två företag, det går inte att säga 
helt klart att det är ”si eller så” för hela branschen. Men eftersom syftet med denna uppsats är 
att från leverantörernas sida se vilka hot som finns samt undersöka möjliga strategier för att 
klara sig undan dessa hot, kan sägas att kunskapen i viss mån blir generell. Detta eftersom 
problemen borde var liknande för leverantörerna inom hemelektronikbranschen, och våra 
förslag på lösningar borde kunna anammas av flera leverantörer än endast dem som vi har 
granskat. Men även eftersom vi har gjort intervjuer med två personer med god insyn i 
branschen som gav oss mycket intressant information, och att vår frågeställning dessutom var 
ställd generellt angående leverantörer i hemelektronikbranschen vill vi ändå påstå att 
kunskapen som genereras kan anses god vad avser hypotesgenerering för leverantörerna som 
verkar inom hemelektronikbranschen.    
 
2.8 Metoddiskussion 
 
Alternativa tillvägagångssätt hade kunnat vara att intervjua flera olika tillverkare och flera 
olika distributörer, men eftersom tiden var begränsad till tio veckor hade det varit alldeles för 
omfattande. Ett annat alternativ hade varit att intervjua fler personer på Hitachi respektive 
Wiktors, för att fånga fler vinklingar inom företagen, men vi anser ändå att de personer vi fick 
intervjua satt på den informationen vi var intresserade av. Ett annat alternativ hade varit att 
skicka ut standardiserade frågeformulär, och på så sätt gjort en kvantitativ undersökning, då 
hade kunskapen kunnat generaliseras, men eftersom vi var intresserade av att få en djup insyn 
i ett fåtal valda företag tyckte inte vi att det var ett alternativ.  
 
2.9 Källkritik  
 
Källkritik handlar om att kritiskt granska en text, bild eller uttalande, allt kanske inte stämmer, 
det är därför viktigt att ställa sig kritisk till informationen. Det gäller att ta reda på om en källa 
är äkta och trovärdig. En fråga som bör ställas till alla källor är ”vem säger vad och varför?”. 
Alla avsändare har ett budskap, dolt eller synligt, det är därför viktigt att ta reda på i vilket 
syfte informationen ges. När det gäller tryckt material syns det oftast tydligt vem som har 
skrivit, vem som har gett ut samt vilket år det är tryckt. När det gäller otryckt material, t.ex. 
Internet, är det svårare att ta reda på källan, det är inte alltid det står vem som är ansvarig, hur 
gammalt materialet är osv. Litteraturen vi använt oss av har ingått som kurslitteratur på 
Örebro universitet, samt boken ”Competitive Strategy” med Michael E.Porter. 
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3. Teori 
 
I detta avsnitt redogör vi för valda teorier och modeller som vi använt oss av i arbetet. Vi 
anser att samtliga av dessa teorier har varit användbara under arbetets gång. En av dessa 
teorier är Porters modell om hur en konkurrenskraftig strategi ska utformas, denna ges i tre 
steg och förklaras nedan. En annan modell är Grönroos marknadsföringstriangel som 
handlar om att ge, hålla och möjliggöra löften. Vi har även använt oss av en SWOT-analys 
samt en PEST-analys. Samtliga av dessa teorier förklaras mer ingående i avsnittet som följer.  
 
 
3.1 Porters modell, Att formulera strategin 
”Context in Which Competitive Strategy Is Formulated” 
 

Konkurr-
ens-
kraftig 
strategi

Företagets 
styrkor och 
svagheter 
 

Branschens 
möjligheter 
och hot 
(ekonomiska 
och tekniska) 

Personliga 
värderingar 
hos huvud-
implemente-
rarna 

De 
samhälleliga 
förväntning-
arna 
 

Interna 
faktorer 
 

Externa 
faktorer 
 

 
 
Figur 1 
Källa: Michael Porter ”Context in Which Competitive Strategy Is Formulated” 
Egen översättning 
 
 
Figuren visar att när ett företag i stort skall formulera sin konkurrensstrategi måste de ta 
hänsyn till fyra nyckelfaktorer som bestämmer gränserna för vad företaget framgångsrikt kan 
uppnå. Eftersom konkurrensstrategi är ett nyckelord i den bransch vi granskat, 
hemelektronikbranschen på grund av att konkurrensen snabbt ökar med nya företag som 
kommer in på den Svenska marknaden valdes denna modell som delas upp i tre steg. 
Företagets styrkor och svagheter är tillgångar, färdigheter och begränsningar relativt till 
konkurrenterna, detta inkluderar finansiella tillgångar, teknologi, starka varumärken osv. 
De personliga värderingarna i en organisation är motivationen samt behoven som finns hos de 
nyckelpersoner som skall implementera strategin. Detta är en intern faktor som endast kan 
påverkas inom företaget. Styrkor och svagheter kombinerat med dessa värden bestämmer 
företagets interna begränsning för vilken konkurrensstrategi som de på ett bra sätt kan klara 
av.  
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Den externa begränsningen bestäms av branschen och organisationens omgivande miljö, 
branschens möjligheter och hot skapar den miljö där organisationen skall konkurrera, både 
vad gäller risker och potentiell vinning. Samhällets förväntningar reflekterar hur påverkat 
företaget blir av exempelvis regler. Dessa fyra faktorer måste tas hänsyn till innan ett företag 
kan utveckla realistiska och implementerbara mål och policys. Lämpligheten i en 
konkurrensstrategi kan bestämmas genom att testa de föreslagna målen och policyn för 
konsekvens. 
 
 
3.2 Porters modell, Att kontrollera överensstämmelse 
”Tests of Consistency” 
Egen översättning 
 
Hur man testar konsekvens (Porter Michael. E. 1980) ”Tests of Consistency” 
 
Den interna konsekvensen. Det finns enligt Porter tre frågor som kan ställas för att se hur 
konsekvent företaget är. 

1. Är målen ömsesidigt uppnåbara? 
2. Stämmer den huvudsakliga verksamheten överens med målen? 
3. Förstärker huvudverksamheterna varandra? 

 
Miljöbetingad lämplighet. Det finns enligt Porter fyra frågor att ställa sig. 

1. Exploaterar målen och policyn branschens möjligheter? 
2. Klarar målen och policyn av att stå emot hoten mot branschen för en möjlig utveckling 

med tillgängliga resurser? 
3. Reflekterar målen och policyn förmågan för miljön att absorbera åtgärderna? 
4. Svarar målen och politiken för de samhälleliga förväntningarna? 

 
Forskningens lämplighet. Det finns här enligt Porter två frågor att ställa sig. 

1. Matchar målen och policyn de tillgängliga resurserna jämfört med konkurrenterna? 
2. Reflekterar timingen av målen och policyn organisationens förmåga att förändras? 

 
Kommunikation och implementation. Här finns det enligt Porter tre frågor att ta hänsyn till. 

1. Är målen väl införstådda av dem som huvudsakligen ska genomföra 
implementeringen? 

2. Är det tillräckligt med samband mellan målen och policyn samt värderingarna hos de 
personer som skall arbeta med implementeringen för att försäkra sig om åtagandet? 

3. Finns det tillräcklig hanterbar förmåga för att tillåta en effektiv implementering? 
 
 
 
 
Med hjälp av dessa frågor kan företaget närma sig den optimala strategin för att klara 
konkurrensen. 
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3.3 Porters modell, Processen fram till strategin 
”Process for formulating a Competitive Strategy” 
Egen översättning 
 
”Process for Formulating a Competitive Strategy” 
 
A: Vad gör företagsledningen nu? 
 
1. Identifikation: Vilken är den implicita eller den explicita aktuella strategin? 
 
2. Antydande antagande: Vilka antaganden om företagets relativa position, styrka och 
svagheter, konkurrenter och branschen måste göras för att den aktuella strategin ska få en 
mening? 
 
B: Vad händer i miljön? 
 
1. Analys av branschen: Vilka är nyckelfaktorerna för konkurrenskraftig framgång och den 
viktiga branschens möjligheter och hot? 
 
2. Konkurrent-analys: Vilka är förmågorna och begränsningarna för existerande samt 
potentiella konkurrenter, och deras troliga framtida tillvägagångssätt? 
 
3. Samhälls-analys: Vilka viktiga ”regerings”, sociala, och politiska faktorer kommer att 
presentera möjligheter och hot? 
 
4. Styrkor och svagheter: Given en analys av branschen och konkurrenterna, vilka är 
företagets styrkor och svagheter relativt till nuvarande och framtida konkurrenter? 
 
C: Vad bör företaget göra? 
 
1. Testa antaganden och strategin: Hur bör antagandena ge uttryck för den aktuella strategin 
jämfört med analysen i B ovanför? Hur möter strategin testerna när överensstämmelse 
kontrolleras? 
 
2. Strategiska alternativ: Vilka är de genomförbara strategiska alternativen som ges av 
analysen ovan? (Är den aktuella strategin en av dessa?) 
 
3. Strategiskt val: Vilket alternativ relaterar bäst företagets situation till externa möjligheter 
och hot? 
 
 
3.4  Grönroos modell: Att ge, hålla och möjliggöra löften  
 
När det gäller ”tjänsteföretag” blir marknadsföringen mer komplicerad, föreställningen om att 
bara tillverka en produkt som har alla egenskaper kunden efterfrågar blir för snäv (Grönroos 
Christian, 2002). Den bilden blir på den industriella marknaden också alltför begränsad 
eftersom företagen måste lägga till kundrelationen, som omfattar mycket mer. Detta är 
otroligt viktigt i hemelektronikbranschen som har granskats om företagen vill arbeta med 
mervärden till kunder. När det gäller tjänster kan det vara komplicerat att veta, i alla fall till en 
början vad kunden väntar sig, svårt att veta vilka resurser som behövs samt hur dessa skall 
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användas. Behoven från kunderna varierar också vad gäller utbildningsbehov, servicekrav 
osv. I figuren ”tjänstemarknadsföringens triangel” nedan visas detta. 
 
 
 

Hålla Löften  
Interaktiv marknadsföring, 
Marknadsförare på deltid och kundinriktad 
teknik och system 

Personal 
Teknik 
Kunskap 
Kundens 
tid samt 
kunden 

 
Möjliggöra löften 
Ständig utveckling 
Intern 
marknadsföring 

Ge löften 
Extern marknadsföring 
Försäljning 

Kunder 

Företaget, 
heltidsanställda 
marknadsförare och 
säljare 

 

 
Figur 2  
Källa: Grönroos Christian (2002) Modell ”Marknadsföringstriangel” s.67 
 
Vid processkonsumtion finns inga färdiga produkter, det kan finnas delvis färdiga tjänster 
med fysiska produkter som ingår samt bestämda egenskaper av tjänsteprocessen.  
 
”Det värde kunden upplever uppkommer genom en framgångsrik och kundinriktad 
resurshantering i relation till det kunden betalat, inte genom en färdigtillverkad bunt 
egenskaper.” (Grönroos Christian, 2002 s.68) 
 
Ett företag har ofta heltidsanställda marknadsförare men i vardagen är det är inte enbart dessa 
som sköter marknadsföringen utan även de anställda som har direktkontakt med kunderna 
(Grönroos Christian, 2002). I Grönroos modell ”Tjänstemarknadsföringens triangel” 
(Grönroos Christian 2002 s.67) ser vi företagets resurser uppdelade i fem grupper: personal, 
teknik, kunskap, kundens tid samt kunden själv. Personalen skapar värde åt kunden på många 
olika sätt, exempelvis genom leverans, kundutbildning, underhåll osv., de arbetar alltså också 
i praktiken med marknadsföring. Dessa personer är mycket viktiga eftersom de ofta har 
kontakt med kunden när tjänsten produceras, vilket inte de som på heltid arbetar med 
marknadsföring alltid har. Förutom detta finns det ett antal andra faktorer samt resurser som 
påverkar kundens sätt att se på tjänsten, exempelvis den teknik företaget använder samt den 
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kunskap personalen har och som då ingår i den tekniska lösningen. Företagets sätt att hantera 
kundens tid och självklart kunden själv är andra exempel på resurser som påverkar kundens 
uppfattning. Ur kundens synvinkel kan vi säga att vid processkonsumtion formas lösningar på 
kundens problem av de resurser som får kunden att känna att tjänsten har ett mervärde. Det är 
viktigt att företaget har den kompetens som krävs för att kunden skall uppleva detta. Ett 
sådant sätt att hantera resurser i samverkan med kunden kallas interaktiv marknadsföring. När 
företaget avger löften till kunden både via marknadsföring samt försäljning är det sedan 
viktigt att uppfylla dem via alla dessa resurser, för att kunna utveckla dessa resurser gäller det 
att de personer som vet någonting om företagets verklighet får ständig kompetensutveckling, 
även kallad intern marknadsföring. 
 
 
3.5 SWOT-analys av företaget 
 
Vi fann det lämpligt att genomföra en SWOT-analys på de båda företagen vi granskat 
(Hitachi och Wiktors) eftersom analysen säger mycket om dels företagens styrkor samt 
svagheter men även om hot och möjligheter i omgivningen vilket är relevant med tanke på 
problemen i branschen som har granskats, hemelektronikbranschen.  
 
Interna styrkor och svagheter summeras eftersom de relaterar till externa möjligheter och hot. 
När styrkor och svagheter utvärderas bör man endast ta med de faktorer som kunden skulle 
värdera, alltså försöka se styrkor som företaget har kanske bland annat genom att vara solida, 
stora etc. i förhållande till vilken genomslagskraft de har när det gäller nöjda kunder. Det är 
viktigt att försöka hitta lika många svagheter som styrkor när man generaliserar som detta 
exempel. Även möjligheter samt hot skall listas som förutsedda händelser eller trender utanför 
företaget vilka påverkar prestationen, nedan visas ett exempel på SWOT-analys för en 
specialistfirma i USA som tillverkar sportbilar: 
 

Styrkor 
1. Pålitliga produkter 
2. Känt märke 
3. Konkurrenskraftiga 

priser 
4. Fokuserar på en nischad 

marknad 

Svagheter 
1. 6 månaders väntetid pga. 

produktionsgräns på 20 bilar 
2. Äldre produktionsmetoder 
3. Ingen marknadsexpert 
4. Låga marginaler 
5. Distribuerad endast i USA etc. 

Möjligheter 
1. Växande marknad i 

USA 
2. Stora potentialer i andra 

länder 
3. Ny marknad i UK 

Hot 
1. Risk att de volymtillverkande 

företagen tar sig in på marknaden 
2. Ökat antal av specialisttillverkare i 

Europa 
3. Stark lagstiftning i Europa 

Figur 3 
Källa: ”A SWOT chart” Jobber David (2004) s.44 
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När företaget färdigställt sin SWOT-analys bör de arbeta med hur svagheter kan förvandlas 

al 

.6 Företaget och omvärlden 

enna omarbetade modell av en SWOT-analys valdes att arbeta med eftersom den gör det 

ll är 
na 

igur 4  
WOT-analys” (egen bearbetning) 

till styrkor samt hur de skall vända hot till möjligheter. Detta kan exempelvis handla om att 
företaget hittar en svaghet i hur kunden tas omhand och kan då förslagsvis utbilda sin person
ytterligare, det kanske är så att en ny konkurrent träder in på marknaden och företaget formar 
en strategisk allians för att stärka sitt existensberättigande. Problem som uppstår i samband 
med att företag skall arbeta med vad de planerat är oftast kontextuella, alltså har med den 
omvärld som påverkar företaget att göra och måste förstås innan företaget kan gå vidare 
(Jobber David, 2004, s.55). 
 
 
3
 
D
lättare att se hur ett företag bör agera gällande sin strategi i sin bransch i förhållande till 
omvärlden. Det är intressant att granska både Hitachi och Wiktors ur detta perspektiv 
eftersom konkurrensen hela tiden ökar i snabb takt för de båda företagen. Denna mode
intressant gällande att undersöka vilka segment företagen bör satsa på samt vilka de bör läm
därhän. Det handlar om företagets styrkor och svagheter relativt till möjligheter och hot på 
företagens marknad. 

 
 
F
Källa: ”S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
Ligga kvar 

 
Avvärj hot 

  
Skaffa   kompetens 

 
  Lämna området 
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S 
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3.7 PEST – analys av omgivningen 

e påverkande faktorerna i omgivningen brukar analyseras i en PEST-analys som tar hänsyn 

cklas 

igur 5  
EST-analys” (http://www.nll.se/testphd.aspx?id=37705) 

 
D
till vilka faktorer i omgivningen som påverkar organisationen. Det handlar om politiska, 
ekonomiska, sociokulturella samt teknologiska faktorer. Alla dessa faktorer spelar in i 
hemelektronikbranschen som har granskats och är av olika vikt för hur marknaden utve
och vad företagen bör ta hänsyn till. PEST-analysen brukar handla om vad som är viktigt just 
nu men även vad som kommer att vara viktigt inom ett par år. 
 
 

 
 

Politiska/legala faktorer 
- monopol 
- lagar 
- skatter 
- tullar 
- anställningslagar 
- regeringsstabilitet 

Ekonomiska faktorer 
- produkt-/affärscykler 
- GNP-trender 
- räntor 
- tillgång på kapital 
- inflation. Arbetslöshet 
- disponibel inkomst 
- energitillgång och kostnad 

Sociokulturella faktorer 
- demografi 
- inkomstfördelning 
- social rörlighet 
- livsstilsförändringar 
- attityder till fritid samt arbete 
- konsumtion 
- utbildnin

Teknologiska faktorer 
- statliga satsningar på forskning 
- statens och branschens attityd till 
tekniska framsteg 
- utveckling och nya lösningar 
- den tekniska utvecklingens hastighet 
- grad av ålderdomlighet hos 
teknologsnivå gin

 
F
Källa: ”P
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4. Empiri 

rt två intervjuer med Tim Jansson samt Henrik Neumann. Intervjun med Tim 

 

v 

.1 Intervju med Tim Jansson Wiktors AV-Line 

AV står för Audio Video), i fortsättningen 

 

n 

 

aste värdeorden som Wiktors Hemma arbetar med är kompetens, eller 
r har 

r 

r 
t 

 
i har genomföV

Jansson ägde rum i Vingåker den 15 november 2006, samt intervjun med Henrik Neumann 
ägde rum i Stockholm den 17 november 2006. Tim Jansson arbetar som ansvarig för Wiktors
Hemma på Wiktors AV-Line. Han har mycket god kunskap om produkterna samt om 
branschen i det stora hela och hur utvecklingen ser ut framöver, även ett genuint intresse vad 
gäller hemelektronik. Henrik Neumann arbetar som Account Manager på Hitachi Sverige och 
har ansvar för B2B-delen samt att han har ”Key account” ansvar för Dixon koncernen (detta 
förklaras nedan). Detta ger även honom en mycket bra insyn i branschens utveckling samt att 
han besitter djup kunskap om Hitachis produkter och då givetvis även kunskap om sina 
konkurrenters produkter. I detta avsnitt redogörs för intervjuerna. Definitionslista återfinns 
som bilaga 1. Intervjufrågorna som bilaga 2. och 3. Empiriavsnittet är en sammanställning a
dessa två intervjuer. 
 
 
4
 

.1.1 Allmänt om Wiktors Hemma 4
 

im Jansson arbetar på Wiktors AV-Line (T
benämner vi det även endast som Wiktors, som totalansvarig för ”Business to consumer” 
delen (se definitionslista för närmare förklaring av uttrycket), alltså konsument sidan, även
kallad Wiktors Hemma, i fortsättningen kommer vi även benämna detta till B2C. Hans 
arbetsuppgifter består bland annat av att välja rätt produkter, rätt prissättning samt en 
övergripande kontroll av marknaden och givetvis även försäljning. Wiktors är ett familjeägt 
bolag som ägs och drivs av tre syskon, Peter och Wiktor Bohmelin samt Maria Emmot. 
Bolaget har funnits sedan 1963. Totalt är det 24 anställda på Wiktors i Sverige, det finns äve
en norsk organisation med samma ägare, de är fyra anställda. Wiktors omsättning uppgår idag 
till ca 100milj, varav ca 16milj på Wiktors Hemma, denna faktor är på hemelektronik väldigt 
missvisande enligt Tim Jansson. Skall lönsamhet mätas bör det ses till täckningsbidrag samt 
overheadkostnader (se definitionslista för närmare förklaring av uttrycken) och där är Wiktors
troligtvis den distributör i Sverige idag som har bäst täckningsgrad på sina produkter både på 
B2C samt Business to business delen, i fortsättningen kommer vi att förkorta detta till B2B  
 
.1.2 Kunskap 4

 
tt av de viktigE

kunskap. Tim Jansson anser att ordet mervärde som är extremt viktigt för en distributö
blivit lite uttjatat genom åren och används lite för ofta i fel sammanhang. Många distributöre
har länge trott att det räcker med att ha många produkter under ett och samma tak som 
mervärde men detta ses idag som en självklarhet av återförsäljarna. Nuförtiden krävs det 
något helt annat och det är kunskap om produkterna men även om marknaden i sig och hu
utvecklingen ser ut framöver. En annan viktig parameter är att ”ha koll” på prissättning sam
kunna prisreglera snabbt när det behövs. Det är oerhört viktigt att detta görs i paritet med den 
svenska marknaden men framförallt också med den europeiska marknaden som är inne och 
”nallar” väldigt mycket på försäljning till slutkund och konsument nu när det har blivit lätt att 
driva handel över gränserna inom EU. Kunskap är enligt Tim Jansson extra viktigt i en sådan 
relativt ny bransch som hemmabiobranschen, den har enligt honom, för konsumenten som 
inte är entusiast, existerat i ca tre år och inte hunnit ”sätta sig” riktigt. 
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4.1.3 Distributörer 
 
Om vi talar om marknadsandelar, vilket är ett väldigt svårt område i den här branschen att 

ttvist bedöma, granskar vi DMR-rapporten. Det är en rapport som tar fram hur många 
rs 

t veta 

lar det i många fall 
m problem med leveranser, problem med att få produkter på överenskommen tid men även 

et 

ndenser i hemmabiobranschen att det börjar bli alldeles för 
lönsamt för vissa tillverkare, det är för många tillverkare i förhållande till 

e 
mmer att följa 

 
 ut 

 det 
t 

skland och skickas 
ll Sverige, i Tyskland arbetar de med betydligt lägre marginaler och de flesta produkter är 7-

stributörer i Sverige, Tim Jansson tror att några kommer att 
falla bort” men Wiktors kommer inte vara en av dem. Detta förklarar han med att Wiktors 

 

im 
 

rä
enheter som sålts av svenska distributörer på den svenska marknaden, och där ligger Wikto
på en tredjeplats av sex distributörer i Sverige. När det talas distributörer är det viktigt at
skillnaden på AV-distributör och IT-distributör, (se definitionslista för närmare förklaring av 
uttrycken), den senare är van att arbeta med betydligt lägre marginaler.  
 
När och om en distributör avbryter ett samarbete med en leverantör hand
o
vilken strategi som valts och om den är kompatibel med leverantörens. Väljer exempelvis 
Wiktors att ha en strategi där de satsar på högkvalitativa produkter med höga marginaler där 
de verkligen differentierar sig måste organisationen ha en leverantör med samma strategi, d
handlar ofta om var de vill positionera sig, där måste distributören och leverantören vara 
överens annars blir det omöjligt att samarbeta. Wiktors förväntningar på leverantörer är 
framförallt att de tillhandahåller kvalitativa produkter, sedan är produkttillgång samt 
leveranstider självklart också av största vikt.  
 
4.1.4 Tendenser i branschen 
 
Det finns enligt Tim Jansson te
o
marknadsstorleken, några kommer att trilla bort inom vissa produktkategorier. Detta börjad
redan för tre år sedan när PHILIPS lade ner sin projektortillverkning, fler ko
efter med att antingen ta bort hela projektortillverkningen eller bara behålla B2B som oftast är
85 % av produktportföljen idag vad gäller projektorer. På platt-TV sidan ser det annorlunda
eftersom den största delen där går ut till konsument, men även där finns det enligt Tim 
Jansson för många fabrikat och företagen får en för låg marginal i slutändan för att det skall 
vara lönsamt. Många tillverkare har faktiskt aldrig tjänat pengar på sina platt-TV, de ser
endast som ”Brand Building” för att göra sig ett namn, detta fungerar inte hur länge som hels
utan för att överleva måste en plats bland topp fem eller liknande uppnås. 
 
En stor problematik för distributörer idag är de produkter som köps från Ty
ti
20 % billigare på den tyska marknaden och med den lätthet konsumenten idag beställer över 
Internet och sedan snabbt får det levererat är detta ett problem. Alla svenska tillverkare har 
idag även någonting som kallas europagaranti som innebär att om du exempelvis köper en 
produkt från Tyskland och den går sönder så kan du garantireparera den i Sverige så länge 
fabrikatet finns representerat här. 
 
4.1.5 Distributörernas framtid 
 
Det finns idag fyra större AV-di
”
arbetar på ett helt annat sätt än de andra distributörerna. Medan branschkollegorna går mer åt
IT-distributörernas håll med allt lägre marginaler, vilket gör att de inte har råd att lägga till 
mervärden fokuserar Wiktors helt åt andra hållet. Här behåller de marginalerna för att ha råd 
att utveckla sina mervärden och framförallt utveckla samt behålla kompetensen, detta tror T
Jansson alltid att det kommer att finnas plats för och att det är en verklig styrka jämförelsevis.
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Distributörernas existensberättigande idag är att vilken tillverkare som än granskas så finns 
inte all den nödvändiga kunskapen som krävs för produkterna ”inhouse” hos dem. Oftast sker 
tillverkningen någonstans i Asien och de flesta tillverkare har ett centrallager som ligger i 
Europa, ofta Holland för att ha närheten överallt, sedan finns oftast ett nordiskt kontor i 
Sverige eftersom det ligger i mitten. Idag när marginalerna är så låga måste tillverkarna 
”banta” sina organisationer och då väljer de att arbeta med en distributör där kunskapen f
och även möjligheten till lagerhållning (se definitionslista för förklaring till ”banta”). 
Alternativet skulle vara att kapa ett led, hålla uppe marginalen och utveckla sin egen 
säljstyrka och kompetens. Här gäller det i framtiden för distributörerna att göra sig oer
samt sätta en standard på kunnandet i branschen så att tillverkarna får svårare att klara
själva när det gäller mer avancerade produkter som kräver ett visst kunnande. Eftersom 
distributörerna idag har mycket av lagerhållningen så är samarbetet mellan distributören oc
tillverkaren av största vikt för att allting skall fungera även ner till återförsäljarna, det är 
synergieffekt där tillverkaren måste veta ungefär hur mycket som kommer att gå åt. 
Distributören måste veta vad som finns att tillgå för att deras samarbete skall fungera smidig
med återförsäljarna. Wiktors har en leveranstid på en dag om en order kommer in för
klockan elva på förmiddagen vilket är ett måste eftersom alla återförsäljare har minimala lager 
för att inte de små marginalerna skall ätas upp av lagerkostnader. När denna fokus väljs
Wiktors har valt, att hålla marginalerna uppe och satsa på kunnande samt kvalitet missas 
givetvis en stor del av marknaden och det är därför viktigt för att få en optimal typ av 
distribution, att organisationen hänger med både på B2B-delen samt B2C-delen som kan 
kräva olika sätt att arbeta på. 
 
4.1.6 Wiktors styrkor, svaghe

inns 

sättliga 
 sig 

h 
en 

t 
e 

 som 

ter, hot samt möjligheter 

s, god kunskap om marknaden tack 
are en lång tid i branschen samt bra lagerföring, som visserligen alltid kan bli bättre och mer 

ler 

ka 
nnan 

 denna kunna 
riositet men 

or 

l 
onsument. Internet är också ett hot, som enligt Tim Jansson även kan ses som framtida 

 mot 
 ett 

 
Wiktors styrkor som distributör är framförallt kompeten
v
effektiv. Wiktors har även en bra produktportfölj i alla pris och produktkategorier som 
matchar varandra och underlättar återförsäljarnas arbete. Wiktors har även en bra struktur, 
vilket enligt Tim Jansson både är en styrka och en svaghet. En styrka i den mån vad gäl
lager och order m.m. Där är det en styrka att vara strukturerad, en svaghet kan vara att 
flexibiliteten försvinner, det blir för mycket byråkrati. Problem kanske inte kan lösas fullt li
snabbt som andra mer flexibla mindre strukturerade distributörer har möjlighet till. En a
svaghet är att B2B-sidan fortfarande är så mycket större och den ”andan” Wiktors använder 
där sätter prägel på B2C-sidan vilken inte alls fungerar på samma sätt utan kräver mer 
flexibilitet och ”lösa tyglar”. Här ser Tim Jansson en möjlighet att bryta ut 
hemelektroniksidan och i framtiden se de som två helt skilda företag med olika 
förutsättningar. Eftersom Wiktors B2B redan har en bra infrastruktur skulle
kopieras och sedan skulle organisationen kunna driva B2C-delen med samma se
med andra medel, det som krävs på B2C-sidan för att nå så långt som möjligt. En annan st
möjlighet är den kunskap som finns på Wiktors vilken gör att de kan arbeta och satsa mer på 
nischade produkter, vilket inte de andra distributörerna har samma möjlighet till.  
 
Ett hot för distributörernas överlevnad är alltid att tillverkarna börjar sälja direkt til
k
utveckling. Det finns distributörer i andra länder bland annat Norge som arbetar både
slutkund och mot återförsäljare. Produktflödet från Europa, framförallt Tyskland, är alltid
hot mot distributörer. Det kan även slå hårt mot somliga distributörer om vissa tillverkare 
lägger ner eller slutar med vissa produkter eftersom de då måste hitta en ny produkt och det 
kan vara tufft när de flesta fabrikaten redan distribueras i Sverige.  
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4.1.7 Externa faktorer 
 
Landsekonomin i Sverige är en extern faktor som i allra högsta grad påverkar Wiktors 
ftersom detta påverkar hur mycket hemelektronik konsumenterna köper. Även 

n 
et samt hur 

 
nns i 

st en 

r 
t 

. 

s inte mycket utbildningar men däremot erbjuder de sina återförsäljare 
tbildningar och det är ett av de viktiga mervärdena som Wiktors har. Känner många 

är 
tagit 

.2 Intervju med Henrik Neumann Hitachi Sverige 

m ”Account Manager” på Hitachi i Sverige. Han ansvarar för 
2B-delen vilket innefattar projektorer, han har även ”key account” ansvar för Dixon 

tt 
ljare, 

et. I 

e
valutaförändringar påverkar och då i första hand Euron eftersom det är i den valutan de
mesta handeln sker. Något som också påverkar är den mentalitet som finns i land
den förändras, idag ser folk mer på film, det har blivit ett sätt att umgås. Människor idag 
bygger även större hus och många satsar på TV-hörnan som en central del när de planerar sin
inredning. Fler och fler vill också ha dedikerade biorum där de med den utrustning som fi
dagsläget för en inte alltför dyr peng kan få minst lika bra ljud och bild som på biograferna. 
En annan viktig faktor som påverkar är att samhället har utvecklats till ett mer ”slit och släng” 
samhälle, elektronikprodukter håller inte alls i samma utsträckning som förr. Om en 
konsument investerade i en TV för tjugo år sedan räknades det verkligen som en investering 
och att produkten skulle hålla minst tio år, gick den sedan sönder lagades den ofta mi
gång innan det investerades i en ny, idag håller troligtvis inte en TV i tio år. Allt sådant 
påverkar branschen hela tiden. För två år sedan introducerades HDTV (se definitionslista fö
närmare förklaring av uttrycket) och sådan apparatur börjat sälja, trots att HDTV formate
fortfarande bara fanns i relativt liten skala, apparaturen kommer vara dags att byta ut när 
HDTV utbudet blir stort, ca år 2008. Här har branschen startat en lite för tidig efterfrågan, 
men det har å andra sidan drivit hela branschen framåt vilket antagligen var tanken från 
början. Detta kommer naturligtvis att påverka Wiktors och andra berörda parter i branschen
HD står för high definition, vilket betyder att konsumenten kan visa bilden i större format och 
bilden ser fortfarande mycket bra ut, detta kommer att påverka efterfrågan på exempelvis 
projektorer samt filmdukar. Här kommer även ”realeaser” av nya filmer in som en påverkande 
faktor. Tim Jansson tror att nu när filmer börjar distribueras digitalt via satellit även till 
biograferna är det bara en tidsfråga innan filmerna kommer att kunna ses hemma princip 
samtidigt som de har premiär på biograferna, detta är givetvis en positiv utveckling för 
Wiktors Hemma. 
 
Internt har Wiktor
u
återförsäljare att deras överlevnad beror delvis på detta kommer de att prioritera Wiktors n
de lägger order, detta betyder mycket för Wiktors. Ett sådant verktyg Wiktors hemma 
fram är ISF-utbildningen (Image Science Foundation) det är ett bolag som standardiserat vad 
som behövs för kunskap för att ställa in samt kalibrera (bildoptimera) displayer vilket 
efterfrågas mer och mer av både konsumenter samt återförsäljare.  
 
 
4
 
4.2.1 Allmänt om Hitachi 
 
Henrik Neumann arbetar so
B
koncernen som idag innefattar EL-giganten och PC-city. Begreppet Account Manager är e
idag internationellt accepterat begrepp som enligt Henrik Neumann betyder ungefär sä
skillnaden på en ”Key Account Manager” är att denne har hand om de fem viktigaste 
nyckelkunderna. Henrik Neumann har även regionansvar för Expert-butikerna i norra samt 
östra Sverige och snart även västra och södra, detta innebär att han reser mycket i jobb
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dagsläget har Hitachi två distributörer i Sverige på B2B-sidan och det är Wiktors AV-Line 
samt en IT-distributör, GNT, (se definitionslista för närmare förklaring av uttrycken). Platt-
TV samt kameror och liknande går traditionellt direkt ut till återförsäljarna, men 
hemmabioprojektorer går via Wiktors Hemma. Omsättningen på Hitachi norden ligger mella
300-500milj varav i Sverige ca 200milj. Hitachi grundades 1910 i Japan och är id
världens 25:e största företag, omsätter 600 milj dollar och har totalt 400 000 anställda. Det 
finns nio divisioner vilka är uppdelade i bland annat kärnkraftverk, tåg, konsument och 
hemelektronik m.fl. Den divisionen som Hitachi Sverige tillhör är ”digital media”, de har si
huvudkontor i London. 
 
4.2.2 Kvalitet och innov

n 
ag ett av 

tt 

ation 

d de arbetar kontinuerligt med, det ena är kvalitet, det andra är 
novation. Vad gäller kvalitet vill Hitachi alltid tillhandahålla de bästa mest högkvalitativa 

  

andelar ligger Hitachi idag på hemmabioprojektorer på ca 10 %, platt-TV 
a 7 % samt kameror mm. på 2-5 %. Antalet leverantörer i Sverige på exempelvis platt-TV är 
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Hitachi har två viktiga värdeor
in
produkterna på marknaden och vara stolta över sina produkter. När det gäller innovation så 
satsar Hitachi 10 % av sin omsättning på forskning och utveckling vilket gör att de alltid är i 
fronten vad gäller ny teknologi i branschen. Hitachi kan sägas vara ett ingenjörsföretag som 
inte satsar i första hand på volym, som många andra tillverkare, utan att bli bäst på det de gör.
 
4.2.3 Distribution 
 
Granskas marknads
c
idag ett femtiotal av vilka ca tio är kända märken för gemene man. Tillverkare globalt är 
omöjligt att uppskatta. I enheter på projektormarknaden ligger Hitachi fyra men mäts det i 
värde ligger de tvåa, enligt Henrik Neumann. Hitachi använder distributörer för att de ska
täcka hela Sverige, organisationen har ”bantats” ned till minimum, vilket har lett till att de ä
tre personer nu och snart endast två personer som ska täcka hela Sverige. Wiktors som är 
deras ena distributör ligger därför bra till hos dem. Wiktors har en säljorganisation som kan 
serva kunderna och är Hitachis främsta distributör på projektorer idag och har ca 70 % vilk
gör att Wiktors förhoppningsvis talar för och prioriterar Hitachis produkter när de är ute hos 
kunder, detta är väldigt viktigt för Hitachi när konkurrensen om marknaden hårdnar. Wiktors 
arbetar även med koncept, lösningar samt konsultationer.  
 
Hitachis andra distributör är en IT-distributör och där hand
o
någonting så det är två helt skilda saker, en IT-distributör klarar sig på en 3 % marginal 
medan en AV-distributör måste ligga på minst ca 15 %. Av de marknadsföringspenga
läggs ner på projektorer och distribution går ca 70 % till AV-distributören eftersom de ha
andra möjligheter att hålla uppe priserna och arbeta på ett annat sätt med produkterna. Enligt
Henrik Neumann tar det åtskilliga timmar varje månad att förklara för IT-distributörerna 
varför de inte har fått samma produkter att arbeta med som AV-distributörerna. Hitachi har 
olika krav på sina distributörer, det handlar om volymkrav, omsättningskrav samt att de m
följa vissa riktlinjer som Hitachi har som exempelvis kan ha att göra med prisstrukturen. GN
som idag är Hitachis IT-distributör har kravet på sig att arbeta med marknadsföring aktivt 
samt promota Hitachis produkter och hålla ett aktuellt och befintligt lager av produkterna. Att 
sluta använda distributörer är enligt Henrik Neumann alltid ett alternativ men inte för Hitac
del eftersom de gjorde ett val när organisationen ”slimmades ner” och de tog bort mycket av 
den egna säljorganisationen. För att det skall gå att klara sig utan distributörer skulle Hitachi 
behöva vara en jätteorganisation i Sverige med bland annat både ute och innesäljare. För 5-6 
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år sedan togs även beslutet att sluta med det analoga segmentet, exempelvis så kallade ”tjock-
TV”, vanliga VHS-bandspelare m.m. Nu satsas det endast på digitala produkter. 
 
4.2.4 Tendenser i branschen 
 
Generellt enligt Henrik Neumann är branschen på väg mot att det kommer krävas större 
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v
varuhusen exempelvis Siba, OnOff samt Net on Net kommer att ta ut varandra tillslut när
priserna sjunker för mycket. Här kan tyska Media Markt bli farliga eftersom det är en 
gigantisk organisation som har råd att satsa stora resurser jämfört med de mindre svenskäg
kedjorna. Distributörer som för tre år sedan hade en marginal på en projektor på 40-50 
ligger idag betydligt lägre, samma sak gäller platt-TV som för 4-5 år sedan kunde kosta 100 
000 kronor, en likvärdig produkt idag kostar 15-20.000 kronor, så kostnadsstrukturen ser h
annorlunda ut. När branschen blir mer prispressad kommer det att handla om ”survival of the
fittest”, dvs. de som inte hänger med i prisutvecklingen kommer inte att klara sig. Det finns 
två läger när det gäller platt- TV och det är LCD samt Plasma. Hitachi har valt att tillverka 
båda men det finns andra tillverkare som har valt en av dem och enligt Henrik Neumann står
och faller dessa tillverkare då med det. Han tror att antalet tillverkare kommer att hålla sig 
konstant men att varumärken kommer att bytas ut, speciellt de mindre kända märkena, de 
större, exempelvis Hitachi, Sony, Samsung m.fl. kommer att finnas kvar men de kanske 
ändrar inriktning beroende på hur marknaden utvecklas i framtiden.  
 
4.2.5 Hitachis styrkor, svagheter, hot samt möjligheter 
 
En av Hitachis styrkor är just deras ”bantade” organisatio
s
Henrik Neumann även ses som en svaghet med tanke på att de servar hela Sverige, det är 
svårt att vara i Kiruna och Malmö samma dag, här handlar det om att kunna prioritera rätt
att kunderna känner sig nöjda. En annan styrka är att ha en stor organisation i ryggen, vilke
även det kan ses som en svaghet ibland när man vill vara flexibel och göra snabba vändningar
Styrkan i att ha riktigt bra produkter skall inte underskattas även om företaget inte har det 
största utbudet så vinns mycket på högkvalitativa produkter som de är stolta över. Varumärket 
Hitachi ser Henrik Neumann både som en styrka, en svaghet samt en möjlighet. Styrkan 
ligger i att varumärket är riktigt bra, svagheten är att det kommit lite i skymundan, just nu har 
Hitachi en slogan som säger ”Hitachi, Japans best kept secret” vilket säger lite om den sa
Möjligheten ligger i utvecklingsmöjligheterna för varumärket nu när, som Henrik Neumann 
säger, Hitachi har slutat ”hyssja” och istället slår sig lite för bröstet och står för att 
produkterna håller mycket hög kvalitet. Andra möjligheter är exempelvis att Hitachi precis 
gått ut officiellt med att de kommer öppna en fabrik i Tjeckien där det kommer att s
tillverkning av platt-TV, detta kommer att förkorta leveranstider och produkternas prestanda
kommer att kunna bli bättre. Hot som skulle kunna påverka Hitachi är om en stor stark 
”spelare” tar över marknaden, konkurrenter i det stora hela är alltid ett överhängande hot 
enligt Henrik Neumann. Även teknologin kan ses som ett hot eftersom exempelvis på 
projektorer har Hitachi valt att jobba med LCD teknologin istället för DLP som är den and
typen av teknologi, där skulle ett hot kunna ses om de som använder DLP får för sig at
skall satsa stort, kanske bli störst i världen, då kommer Hitachi bli tvungna att arbeta ännu 
hårdare. Vid ett tillfälle för ett par år sedan precis innan jul drog en tornado in över kusten i
Japan precis där Hitachis fabrik låg och jämnade allt med marken, sådana liknande saker är
även dessa alltid ett hot trots att det inte kan tas med i beräkningen eftersom de trots allt 
händer ytterst sällan.  
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4.2.6 Interna och externa faktorer 
 
Hitachi arbetar kontinuerligt med utbildningar internt och då speciellt produktutbildningar 
ftersom den kunskapen är viktig. Även sälj och ekonomiutbildningar pågår kontinuerligt. 

åverkar Hitachi mycket, speciellt på 
onsumentprodukter där försäljningen sjunker rejält när konsumenterna har mindre pengar att 

is 

r 
d gäller 

 

e
Varje person som börjar arbeta på Hitachi måste genomgå en trainee utbildning under två 
veckor i England där de går igenom allt från affärssystem till varje liten komponent i en 
Plasma-TV, detta för att personalen skall besitta en bra grundkunskap när de sedan börjar 
arbeta med varumärket oavsett i vilken form.  
 
Hög respektive låg konjunkturer är något som p
k
röra sig med generellt. Även det politiska läget i världen är viktigt eftersom exempelv
projektorerna tillverkas i Kina, det har förekommit lokala handelsproblem som är extremt 
svåra att påverka, det kan handla om många olika väldigt konstiga saker exempelvis 
korruption eller liknande som inte alls är påverkbara härifrån. Råvarupriser och valutakurse
påverkar givetvis också. Henrik Neumann märker också ett stort generationsskifte va
intresset för att ha den senaste teknologin, 30-40-talisterna är den generationen som är mest 
teknikfientlig i dagsläget medan 50-60-talisterna vill ha lite mer intressant teknologi. De flesta
konsumenter idag vill ha platt-TV, projektorer kräver mer intresse och lite mer arbete än att 
bara sätta i sladden, många tycker att det är för mycket jobb tyvärr, idag av 1000 sålda enheter 
är ca fem projektorer. 
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5. Analys 

t organisationen Wiktors AV-Line hemmabiodelen samt Hitachi Sverige och i 

.1 Analys av Wiktors Hemma 

n kopplat till Michael Porters modell ”Att formulera 

s modell visar (avsnitt tre, teori s.7) är det av otrolig vikt när ett företag skall 
. 

ts 

 

 

 

med hjälp av en intervju med Tim Jansson 

r 

et 

butören existensberättigande i sitt förhållande 
 

 
i har granskaV

detta avsnitt skall vi koppla företagens egenskaper och framtida utsikter till en del av teorin 
på området bland annat Michael Porter, SWOT-analysen samt ett par andra modeller. 
 
 
5
 
.1.1 Wiktors AV-Line hemmabiodele5

strategin” 
 

om PorterS
skapa en strategi som är konkurrenskraftig att företaget tar hänsyn till fyra nyckelfaktorer
Dessa tar fram en ram inom vilken företaget kan bli framgångsrikt i sin bransch. När det 
talas om styrkor samt svagheter i dessa sammanhang menas alltid i förhållande till företage
konkurrenter. Det är även viktigt vad det finns för värderingar hos de personer som skall 
implementera strategin i företagets verkliga vardag, deras värderingar samt motivation är det
som i slutändan avgör hur väl implementeringen lyckas. Detta är en helt intern faktor vilken 
endast kan påverkas inom företaget. Företagets externa faktorer handlar dels om samhällets 
förväntningar på företaget, även regler samt lagar i företagets omgivning som de måste följa.
Branschens möjligheter samt hot mot branschen är även dessa externa faktorer som påverkar 
och skapar hela den miljö där företaget skall konkurrera och verka. Här gäller både risker 
samt framtida potentiella vinning för företaget. Alla dessa faktorer vi nämnt ovan måste tas 
hänsyn till innan företaget vet vad som är realistiskt, även utsikten att implementera det som
satsats på i företaget på ett tillfredsställande sätt.  
 

i har granskat Wiktors AV-Line hemmabiodelen V
som arbetar där med totalansvar för hemmabiodelen, ”business to consumer” i företaget. 
Wiktors har funnits sedan 1963 och omsätter idag ca 100milj varav 16milj är på Wiktors 
Hemma. En av styrkorna hos Wiktors Hemma samt hos hela Wiktors AV-Line är deras 
täckningsbidrag som troligtvis är det bästa i branschen (Tim Jansson), detta är en 
anmärkningsvärd styrka eftersom i det stora hela är hemelektronikbranschen ett område där 
marginalerna sjunker relativt snabbt i dagsläget. Denna styrka ger Wiktors Hemma ett unikt 
läge gentemot konkurrenterna när det gäller satsningar på utbildningar till återförsäljare, 
personal samt att bibehålla och skaffa den nödvändiga kompetensen som behövs idag för att 
hålla sig kvar på marknaden. Här kan vi skönja en viktig differentiering gentemot hur de 
större kedjorna arbetar där kvantitet samt ett lågt pris är det viktigaste. Kompetensen i sig är 
även det en av de största styrkor som Wiktors Hemma har (Tim Jansson). Detta 
konkurrensmedel kommer troligtvis att betyda överlevnad i längden på en marknad som 
börjar kräva alltmer av distributörerna samt de återförsäljare som Wiktors Hemma arbeta
gentemot. Återförsäljarna idag konkurrerar mot de större kedjorna för att lägga sig på en 
annan nivå vad gäller tjänster till kunden, här behöver de sin distributör med tanke på att d
är viktigt att följa med i marknadens svängningar och gärna vara steget före vad gäller 
produktportföljen om detta är möjligt.  
 

ompetens är ett nyckelord som även ger distriK
till tillverkarna som i många fall idag har minskat ner sin egen säljorganisation. Detta kommer
i framtiden vara det största skälet till varför en tillverkare väljer att arbeta med en distributör, 
därför satsar Wiktors Hemma på detta område som de själva också ser som en av de största 
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styrkorna inför framtiden. En annan styrka som går hand i hand med kompetensen är kvalitet, 
här satsar Wiktors Hemma samt hela Wiktors AV-Line också mycket. Givetvis skall all 
personal hålla en viss standard vad gäller kunnande samt kompetens men även de produkter 
som Wiktors arbetar med håller hög kvalitet. Detta gäller hela produktportföljen och är ä
det en styrka för företaget. Wiktors AV-Lines styrkor handlar också om bra lagerföring samt 
en stabil struktur, detta kommer sig av att ha funnits sedan 1963 i branschen. Utbildningar för
återförsäljare är ytterligare en styrka för Wiktors Hemma (Tim Jansson). Idag kräver kunden 
mer, i dessa fall återförsäljarna, en del handlar om att kunna optimera bildkvaliteten hos de 
projektorer som säljs och där kommer kalibrering in. Detta kunnande är ett av de mervärden 
Wiktors Hemma ger sina återförsäljare idag vilket ger dem en styrka i och med att detta 
knyter återförsäljarna hårdare till företaget som ger dem mervärden de inte vill, eller i längden
kommer att kunna, vara utan för att överleva på marknaden i framtiden. Här ser vi en kla
framtidsstrategi för Wiktors som handlar om att differentiera sig med avseende på kunnande 
och kvalitet som de nyckelord företaget bör arbeta med och försöka utveckla samt bibehåll
Att kunna erbjuda kalibrering och utbildning i detta till sina återförsäljare kan ge dem en 
frontplats bland distributörerna om det faller väl ut. Eftersom pris inte kommer vara ett 
konkurrensmedel, inte heller kvantitet är denna väg enligt oss den bästa för dem att gå giv
att intresset finns i bolaget att satsa på den här växande grenen inom hemelektronik. 
 
När ett företag väljer att satsa på kvalitet samt att hålla marginalerna på en viss nivå s

ven 

 

 
r 

a. 

et 

å missar 
et företaget givetvis en bit av marknaden (Tim Jansson). Detta kan för hela Wiktors AV-Line 

njas en 
ed 

är det 

de personer som i huvudsak skall arbeta med 
plementering av en strategi färgas på Wiktors i huvudsak av det faktum att företaget har 

gar som följer 
ss 

s i 

 

ket i slutändan. En sak att ha i åtanke kan vara att de personer som skall 

e känner 

d
bli en svaghet om företaget inte riktigt lyckas hitta den optimala typen av distribution. 
Wiktors AV-Line är på god väg men har en bit kvar eftersom B2B-delen har funnits så 
mycket längre och fortfarande idag är så pass mycket större än B2C-delen. Här kan skö
svaghet om projektet med att göra B2C-delen lika framgångsrik som B2B-delen dock m
helt andra medel och metoder inte riktigt lyckas. En svaghet som i föregående avsnitt 
nämndes är den stabila strukturen som Wiktors AV-Line har på grund av att de funnits så 
länge i branschen. Detta kan ses som en svaghet vad gäller byråkrati samt stelbenthet n
krävs att snabbt kunna vara flexibel och lösa problem som uppkommer i samarbetet med 
återförsäljarna och tillverkarna.  
 
De personliga värderingarna hos 
im
funnits så pass länge branschen både på gott och ont. I huvudsak är de värderin
med stabilitet av positiv karaktär då personalen känner sig trygg med organisationen och de
ledare. Samtidigt som en stabil organisation ger en känsla av trygghet hos dem som arbetar 
där kan det ibland vid utveckling ge känslan av något för lite frihet när det handlar om att ta 
beslut, speciellt när det gäller B2C-delen där det i slutändan handlar om att återförsäljarna 
antagligen i större utsträckning har behov av att kunna hjälpa sina kunder med problem som 
kanske inte borde behöva gå igenom hela processen gällande den administrationen som gör
B2B-delen av bolaget. Där fungerar allting naturligtvis annorlunda eftersom det är företag 
Wiktors arbetar emot. En annan värdering som finns på Wiktors AV-Line är det faktum att 
det är och alltid har varit ett familjeföretag, även detta medför en känsla av samhörighet och
seriositet.  
Vid skapandet av en fungerande konkurrensstrategi kommer dessa två starka värderingar 
betyda myc
genomföra strategin och slutligen faktiskt implementera den i företaget och se till att 
konkurrenskraften är stark kanske inte riktigt har arbetat inom företaget så länge att d
av dessa två värderingar som enbart positiva utan snarare ibland som hämmande i 
utvecklingen. Här är det viktigt att alla inblandade har en öppen kommunikation om hur det 

 22



skall fungera rent praktiskt samt att företaget vågar ge sig in på nytänkande trots sin
erfarenhet om hur allting har fungerat hittills.  
 
De regler som i viss mån påverkar Wiktors är e

 gedigna 

xempelvis krav på att produkterna följer de 
valitets samt säkerhetsföreskrifter som gäller för Norden eller Europa. Ett exempel är CE 

 på 

a, är att tillverkarna 
fta minskar sin egen säljstyrka idag. Detta gör att om distributörerna satsar på att sätta en 

a 
o 

 

m också kan ses som ett hot är Internetförsäljningen. Produkter som beställs 
ån Tyskland idag över Internet direkt av slutkund är ett hot mot hela distributörsbranschen. I 

. 

erige. 
 till 

 

nd för 

ga i branschen idag, om distributörerna inte väljer 
n annorlunda strategi och satsar på kunskap eller annan nisch så kommer de minskande 

gor 
 

att 

 

 

k
märkningen som gäller på motordrivna filmdukar (se definitionslista för närmare förklaring
CE). Detta är ingenting som påverkar konkurrensstrategin för företaget. 
 
En stor möjlighet för distributörerna i framtiden, så även Wiktors Hemm
o
viss standard på marknaden vad gäller kunnande kan de göra sig i princip oersättliga för 
tillverkarna, detta torde vara deras mål i framtiden. Tillverkarna kommer troligtvis inte att h
kunskapen i sina organisationer som krävs för att möta upp kunderna på marknaden. Dest
mer kunskap ett företag i branschen besitter desto mer nischade produkter kan företaget arbeta
med och detta blir en stark konkurrensfördel eftersom teknologin vad gäller elektronik går 
snabbt framåt, nischade produkter har generellt en högre marginaler, här satsar Wiktors på att 
vara i fronten.  
 
En möjlighet so
fr
Tyskland arbetas det med betydligt lägre marginaler och produkterna är ofta 7-20 % billigare
Internet gör också att tillgängligheten ökar markant samt att kunden snabbt kan få det 
levererat hem till sig. Här spelar även europagarantin in, det är en garanti som gör att om 
produkten finns i Sverige, trots att den inte är köpt här, får kunden garantilaga den i Sv
Detta började IT-distributörerna med när det gällde bärbara datorer vilket spred sig snabbt
andra elektronikprodukter. Det medför att även om produkten köps i Tyskland billigare och 
den går sönder går den att laga i Sverige och kunden slipper på så sätt att skicka tillbaka den. 
Detta underlättar självklart för konsumenter att köpa över Internet vilket självklart är ett stort
hot. I Norge finns det idag distributörer som arbetar både mot återförsäljare samt med 
Internetförsäljning direkt till kund där distributören väljer olika segment till återförsäljarna 
respektive Internetförsäljningen. Här skulle företaget kunna undersöka om det finns gru
samma typ av distribution i Sverige utan att förlora redan befintliga kunder. 
Internetförsäljningen ökar hela tiden och kanske detta i framtiden kommer att bli snarare ett 
nödvändigt komplement än ett hot. En annan möjlighet är när HDTV kommer stort, (enligt 
Tim Jansson år 2008), detta kommer att påverka alla i branschen. Det finns här en möjlighet 
att vara steget före, se till att ha de produkter som efterfrågas samt besitta den kunskap som 
krävs för att hjälpa kunderna på bästa sätt.  
 
De minskande marginalerna hotar även mån
e
marginalerna äta upp mer och mer av vinsterna, vilket i längden är ett stort hot mot hela 
branschen. Här har Wiktors Hemma valt en annan strategi än många av sina branschkolle
och satsar på att bibehålla marginalerna, vilket är ovanligt i branschen idag, för att kunna
erbjuda en unik kunskap i branschen och därigenom skaffa sig mervärden som det idag inte 
finns några andra distributörer som kan erbjuda. Det faktum att en del tillverkare kommer 
sluta med vissa produktkategorier kan även det vara ett hot mot många distributörer i 
branschen, kanske har de bara dessa fabrikat av exempelvis filmdukar eller projektorer och då
kommer svårigheten med att hitta nya fabrikat som inte redan finns hos någon annan 
distributör i Sverige.  
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5.1.2 Wiktors AV-Line kopplat till Michael Porters modell ”Att kontrollera 

verensstämmelse” 

avsnitt tre, teori 
l finns ett antal frågor som kan ställas för att se till företagets helhet vad 

äller överensstämmelse.  

trollera detta: Är målen ömsesidigt uppnåbara?, stämmer den 
uvudsakliga verksamheten överens med målen?, förstärker huvudverksamheterna varandra?  

rna 

 

2C 

gar till Wiktors och lämnar därför den biten hän.  

lla sig. 
ört med konkurrenterna?, 

eflekterar timingen av målen och policyn organisationens förmåga att förändras? Granskas 

et, detta 

ch hela 
ukter 

re 

 
n ska implementera?, Är det 

llräckligt med samband mellan målen och policyn samt värderingarna hos 

anske inte av alla 
ed 
a 

ö
 
Modellen som är en fortsättning på föregående kan delas upp i fyra delar (se 
s.8) där det i varje de
g
 
Den första delen handlar om den interna konsekvensen, är företaget konsekvent? Här kan det 
ställas tre frågor för att kon
h
Granskas Wiktors AV-Line och ses till dessa frågor i förhållande till den strategi som valts 
kan det skönjas en intern spricka i överensstämmelse vad gäller de två huvudverksamhete
B2B och B2C. Målen som finns på den sida vi granskat i vårt arbete, alltså B2C, är fullt 
uppnåbara men det kommer krävas att företaget börjar arbeta med hemelektronik på samma
seriösa sätt som företaget driver den andra idag större delen. Här kommer det att krävas 
nytänkande av hela företaget och en vilja att gå utöver de vanliga ramarna när det gäller B
sidan.  
 
Nästa del av modellen handlar om miljöbetingad lämplighet, här finner vi inga direkta 
kopplin
 
Den tredje delen handlar om forskningens lämplighet och här finns det två frågor att stä
Matchar målen och policyn de tillgängliga resurserna jämf
R
Wiktors Hemma i förhållande till dessa två frågor kan det även här dras paralleller till det 
faktum att resurserna kanske är en aning ojämnt fördelade även om de finns i företag
eftersom BTC delen idag drivs av endast en person i samarbete med marknad och 
försäljningsavdelning men ändå står för 1/6 del av omsättningen. Med tanke på antalet 
anställda inom Wiktors skulle företaget förslagsvis ha något mer resurser tilldelade B2C i 
form av personal för att kunna matcha konkurrenterna. Eftersom Wiktors Hemma o
Wiktors AV-Line är den distributör som troligtvis har högst täckningsgrad på sina prod
så matchar deras resurser i det stora hela företagets satsningar på kunskap samt kvalitet 
jämfört med många konkurrenter som bara sänker marginalerna och tjänar mindre och mind
pengar. Ses det till timingen av målen i förhållande till företagets förmåga att förändras kan 
kanske en fara vara att de personer som vill följa med marknadens snabba svängningar i 
branschen känner att det inte riktigt finns förmåga och vilja i hela förtaget att förändras i den 
takt målen egentligen skulle kräva för att helt kunna uppnås. 
 
Den fjärde delen handlar om kommunikation samt implementering, här finns det tre frågor att
ställa sig. Är målen väl införstådda av dem som huvudsaklige
ti
huvudimplementerarna för att försäkra sig om åtagandet?, Finns det tillräckligt hanterbar 
förmåga för att tillåta en effektiv genomföring? Vad gäller Wiktors Hemma är målen väl 
införstådda av de personer i organisationen som skall genomföra dem men k
berörda, här kan företaget få kommunikationsproblem eftersom personalen som arbetar m
målen till vardags är medvetna om att kunskap som nisch är det sätt som kommer att trygg
en framtid i branschen. Både åtagande samt förmåga finns hos de berörda personerna på 
Wiktors Hemma. Det handlar i slutändan bara om att hela företaget samt ledningen på 
Wiktors AV-Line måste vara villiga att satsa det som krävs för att företaget skall nå dit de 
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egentligen är överens om att de vill nå, bli ledande i branschen vad gäller kunskap, margi
samt utbildningar. 
 
Med hjälp av att koppla företagets förutsättningar och verklighet till dessa frågor blir det 
lättare att närma sig

naler 

 den optimala strategin för företaget samt att komma fram till vad som kan 
ehöva ses över för att företaget skall klara konkurrensen på marknaden. 

s modell 
Processen fram till strategin”  

.9).  

. Den andra delen handlar om vad som händer i miljön.  

taganden om företagets relativa 
en måste göras för att den aktuella 

trategin ska få en mening? Den implicita strategin handlar om det outsagda, det 

nammas i 
nskas 

egi att ha 

, 
 där de är 
a återförsäljare. 

 

amma sak, eftersom hela strategin i 
rincip går ut på att positionera sig på ett sätt som ingen annan gör. Det måste även antas att 

tt 

 

ikt 

ot? Här är ett nyckelord för Wiktors Hemma 
unskap samt differentiering gällande vilka mervärden som satsas på att kunna erbjuda 

b
 
 
5.1.3 Wiktors Hemma samt Wiktors AV-Line kopplat till Michael Porter
”
 
Denna modell som är den sista delen kan delas upp i tre delar (se avsnitt tre, teori s
1. Den första delen handlar om vad företagsledningen gör nu.  
2
3. Den tredje delen handlar om vad företaget bör göra. 
 
1. Vilken är den implicita eller explicita strategin? Vilka an
position, styrka och svagheter, konkurrenter och bransch
s
underförstådda, kanske på det sätt företaget arbetar utan att det ”finns på papper”. Den 
explicita strategin handlar om den uttryckliga strategin, den direkta som oftast finns 
nedskriven. Det är enligt Porter viktigt att identifiera de ”olika” strategierna som a
nuläget för att lättare kunna justera dessa så att de passar på den nya utformningen. Gra
Wiktors AV-Line i förhållande till dessa frågeställningar så är Wiktors outsagda strat
en strukturerad och stabil organisation, detta är någonting som finns utan att det står skrivet 
någonstans i och med att det är ett företag som funnits länge i branschen. Värderingarna som 
följer med att företaget drivs av familjemedlemmar samt att företaget funnits sedan 1963 i 
branschen blir en del av den implicita strategin vad gäller de värderingar som 
företagsledningen vill skall finnas hos befintlig samt ny personal i företaget.  
Den explicita strategin lutar åt att kunna erbjuda någonting som ingen annan distributör kan
så krävs här också att Wiktors Hemma har en strategi som går ut på mervärden
ensamma i sitt slag. Detta är uttalat i och med de utbildningar som hålls för sin
Även att satsa på lite dyrare kvalitativa produkter kommer in i den explicita strategin vilket 
Wiktors Hemma gör med tanke på den kunskap de besitter redan idag. Här satsar Wiktors
Hemma bland annat på kalibrering (bildoptimering) där efterfrågan ökar bland både slutkund 
samt återförsäljare att lära sig behärska denna teknik.  
 
För att dessa aktuella strategier skall få en mening som modellen uttrycker det, måste här 
antas att konkurrenterna inte följer efter eller satsar på s
p
Wiktors verkligen besitter den kunskap som krävs samt att det finns resurser att satsa för a
utveckla detta hela tiden i den takt som marknaden kräver. Wiktors Hemmas styrkor som 
mycket handlar om kunskap idag är det som satsas på gällande hela strategin. Tanken med att
försöka hålla sina marginaler och ha råd att utveckla dessa bitar så mycket som krävs. 
Eftersom Wiktors Hemma nischar sig åt ett kvalitets och kunskapshåll är detta av största v
för att lyckas hålla sig kvar på marknaden.  
 
2. Analys av branschen, vilka är de viktigaste nyckelfaktorerna för konkurrenskraftig 
framgång samt branschens möjligheter och h
k
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återförsäljarna. Häri ligger en av branschens stora möjligheter när bra bild efterfrågas m
mer av slutkunderna som har börjat intressera sig inte bara för storleken på bilden utan i hö
grad även kvaliteten. Detta går hand i hand med att hålla marginalerna uppe så att företa
har råd att satsa de pengar som krävs för att kunna bli ledande vad gäller denna teknik samt 
detta tankesätt. Hotet från den tyska marknaden måste tas på allvar och bekämpas med ett 
kunnande som kunden aldrig kan erbjudas från dessa leverantörer. Förslagsvis skall inte 
Internet ses enbart som ett hot mot branschen utan även som en möjlighet där det kan finnas 
anledning att granska hur verksamheten skulle kunna inkluderar även Internetförsäljning. D
är även viktigt att som distributör arbeta med en varierande produktportfölj eftersom ett a
hoten är det faktum att det idag finns för många tillverkare på en för liten marknad vad gäller
vissa produktkategorier.  
 
Konkurrentanalys, vilka är förmågorna samt begränsningarna för existerande och potentiella 
konkurrenter, och deras tr

er och 
g 

get 

et 
v 

 

oliga framtida tillvägagångssätt? Wiktors konkurrenters 
egränsningar handlar främst om att de minskar sina marginaler för att konkurrera med pris 

 
rrenterna är 

ämst sociala faktorer som innebär en möjlighet för Wiktors, 
ock är politiska faktorer inte helt ointressanta eftersom desto mer pengar människor har över 

gin går 

företagets 
 konkurrenter? Här är nyckelordet 

r Wiktors Hemma återigen kvalitet samt kunnande, detta är den största styrkan tillsammans 

ntaganden och strategin, även se över sina strategiska alternativ, är den 
ktuella strategin den bästa? Samt att företaget bör göra ett strategiskt val, vilket alternativ 
laterar bäst till företagets situation givet externa möjligheter och hot? Ser vi till Wiktors 

r i 
 

b
såsom IT-distributörerna. Detta gör att de mervärden de kan erbjuda inte i dagsläget kan mäta
sig med de mervärden Wiktors erbjuder. Förmågorna kan vara att många av konku
yngre företag med mindre byråkrati och ett annat mer flexibelt sätt att lösa problem för sina 
kunder. I framtiden kanske många av dem försöker ändra sin marginalstruktur för att överleva 
och då kanske Wiktors får mer konkurrens vad gäller kunskap samt de utbildningar företaget 
idag erbjuder sina återförsäljare.  
 
Samhällsanalys, vilka viktiga regerings, sociala, och politiska faktorer kommer att presentera 
möjligheter samt hot? Här är det fr
d
varje månad desto bättre går det för Wiktors i slutändan. De sociala faktorer som påverkar är 
framförallt hur människor lever idag, hur gemene man ser på elektronikinköp idag jämfört 
mot förr. Människor idag ser en film tillsammans som ett sätt att umgås, och många tycker att 
TV-hörnan är viktig och satsar mycket pengar samt engagemang på den delen i huset. 
Samtidigt har synen på elektronik förändrats till det positiva för branschen. Köpte en 
konsument en TV för tjugo år sedan räknade denne konsument med att ha TV-apparaten i 
minst tio år framåt. Idag håller troligtvis inte apparaterna så länge och eftersom teknolo
så snabbt framåt vill de flesta konsumenter uppgradera sig när det kommer en ny 
elektronikprodukt som har bättre prestanda än den förra.  
 
Styrkor och svagheter, given en analys av branschen och konkurrenterna, vilka är 
styrkor samt svagheter relativt till nuvarande och framtida
fö
med en sund marginalstruktur som ger företaget möjligheter att satsa pengar på att bibehålla 
och skaffa den nödvändiga kunskap som krävs. Den största svagheten kan vara en något trög 
organisation med aningen för mycket byråkrati för att ha möjligheterna att vara lika flexibla 
som konkurrenterna.  
 
 
3. Företaget bör testa a
a
re
strategiska alternativ i dagsläget är det svårt att se någon anledning till varför de skulle byta 
strategi givet att förutsättningarna inte förändras samt att byråkratin i administrationen lätta
framtiden. Allting i omgivningen borgar för att strategin kunnande och kvalitet tillsammans
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med marginalstrukturen är det som ger Wiktors Hemma en god chans att differentiera sig 
gentemot konkurrenter i framtiden. Företaget kan i så fall arbeta med det faktum att den ena 
delen, B2B är så dominerande både vad gäller personalstyrka samt seriositet i satsningar, 
kanske den andra delen B2C kan bli lika stor och göra att företaget växer ännu mera i 
framtiden. Detta kommer dock att kräva mer samarbete samt en förändrad syn i företaget 
gällande den delen av marknaden. 
 
 
5.1.4 Wiktors Hemma samt Wiktors AV-Line kopplat till Grönroos modell 

tjänstemarknadsföringens triangel” 

at det blir för ett 
ingen enkom eller som tillägg till en produkt. 

undrelationer ger alltid en ny fokus och kräver arbete samt uppmärksamhet av företaget. Det 

 med 

 
er 

na 
r 
mot 

g i. Detta är 
n i 

 

 

odellen ”företaget och 
mvärlden” 

företag 
iska position, här granskas företagets styrkor, svagheter, möjligheter 

amt hot. Detta är en relativt enkel modell där företaget sedan kan få vägledning om hur 
 

 Hemmas satsningar på 

”
 
Denna modell (se avsnitt tre, teori s.9) handlar om hur mycket mer komplicer
företag när det arbetar med tjänster, ant
K
är gällande tjänster svårt att veta vad kunden förväntar sig, vilka resurser som krävs samt hur 
företaget skall använda dessa. Ofta finns det personer i företaget som arbetar på heltid
marknadsföring men även de personer som har direktkontakt med kunderna är viktiga 
marknadsförare, om så på deltid. Det handlar även om att lösa kundens problem och att 
kunden känner att det finns ett mervärde i tjänsten oavsett om det medföljer en produkt eller
inte. Även den interna marknadsföringen är viktig och den handlar om att låta de person
som ständigt har kontakt med kunden få ständig kompetensutveckling och se till att de 
nödvändiga kunskaperna finns hos dessa. Granskas Wiktors Hemma ser vi att tjänster i 
samband med produkter är viktigt för den delen av företaget. Konkurrensen ökar och priser
sjunker på marknaden så tjänster är egentligen det som kommer att utgöra skillnaden fö
många distributörers överlevnad i framtiden. De återförsäljare Wiktors Hemma arbetar e
behöver ständigt hjälp med att lösa problem med sina kunder och få hjälp med att 
vidareutveckla sin kunskap så att de kan möta upp marknadens behov. Här har Wiktors 
Hemma satsat på att utbilda sina återförsäljare i bland annat kalibrering, det är en teknik som 
handlar om att optimera bildkvalitet i de förhållanden som elektroniken befinner si
ett mervärde som gör att återförsäljare antagligen kommer att välja Wiktors Hemma äve
framtiden. Här är det av otrolig vikt att B2C-sidan får friare händer vad gäller att lösa problem
för sina kunder samt kunna erbjuda snabba lösningar och den service återförsäljarna behöver 
gällande att hjälpa sina kunder, slutkunden. Eftersom det är viktigt att återförsäljarna känner
att de får mervärden av Wiktors samt att företaget är mån om deras tid är detta en viktig del 
att satsa på som borde ligga i hela företagets intresse. Även den interna marknadsföringen 
skulle kunna utvecklas för att ge personalen som arbetar mot kund mer utbildning, Wiktors 
har idag internt inte mycket utbildning alls (Tim Jansson). 
 
 
5.1.5 Wiktors Hemma samt Wiktors AV-Line kopplat till m
o
 
En SWOT- analys (se avsnitt tre, teori s.11-12) är ett strukturerat sätt att granska ett 
vad gäller dess strateg
s
strategin för framtiden bör utformas. Här ser vi på SWOT-analysen lite annorlunda eftersom
vi redan tagit upp styrkor, svagheter, möjligheter samt hot tidigare. 
 
På de områden där företaget är starkt samt att det finns möjligheter på marknaden bör 
företaget naturligtvis ”ligga kvar”. Här drar vi paralleller till Wiktors
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kunskap samt deras utbildningar i bland annat kalibrering som kommer att efterfrågas mer och 
en att 

ett hot för Wiktors Hemma i den tyska marknaden framförallt eftersom det 
lir lättare och lättare att skicka produkter från tyskland som till och med kan lagas i Sverige 

tt 

 

m 

eget före 

ingar för att bli starka på dessa områden, det är 
n unik chans för ett företag att växa. Här ser vi den snabbt växande hemmabiobranschen som 

l och 

lt 
söka vända svagheterna till styrkor och avvärja 

oten. Här kan vi inte dra några paralleller till Wiktors Hemma.  

e påverkande faktorerna i företagets omgivning kan analyseras i en PEST- analys där P står 
 samt T för tekniska. Här tas hänsyn till 

ilka som är viktiga idag samt att företaget brukar blicka framåt och försöka skönja vilka 

 
iskor får kvar att spendera, 

ranschen är självklart mycket påverkbar vad gäller konjunktursvängningar i landet. De legala 

 
ll sin 

mer i branschen och därför är en stor möjlighet. Här skall det också tas med i beräkning
ingen konkurrent håller dessa utbildningar vilket ger Wiktors Hemma en stor fördel samt ett 
stort försprång.  
 
På de områden där företaget är starkt men där det finns befintliga hot bör förtaget avvärja 
hoten. Här ser vi 
b
om de går sönder och fabrikatet finns här. Detta hot kan Wiktors Hemma avvärja genom a
starkt hålla sin position med att bibehålla marginalerna och lägga sig på en helt annan nivå, 
vilket de naturligtvis redan gör idag. Marginalerna som är högre kommer i längden att ge 
Wiktors Hemma en stor fördel i och med att de kommer att bli en distributör i en klass för sig
vad gäller kunskap samt kvalitet. Samma gäller hotet som skulle kunna komma av 
konkurrenter som kanske också inser detta och försöker slå sig in på dessa marker, efterso
Wiktors Hemma redan ligger steget före är det viktigt att de resurser som krävs för att hålla 
sin positionering används, görs detta kommer Wiktors fortsätta att hela tiden vara st
sina konkurrenter just vad gäller den biten. 
 
På de områden där företaget är svagt men där det finns möjligheter på marknaden bör 
företaget skaffa kompetensen samt förutsättn
e
en faktor. Här finns stora möjligheter på marknaden i framtiden att växa och kanske til
med bli lika stora som B2B-delen på Wiktors AV-Line (Tim Jansson). Detta kräver dock en 
satsning samt att företaget ser att flexibiliteten måste öka vad gäller B2C delen av företaget 
för att det skall fungera att lösa kundernas problem lika snabbt som konkurrenterna på 
området gör. Även Internet skulle här kunna komma på förslag, kanske som en framtida 
utveckling för att bredda sin försäljning. 
 
På de områden där företaget är svagt samt att det finns hot på marknaden bör företaget he
enkelt lämna de områdena. Alternativt för
h
 
 
5.1.6 Wiktors Hemma kopplat till PEST- analysen 
 
D
för politiska faktorer, E för ekonomiska, S för sociala
v
faktorer som kommer att vara viktiga ett par år fram i tiden.  
 
Politiska samt legala faktorer som kan påverka Wiktors är som vi tidigare nämnt självklart
politiken så till vida att det talas om hur mycket pengar männ
b
faktorerna har mer att göra med de certifieringar som gäller på importerade varor gällande 
bland annat el, samt att de produkter som skickas från USA kan påverkas av tullarna. 
Anställningslagar samt lagar vad gäller personal påverkar alla företag så även Wiktors 
Hemma. Detta kan i allra högsta grad påverkat att B2C-delen idag inte har fler personer till
sitt förfogande, rädslan att anställa kanhända överskuggar viljan att satsa på att växa ti
fulla potential. 
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När vi granskar ekonomiska faktorer som påverkar är produktcyklerna en relativt stor del 
eftersom detta är en bransch där de flesta produkter har en väldigt kort livscykel. 

tvecklingen går i snabb takt framåt och detta påverkar naturligtvis Wiktors Hemma som 

ikt att ta 

l 
mt hur vi 

ag ser på konsumtion, vi lever idag i ett konsumtionssamhälle utan tvekan. Attityderna till 
y 

d gäller exempelvis 
DTV där branschen själv startade en efterfrågan trots att HDTV utbudet egentligen var 

 

rna 

sa 
på 

.2.1 Hitachi kopplat till Michael Porters modell ”Att formulera strategin” 

nligt Porter bör ett företag ta hänsyn till fyra nyckelfaktorer innan en strategi utformas. För 
mt svagheter, 

ranschens möjligheter och hot, de personliga värderingarna hos dem som arbetar med 

sa 

rige. Två viktiga värdeord för Hitachi är kvalitet 
amt innovation, som de arbetar kontinuerligt med. Vad gäller innovation så satsar Hitachi ca 

 
 

U
måste vara snabba nog och besitta kunnandet om vad marknaden kommer att efterfråga 
härnäst, trots att en produkt kanske precis har kommit. Även här kan det vara av v
med människors disponibla inkomst som påverkar hela branschen otroligt mycket.  
 
De sociokulturella faktorerna är de som gör att branschen förändras i snabb takt. Vår livssti
har blivit annorlunda och mycket hänger ihop med hur människor idag ser på film sa
id
ny teknik har med de senaste generationerna förändrats och människor är inte alls rädda för n
teknik idag utan tvärtom, kommer någonting nytt på marknaden vill många ha det. Här 
kommer också det nya sättet att bygga hus in, det byggs större och större hus idag och 
människor satsar stora pengar på antingen hela bio-rum eller sin TV-hörna som en central del 
i huset. Vad gäller platt-TV idag spås det bara säljas mer (Tim Jansson). 
 
Vad gäller de teknologiska faktorerna är hela branschens syn på teknologiska framsteg 
positiv, tendenser har visat att branschen till och med försöker driva på va
H
ganska litet och apparaturen kommer att behövas bytas ut innan det blir riktigt stort (Tim
Jansson). En faktor som påverkar Wiktors Hemma är hastigheten i vilken tekniken utvecklas, 
det krävs en otrolig förmåga av distributörerna att verkligen befinna sig längst fram och gä
ett steg före, detta för att kunna erbjuda sina kunder samt sina leverantörer den service de 
behöver. Här är det av otrolig vikt att kunna läsa av hela marknaden och inte bara sin egen 
del, Wiktors Hemma måste veta vad som kommer gälla, vilka framsteg som görs vad gäller 
tekniken samt vad kunderna kommer att efterfråga. I princip räcker det knappt att kunna lä
av marknaden utan Wiktors Hemma måste även ha förmågan att analysera var samhället är 
väg eftersom det är där konsumenterna i slutändan finns.  
 
 
5.2 Analys av Hitachi 
 
5
 
E
att nå en konkurrenskraftig position bör de ta hänsyn till företagets styrkor sa
b
implementation i företaget samt de samhälleliga förväntningarna. Det är först när företaget 
har tagit hänsyn till alla dessa faktorer som de har en chans att nå en konkurrenskraftig 
strategi. (se avsnitt tre, teori s.7) För Hitachis del innebär det att de bör ta hänsyn till des
faktorer för att nå bästa möjliga strategi.  
 
Hitachi grundades i Japan 1910 och är ett av världens 25 största företag, de omsätter ca 600 
miljoner dollar varav ca 200 miljoner i Sve
s
10 % av sin omsättning på forskning och utveckling vilket gör att de alltid är på spjutspetsen
vad gäller ny teknologi i branschen. Vad gäller kvalitet så vill Hitachi alltid tillhandahålla de
mest högkvalitativa produkterna på marknaden samt vara stolta över dem. Hitachi är ett 
ingenjörsföretag som inte satsar på volym, de satsar på att bli bäst inom sitt område. Den 
största möjligheten för branschen är takten den växer i, efterfrågan på elektronikprodukter 
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ökar så även försäljningen. Vad gäller hot är branschen troligtvis på väg mot att det komm
att krävas större försäljningsvolymer samt lägre priser, dvs. att sälja mer till lägre pris. Det
ses redan på marknaden idag med tanke på de utländska stora varuhusen som exempelvis 
Media Markt. De lockar med stora volymer samt riktigt låga priser och är en enorm 
organisation med möjlighet att satsa stora resurser, troligtvis mycket större än de mindre 
skandinaviska kedjorna exempelvis SIBA, Expert mfl. Marginalerna gällande de flesta 
produkter har sjunkit drastiskt jämfört med för några år sen, vilket innebär att 
kostnadsstrukturen har förändrats. Det kommer i framtiden handla om ”survival of the fitt
klarar inte företaget av att hänga med i prisutvecklingen kommer de inte att finnas kvar 
marknaden. Etableringen av de stora utländska kedjorna kan i det stora hela se
mot Svenska tillverkare och den svenska marknaden. Enligt Henrik Neumann på Hitachi 
kommer antalet tillverkare att vara konstant men varumärkena kommer att bytas ut, speciell
de mindre kända märkena, däremot de större t.ex. Hitachi, Sony, Samsung m.fl. kommer att 
finnas kvar men kanske ändra inriktning beroende på vilken riktning marknaden tar i 
framtiden. 
 
En annan faktor som företaget bör ta hänsyn till innan utformandet av en ny strategi är
samhällelig

er 
ta 

est”, 
på 

s som ett hot 

t 

 hur de 
a förväntningarna förändras. Det är viktigt att vara lyhörd för förändringar i 

fterfrågan, t.ex. fler kunder vill ha ”platt-TV” istället för ”tjock-TV”, vilket innebär att det 

lir 
gäller 

 

r till en konkurrensfördel för 
retaget. En styrka som Hitachi har är att de tillverkar både Plasma och LCD i kategorin 

ger 

ete 

 

 

 
 

e
inte längre är lönsamt att ha ”tjock-TV” i produktportföljen. För 5-6 år sedan tog Hitachi 
beslutet att sluta med det analoga segmentet, där ”tjock-TV” ingår, men även VHS-
bandspelare m.m. Som en följd av detta satsar företaget nu endast på digitala produkter. En 
annan faktor som påverkar är råvarupriser och valutakurser. Om råvarupriserna går upp, b
det också dyrare att tillverka. En annan faktor är naturligtvis generationsskiften vad 
intresset för att ha den senaste teknologin. Den generationen som idag bygger hus och är en 
köpstark grupp vill gärna följa med i utvecklingen och ha det senaste inom ny teknologi, detta
är en av anledningarna till att platt-TV försäljningen bara ökar.  
 
En annan viktig faktor att ta hänsyn till är vad företaget har för styrkor samt svagheter, för att 
i bästa möjligaste mån vända svagheterna till styrkor så att de bli
fö
platt-TV, detta med tanke på att försäljningen ökar hela tiden gällande dessa produkter. Vissa 
konkurrenter har endast valt att begränsa sig till den ena teknologin. En annan av Hitachis 
stora styrkor idag kan tänkas vara den minskade personalstyrkan i Sverige, eftersom detta 
en bra kostnadsstruktur med låga overheadkostnader där företaget faktiskt lyckas hålla en hög 
servicenivå till kunderna trots fåtalet anställda. Mycket av detta är tack vare ett gott samarb
med distributörer, i synnerhet deras AV-distributör Wiktors Hemma. I och med att Hitachi har 
rationaliserat bort säljorganisationen så står numera Wiktors för den biten, det är distributören 
som bygger upp kontaktnät med återförsäljarna samt tillhandahåller en oerhörd kunskap. De 
är Hitachis främsta distributör idag för projektorer och står för ca 70 % av försäljningen. Detta 
gör troligtvis att Wiktors talar för samt prioriterar Hitachis produkter när de är ute hos kunder.  
För att en mindre organisation skall vara en styrka krävs ett bra samarbete med distributören, 
annars faller hela idén med att hålla nere personalkostnaderna i den egna organisationen. En 
styrka är att Hitachi Sverige har en stor organisation i ryggen som backar upp, detta kan även 
ses som en svaghet eftersom det ibland blir svårt att vara flexibel och göra snabba vändningar.
En annan styrka är att de har kvalitativa produkter som de är stolta över. Även varumärket är 
en styrka, eftersom produkterna är kvalitativa. Svagheten är att det har hamnat lite i 
skymundan. Men nu arbetar Hitachi för att verkligen visa sin styrka i att produkterna håller 
hög kvalitet och att varumärket som funnits väldigt länge är här för att stanna. Ett hot som kan
ses inom teknologin är att Hitachi har valt att arbeta med LCD-teknologin vad gäller
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projektorer, istället för DLP som är den andra typen av teknologi. Detta ses som ett hot ifall 
någon konkurrent väljer att satsa stort på DLP. Här är det viktigt för Hitachi att arbeta med 
marknadsföring inom branschen gällande att LCD-tekniken är framtiden. Hitachi arbe
kontinuerligt med utbildningar internt, speciellt produktutbildningar, eftersom den kunskapen
är viktig, men även andra utbildningar också (t.ex. sälj och ekonomiutbildningar). Varje 
person som börjar arbeta på Hitachi måste genomgå en traineeutbildning under två veckor
England, där de får lära sig allt från affärssystem till varje liten komponent i en Plasma-TV. 
Detta för att personalen ska ha en bra grundkunskap innan de börjar arbeta för Hitachi. D
är en styrka som inte skall underskattas eftersom många företag idag drar ner på interna 
utbildningar och kanske i många fall har kurser för personer lite högre upp i företaget, styrka
för Hitachi ligger i att alla anställda har en god grundkunskap om alla produkter samt 
teknologin bakom. 
 
De personliga värderingarna och uppfattningarna hos personalen och huvudledningen 
avgörande roll för h

tar 
 

 i 

etta 

n 

är av 
ur implementeringar ska fungera. Ser vi till Hitachi så är det troligtvis inte 

ånga som vet att de är ett av världens 25 största företag, vilket tyder på att någonting 
n 

et om 

 

odellen som är en fortsättning på föregående kan delas upp i fyra delar (se avsnitt tre, teori 
t vad 

äller överensstämmelse. 

a konsekvensen testas, dvs. bl.a. är målen uppnåbara samt stämmer 
erksamheten överens med målen? Ett mål som Hitachi har, och anammar även nu, är att de 

i 

sidé, 

er, samt om målen svarar 
r de samhälleliga förväntningarna. Hitachis mål med att alltid tillhandahålla kvalitativa 

r 

 
av att leveranserna verkligen fungerar som de ska. Hitachi har precis gått ut officiellt med att 

m
gällande förmågan att ”våga visa sig” historiskt inte har fungerat. Detta kan bero på ledninge
eller de personer som skall arbeta med implementering av mål samt strategier mm. Hitachi har 
just nu en slogan som säger ”Hitachi, Japans best kept secret”, vilket säger ganska myck
den saken. En av företagets stora möjligheter ligger i att utveckla varumärket, inte vara rädda 
för att peka på det faktum att de är ett av världens 25 största företag, samt vara stolt över de 
kvalitativa produkterna och sin strategi att satsa mycket av omsättningen tillbaka i företaget 
gällande forskning för att bli ännu bättre. Detta är en möjlighet som Hitachi redan har påbörjat
att utveckla. Det tyder på en förändrad grundsyn hos företaget och de anställda.  
 
5.2.2 Hitachi kopplat till Michael Porters modell ”Att kontrollera överensstämmelse” 
 
M
s.8) där det i varje del finns ett antal frågor som kan ställas för att se till företagets helhe
g
 
Enligt Porter är det viktigt att ta reda på hur konsekvent företaget är innan strategin utformas. 
Bland annat bör den intern
v
alltid ska tillhandahålla högkvalitativa produkter samt satsa mycket resurser på forskning och 
utveckling. Även om utvecklingen lutar åt att många behöver sälja mer till lägre priser, 
innebär det för Hitachi att de fortfarande vill hålla hög kvalitet samt att de ligger något högre 
pris jämfört med vissa konkurrenter. De tror att efterfrågan ändå kommer att finnas kvar på 
kvalitet. Eftersom Hitachi går ut med att erbjuda kvalitativa produkter, det är deras affär
kan det konstateras att de är konsekventa med verksamhet och mål.  
 
Den miljöbetingade lämpligheten, enligt Porter, handlar bl.a. om målen klarar av att stå emot 
hoten mot branschen för en möjlig utveckling med tillgängliga resurs
fö
produkter på spjutspetsen av teknologin kommer i framtiden bli ett av deras stora 
konkurrensmedel i en bransch där priset blir ett större och större vapen, om de klarar att stå 
emot utvecklingen med pris och kvantitet satsningar kan det bara sias, men generellt verka
hela marknaden ändå tro att efterfrågan på kvalitet alltid kommer att finnas.  
Ett hot som Hitachi upplever är att tillverkningen i nuläget finns i Japan, de blir då beroende
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de ska starta en fabrik i Tjeckien där det kommer att tillverkas platt-TV, på så sätt minimerar
de kostnaderna för frakt, samt att det kommer att gå fortare att få leveranserna

 
. Detta svarar 

åga 
 omsättningen på forskning och utveckling, 

r att på så sätt alltid vara bland de första med ny teknologi. Detta tyder på att resurserna 
den 

tt 

 hela organisationen av viljan att visa framfötterna, företaget är 
apans bäst bevarade hemlighet i sin slogan. Detta implementeras med all säkerhet på de 

att lyfta 
 ha 

enna modell som är den sista delen kan delas upp i tre delar (se avsnitt tre, teori s.9) 
. Den första delen handlar om vad företagsledningen gör nu 

. Den tredje delen handlar om vad företaget bör göra 

nden om företagets relativa 
n måste göras för att den aktuella 

lar om det outsagda, det 
nderförstådda, kanske på det sätt de arbetar utan att det finns på papper. Här är det av vikt att 

a 

trategierna 

t 
 

räcklig 

väl mot de samhälleliga förväntningarna som innefattar bl.a. vad som efterfrågas, vilket idag 
är platt-TV och digital-TV. Hitachi beslutade för 5-6 år sedan att sluta med det analoga 
segmentet och endast satsa på digitala produkter.  
 
Forskningens lämplighet handlar bl.a. om ifall målen matchar de tillgängliga resurserna 
jämfört med konkurrenterna, samt om timingen av målen reflekterar organisationens förm
att förändras. För Hitachis del satsar de ca 10 % av
fö
finns för satsningarna som företaget vill genomföra och det förändringsarbete som hela ti
pågår, i och med att låta varumärket ta den plats på marknaden som det borde ha. Även att 
företaget vill förändras och alltid hänga med i toppen. Timingen gällande detta är i samklang 
med hela organisations vilja och förmåga att inte bara vara en av de största aktörerna utan a
alla skall veta om det också. 
 
Kommunikation och implementation handlar enligt Porter bl.a. om ifall målen är väl 
införstådda av dem som huvudsakligen ska genomföra implementeringen. Ses till Hitachi 
gällande detta genomsyras nu
J
utbildningar företaget ger sina anställda samt att arbetsmiljön formas efter målet med 
fram alla fördelar hos både företaget i sig men även i varumärket samt den styrka det är att
funnits i branschen så pass länge.  
 
 
5.2.3 Hitachi kopplat till Michael Porters modell ”Processen fram till strategin” 
 
D
1
2. Den andra delen handlar om vad som händer i miljön 
3
 
1. Vilken är den implicita eller explicita strategin? Vilka antaga
position, styrka och svagheter, konkurrenter och bransche
strategin ska få en mening? Den implicita strategin hand
u
företaget inte halkar tillbaka i gamla tankemönster som påverkar personalen gällande att tyst
ner sitt varumärke. Den explicita strategin handlar om den uttryckliga strategin, den direkta 
som oftast finns nedskriven. Det är enligt Porter viktigt att identifiera de ”olika” s
som anammas i nuläget för att lättare kunna justera dessa så att de passar på den nya 
utformningen. För Hitachis del innebär det att deras uttryckliga strategi med att tillhandahålla 
kvalitativa produkter, satsa på ny teknologi samt göra sitt varumärke känt är det som företage
kommer att arbeta med framöver för att nå den fulla potentialen av sin nya strategi. Här måste
det antas att branschen fortsätter att växa samt att kvalitet kommer att efterfrågas i till
stor utsträckning för att den strategin skall löna sig. Antaganden om konkurrenterna måste 
göras i den mån att Hitachi antar att deras strategi med att arbeta med både LCD och Plasma 
kommer att betala sig och kanske vara en nackdel för många konkurrenter som bara valt en av 
dessa teknologier, antagandet om vilken projektorteknik som är framtiden har Hitachi redan 
gjort med tanke på att de valt en av dessa.  
 

 32



2. Analys av branschen, vilka är nyckelfaktorerna för konkurrenskraftig framgång, samt vilka 
är branschens möjligheter och hot? Nyckelfaktorerna för Hitachi är kvalitet samt varumärke. 
Även det faktum att företaget satsar på ny fabrik med egentillverkning av platt-TV utgör en av 

e nyckelfaktorer som kommer säkra företagets plats på marknaden. Platt-Tv efterfrågas bara 

n 

parameter som påverkar försäljningen mycket, även människors förändrade livsstil idag 
om i många fall innebär att gemene man idag konsumerar mer elektronik och vill ha det 

n 

s det, vilka är de genomförbara strategiska alternativen? Hur bör strategin 
tformas för att klara konkurrensen på sikt? Här verkar det vettigt av Hitachi att arbeta vidare 

as 

nligt Grönroos blir marknadsföringen mer komplicerad när det gäller tjänsteföretag. Inom 
en industriella marknaden, som Hitachi verkar på, måste de lägga till kundrelationen som 

äller bl.a. 
ervicekrav m.m. Den interna marknadsföringen i ett företag handlar bl.a. om utbildningar. 

in 

 

r 

. 

d
i större utsträckning och i och med att synen på bild och ljud hela tiden förändras kan det 
antas att detta bara är ett växande segment i framtiden. Ett stort hot för alla aktörer i 
branschen är förmågan samt tron på vikten av att hålla låga priser. För svaga tillverkare med 
mindre kända varumärken är detta ett stort hot, men för Hitachi är troligtvis inte detta ett hot 
just nu eftersom de satsar på kvalitet istället för volym. Företaget väljer helt enkelt en anna
väg.  
 
En samhälls-analys bör genomföras för att lokalisera bl.a. vilka sociala och politiska faktorer 
som kommer att utgöra möjligheter och hot. Politiken i samband med konjunkturen är här en 
viktig 
s
senaste inom teknologin, detta tolkas som en möjlighet för Hitachi, att möta deras behov och 
efterfrågan.  
 
3. Testa antaganden och strategin, hur bör antagandena ge uttryck för den aktuella strategi
jämfört med analysen i ”miljön”. Verkar den aktuella strategin fungera? Vilka strategiska 
alternativ finn
u
på sin nuvarande strategi genom att förstärka sitt varumärke vilket kommer att ge dem en 
ännu starkare position i branschen i och med att de satsar på högkvalitativa produkter. Der
strategi med att använda distributörer som besitter den kunskapen de inte har i sin egen 
organisation har även den hittills fungerat väldigt bra i och med deras samarbete med bland 
annat Wiktors Hemma, så även där handlar det om att bibehålla samt utveckla dessa 
samarbeten. 
 
 
5.2.4 Hitachi kopplat till Grönroos modell ”Att ge, hålla och möjliggöra löften” 
 
E
d
omfattar mycket mer än bara produkten. Behoven varierar från kund till kund vad g
s
Hitachi har ofta kurser och utbildningar för sina anställda för att de ska kunna följa med i 
utvecklingen på marknaden samt att de ska besitta kunskapen om produkterna och teknolog
bakom dessa. För dem är det viktigt att ha kunskapen eftersom de satsar på kvalitet och inte 
kvantitet. Hitachi har även höga krav på sina distributörer som har stor kunskap om deras 
produkter, och i det här fallet är det Wiktors Hemma som står för den delen. Genom att ha
kunskapen möjliggör de löften gentemot kunderna. Samarbetet med distributören gör även att 
kunderna känner sig omhändertagna trots Hitachis minskade organisation och kunden vet att 
företaget bryr sig om dennes tid i och med att Wiktors går in och tar hand om kunderna nä
tiden inte finns för Hitachi själva att göra det. Detta är otroligt viktigt i branschen eftersom det 
är ett mervärde som blir väldigt påtagligt för kunden. Den externa marknadsföringen samt 
försäljningen ger löften om produkterna. Men det är inte alltid den externa marknadsföringen 
håller vad den lovar, därför är det viktigt att säljpersonalen samt i detta fall distributören 
företaget samarbetar med skapar en mycket god relation med kunderna, för att kunna möta 
deras behov. Detta kallas den interaktiva marknadsföringen och gör att de kan hålla löftena
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Kärnan i det hela är att låta de personer som vet något om företagets verklighet få ständig 
kompetensutveckling, dvs. intern marknadsföring. 
 
 
5.2.5 Hitachi kopplat till modellen ”företaget och omvärlden” 
 
En SWOT-analys är ett strukturerat sätt att angripa problem när ett företags strategiska 

osition ska utvärderas. Enligt den omarbetade SWOT-modellen (se avsnitt tre, teori s.12) går 
r utforma sin strategi för att 

å en konkurrenskraftig position. På de områden där företaget är starkt samt att det finns 
a och 

ta 

 

e 

en 

ande 
 

 är 

chis 

 
e hot på den här marknaden eftersom den växer i snabb takt, detta 

ckar alltid många nya aktörer, det största hotet för Hitachi är ifall det skulle komma en stor 
tark konkurrent som tar över marknaden. Här kan företaget förebygga och på det sättet 

t 

a gånger försvårat leveranser och inneburit problem. 
är har företaget vänt den svagheten redan genom att de gått ut med att en ny fabrik kommer 

p
det att tyda olika situationer för ett företag hur de på bästa sätt bö
n
möjligheter på marknaden, rekommenderas ingen åtgärd, utan positionen bör vara samm
uppmaningen ”ligga kvar” rekommenderas. I Hitachis situation är deras varumärke både en 
styrka och en möjlighet för dem att bli större på marknaden, styrkan ligger i att varumärket är 
riktigt bra, utvecklingsmöjligheterna för varumärket är stora nu när företaget har slutat tys
ner det och står för att produkterna håller mycket hög kvalitet. En annan styrka som Hitachi 
har är att de valt att tillverka både Plasma- och LCD-TV, jämfört med vissa konkurrenter som
har valt att endast tillverka den ena. Om utvecklingen då går åt det ena hållet, dvs. att 
efterfrågan går ner kraftigt på t.ex. Plasma och att LCD-TV efterfrågas, då blir det tungt för d
tillverkare som valt att endast tillverka Plasma. Dessa företag ”står och faller” med 
marknadens efterfrågan på en viss teknologi. Här bör Hitachi naturligtvis i alla fall i nuläget 
fortsätta med sin tillverkning på samma sätt som tidigare, företagets styrka i och med d
fabrik som skall öppna i Tjeckien skall inte heller den underskattas. Detta kommer att ge dem 
ytterligare fördel vad gäller att utnyttja den efterfrågan som finns på marknaden gäll
platt-TV. Ytterligare en styrka för Hitachis del är deras minskande organisation, vilket ger en
bra kostnadsstruktur, samt att de lyckas hålla en hög servicenivå till sina kunder trots att de
så få anställda. Detta är en av deras största styrkor, här krävs det samarbete med distributörer, 
och i Hitachis fall har de samarbete med två distributörer, en AV-distributör och en IT-
distributör (detta står mer utförligt i empiriavsnittet). AV-distributören i detta fall är Wiktors 
Hemma och de ansvarar för Hitachis kundkontakter, de bygger upp nätverk samt erbjuder 
kunderna sina kunskaper om produkterna. Här bör företaget inte heller ändra något i sin 
strategi utan ”ligga kvar” eftersom detta fungerar bra och samarbetet är positivt för Hita
hela kostnadsstruktur.  
 
 
På de områden företaget är starkt med det finns befintliga hot, bör hot avvärjas. Konkurrenter
är alltid ett överhängand
lo
s
avvärja hoten genom att arbeta för att varumärket skall borga för en kvalitet som är välkänd i 
branschen. Känner sig kunden säker på att produkterna är riktigt bra samt att de mervärden 
som medföljer ger en säkerhet är risken mindre att ett lågt pris vinner i längden. Här kommer 
även teknologin in som är en av Hitachis styrkor eftersom företaget satsar ca 10 % av 
omsättningen på forskning och utveckling, samt kommer med nya innovativa lösningar. Detta 
kommer antagligen också i längden vara en stor anledning till att företaget kan avvärja de ho
som uppstår men tanke på konkurrens. 
 
På de områden där företaget är svagt men där det finns möjligheter på marknaden bör 
kompetens skaffas för att vända svagheten till en styrka. En av Hitachis svagheter har varit att 
all tillverkning skett i Japan vilket mång
H
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öppna i Tjeckien vilket ger dem en bra position på marknaden eftersom de där kommer ske 
egentillverkning av platt-TV. En annan svaghet kan vara att Hitachi tillverkar projektorer med 
en av flera befintliga teknologier. Här skulle företaget kunna skaffa den kompetens som krävs
för att tillverka produkter baserade på fler teknologier eller satsa stort på att få sin teknologi 
(LCD) att fortsätta vara ledande i framtiden. 
 
På de områden där företaget är svagt samt att det finns hot på marknaden bör företaget helt 
enkelt lämna de områdena. Alternativt försöka vända de svagheterna till styrkor och avvärja 
hoten. Här kan vi inte dra några direkta parall

 

eller till Hitachi Sverige. 

aktorerna i omgivningen som påverkar företaget brukar analyseras i en PEST-analys, 
olitiska, Ekonomiska, Sociokulturella samt Teknologiska faktorer. På så sätt går det att få 

kar företaget. Detta är av yttersta vikt eftersom 
et är dessa som i framtiden kan utgöra hot mot företaget, som till viss del kan förutses och 

ärlden påverkar, råvarupriser och givetvis valutakurser. Just nu när Euron och 
ollarn ligger lågt, gör det att de produkter som Hitachi säljer och fakturerar i Euro blir 

4 % 
t 

 i 

över 

gi”. Hela synen på elektronik köp har även förändrats, bara till branschens 
rdel och det är delvis på grund av detta som branschens framfart är stark. Den som idag 

as 

 helt i paritet med 
ur fort utveckling går i omgivningen. Här gäller det i framtiden att hålla sig i förgrunden vad 

 
 
5.2.6 PEST-analys av Hitachis omgivning 
 
F
P
fram vilka faktorer i omgivningen som påver
d
undvikas.  
 
De politiska klimat som råder i landet påverkar hela branschen i stor utsträckning så även 
Hitachi, det har att göra med högkonjunktur samt lågkonjunktur, även vad det är för politisk 
situation i v
D
billigare, kunden kan tjäna lite pengar. Vid lågkonjunktur märker Hitachi av en tydlig 
nedgång i försäljningen, speciellt på konsumentprodukter. Ibland kan det handla om lokala 
handelsproblem i t.ex. Kina som företaget inte kan påverka, det kan vara allt från politisk 
korruption till valutakriser. En annan faktor som påverkar är en nuvarande tullavgift på 1
på alla produkter som sätts ihop komplett i Asien och som sedan tas in i EU. I dagsläge
tillverkas alla komponenter i Japan och sätts sedan ihop i Europa, detta undviks när fabriken
Tjeckien startar.  
 
Andra faktorer som spelar in är hur samhället förändras, en ny generation håller på att ta 
Sverige. Det är idag 50- och 60- talisterna som sitter i ledningsgrupper och vill ha lite mer 
”intressant teknolo
fö
köper en tv satsar antagligen på en platt-TV och räknar inte med att ha den i tio år vilket var 
fallet förr. Detta påverkar naturligtvis Hitachi och hela branschen positivt 
 
Vad gäller de teknologiska faktorerna är det här Hitachi läger mycket av sin fokus. Det sats
stora pengar på att hela tiden vara bland de främsta vad gäller ny teknologi och att forska 
inom området för att fortsätta vara ledande gällande nya framsteg. Detta är
h
gäller ny teknik för att fortsätta vara en spelare att räkna med på marknaden. 
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6. Slutsats 

edan redogör vi för vilka slutsatser vi har kommit fram till i vårt arbete.  

 arbete var att undersöka hur framtiden ser ut för leverantörerna i 
emelektronikbranschen, i vårt fall Hitachi Sverige samt Wiktors AV-Line, vi ville granska 

ellan 
essa kan komma att se ut. Vi har genom två intervjuer erhållit den information vi önskade 

ad kommer att krävas av Hitachi Sverige och Wiktors AV-Line i framtiden? 

örer samt tillverkare i Sverige är 
valitet. Med kvalitet menas i detta arbete dels produkter som håller en hög prestanda och är i 

e kunden extra 
ervice och omtanke vad gäller inköp, service samt support och mervärden. Här har det visat 

tt 
och 

nligt Tim Jansson på Wiktors är kunskap om produkterna samt den utbildning de erbjuder 
 

m 

i nämnt ovan, kvalitet och kunnande. Detta synsätt och tankesätt måste genomsyra de bägge 
 

 
N
 
Syftet med detta
h
leverantörer både ur aspekten tillverkare samt distributörer. Även se hur förhållandet m
d
och behövde för att besvara vår frågeställning som löd:  
 
Hur ser framtiden ut gällande förhållandet mellan tillverkare (i detta fall Hitachi) och 
distributör (i detta fall Wiktors) i hemelektronikbranschen? 
 
V
 
Slutsatserna är att ett nyckelord som gäller både för distribut
k
branschen kända för sina positiva egenskaper. Samt kvalitet i bemärkelse att g
s
sig att när det gäller förhållandet mellan de två leverantörer vi granskat är samarbete nyckeln 
för att kunna uppnå detta. Eftersom det finns många aktörer på en prispressad marknad, varav 
flera är gigantiska organisationer från Europa med enorma resurser som satsar på kvantitet 
och prispress, måste de leverantörer i bemärkelsen tillverkare som vill överleva lägga sig på 
en helt annan nivå vad gäller produkter och höja sina varumärken till att borga för kvalitet 
som kunden vet är unik, och inte kan fås hos de leverantörer som pressar sina priser. 
 
 Leverantörer i bemärkelsen distributör måste även de satsa på kvalitet med tyngdpunkten på 
kunnande som är det andra nyckelordet. Distributörerna brottas hela tiden med det faktum a
de måste ha ett existensberättigande för att överhuvudtaget hålla sig kvar i branschen 
e
sina återförsäljare den nisch som de måste satsa på i framtiden. Tillverkarna idag ”bantar” ofta
sina organisationer, enligt Tim Jansson är det där distributörerna kommer att hitta sin nisch, 
ha den kunskap tillverkaren inte själv besitter, i alla fall satsar Wiktors på det vilket gör de
för tillfället unika i branschen. Att knyta sina återförsäljare till sig är även det viktigt för de 
väljer naturligtvis den distributör som ger dem mest mervärden tillsammans med produkterna. 
 
Av de båda leverantörerna som granskats kommer i framtiden krävas stort engagemang samt 
stora satsningar på att våga vara unika i branschen. Om flertalet leverantörer satsar på 
kvantitet och pris måste de våga sticka ut hakan och istället gå åt motsatt håll och satsa på det 
v
organisationerna från botten till toppen för att framtidsstrategierna skall nå sin fulla potential. 
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7. Egna reflektioner 

edan ger vi våra reflektioner kring arbetet 

tta arbete ser vi att detta är en bransch som utvecklas mycket 
att se vart den kommer att hamna inom en tvåårsperiod. Kanske 

mmer de bara att byta produkter i den takt 
er distributörerna kunna klara 

 

ed 
n 

h det 

a 

nat 

äri ligger det en felkälla som vi är medvetna om, när vår ena intervjuande 

 
N
 
När vi granskat branschen i de
nabbt och det kan vara svårt s

kommer antalet tillverkare att minska eller ko
fterfrågan förändras? En intressant aspekt enligt oss är, komme

av att hålla sig kvar när priserna pressas och i och med det även marginalerna? Även om 
tillverkarna idag har färre personer till sitt förfogande och är beroende av sina distributörers 
kunnande undrar vi om detta kommer fungera i framtiden? Det finns enligt Tim Jansson alltid 
en marknad för kvalitet och eftersom samhället förändras på många sätt så kanske gemene 
man tillslut tröttnar på att inte få tillräckligt med hjälp eller kunskap till sitt förfogande när de
ändå skall införskaffa relativt dyr elektronik till hemmet. Intresset för bild ökar hela tiden, 
även storleken på bilden som efterfrågas i och med HDTV, som handlar om bättre bild.  
 
Vi har även reflekterat över ordet kvalitet under arbetets gång. Visserligen har samhället 
utvecklats till ett ”slit och släng samhälle” men vi funderar på om inte den trenden kan vända, 
i alla fall inom vissa konsumentkategorier. När man skall lägga pengar på en relativt dyr 
rodukt kanske konsumenter i framtiden kommer att uppskatta den kunskap som följer mp

ett högre pris och med bättre kvalitet, vi tror kanske att det kommer gälla även gemene ma
som kanske inte kan ses som entusiast. Många tycker idag att det kan vara värt de extra 
slantarna att handla hos en återförsäljare där de får tips, hjälp samt råd om hur de skall 
installera produkten m.m. Även kanske få hjälp med kalibrering om de så önskar. När vi 
besökt de stora kedjorna, bland annat Media Markt slås man av de enorma utbud som 
förståeligt nog kan locka många människor att besöka dessa butiker, en av deras fördelar är 
väl också att allt finns under samma tak. Samtidigt blir intrycken nästan övermäktiga oc
känns verkligen enligt oss som att all personlighet gällande försäljning är borta i dessa 
butiker. Det känns att kunnandet inte alls är på någon hög nivå och det är svårt att ens hitt
hjälp att få. Detta tror vi många kommer att tröttna på desto större detta med bild och bio 
hemma blir. Det är mer värt att i lugn och ro få hjälp att införskaffa utrustningen av någon 
som verkligen kan sitt område där man känner sig trygg och vet att servicen ingår att komma 
tillbaka och få all den assistans man behöver. Även en vanlig TV-bild blir betydligt bättre 
med rätt kablar och rätt inställningar så att en ”vanlig” konsument faktiskt ser en betydlig 
skillnad. 
 
Vi har i detta arbete behövt förlita oss på de kontakter vi haft sedan tidigare samt de nya 
kontakter vi erhållit allteftersom arbetet fortgått. Hade vi haft längre tid på oss hade vi kun
läsa in oss djupare på ämnet och därefter själva tagit kontakt med lämpliga människor att 

tervjua. Hin
rekommenderar att vi ska ta kontakt med en samarbetspartner till honom. Det hade varit 
intressant om vi hade haft mer resurser och tid att kunna få fördjupa oss i ämnet och intervjua 
människor som är helt oberoende av varandra för att säkerställa kvaliteten på arbetet. 
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Bilaga 1. Definitioner  
 
Strategi 
Metodisk planering för att nå övergripande mål där verkställandet sker genom operationer 
(Bra Böckers lexikon, 1998). 
 
Hemelektronik 
Samlad benämning på elektronisk utrustning som används i hushåll, t.ex. ljud- och 
bildanläggningar samt datorutrustning (http://sv.wikipedia.org). 
 
Platt-TV 
Ett samlingsnamn för TV med platta skärmar, bl.a. Plasma och LCD (Tim Jansson). 
 
Plasma-TV 
En typ av TV-apparat som visar bilden på en skärm med en tjocklek på knappt tio centimeter. 
Tekniken bygger på att små celler av gas laddas elektroniskt och att joniserad gas bildas 
(Plasma) (Tim Jansson). 
 
LCD-TV 
(LCD, Liquid Crystal Display), bygger som namnet anger på flytande kristaller. Tekniken 
liknar den för Plasma men de fosforfyllda cellerna är utbytta mot en tunn film av flytande 
kristaller som läggs mellan två glasskivor. Genom att skicka en laddning till en enskild del av 
filmen böjer sig kristallerna och låter ljuset passera igenom med olika styrkor (beroende på 
laddningens styrka). Ljuset kommer från en lampa som kan vara placerad vid sidan om, 
ovanför eller bakom bilden. Precis som med plasmatekniken bildar en röd, en grön och en blå 
del av filmen en pixel i den färdiga bilden (www.hemmabiobutiken.se). 
 
AV-distributör 
Ett företag som köper audio och videoutrustning från tillverkare och vidaresäljer till 
återförsäljare (Tim Jansson). 
 
IT-distributör 
Ett företag som köper IT-relaterade produkter av tillverkare men idag även audio video 
relaterade produkter och vidaresäljer dessa till återförsäljare med huvudsaklig inriktning på 
IT-produkter (Tim Jansson). 
 
HDTV 
(High Definition Television), högre upplösning än vår nuvarande PAL standard. HDTV har 
tre vedertagna upplösningsstandarder, 720p, 1080i, 1080p. Nuvarande PAL har en upplösning 
(antal pixlar eller horisontella linjer) om 576 horisontella linjer i interlaced format, alltså när 
bildens udda och jämna linjer visas om vartannat, detta kallas även 576i (Tim Jansson). 
 
DLP (den andra av projektortyperna enligt Henrik Neumann) 
(Digital Light Processing), specifik teknik som används när man bygger displayer 
(bildvisare), (Tim Jansson). 
 
Business to business (B2B) 
Produkter riktade till försäljning företag mot företag (Tim Jansson). 
 
 

 

http://sv.wikipedia.org/
http://www.hemmabiobutiken.se/


Business to consumer (B2C) 
Produkter riktade till försäljning företag mot konsument (Tim Jansson). 
 
DMR-rapport 
Kvartals-rapport om hur många projektorer som har sålts inom branschen (Tim Jansson). 
 
Täckningsbidrag 
Bruttovinst på produkter (Tim Jansson). 
 
Täckningsgrad 
Bruttovinst på produkter uttryckt i procent (Tim Jansson). 
 
Overheadkostnader 
Alla omkostnader som ingår för att sälja en vara eller tjänst (Tim Jansson). 
 
”Slimma”  eller ”banta” en organisation 
Effektivisera organisationen med ett så lågt antal anställda som möjligt (Tim Jansson). 
 
CE-märkning 
CE-märkningen innebär att en produkt kan tillverkas eller importeras för att säljas i vilket som 
helst av de länder som är medlemmar i EU / EES, och att de olika länderna inte får sätta 
varken strängare eller mildare krav på produkten än de som anges i direktiven. Detta innebär i 
klartext att en produkt som uppfyller kraven i lagtexten och är försedd med CE-märkning med 
automatik är godkänd för försäljning i hela EU / EES utan ytterligare godkännanden i de olika 
staterna. Om en maskin till exempel, blivit typgodkänd i vilket land som helst inom EU, så 
gäller detta godkännande inom samtliga EU länder (För närmare information gå in på 
www.expowera.com/mentor/EU/CE-märkning). 
 
Kalibrering 
Att optimera bilden i förhållande till de standards som skall efterföljas för optimal 
bildreproduktion i den miljö som utrustningen befinner sig i (Tim Jansson). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.expowera.com/mentor/EU/CE-m%C3%A4rkning


Bilaga 2. Intervjufrågor Tim Jansson 
 
Intervju med Tim Jansson 15/11 2006 i Vingåker 
 
– Berätta lite allmänt om din position samt vad du gör på Wiktors? Hur ser organisationen ut? 
 
 
– Har Wiktors några värdeord? 
 
 
– Marknadsandelar gällande hemelektronik?, omsättning? 
 
 
– Har ni avbrutit ett samarbete med någon leverantör? Varför? 
 
 
– Vad förväntar ni er av era leverantörer? 
 
 
– Var är branschen på väg enligt dig, tendenser, utveckling? 
 
 
– Hur många distributörer finns idag? 
 
 
– Enligt din åsikt, hur många  kommer finnas om 2-5 år? Är ni en av dem? 
 
 
– Vad innebär Wiktors roll som distributör, finns det krav eller ställer ni krav? 
 
 
– Kan du nämna ett par av era styrkor och svagheter? 
 
 
– Kan du nämna några möjligheter? 
 
 
– Ser du några uppenbara hot mot er som distributörer, mot branschen i det stora hela? 
 
 
– Vilka externa faktorer påverkar er? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bilaga 3. Intervjufrågor Henrik Neumann 
 
Intervju med Henrik Neumann, 17/11 2006 i Stockholm 
 
– Berätta lite allmänt om din position samt vad du gör på Hitachi? Hur ser organisationen ut, 
nordiska delen respektive internationella delen? 
 
 
– Har Hitachi några värdeord? 
 
 
– Marknadsandelar gällande hemelektronik?, omsättning? 
 
 
– Varför använder ni er av distributörer, exempelvis Wiktors, vad vinner ni på det? 
Hur fungerar det i resten av världen, används distributörer även där? 
 
 
– Har ni avbrutit ett samarbete med någon distributör? Varför? 
 
 
– Vad förväntar ni er av era distributörer? 
 
 
– Hur skulle det fungera för er att sluta använda distributörer, är det ett alternativ? 
 
 
– Var är branschen på väg enligt dig, tendenser, utveckling? 
 
 
– Hur många tillverkare finns idag? 
 
 
– Enligt din åsikt, hur många tillverkare kommer finnas om 2-5 år? Är ni en av dem? 
 
 
– Vad innebär Hitachis roll som leverantör, finns det krav eller ställer ni krav? 
 
 
– Kan du nämna ett par av era styrkor och svagheter? 
 
 
– Ser du några uppenbara hot mot er som leverantör, mot branschen i det stora hela? 
 
 
– Vilka externa faktorer påverkar er? 
 
 

 


