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Sammanfattning 

Denna studie har haft till syfte att undersöka hur företag kan 

inkorporera komplementärers aktiviteter i sin värdeskapande process och hur detta 

påverkar det totala skapade värdet. Studien är grundad på en kvalitativ fallstudie 

utförd på fallföretaget Motorcity i Svedala. Vidare användes pattern-matching för att 

strukturera och analysera insamlad data. Studien har sin teoretiska utgångspunkt i det 

gränsland som återfinns mellan Porters (1985) interna värdeskapande och 

Brandenburger & Nalebuffs (1996) externa värdeskapande mellan olika aktörer. Vi 

kunde genom fallstudien konstatera att Motorcity ökar mervärdet för sin slutkund 

genom att integrera externa komplementärers aktiviteter i sin värdeskapande process. 

Hur långt in i värdekedjan dessa integreras beror på en avvägning mellan strävan efter 

hög grad strategic fit och företagets tillgängliga resurser. Vi drar den generella 

slutsatsen att företag bör sträva efter att integrera externa aktörer i sin värdeskapande 

process i de fall då de kan öka mervärdet för slutkunden genom strategic fit, dock 

enbart om det inte är för resurskrävande i relation till det förväntat skapade mervärdet.  
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Abstract 

The purpose of this study was to examine how organizations can include their 

complementors’ value creating activities into their own value chain and how this 

affects the total sum of the value created for the end-consumer. Our literature study 

suggests that there exist a theoretical gap between Porter’s (1985) and Brandenburger 

& Nalebuff’s (1996) view of an organizations value creation through activities. This 

study was empirically based on a qualitative case study of the car dealership 

Motorcity in Svedala with the ambition to fill this gap. The empirical data collected 

from the case study established that Motorcity are able to provide added value to its 

customers through integrating complementors’ value creating activities into the value 

creating process. The extent of this integration is dependent on a balance between 

Motorcitys ambition to achieve a high degree of strategic fit and the company’s 

available resources. Our general conclusion from the study is that organizations 

should incorporate complementors’ value creating activities into their own value 

creating process in order to achieve a higher degree of strategic fit, yet should refrain 

from doing this if the resource dependency of such an action exceeds the expected 

added value for the customer.  
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INLEDNING 

Teoretisk bakgrund 

Studiens teoretiska utgångspunkt ligger i the activity-based view (ABV). Detta 

synsätt, framarbetat av Michael Porter (1985), är ett strategiskt ramverk för att 

analysera hur företags värdeskapande härstammar från dess aktiviteter. Värdet, menar 

Porter (1985), skapas i den kedja av aktiviteter som leder fram till slutprodukten. 

Denna värdeskapande process kallas för värdekedjan och Porter (1985) beskriver att 

nyckeln till att skapa högsta möjliga värde för slutkonsumenten är att inom denna 

värdekedja effektivisera och koordinera sina aktiviteter på bästa möjliga vis.  ABV 

handlar i grunden om att undersöka vilka aktiviteter som utförs av företag, vad som 

driver dessa aktiviteter, hur de hänger ihop och på vilket sätt dessa utförs. 

Vissa av Porters modeller som framarbetats med ABV som utgångspunkt har 

genom åren kritiserats eller kompletterats av andra forskare. Bland andra har 

Brandenburger & Nalebuff (1996) tagit fram sitt ramverk the value net delvis baserat 

på Porters (1980) five forces-modell. Det Porter (1980) försöker illustrera med five 

forces-modellen är hur lönsamheten ter sig inom en bransch genom att fokusera på 

hur externa faktorer negativt kan påverka ett företags interna värdeskapande, och 

således lönsamheten.  Value net-modellen lägger istället fokus på det värde som kan 

skapas mellan aktörer på marknaden. Det som genomsyrar modellen är 

Brandenburger & Nalebuffs (1996) idéer kring komplementaritet. Det innebär att två 

eller flera företags produkter kan agera komplement genom att de tillsammans skapar 

ett högre värde för slutkunden än vad de hade kunnat göra separat.  

Även om Brandenburger & Nalebuff (1996) till stor del framarbetat sitt 

ramverk med grund i ABV finns det skillnader mellan deras och Porters (1985) syn på 
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värdeskapande. Porter (1985) menar att värde skapas internt inom företag genom 

effektivisering och koordinering av de värdeskapande aktiviteterna. Porter (1996) 

utvecklar detta resonemang i artikeln What is strategy där han argumenterar för att 

företag kan skapa ett stort mervärde för kunden genom att koordinera aktiviteter så att 

de förstärker varandra. Han benämner detta strategic fit och beskriver det som vitalt 

för ett optimalt värdeskapande. Brandenburger & Nalebuff (1996) betonar snarare hur 

aktiviteter mellan företag kan skapa mervärde för slutkunden och vara förstärkande 

genom att de agerar komplement.  

Brandenburger & Nalebuff (1996) presenterar således ett externt perspektiv på 

värdeskapande i kontrast till Porters (1985) interna perspektiv, även om de båda i 

grunden har samma teoretiska utgångspunkt. Problemet med en sådan kontrastering är 

dock att det inte lämnas utrymme för mellanting. Det vi teoretiskt uppmärksammar är 

att varken Porter (1985, 1996) eller Brandenburger & Nalebuff (1996) behandlar hur 

den värdeskapande processen påverkas och bör utformas då ett företag väljer att 

integrera ett komplementerande företags värdeskapande aktivitet in i sin värdekedja. 

Vid ett sådant scenario blir båda synsätten relevanta för att förklara ett företags 

värdeskapande, samtidigt som de var för sig inte enligt vår bedömning ger en 

tillfredställande illustration av verkligheten. Det finns således en teoretisk 

kunskapslucka kring hur företag bör utforma sin värdeskapande process som uppstår i 

detta gränsland mellan det externa och det interna perspektivet. Det är denna 

kunskapslucka som studien ämnar fylla genom att empiriskt undersöka hur ett företag 

tar sig an denna problematik. 
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Figur 1. Modellen illustrerar gränslandet mellan Porters (1985) och Brandenburger & Nalebuffs (1996) 

syn på värdeskapande. 

Praktisk bakgrund 

Utifrån ovanstående teoretisk bakgrund är det intressant att fråga sig varför ett företag 

väljer att integrera komplementärer i den egna värdekedjan. En bransch där det 

frekvent förekommer integrering av externa komplementärers värdeskapande 

aktiviteter i den egna värdekedjan är branschen för återförsäljning av personbilar. Det 

går idag att uppmärksamma hur företag inom denna bransch inte enbart är 

återförsäljare av bilar, utan har inkorporerat en rad olika tjänster i sin affärsmodell i 

syfte att överleva i en mer och mer konkurrensutsatt omgivning (Creutzer, 2014). 

Många av dessa tjänster har sin grund i utomstående komplementärer. Bland annat 

erbjuder i princip alla bilåterförsäljare någon typ av finansierings- och 

försäkringslösning till sina kunder vid inhandlandet av en bil. Dessa tjänster är vitala 

delar av en bilåterförsäljares värdeskapande, då de inte minst sporrar bilförsäljningen, 

samtidigt som de på ett eller annat sätt i grunden förmedlas eller förstärks av 
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utomstående finansierings- eller försäkringsbolag (Eriksson, 2014). På liknande sätt 

finns det alltid ett samarbete mellan personbilsåterförsäljaren och nybilsproducenten, 

vilket krävs för att nya bilar överhuvudtaget ska kunna säljas genom återförsäljare. 

Vidare är det vanligt förekommande att personbilsåterförsäljarna har en verkstad i 

anslutning till bilförsäljningen. Dessa verkstäder är vanligtvis helt eller delvis 

anpassade efter bilförsäljningen i det avseende att de specialiserar sig på de bilmärken 

som säljs i anslutning (Creutzer, 2014).  

En aktör som återfinns i branschen för återförsäljning av personbilar är 

Motorcity i Svedala. Motorcity tillhandahåller samtliga ovan nämnda tjänster i 

anslutning till sin personbilsförsäljning och har genom detta samarbete med flera 

externa aktörer. Vi ämnar med grund i den teoretiska problemformuleringen empiriskt 

undersöka Motorcitys värdeskapande. 

Syfte & frågeställning 

Enligt Porters (1985) ABV skapas ett företags värde genom ett samspel av olika 

interna aktiviteter i dess värdekedja. Samtidigt gör Brandenburger & Nalebuff (1996) 

anspråk på att förklara hur värde även kan skapas mellan aktörer genom 

komplementaritet. Det vi teoretiskt uppmärksammat är att Porter (1985) och 

Brandenburger & Nalebuff (1996) misslyckas med att förklara vad som händer i det 

gränsland där ett företag väljer att inkorporera sina komplementärers värdeskapande 

aktiviteter i den egna värdekedjan. Med utgångspunkt i den teoretiska och praktiska 

bakgrunden blir vårt syfte att skapa en djupare och rikare förståelse kring hur företag 

kan inkorporera komplementärers aktiviteter i sin värdeskapande process och hur 

detta påverkar det totala skapade värdet. Vi ämnar vidare försöka identifiera specifika 

faktorer som ligger bakom företags val att göra en sådan integration. Specifikt vill vi 
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undersöka branschen för återförsäljning av personbilar genom fallföretaget Motorcity 

i Svedala. Med grund i detta har vi formulerat vår forskningsfråga: 

 

Hur kan företags val att integrera externa komplementärers aktiviteter i sin egen 

värdeskapande process förklaras och vad betyder detta för det totala skapade värdet? 

  



 12 

TEORI- OCH LITTERATURGENOMGÅNG  

The Activity Based View 

1980 presenterade Porter (1980) sitt ramverk, benämnt five forces, som används för 

att analysera lönsamhet inom olika branscher. Porters (1980) five forces kom att bli 

ett av de mest citerade ramverken inom Strategic Management. Five forces fick en del 

kritik då det enbart förklarar att generiska strategier är nyckeln till 

konkurrensfördelar, men inte hur företag ska agera för att uppnå dessa 

konkurrensfördelar. Som svar på kritiken skapade Porter (1985) ABV vars syfte är att 

analysera de aktiviteter som företag utför. Porter (1985) menar att bara genom att 

bryta ner ett företags verksamhet i aktiviteter exempelvis tillverkning, lagerhållning, 

transport, utbildning och marknadsföring, är det möjligt att identifiera potentiella 

konkurrensfördelar. Inom ABV definieras en konkurrensfördel som ett företags 

potential till att skapa och appropiera mer värde än sina konkurrenter. För att kunna 

skapa värde och uppnå konkurrensfördelar, menar Porter (1985) att företag måste vara 

annorlunda genom att på ett effektivt sätt konfigurera olika aktiviteter. 

Enligt ABV får företag inte betalt för en produkt i sig utan ersätts snarare för 

de aktiviteter som skapar nytta vid förmedling av en specifik produkt (Porter, 1985). 

Varje aktivitet som ett företag utför skapar ett visst värde och har en viss kostnad, 

differensen av värdet och kostnaden bestämmer sedan ett företags kostnads- och 

differentieringsposition. För att göra lågkostnads- och differentieringsstrategier 

enklare att förstå utvecklade Porter (1985) ett ramverk som benämns värdekedjan. 

Enligt Porters (1985) ABV handlar strategi om att hitta sätt att genom aktiviteter 

maximera kundens betalningsvilja eller minska kostnaderna för de aktiviteter som 

ingår i ett företags värdekedja.  
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Ett synsätt som ofta sätts i kontrast till ABV är The resource based view 

(RBV) framarbetat främst av Barney (1991). Sheehan & Foss (2007) redogör i sin 

artikel Enhancing the prescriptiveness of the resource-based view through Porterian 

activity analysis för betydande likheter och skillnader mellan RBV och ABV. Det 

beskrivs i artikeln att ABV och RBV delar målet att sätta upp ett ramverk för 

identifiering och exploatering av faktorer som leder till konkurrensfördelar för 

företag. Det finns dock skillnader i framförallt synen på hur företag uppnår dessa 

positioner och var de härstammar ifrån. Det är sådana skillnader, bland annat den 

fundamentala skillnaden mellan aktiviteter och resurser, som gör att det ofta är 

besvärligt att inkorporera dessa två synsätt tillsammans. Även om Porters (1985) 

ABV främst fokuserar på ett företags aktiviteter istället för resurser, redogör Porter 

(1991) att aktiviteter är resurskrävande. För att kunna utföra en aktivitet så krävs både 

fysiska och immateriella resurser, de fysiska kännetecknas av investeringar och de 

immateriella av kunnande (Porter, 1991).  

Värdekedjan. Porter (1985) menar att konkurrensfördelar inte går att förstå 

genom att studera ett företag som ett objekt. För att undersöka varför företag har 

konkurrensfördelar krävs det istället studier på alla de olika aktiviteter som utförs 

inom verksamheten, exempelvis produktion, marknadsföring, försäljning och service, 

som tillsammans bildar en värdekedja. På samma sätt beskriver Afuah & Tucci (2000) 

hur aktiviteter inom ett företag tillsammans skapar en helhet genom 

sammankopplingar och dynamik. Porter (1985) beskriver vidare hur varje enskild 

aktivitet kan förändra ett företags kostnadsposition samt lägga grund för möjligheter 

till differentiering. Kostnadspositionen bestäms av kostnaden för att utföra olika 

aktiviteter och när ett företags aktiviteter utförs till en lägre kostnad än 
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konkurrenterna, uppnås en kostnadsfördel. Differentiering uppstår på samma sätt, 

beroende på hur ett företags olika aktiviteter skapar värde (Porter, 1985). 

Porters (1985) värdekedja syftar till att dela upp ett företags relevanta 

strategiska aktiviteter för att skapa en förståelse för dess kostnader och för att 

identifiera aktiviteter som skapar värde. Afuah (2004) beskriver på samma sätt hur ett 

system av aktiviteter, eller en värdekedja, definieras av vilka aktiviteter som utförs, 

hur de utförs och när de utförs. Porter (1985) menar att de identifierade aktiviteterna 

leder till konkurrensfördelar om de utförs på ett bättre eller mer kostnadseffektivt sätt 

än konkurrenterna. 

Ett företags värdekedja är en del av en ännu större ström av aktiviteter vid 

namn value system (Porter, 1985).  Ett företags leverantör har en egen värdekedja som 

genom inputs sammanställer någon typ av produkt eller tjänst som i sin tur påverkar 

företagets värdekedja. Den produkt som slutkunden till slut betalar för har gått 

igenom ett rad olika kanaler av värdekedjor. Upphov till differentiering för en 

producent kan ske genom identifiering av en köpares värdekedja. På så sätt kan 

producenten anpassa sin värdekedja efter köparens behov och därmed bli en del av 

köparens värdekedja (Porter, 1985). 

Porter (1985) delar upp aktiviteter inom värdekedjan i två kategorier, primära 

aktiviteter och stödaktiviteter. De primära aktiviteterna kännetecknas av särskilda 

avdelningar med tydliga arbetsområden, stödaktiviteterna är mer gränsöverskridande 

och fungerar som stöd och är till för att utveckla de primära aktiviteterna. Företags 

värdekedjor formas efter hur verksamheten ser ut, vilket Porter (1985) visar genom 

sin illustration av värdekedjan (Bilaga 1). 

Porters (1985) värdekedja har fått kritik då den anses vara svår att tillämpa på 

företag inom vissa branscher. Stabell och Fjeldstad (1998) beskriver hur värdekedjan 
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främst är anpassad efter att förstå och beskriva traditionella tillverkningsföretag. 

Något som skiljer sig mellan olika branscher är de grundläggande aktiviteter som 

utförs av företag för att skapa värde. I Porters (1985) värdekedja finns fem primära 

sekventiella aktiviteter som Stabell & Fjeldstad (1998) anser måste bytas ut och 

omstruktureras för att ramverket ska vara tillämpbart på företag inom fler branscher. 

Detta då många företags aktiviteter inte sker i sekventiella mönster. 

Aktiviteter. Porter (1985) menar att aktiviteter är de grundelement som skapar 

företags värdekedjor. Det finns olika definitioner på vad exakt ett företags aktiviteter 

är. Porter & Siggelkow (2008) definierar exempelvis aktiviteter som “diskreta 

ekonomiska processer” och Ghemawat & Levinthal (2008) definierar aktiviteter som 

operationella val som kan utföras på olika sätt. Dessa definitioner syftar tillbaka på 

Porters (1985) ramverk om värdekedjor vars syfte är att genom aktiviteter skapa 

outputs från inputs.  Försäljning, lagerhållning och service är exempel på aktiviteter 

företag utför. Aktiviteter kännetecknas av val som har processkaraktär och avgör 

vilka operationer som ska genomföras och i vilken omfattning.  

Koordinering av aktiviteter i värdekedjan. I artikeln What is strategy 

beskriver Porter (1996) hur ett företags konkurrensfördelar i grunden härstammar från 

dess aktiviteter. Hur pass väl ett företag utför sina aktiviteter i jämförelse med 

liknande aktiviteter som utförs av konkurrenter benämner Porter (1996)  som 

operationell effektivitet. En hög grad operationell effektivitet uppnås således genom 

överlägsen prestation relativt konkurrenter. Operationell effektivitet menar Porter är 

nödvändigt, men inte tillräckligt för att skapa hållbara konkurrensfördelar. Grunden 

till detta ligger i företags ständiga eftersträvan att nå best practice genom omfattande 

benchmarkningarbete. När ett företag utför en aktivitet bättre än en konkurrent är det 

naturligt för det konkurrerande företaget att justera sitt aktivitetsmönster så att det 



 16 

efterliknar det första företaget. På samma sätt som Porter beskriver sambandet mellan 

aktiviteter och konkurrensfördelar, redogör Chandler (1962)  vikten av att samspelet 

mellan ett företags strategi, struktur och styrning passar ihop. 

 Porter (1996) beskriver att strategisk positionering även är mycket viktigt. 

Strategisk positionering handlar i grund och botten om hur företag utformar sitt 

aktivitetssystem och bestämmer vilka aktiviteter som ska utföras och hur de ska 

utföras.  En viktig del av strategiskt positionering ligger i att bestämma hur aktiviteter 

ska fungera tillsammans. Porter (1996) beskriver att för att utnyttja de enskilda 

aktiviteterna till fullo och skapa maximalt mervärde för slutkunden, krävs det att de 

kombineras på ett sådant sätt att de förhöjer varandra.  Porter (1996) kallar detta för 

strategic fit och kategoriserar begreppet efter tre, dock inte ömsesidigt uteslutande, 

nivåer.  

 Överensstämmande: Den första nivån av strategic fit handlar om att det ska 

finnas grundläggande överensstämmelse mellan företagets aktiviteter och dess 

strategi.  

 Förstärkande: Den andra handlar om att aktiviteterna ska ha en förstärkande 

effekt på varandra på ett eller annat sätt.  

 Optimering av ansträngning: Den sista nivån handlar om att man genom 

koordination och informationsbyte kan optimera de olika aktiviteternas 

ansträngning efter varandra och således bli av med onödiga kostnader och 

överflödig ansträngning. 

 Det som genomsyrar teorin bakom strategic fit är att helheten är viktigare än 

en specifik aktivitet. Ett företags totala skapade värde växer fram ur ett helt system av 

aktiviteter, vilket enligt Porter (1996) gör att ett företags framgång ofta inte enbart 

kan förklaras utifrån dess kärnkompetens eller primära styrkor. Strategic fit mellan 
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aktiviteter är således nyckeln till att skapa högsta möjliga mervärde för slutkunden, 

samtidigt som det kan ligga till grund för ett företags konkurrensfördelar. Detta då 

konkurrenter måste imitera en hel komplex kedja av aktiviteter för att uppnå samma 

resultat, vilket kan vara mycket svårt. Rivkin (2000) styrker detta resonemang genom 

att förklara hur snabb imitation minskar lönsamhet inom branscher vilket leder till att 

framgångsrika företags strategiska beslut formuleras på svårimitierbara sätt. Porter 

(1996) menar att strategi i grund och botten handlar om att kombinera aktiviteter på så 

sätt att det skapas synergieffekter som ökar värde och minskar kostnader. 

Porter & Siggelkow (2008) betonar dock att även om ett företag har en 

komplex kedja av aktiviteter med hög grad av strategic fit, betyder inte detta 

nödvändigtvis att en hållbar konkurrensfördel kan erhållas som följd. En anledning till 

detta är att det inom vissa branscher finns generiskt optimala aktivitetssystem. Företag 

som sätter samman sina aktiviteter efter ett sådant branschspecifikt aktivitetssystem 

har enligt Porter & Siggelkow (2008) goda möjligheter att skapa lönsamhet inom 

branschen, då sammansättningen av aktiviteter är optimal. Emellertid är det mycket 

svårt att bygga hållbara konkurrensfördelar kring ett sådant system, då de flesta 

aktörerna inom branschen troligtvis tillämpar systemet. Istället är det mer sannolikt att 

ett företag som inte tillämpar det generiskt optimala aktivitetssytemet kommer att 

hamna i en position med  en konkurrensnackdel. 

Zott & Amit (2010) beskriver, baserat på aktivitetsbaserat synsätt, hur ett 

företag kan designa sin affärsmodell genom koordinering av aktiviteter och redogör 

för två olika parametrar som bör beaktas. Den första är design elements som 

innefattar innehåll, struktur och styrning.  Den andra är design themes som behandlar 

novelty, lock-in, komplementaritet och effektivitet. 
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Zott & Amit (2010) beskriver att design elements har som syfte att fastställa 

vilka aktiviteter som ska utföras, hur de ska utföras och vem som ska utföra dem. Ett 

aktivitetssystems innehåll bestämmer vilka aktiviteter som ska utföras, vilket 

exempelvis kan vara vilka produkter och tjänster ett företag väljer att erbjuda. 

Aktivitetssystemets struktur bestämmer sedan hur aktiviteterna ska hänga ihop och 

beskriver hur stor vikt respektive aktivitet har för kärnverksamheten. Slutligen 

bestämmer aktivitetssystemets styrning vem som ska utföra aktiviteterna, exempelvis 

genom att företaget själv utför aktiviteten eller låter någon annan aktör göra det 

genom franchise.  

Zott & Amit (2010) anger fortsättningsvis design themes, som i mer detalj 

beskriver aktivitetssystemets värdeskapande drivers. De anger fyra stycken design 

themes: novelty, lock-in, komplementaritet och effektivitet. Novelty-temat skapar 

värde genom att hitta nya sätt att utföra sina aktiviteter, vilket är speciellt vanligt i 

branscher med stor teknologisk förändring. Vidare beskriver Zott & Amit (2010) hur 

aktiviteter kan designas för att skapa en lock-in-effekt, som kan ta form av antingen 

höga switching costs eller nätverkseffekter. Temat komplementaritet har som syfte att 

utforma aktiviteter så att de tillsammans skapar ett högre värde än vad var och en 

hade gjort på egen hand. Effektivitetscentrerad design syftar till att utforma sina 

aktiviteter för att skapa en så hög effektivitet som möjligt. 

Komplementärer. Brandenburger & Nalebuff (1996) beskriver hur 

företagande är ett spel, där olika aktörer är spelare med olika funktioner. Kunder och 

leverantörer benämns som självklara spelare, eftersom det utan dessa hade varit 

problematiskt att bedriva en verksamhet. Vidare anges även konkurrenter som spelare 

som oftast ses som naturliga. Det Brandenburger & Nalebuff (1996) dock menar är att 

det även finns spelare som fungerar som komplementärer.  Dessa spelare 
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tillhandahåller produkter och tjänster som är komplementerande snarare än 

konkurrerande. På liknande sätt använder Milgrom & Roberts (1995) begreppet 

komplement och definierar det som när en ökad insats i en viss aktivitet ökar 

avkastningen för andra aktiviteter. 

Brandenburger & Nalebuff (1996) beskriver ett komplement som en produkt 

eller tjänst som gör en annan produkt eller tjänst mer attraktiv. För att klargöra 

resonemanget presenteras exempel från bilindustrin. Under början av 1900-talet 

investerade bilföretag och andra relevanta aktörer i utbyggnad av det amerikanska 

vägnätverket. Detta för att vägar kan ses som komplement till bilar, alltså att 

tillhandahållandet av vägar var en förutsättning för att bilar skulle bli attraktiva. På 

samma sätt beskriver Brandenburger & Nalebuff (1996) hur finansieringslösningar 

idag kan ses som ett viktigt komplement till bilindustrin. De stora bilföretagen har 

sina egna finansieringsverksamheter vilket tillsammans med lån från konventionella 

kreditinstitut gör att räntan för billån sjunker till följd av ett ökat utbud. Dessa 

förbättrade finansieringsmöjligheter komplementerar bilförsäljningen eftersom det 

förstärker en kunds möjlighet att köpa en bil. Att sälja fler bilar hjälper även till att 

sälja fler finansieringslösningar, vilket gör att bilförsäljning och 

finansieringslösningar komplementerar varandra ömsesidigt. Vidare beskriver 

Brandenburger & Nalebuff (1996) att komplement alltid måste vara ömsesidiga, att de 

komplementerande produkterna alltid förstärker varandra. Dessutom betonas vikten 

av komplement genom att visa exempel på hur bilföretag kan ha svårigheter att 

etablera sig på en marknad som inte kan tillhandahålla reservdelar eller kvalificerade 

mekaniker. Brandenburger & Nalebuff (1996) förklarar vidare att komplement är ett 

sätt att skapa en större marknad snarare än att konkurrera om en fast, fixerad 
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marknad. Företag kan således förbättra sin lönsamhet genom att utveckla nya 

komplement eller göra existerande komplement mer tillgängliga. 

För att visa alla spelare kring ett företag, använder Brandenburger & Nalebuff 

(1996) ett ramverk som benämns Value Net (bilaga 2). Modellen placerar ett företag i 

mitten med fyra olika spelare utplacerade runt om. Dessa spelare är, som nämnt 

tidigare, leverantörer, kunder, konkurrenter och komplementärer. Kunder och 

leverantörer är placerade över, respektive under företaget för att visa på ett vertikalt 

flöde av resurser, produkter och tjänster nerifrån och upp. På samma sätt flödar 

likvida medel i motsatt riktning. I den horisontella dimensionen återfinns 

konkurrenter och komplementärer. En aktör definieras som konkurrent om en kund 

värderar en produkt mindre om kunden även har tillgång till den andra aktörens 

produkt. På samma sätt är en aktör en komplementär om kunden värderar en produkt 

högre då kunden även har tillgång till en annan aktörs produkt.  

RAMVERK 

Presentation av preliminärt teoretiskt ramverk 

Nedan presenteras ett preliminärt teoretiskt ramverk som arbetats fram med grund i 

den ovanstående teoridelen och de problem som lyfts fram i den teoretiska 

bakgrunden. Det modellen gör anspråk på att illustrera är en grovskiss över hur olika 

aktiviteter inom ett företag kan samverka med varandra och hur detta i sin tur ligger 

till grund för företagets skapade värde. Vidare visar modellen i två olika steg hur 

komplementärer kan förhållas till företagets värdeskapande process. Det ena 

förhållningssättet illustreras av modellens streckade linjer och syftar till att visa när en 

komplementär inte integreras i ett företags värdeskapande process. Då skapas ett 
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värde för kunden som kommer dels från företaget i mitten av modellen och dels från 

de omkringliggande komplementärerna. Det andra förhållningssättet illustreras av 

modellens heldragna linjer och visar hur företaget i mitten av modellen väljer att 

integrera komplementärerna i sin värdeskapande process. På så sätt flödar allt 

kundens approprierade värde genom företagets värdeskapande process. Pilarna mellan 

komplementärerna och aktiviteterna i modellen åskådliggör hur aktiviteter med grund 

i komplementärer inkorporeras i värdekedjan. Syftet med modellen är att i 

analysdelen kunna applicera den på det relevanta fallföretaget för att grafiskt illustrera 

och således förklara mer ingående hur värdet för slutkunden påverkas av fallföretagets 

val att integrera komplementärers värdeskapande aktiviteter i dess värdekedja. 

 

Figur 2. Preliminärt teoretiskt ramverk. 
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METOD 

Forskningsdesign 

I denna studie har vi använt oss av ett övergripande angreppssätt som Yin (2009) 

benämner pattern-matching. Pattern-matching går konkret ut på att forskare 

analyserar ett empiriskt material utefter ett teoretisk antaget mönster. Detta resulterar 

antingen i att det teoretiska mönstret förstärks med grund i insamlad empiri, eller att 

skillnader identifieras som sedan kan förklaras och analyseras. I vår studie har vi 

identifierat företags sätt att kombinera aktiviteter samt val att inkorporera externa 

tjänster i sin värdeskapande process som undersökningsområde. Vår litteraturstudie 

har präglats av Porters (1985) ABV vars syfte är att förklara hur aktiviteter skapar 

värde och Brandenburger & Nalebuffs (1996) ramverk Value net som förklarar hur 

värde skapas mellan aktörer på en marknad. Efter vår litteraturstudie identifierade vi 

en kunskapslucka i den befintliga teorin då varken Porter (1985) eller Brandenburger 

& Nalebuff (1996) förklarar hur ett företags värdeskapande påverkas vid 

inkorporering av externa komplementärers aktiviteter. Utifrån valda teorier 

sammanställde vi ett teoretiskt ramverk för att illustrera dels hur olika aktiviteter inom 

ett företag kan samverka och dels hur komplementärer kan integreras i syfte att visa 

hur det totala värdeskapandet påverkas. Vårt tillvägagångssätt har under den 

empiriska insamlingen styrts av det teoretiska ramverket.  

 Fallstudie med komparativa drag. Då vår studie ämnar skapa en djupare 

förståelse kring ett empiriskt fenomen genom att studera ett fall och utgår, som nämnt 

ovan, från angreppssättet pattern-matching valde vi att forma vår forskningsdesign 

efter fallstudie. En fallstudie går teoretiskt ut på att göra en detaljerad och intensiv 

analys av ett specifikt fall i syfte att skapa en rik förståelse varför ett visst empiriskt 
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fenomen förekommer. Vanligtvis kan fallstudier ha olika karaktär beroende på vad 

man ämnar lära sig av studien och även om gränsdragningen mellan dessa varianter 

ofta är svårdefinierad, identifierade vi den instrumentella fallstudien som särskilt 

relevant för vår studie. Denna design har som utgångspunkt att fokusera på ett 

specifikt fall i syfte att få en förståelse för en mer generell frågeställning, vilket 

lämpade sig väl med vår problemformulering (Bryman & Bell, 2013). 

 I syfte att bredda vår studie, utan att göra den för omfattande, inkorporerade vi 

delvis även inslag av komparativ design. Rent konkret betyder detta att vi samlade in 

kvalitativ data från andra aktörer inom branschen i syfte att jämföra den med data som 

samlades in från fallföretaget. Detta har främst att göra med att vi ville öka validiteten 

av vår studie, vilket diskuteras vidare längre fram. 

 Kvalitativ ansats. I vår datainsamlingsprocess låg fokus på insamling av 

kvalitativ data. Den huvudsakliga anledningen till detta var att vår studie i grunden är 

interpretativ, det vill säga att studien syftar till att tolka och skapa insikt kring det 

formulerade problemet. Fokus låg således på förståelse av fenomenet snarare än att 

objektivt och precist försöka förklara det. Hade det senare varit syftet skulle istället en 

mer kvantitativ metodik och deduktiv ansats varit att föredra. En mer kvantitativ 

metodik hade troligtvis medfört mindre risk för felbedömningar och ett mer pålitligt 

och objektivt resultat, dock hade de “hårda värden”, vanligtvis siffror, som generellt 

sett samlas in vid en kvantitativ studie inte lämnat lika stort utrymme för tolkning. 

Vidare är det kvalitativa förhållningssättet mindre standardiserat, vilket öppnar för ett 

friare angreppsätt och ökad flexibilitet, någonting som vi värderade högt då vi innan 

genomförandet av studien fortfarande var relativt osäkra på vilket resultat som skulle 

komma att genereras (Bryman & Bell, 2013). 
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Urvalsprocessen 

Val av bransch och fallföretag. Vid valet av bransch utgick vi från vår 

grundläggande problemformulering kring att företag inom vissa branscher väljer att 

integrera externa komplementärers aktiviteter i sin värdeskapande process. Därav var 

det vitalt att hitta en bransch som uppfyllde detta basala kriterium. Då vi innan 

arbetets påbörjande redan identifierat detta empiriska fenomen hade vi således en 

uppfattning om vilka branscher inom Sverige som skulle kunna vara relevanta. I detta 

skede hade vi identifierat elektronikbranschen, operatör- och telefonibranschen samt 

branschen för återförsäljning av personbilar som relevanta studieobjekt. Efter en 

övergripande genomgång av tillgänglig data via främst nyhetsartiklar och diskussion 

inom forskarlaget rörande möjligheter och hinder kring genomförandet av studien, 

föll valet på branschen för återförsäljning av personbilar. Motivet till detta val var att 

tillgängligheten av data och möjlighet till upprättande av företagskontakt initialt 

bedömdes som högst inom denna bransch. 

 Därefter följde processen kring val av fallföretag och upprättande av kontakt. 

Då vi utgick från antagandet att aktörer inom branschen är relativt homogena med 

likartade affärsmodeller, var vi primärt angelägna om att välja det företag där vi ansåg 

att vi kunde upprätta bäst kontakt. Detta i syfte att skapa ett så rikt och tillförlitligt 

material som möjligt. Valet föll då på att använda Motorcity i Svedala som 

fallföretag. 

 Motorcity i Svedala grundades 1991 och hade under 2013 en omsättning på 

drygt 71 mkr. Företaget har i dagsläget 13 anställda, däribland VD och tillika 

styrelseordförande Hans Rosendahl som agerade huvudsaklig kontaktperson på 

företaget.  
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För att bredda vår studie med komparativa inslag, upprättade vi även kontakt 

med branschorganisationen Motorbranschens Riksförbund (MRF), Mazda Motor och 

Nordea Finans. Vi bedömde att dessa aktörer kunde ge oss värdefull insikt kring 

branschen i sin helhet samt komplettera den data som samlats in från fallföretaget.  

Respondenter. Valet av intervjuobjekt på fallföretaget Motorcity skedde 

genom ett snöbollsurval. Ett snöbollsurval går konkret ut på att en initial kontakt tas 

med en eller ett fåtal personer, som i sin tur kommer med förslag på vidare 

intervjuobjekt (Bryman & Bell, 2013). Denna typ av urvalsram är vanlig inom 

kvalitativ forskning, men används mer sällan inom kvantitativ forskning. Detta har att 

göra med att det är en icke-sannolikhetsurvalsmetod som ofta leder till urvalsbias där 

urvalet sällan representerar populationen (Bryman & Bell, 2013). Då vi i vår studie är 

mer intresserade av att tala med relevanta personer, snarare än att urvalet ska spegla 

populationen, är snöbollsurvalet den metod som vi valt att arbeta efter. 

 I vårt snöbollsurval utgick vi ifrån kontaktpersonen Hans Rosendahl. Vi 

bedömde att Hans Rosendahl i sin position som VD har god insyn i företaget och 

marknaden som helhet vilket gav oss möjlighet att dels få mycket information från 

honom och dels att han kunde vidarebefordra oss till andra relevanta personer. Vidare 

fick han som kontaktperson en god initial förståelse för syftet och målet med vår 

studie, vilket underlättade processen ytterligare. Efter vårt första möte med Hans 

Rosendahl vidarebefordrade han oss till majoriteten av resterande intervjuobjekt. 

Kontakten med Jonas Stjärnlöv på Mazda Motor och Mats Nord på Nordea Finans 

upprättades med hjälp av Hans Rosendahl. Kontakten med Johan Holmqvist på 

Motorbranschens riksförbund upprättades dock på egen hand. Två aktörer som 

möjligtvis hade kunnat bidra med information, som vi inte upprättade kontakt emot, 

var MECA och IF. Vi valde att inte upprätta kontakt med IF då vi gjorde 
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bedömningen att vi efter kontakten med Jonas Stjärnlöv på Mazda Motor fått den 

relevanta information vi behövde. Någon kontakt med MECA upprättades inte heller 

då vi gjorde en liknande bedömning efter vår intervju med Håkan Söderström på 

Motorcity. Vi genomförde totalt sju stycken intervjuer, varav fyra skedde på 

fallföretaget. En tabell över genomförda intervjuer redovisas nedan.  

Namn Företag Befattning Intervjudatum 

Hans 

Rosendahl 

Motorcity  VD 2014-11-25 

Johan 

Holmqvist 

MRF Bilhandelsansvarig 2014-12-08 

Håkan 

Söderström 

Motorcity  Verkstadschef 2014-12-16 

Nicklas 

Rosendahl 

Motorcity  Försäljningschef 2014-12-16 

Hans 

Rosendahl 

Motorcity  VD 2014-12-16 

Jonas Stjärnlöv Mazda Motor Försäljningschef 2014-12-23 

Mats Nord Nordea Finans Bilfinansieringsansvarig 

för södra Sverige 

2015-01-08 

 

Tabell 1. Intervjupersoner. 

Forskningsinstrument 

Vårt teoretiska ramverk utvecklades från Porters (1985)  ABV och Brandenburger & 

Nalebuffs (1996) value net. Då Porter är en av de mest citerade inom Strategic 

Management var det naturligt för oss utgå från hans artiklar. Fortsättningsvis valde vi 

att komplettera dessa teorier med andra relevanta teoretiska källor som behandlar 

aktiviteter och komplement.  
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Empiriinsamlingen har präglats av ett kvalitativt och interpretativt 

förhållningssätt. Vi samlade därav in data genom kvalitativa intervjuer. Det som 

skiljer kvalitativa intervjuer från kvantitativa är att de generellt sett är mindre 

strukturerade. Vidare ligger fokus på förståelse av intervjuobjektets sociala verklighet, 

snarare än forskarens intressen av reliabel och kvantifierbar data (Bryman & Bell, 

2013). Bryman & Bell (2013) skiljer på två olika typer av kvalitativa intervjuer; den 

semi-strukturerade och den ostrukturerade. En ostrukturerad intervjuform liknar ett 

vanligt samtal där konversationen kretsar kring ett eller ett fåtal ämnen. Lösa 

minnesanteckningar fungerar som hjälp för forskaren under intervjun och 

intervjupersonen får svara väldigt fritt. Eftersom vi intervjuade flera personer i syfte 

att skapa en helhetsbild, samt hade relativt klart för oss vilka teman och frågor vi ville 

beröra, krävde vår studie mer struktur än vad ovan nämnd metodik lägger grund för. 

Därav gjorde vi bedömningen att den intervjumetod som var bäst lämpad för vår 

studie var semi-strukturerade intervjuer. Denna intervjuform går ut på att vi som 

forskare har en intervjuguide som är relativt strukturerad. Detta betyder att vi hade 

klart för oss vilka specifika teman som skulle behandlas, samtidigt som 

intervjuobjektet hade stor frihet när det kom till att utforma svaren. Denna form lade 

alltså grunden för flexibilitet under utförandet av intervjun, samtidigt som ett rikt och 

djupgående material kunde samlas in inom ramen för de specifika teman vi ville 

behandla. 

 Rent praktiskt utformades en intervjumall efter vår problemformulering och de 

generella teman vi ville behandla. Inom varje tema fanns delfrågor som agerade stöd 

för oss forskare och intervjuobjektet. Alla intervjuer hölls i realtid och i den mån det 

var möjligt på plats i de olika intervjuobjektens lokaler. Detta i syfte att minska 
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eventuella felkällor och misstolkningar (Bryman & Bell, 2013). Då detta inte var 

möjligt vid varje intervjutillfälle, skedde några intervjuer över telefon.  

Dataanalys 

Genom en grundläggande teorigenomgång och litteraturstudie kunde vi formulera vårt 

teoretiska problem. Detta problem lade grunden för dataanalysen genom det teoretiska 

ramverket. För att underlätta analysen av insamlad empirisk data, transkriberades 

samtliga inspelade intervjuer. Detta för att vi exempelvis enklare kunde kategorisera 

materialet efter relevans och se mönster, samt få en mer övergripande bild av vad som 

sades. Trovärdigheten ökar vidare då det finns bevis för vad som redogjordes under 

intervjun (Bryman & Bell, 2013). Att transkribera intervjuerna var mycket 

tidskrävande, men det underlättade väldigt mycket under analysen. Transkriberingen 

skedde alltid snarast möjligt efter varje genomförd intervju i syfte att minska felkällor. 

 Då intervjuerna genomgående skedde med visst tidsmässigt mellanrum fanns 

det tid att transkribera och delvis kategorisera materialet mellan varje intervjutillfälle. 

Detta underlättade mycket då det gav oss en klar bild av vilken information som var 

intressant att efterfråga vid nästkommande intervjutillfälle. Materialet kodades efter 

relevans, och kategoriserades efter praktisk eller teoretisk samhörighet. Detta skedde 

konkret genom färgkategorisering och att vi forskare tillsammans kodade relevansen 

på svaren efter en numerisk skala. Under hela analysprocessen var vi mycket 

noggranna med att förhålla oss till den teoretiska referensramen, någonting som 

ibland var svårt då det krävdes att intressant men irrelevant information stundtals 

sållades bort. Vi ansträngde oss även hårt för att alla forskare skulle ha samma bild av 

den teoretiska problematiken. Detta i syfte att det empiriska materialet skulle 

analyseras på samma sätt av hela forskarlaget. Konkret gjordes detta genom att vi 
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regelbundet jämförde våra syner kring problemformuleringen och materialet samt att 

vi skrev analysen gemensamt. 

Validitet och reliabilitet

Vilka kriterier som ska användas vid bedömning av en kvalitativ studie är en fråga 

som inte ter sig ha ett tydligt svar. Vi har valt att förhålla oss till de begreppen extern 

och intern validitet samt extern och intern reliabilitet (Bryman & Bell, 2013). 

Reliabilitetsmåtten behandlar främst studiens praktiska delar och ställer krav på att 

resultatet som arbetats fram är pålitligt när det kommer till den arbetsmetod som lett 

fram till det. Validiteten behandlar studiens tillförlitlighet, det vill säga hur väl 

resultatet speglar verkligheten (Bryman & Bell, 2013). 

Extern validitet. Detta bedömningskriterium behandlar i vilken utsträckning 

det framtagna resultatet kan generaliseras och överföras till andra relevanta sociala 

miljöer och situationer. På grund av det begränsade urvalet och komplexiteten som en 

kvalitativ studie, inte minst fallstudier, ofta medför så är den externa validiteten 

generellt sett låg inom kvalitativ forskning. Samtidigt råder det en enighet bland 

kvalitativa forskare att extern validitet är relativt svårt att mäta (Bryman & Bell, 

2013). Då vår studie gjordes i form av en fallstudie, som tolkade ett empiriskt 

fenomen i syfte att kunna dra generaliserande slutsatser utifrån det genererade 

resultatet, faller det naturligt att denna problematik är någonting vi har förhållit oss 

till. För att minska denna problematik kompletterade vi vår fallstudiedesign med 

inslag av komparativ design. Vår förhoppning är att detta har ökat generaliserbarheten 

av vårt resultat. Med detta som grund anser vi att den externa validiteten för vår studie 

är låg, även om vi tror att vi genom de komparativa dragen höjt den till högre nivåer 

än vad fallstudier generellt sett har. 
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 Intern validitet. Intern validitet handlar om i vilken grad det empiriskt 

framtagna resultatet överensstämmer med de idéer och den teoretiska insikt vilka 

utvecklas som följd. Detta är ett kriterium som, till skillnad från den externa 

validiteten, generellt sett är högt gällande kvalitativa studier. Grunden för detta är att 

kvalitativ metodik ger forskaren en nyanserad och djupgående bild av 

forskningsobjektet och kan således dra väl underbyggda slutsatser (Bryman & Bell, 

2013). Vi har identifierat en viss problematik i detta avseende då vårt primära fokus 

låg mot ett specifikt företag. Främst handlar det om att intervjuobjekten, som många 

är anställda på företaget, möjligtvis har gett en förskönande eller missvisande bild på 

grund av exempelvis lojalitet eller ovilja att ge ut känsliga uppgifter. Vår förhoppning 

är att dessa effekter tonades ner dels genom vår goda relation till fallföretaget, dels 

genom att vi sammanställde de individuella intervjuerna och genom detta kunde skapa 

en mer rättvisande helhetsbild. Vi tror vidare att den komparativa delen av vår 

undersökning säkerställer en högre grad av intern validitet efter samma resonemang 

som ovan. Någonting som möjligtvis negativt influerar den interna validiteten är att vi 

under empiriinsamlingen helt bortsåg från Motorcitys samarbete med Suzuki. Vi 

gjorde denna avgränsning då relationen till Suzuki bedömdes vara identisk till den 

mot Mazda, samtidigt som samarbetet med Mazda var betydligt mer omfattande 

volymmässigt. Därav fann vi det mer intressant att enbart fokusera på samarbetet med 

Mazda. Förhoppningen är att den mer nyanserade bilden vi fick från att fokusera på 

enbart Mazda snarare ökar validiteten. Vår övergripande bedömning är att vår studie 

innefattar en hög grad av intern validitet. 

 Extern reliabilitet. Detta bedömningskriterium behandlar i vilken utsträckning 

studien kan upprepas. Precis som den externa validiteten är detta ett kriterium som 

påverkas av den komplexa naturen av en kvalitativ studie. Då det främst är mjuka 
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värden, som subjektiva uppfattningar och åsikter, som samlats in samt att vi gjort 

studien vid ett specifikt tillfälle kommer det att de facto vara omöjligt att replikera 

studien helt och hållet då det inte går att “frysa” en social miljö (Bryman & Bell, 

2013). Detta ställde krav på att vi som forskare genom hela studien var tydliga med 

vad vi gjorde och hur vi tänkte samt att vi dokumenterade hela processen noggrant. 

Förhoppningen var att detta i största möjliga mån skulle underlätta granskning och 

kommande studier, även om vi på förhand visste om att replikerbarheten av vår studie 

skulle bli låg. 

Intern reliabilitet. Intern reliabilitet är ett uttryck för hur väl de olika 

forskarna inom ett forskarlag drar homogena observationer och slutsatser (Bryman & 

Bell, 2013). Då vi är ett forskarlag bestående av endast 3 forskare är vi övertygade om 

att den interna reliabiliteten håller en hög nivå. Vidare utförde vi i största möjliga mån 

arbetet med intervjuerna och sammanställningen av resultatet kollektivt, vilket 

ytterligare tonade ner denna faktor av osäkerhet. 

Tillvägagångssätt

Steg 1. Som ett första steg i processen strukturerade och formulerade vi frågor till de 

planerade intervjuerna. Inför den första intervjun hade vi färdigställt intervjufrågor 

och intervjumall för att på ett trovärdigt och seriöst sätt presentera studiens innebörd 

och syfte vid första kontakt med Hans Rosendahl. Detta gjorde vi för att stärka vår 

legitimitet och skapa incitament för ett välfungerande samarbete. 

Steg 2. I nästa steg bokade vi in och genomförde en explorativ intervju med 

Hans Rosendahl. Genom ett snöbollsurval utifrån intervjun med Hans Rosendahl, 

bokade vi sedan in intervjuer med försäljningschefen och verkstadschefen för 

Motorcity i Svedala, samt ytterligare en intervju med Rosendahl eftersom han står 
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som ansvarig för finansierings- och försäkringsverksamheten. För att underlätta 

analysarbetet, bandade vi och transkriberade intervjun med Rosendahl. Kontakt med 

Rosendahl upprätthölls så att vi kunde komplettera informationen vi fått. I detta steg 

utförde vi även vår första komparativa intervju, detta med Johan Holmqvist på MRF. 

Steg 3. I detta steg genomförde vid de tre resterande intervjuerna på 

Motorcity. Samtliga intervjuer bandades och transkriberades även i detta steg. Sedan 

sammanställde vi och analyserade det redan insamlade empiriska materialet, vilket 

gav oss en uppfattning om vilken information som behövde kompletteras. Därefter 

formulerade vi nya intervjufrågor som riktades mot de sista aktörerna som ingick i 

studiens komparativa del; Mazda Motor och Nordea Finans. 

Steg 4. I detta steg utförde vi de kompletterande intervjuerna med Mazda 

Motor och Nordea Finans. Även då bandade samt transkriberade vi intervjuerna 

och kontakt upprätthölls med intervjuobjekten för att kunna komplettera 

informationen. 

Steg 5. I det femte steget sammanställde vi all insamlad empiri. Det innebar en 

process där empirisk data analyserades utefter beskriven metod. Efter detta jämfördes 

insamlad empiri med relevanta teorier. Utifrån detta underlag drog vi slutsatser 

kopplade till problemformuleringen i syfte att svara på vår frågeställning. 

Avslutningsvis reflekterade vi teoretiskt kring våra slutsatser och diskuterade 

innebörden av vårt resultat för befintlig teori och framtida forskning. 
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RESULTAT  

Presentation av fallföretag - Motorcity i Svedala 

Motorcity i Svedala grundades år 1991 av nuvarande ägare och verkställande direktör 

Hans Rosendahl. Idag består verksamheten av försäljning av nybilar med två erbjudna 

varumärken, Mazda och Suzuki. Utöver nybilsförsäljningen innefattar verksamheten 

även inköp och försäljning av begagnade bilar, service och reparationer samt 

erbjudande av finansiering och förmedling av försäkring. 2013 omsattes 71 mkr, 

vilket genererade en vinst på 888 tkr. Motorcity agerar geografiskt i sydvästra Skåne 

och hade år 2013 13 stycken anställda. Den del av verksamheten som innefattar 

försäljning av nybilar går ut på att köpa in och sälja nya personbilar till privat- och 

företagskunder, vilket sker i Motorcitys lokal, även kallat “showroom”, i Svedala. 

Den del av verksamheten som innefattar inköp och försäljning av begagnade bilar går 

ut på att erbjuda inköp av begagnade bilar från kunder som köper en ny bil, för att 

sedan sälja dessa vidare på begagnatmarknaden. Dessutom erbjuds service och 

reparation av personbilar genom Motorcitys egen verkstad, som är auktoriserad för 

Mazda och Suzuki. Verkstaden fyller även funktionen att kunna serva och reparera 

inköpta begagnade bilar innan försäljning. Vidare är service och reparationer även 

kopplat till MECA bilverkstad i syfte att kunna serva och reparera bilar som inte är 

förmedlade av Motorcity.   Den del av verksamheten som innefattar förmedling av 

finansiering och försäkring har som syfte att erbjuda kunder finansiering och 

försäkring i samband med ett bilköp. 
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Motorcitys helkundserbjudande

Motorcitys affärsmodell går till stor del ut på att erbjuda en helhetslösning till sina 

kunder. Visionen är att på bästa möjliga sätt kunna tillfredsställa kundens alla 

tänkbara behov, vilket sträcker sig från ett gott första bemötande till att erbjuda rätt 

bil, finansiering och försäkring för kunden samt service, reparation, rådgivning och 

annan assistans under hela bilens livslängd. 

Nicklas Rosendahl, försäljningschef på Motorcity, beskriver att detta är en 

medveten strategi för att skapa ett mervärde för kunden. Genom ett gott bemötande, 

upprätthållen kontakt samt erbjudande av optimala lösningar för varje enskild kund är 

ambitionen från Motorcitys sida att förmedla en känsla av trygghet, närhet och 

personlighet som skapar incitament för kunden att komma tillbaka. Nicklas Rosendahl 

tror att detta är en av Motorcitys primära styrkor, och en stor anledning till att många 

kunder faktiskt återvänder till Motorcity på ett eller annat sätt. 

Det finns vidare stora ekonomiska incitament för detta förhållningssätt mot 

kunden som poängteras av Hans Rosendahl, VD på Motorcity. Han beskriver att 

försäljningen av en nybil genererar hög omsättning, men själva förtjänsten står inte i 

relation till detta. Vinstmarginalen vid försäljningen av en nybil ligger på ungefär en 

till två procent, och sett till det omfattande arbete och tid som läggs ned vid varje 

försäljning är denna marginal långt ifrån tillräcklig för att skapa en hållbar 

affärsmodell. Helkundserbjudandet är således centralt för att skapa en långsiktig 

ekonomisk lönsamhet. Talande för detta är att Hans Rosendahl uttryckligen förklarar 

att han inte skulle vilja sälja bara nya bilar utan att hantera inbytta begagnade bilar 

samt att han aldrig hade kunnat tänka sig att driva Motorcity utan en verkstad som 

utför service och reparationer. Detsamma gäller för erbjudandet av finansierings- och 

försäkringslösningar till kunden. 
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Då Motorcity primärt är intresserade av att skapa just detta 

helkundsförhållande med trogna och nöjda kunder riktar de sig främst mot kunder i 

sydvästra Skåne. Hans Rosendahl förklarar att den lokala prägeln är en viktig del i 

strävan efter att få kunderna att komma tillbaka, då det dels skapar en familjär image 

men också att en kund från exempelvis Stockholm kommer att vara mindre benägen 

att köra hela vägen ner till Skåne för att lämna in sin bil på verkstad. Samtidigt är det 

en bransch som är extremt konkurrensutsatt med pressade marginaler både på service- 

och försäljningssidan, något som ställer krav på hög försäljningsvolym och gott rykte. 

Balansgången mellan volym och avgränsning menar Hans Rosendahl kan vara svår, 

men det centrala är återigen helkundserbjudandet då nöjda och återkommande kunder 

i förlängningen leder till högre volym. 

Helkundserbjudandet som Motorcity erbjuder och strävar efter är inte unikt 

inom branschen för återförsäljning av bilar. De flesta aktörer inom branschen erbjuder 

samma utbud av tjänster. Försäkring är något som varje återförsäljare måste förmedla, 

eftersom vid registrering av en ny bil så kräver transportstyrelsen att bilen ska vara 

försäkrad. Samtliga aktörer erbjuder någon typ av finansieringslösning eftersom det 

stimulerar försäljningen av bilar. Service och reparation kan skilja sig något men i 

normalfallet så kräver återförsäljarens generalagent att någon typ av service och 

reparationslösning finns i anslutning till nybilsförsäljningen. 

Motorcitys aktiviteter 

Baserat på presentationen ovan har följande aktiviteter identifierats som relevanta för 

det helkundserbjudande som Motorcity erbjuder. Nedan följer en utförlig beskrivning 

av dessa aktiviteter baserat på den insamlade empirin och hur dessa enligt 

fallföretaget själva förhåller sig till varandra.  
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Inköp och försäljning av nybilar. På Motorcity återfinns en 

försäljningsavdelning, innehållande ett team av säljare och försäljningsansvarig 

Nicklas Rosendahl, som ansvarar för inköp och försäljning av nybilar. Nicklas 

Rosendahl beskriver hur försäljning och inköp av nybilar sker genom en rad olika 

sammankopplade steg. Generellt sett är utgångspunkten för försäljning av en nybil 

någon form av annons eller marknadsföringsprestation som skapar ett intresse hos en 

kund, vilket leder till att kunden tar kontakt. Med stor sannolikhet har kunden en 

inbytesbil, en begagnad bil, som denne vill få värderad i syfte att avgöra hur stor 

mellanskillnad som ska betalas mellan den nya bilen och den inbytta begagnade bilen. 

Denna värdering utförs av en säljare, som i nästa skede beställer den överenskomna 

bilen från biltillverkaren, Mazda eller Suzuki. Beroende på om Motorcity ska 

tillhandahålla finansiering eller om kunden betalar den nya bilen kontant, genomförs 

även en kreditupplysning i syfte att bedöma kundens möjlighet att hantera ett 

eventuellt billån. Vid senare skede levereras bilen från tillverkaren och i samma skede 

kontaktas kunden. Den nya bilen skickas till Motorcitys verkstad där den genomgår 

en leveransinspektion samt eventuell montering av tillval såsom dragkrok eller lokala 

monteringar. Slutligen genomförs en genomgång av den nya bilen med kunden, vilket 

innefattar bilens funktioner samt teoretisk genomgång av relevant garanti-

information. Försäljningen av en bil är alltså en mycket tidskrävande aktivitet. 

Nicklas Rosendahl förklarar att “Du kommer inte sälja en bil till kunden första gången 

han kommer innanför dörren, utan det tar tre gånger, kanske tio gånger”. Han berättar 

vidare att “det kan ta upp till ett halvår från första kontakt till avslut och sen kanske 

ytterligare tre månader för bilen att komma hem”.   

Motorcity har en stark koppling till sina avtalade biltillverkare Mazda och 

Suzuki och det är genom dessa som inköp av nybilar sker. Kontakten sker genom en 
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så kallad generalagent, en representant för biltillverkaren i ett geografiskt segment, i 

Motorcitys fall Sverige. Biltillverkarna ställer ofta relativt stora krav på sina 

återförsäljare genom sina generalagenter. Dessa krav innefattar bland annat 

geografisk belägenhet, standard på försäljningslokal och färgval. Vidare har de 

uppsatta försäljningsmål samt krav på marknadsnärvaro. Hans Rosendahl beskriver 

relationen med biltillverkarna. “Inom vissa ramar måste du följa deras uppsatta 

standard, annars kan du inte vara återförsäljare”. Han beskriver dessutom att de är 

nöjda med samarbetet och att ett byte av samarbetspartner inom detta område hade 

varit väldigt resurskrävande. 

Försäljning av nybilar påverkas även av Motorcitys andra erbjudna tjänster. 

Att erbjuda inbyte av begagnade bilar har stor betydelse enligt Nicklas Rosendahl. 

När en kund byter in sin bil, fungerar det som en delfinansiering av den nya bilen, 

vilket stimulerar försäljningen av nybilar. På samma sätt stimulerar även Motorcitys 

erbjudna finansiering, vilket är en viktig tjänst då ett bilköp är kapitalkrävande och 

även om en del kunder väljer att ordna finansiering på annat håll, väljer de flesta 

Motorcitys finansieringsalternativ. Även service har positiv inverkan på försäljning av 

nybilar. Nicklas Rosendahl beskriver att han uppfattar att service bidrar till ett tänkt 

helkundserbjudande som skapar en personlig kontakt med kunden, vilket leder till 

stimulerad försäljning av nybilar. Vidare förklarar Nicklas Rosendahl hur Motorcitys 

förmedlade märkesförsäkring, praktiskt erbjuden av försäkringsbolaget IF, bidrar till 

att skapa mervärde tillsammans med nybilsförsäljning. Han beskriver att “kunden får 

en ny bil bara genom att betala 6000 kr i självrisk” vid en skada som totalförstör hela 

bilen, om de har den tecknade försäkringen som förmedlas av Motorcity.      

 



38 

Inköp och försäljning av begagnade bilar. I nära samband med försäljning av 

nybilar sker inköp och försäljning av begagnade bilar. Ett inköp av en begagnad bil 

sker allt som oftast när en kund, som har för avsikt att köpa en nybil, väljer att byta in 

sin begagnade bil i syfte att delfinansiera den nya bilen. Den begagnade bilen 

genomgår en undersökning och eventuell service på Motorcitys verkstad för att i nästa 

skede förberedas för försäljning. Hans Rosendahl beskriver att försäljning av en 

begagnad bil i sig själv är mer lönsam än försäljning av nybilar. Däremot är den kund 

som köper en begagnad bil generellt sett mer flyktig och mindre lojal än en kund som 

köper en nybil, vilket resulterar i mindre intäkter på andra områden såsom service. 

Försäljning och inköp av begagnade bilar påverkas även av Motorcitys andra 

erbjudna tjänster. Genom försäljning av nybilar gynnas inköp av begagnade bilar då 

de flesta begagnade bilar köps in från kunder som köper en ny bil. Detta innebär att 

begagnatförsäljningen är starkt sammankopplad med nybilsförsäljningen. Försäljning 

av begagnade bilar gynnas även av service och reparationer. En begagnad bil som 

köps in återfår ett högre värde då den genomgår service och undersökning av 

Motorcitys verkstad, vilket gör att verkstaden förstärker inköp och försäljning av 

begagnade bilar. Vidare gynnar finansieringsverksamheten försäljning och inköp av 

begagnade bilar. Dels för att finansieringsverksamheten stimulerar ett eventuellt 

kapitalunderskott hos en kund som köper en begagnad bil och dels för att finansiering 

stimulerar nybilsförsäljningen vilket leder till fler inköpta begagnade bilar. 

Service och reparation. Motorcitys egen verkstad som är belägen i anslutning 

till “showroomet” i Svedala har som primärt syfte att utföra service och reparation av 

personbilar. Verkstadschefen heter Håkan Söderström och till sin hjälp i verkstaden 

har han ett team av mekaniker samt en reservdelsansvarig. Tillsammans ansvarar de 

för hela eftermarknadsaspekten av Motorcitys affärsverksamhet. Motorcitys verkstad 
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är ansluten till verkstadskedjan MECA, som bistår med utrustning och kompetens, 

men drivs som nämnt av Motorcity själva (MECA, 2014). Förutom denna koppling är 

verkstaden vidare auktoriserad för bilmärkena Mazda och Suzuki. Att det just är 

Mazda och Suzuki som verkstaden huvudsakligen är nischade emot är ingen slump. 

Hans Rosendahl förklarar att ett grundkrav från bilproducenterna är att man som 

återförsäljare antingen har en auktoriserad verkstad i anslutning till försäljningen eller 

att man har ett avtal med en fristående auktoriserad verkstad.  Detta omöjliggör dock 

inte att arbete kan utföras på personbilar av andra märken, tvärtom är detta någonting 

som frekvent görs. Bland annat beskriver Söderström att anslutningen till MECA 

gjort att verkstaden överlag blivit mer konkurrenskraftig och fått en ökad bredd i den 

service och reparation som kan utföras. Detta på grund av att man genom 

anslutningen exempelvis fått tillgång till servicescheman för andra bilmärken. Genom 

detta har verkstaden kunnat attrahera fler kunder menar Söderström, någonting som 

vidare gynnat inte minst nybilsförsäljningen då det är förekommande att tidigare 

verkstadskunder kommer tillbaka och köper en ny bil hos motorcity vid ett senare 

tillfälle.  

 De krav som ställs från bilproducenterna på verkstaden missgynnar inte 

Motorcity menar Hans Rosendahl, snarare tvärt om. Att verkstaden är specifikt 

auktoriserad för Mazda och Suzuki gör att kompetensen kring dessa märken är hög, 

och mekanikerna på verkstaden åker frekvent på olika utbildningar. Söderström 

förklarar vidare att denna koppling dessutom möjliggör överlägsen support och 

möjlighet till felsökning relativt fristående verkstäder, vilket förenklar service och 

reparationsarbetet på Mazda- och Suzukibilar markant samt lägger grunden för att de 

kan utföra ett mycket bra jobb.  
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Den starka kopplingen mellan verkstaden och nybilsförsäljning gynnar även 

företaget på andra sätt. Både Söderström och Hans Rosendahl menar att kopplingen är 

en primär orsak till att nästan 100 % av de kunder som köpt sin nya Mazda eller 

Suzuki hos Motorcity väljer att komma tillbaka till verkstaden för att serva eller 

reparera bilen. En annan bidragande orsak till detta är den erbjudna märkes- och 

maskinskadeförsäkringen, specifikt kopplade till Mazda och Suzuki, som ofta 

inkluderas vid försäljningen av nybilar. Detta, förklarar Söderström, skapar ett 

mervärde för kunden och är en stor anledning till att bilar med sådan försäkring 

nästan uteslutande repareras av auktoriserade Mazda- eller Suzukiverkstäder.  

Verkstaden spelar dessutom en roll vid själva försäljningen av en nybil. 

Söderström beskriver kort detta arbete som följande; “... det vi gör på verkstaden är en 

leveransinspektion av den nya bilen, inställningar och andra anpassningar, monterar 

tillbehör, dragkrokar, utöver bilens standard så finns det kunder som vill ha någonting 

mer. Och sedan brukar vi presentera verkstaden för kunden när de är här och hämtar 

bilen så att det uppstår fysisk kontakt”. På liknande sätt arbetar de verkstadsanställda 

med försäljningen av begagnade bilar. Söderström berättar att kontakt i största 

möjliga mån tas med kunder som köper begagnat i syfte att berätta att verkstaden 

finns till och att den kan bistå i dess framtida behov av service och reparation. 

Dessutom inspekteras alltid en begagnad bil noggrant av verkstaden innan den 

levereras till kunden.  

Både Hans Rosendahl och Söderström betonar att det är viktigt att skilja på 

service och reparation när det kommer till nya och begagnade bilar. Hans Rosendahl 

beskriver att kunder som köpt en nybil hos Motorcity är betydligt mer benägna att 

komma tillbaka för service hos företagets verkstad relativt kunder som köpt en 

begagnad bil. Exakt vad detta beror på kan varken Hans Rosendahl eller Söderström 
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svara på. De var dock överens om att det förmodligen beror på att en nybilsägare är 

mer benägen att ta bättre hand om sin bil, och således serva den oftare, än vad en 

begagnadbilsägare är samtidigt som det är svårare att upprätta ett helkundsförhållande 

gentemot de kunder som köpt en begagnad bil genom att de exempelvis inte kan 

erbjuda samma försäkringslösningar. Vidare menar Söderström att kunder som köper 

begagnat inte är lika benägna att använda sig av märkesverkstäder, samtidigt som 

vissa kanske söker sig till fristående verkstäder på grund av gamla kontakter eller 

inbillningar om att få tjänsten utförd billigare. Detta trots att Motorcitys verkstad 

erbjuder lägsta pris-garanti till alla kunder. Utöver detta beskriver Söderström att 

verkstaden utför relativt fler reparationer på begagnade bilar än nybilar, då begagnade 

bilar har en större tendens att gå sönder samtidigt som nybilsägare generellt tar hand 

som sina bilar bättre. 

Både Hans Rosendahl och Söderström är överens om att verkstadsaktiviteterna 

spelar en stor roll för det helkundserbjudande de försöker tillhandahålla sina kunder. 

På grund av detta bedrivs ett tätt och frekvent samarbete mellan verkstaden och 

företagets andra avdelningar. Bland annat genom verkstadens inblandning i 

försäljningen av bilar, men också att verkstadschef Håkan Söderström jobbar med 

kundmottagning och servicerådgivning. Söderström förklarar att “... vi måste ha ett 

samarbete [mellan avdelningarna] hela tiden för att det ska funka och datum måste 

sättas från säljare. Säg att en säljare säljer en bil och vi [verkstaden] ska leverera den 

ett visst datum, då måste vi ju få reda på det. Det handlar mycket om att planera”. 

Söderström beskriver samarbetet som viktigt i företagets strävan efter att “... få in 

kunderna i huset” som han uttrycker det. 

Erbjudande av finansiering till nya och begagnade bilar. Motorcity erbjuder 

finansieringslösningar till sina kunder vid försäljningen av nya och begagnade bilar. 
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För Motorcity är detta inte bara en intäktskälla, utan även en vital del i 

affärsmodellen. Hans Rosendahl beskriver att Motorcity sannolikt knappt hade sålt 

halva sin volym utan att de erbjudit finansieringslösningar, så även om detta inte är ett 

konkret krav för att kunna vara återförsäljare är det ett måste för att kunna överleva i 

branschen. 

En överensstämmande bild kring detta ger Johan Holmqvist på MRF. Han 

menar att i princip alla bilåterförsäljare i Sverige har någon typ av koppling till ett 

finansbolag, och de allra flesta väljer att förmedla hela finansieringsverksamheten 

genom ett externt finansbolag. Till skillnad från majoriteten driver dock Motorcity 

delvis sin egen finansieringsverksamhet, vilket konkret betyder att de förmedlar 

finansiering till kunderna genom ett internt finansbolag. Det finns flera fördelar med 

detta förklarar Hans Rosendahl. Först och främst blir förtjänstmöjligheten större 

jämfört med vad den hade varit ifall finansiering endast förmedlats genom ett externt 

finansbolag. Dessutom öppnar det för en helt annan kontroll och flexibilitet när det 

kommer till att anpassa finansieringen efter resterande verksamhet. Om man 

exempelvis vill kampanja någonting, eller om en säljare behöver göra ett undantag 

eller dylikt, så finns det möjlighet att göra detta efter eget initiativ snarare än att 

mödosamt behöva vänta på svar från en extern part. Ytterligare en fördel med att 

sköta finansieringen på egen hand är att regelbunden kontakt med kunden uppstår 

vilket ökar chansen för framtida affärer. 

Den stora baksidan med att sköta finansieringen internt beskriver Hans 

Rosendahl är att risken alltid faller på det egna företaget. Vidare är det väldigt 

kapitalkrävande att sköta finansieringen internt, då man de facto säljer pengar, vilket 

är en avgörande anledning till att små och medelstora företag inom branschen oftast 

avstår från detta och endast förmedlar dessa tjänster genom externa finansbolag. En 
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annan anledning, förklarar Hans Rosendahl, är att många saknar kunskap och 

erfarenhet från finansieringsverksamhet, vilket krävs för att det ska vara lönsamt att 

bedriva. Detta är någonting som Hans Rosendahl besitter och är således en 

grundläggande anledning till att Motorcity sköter finansieringsverksamheten internt. 

Både Hans Rosendahl och Holmqvist menar att det är vanligare att större företag 

bedriver sin egen finansieringsverksamhet, någonting som i de allra flesta fall beror 

på mer erfarenhet och större tillgång till kapital. 

Motorcity har dock precis som alla andra en viss koppling till ett externt 

finansbolag, mer specifikt Nordea Finans. Hans Rosendahl berättar att samarbetet 

med Nordea Finans grundar sig i att göra aktiviteten så kostnadseffektiv som möjligt. 

Han beskriver att även om de själva besitter den expertis och det kapital som krävs för 

själva finansieringsverksamheten, finns det delar, såsom upplysning och 

kreditbedömning, som sköts mer effektivt av ett finansbolag. Därav finns det en 

koppling till Nordea Finans, samtidigt som Nordea Finans även täcker upp med 

finansiering om det skulle behövas. På frågan om Motorcity skulle kunna gynnas av 

att koppla bort Nordea Finans från sin finansieringsverksamhet svarar Hans 

Rosendahl blankt nej. Han upplever vidare att företaget genom det interna 

finansbolaget har en fördel gentemot konkurrenter som endast förmedlar 

finansieringslösningar. 

Förmedling av försäkring till nya och begagnade bilar. Motorcity förmedlar 

bilförsäkringar till sina kunder genom samarbete med ett externt försäkringsbolag. 

Det är huvudmännen Mazda som avtalar med försäkringbolag kring vilka försäkringar 

som ska förmedlas av deras återförsäljare. Idag förmedlar Motorcity 

försäkringsbolaget IF:s bilförsäkringar enligt avtal mellan Mazda och IF. “Genom IF 

kan vi bland annat erbjuda en gratis vagnskadegaranti vilket skapar mervärde för både 
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oss för kunden” berättar Hans Rosendahl. Han fortsätter: “För vår del så innebär det 

stora fördelar om kunden tecknar märkesförsäkringen för Mazda via IF, för att då 

innebär det att om minsta lilla händer med bilen så kontaktar IF oss för att köpa 

reservdelar eller för att få hjälp med reparation av bilen”. 

Förmedlingen av försäkringslösningar är inte en resurskrävande aktivitet för 

Motorcity, men det genererar inte heller några större direkta intäkter. Ändå beskriver 

Hans Rosendahl att det mest optimala, både för kundens mervärde och Motorcity som 

företag, är att deras kunder tecknar IF:s märkesförsäkringar vid köp av nybilar. Hans 

Rosendahl förklarar att det givetvis hade kunnat finnas större direkta 

förtjänstmöjligheter i ett scenario då Motorcity hade bedrivit egen 

försäkringsverksamhet, men att det är naturligt att de ändå avstår från detta. Dels 

menar han att Motorcity saknar de omfattande resurser och kompetens som hade 

krävts för att bedriva den typen av verksamhet, dels skapar samarbetet med IF redan 

ett så stort mervärde för kunden och Motorcity som företag att det inte är värt att 

eftersträva.  Hans Rosendahl menar att Motorcity i det stora hela är nöjda med 

samarbetet som det ser ut, och hade inte velat göra några större förändringar. 

“I praktiken så erbjuder vi kunden försäkringen under en begränsad tid utan 

kostnad, under denna tid så kontaktas kunden av IF som sedan säljer försäkringen till 

kunden” förklarar Nicklas Rosendahl. Hans Rosendahl berättar även att i vissa fall så 

är försäkringen tvingande. Om de säljer en bil med finansiering, måste kunden ha en 

helförsäkring på bilen då försäkringen blir en säkerhet för själva finansieringen. Johan 

Holmqvist på MRF förklarar även att “bilhandlare försäkrar kunders bilar efter krav 

från transportstyrelsen, de får inte registrera en bil om den inte redan blivit försäkrad, 

det är därför som samarbeten mellan bilhandlare och försäkringsbolag uppstår”. Han 
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förklarar vidare att i stort sett alla bilåterförsäljare i Sverige förmedlar 

försäkringslösningar genom ett externt försäkringsbolag. 

Intäkterna från att förmedla märkesförsäkring genom IF återfinns främst i 

verkstaden. Söderström förklarar att “genom försäkringen så har vi en direkt styrning 

från IF till vår reservdelsavdelning. Kör en bil och krockar så tillhandahas delar och 

reparation av oss”. “... för en ny bil så ingår en vagnskadegaranti vilket ger en direkt 

styrning till oss i åtminstone tre år”. Nicklas Rosendahl förklarar även varför 

helförsäkringen de erbjuder skapar ett stort mervärde både för dem och kunden. “... 

kunden uppfattar förhoppningsvis också ett större värde när hans bil står i 

kronprinsens garage i slutet av augusti [Nicklas Rosendahl refererar till 

översvämningarna i Malmö i augusti 2014] och det visar sig att det är vatten upp över 

halva bilen och han får en helt ny bil bara genom att betala 6000 kr i självrisk”. Vid 

denna typ av skador är det inte fråga om reparationer i verkstaden utan då erhåller 

kunden en helt ny bil som bekostas av försäkringsbolaget. 

Motorcitys samarbetspartners

Mazda Motor. Motorcity har som nämnt en stark koppling till sina avtalade 

nybilstillverkare. Jonas Stjärnlöv, försäljningsansvarig på Mazda motor i Sverige 

tillika generalagent mot Motorcity, beskriver denna koppling som mer av ett 

samarbete snarare än ett leverantör- respektive kundförhållande. Mazda levererar 

visserligen bilar till Motorcity, men samarbetet sträcker sig betydligt längre än så. 

Stjärnlöv beskriver att de på Mazda har regionchefer som på mer eller mindre daglig 

basis arbetar mot alla dess återförsäljare genom att bistå med information och samla 

in diverse synpunkter. Dessutom gör de regelbunden uppföljning kring de uppsatta 
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försäljningsmålen för varje återförsäljare och gör personliga besök på varje 

försäljningsställe åtminstone en gång i månaden. 

Stjärnlöv menar att även om detta arbete är mycket viktigt för att se till att 

återförsäljarna följer de uppsatta kraven, sker det primärt för att stärka samarbetet 

mellan parterna. Ett positivt samarbete med återförsäljarna är vitalt för Mazda menar 

Stjärnlöv, då företaget har begränsade möjligheter att bedriva egen 

försäljningsverksamhet. Att driva försäljning på egen hand skulle bli administrativt 

komplicerat samtidigt som det skulle bli väldigt kostsamt jämfört med dagsläget då 

återförsäljare ofta har flera varumärken som driver upp volym och minskar 

enhetskostnader. Genom samarbetet kan Mazda och återförsäljarna tillsammans skapa 

ett mervärde för kunden som hade varit svårt att uppnå annars, menar Stjärnlöv. 

Konkret betyder detta att Mazda bistår sina återförsäljare med nationell 

marknadsföring, produkter, utbildning samt utrustning för att främja dess 

nybilsförsäljning och eventuell serviceverksamhet i största möjliga mån. Samtidigt 

tillåts återförsäljarna bedriva sidoverksamhet, såsom nybilsförsäljning av andra 

märken, i syfte att kunna hålla en hög försäljningsvolym och upprätthålla en hållbar 

affärsmodell. Enligt Stjärnlöv är Mazda mycket nöjda med samarbetet som det ser ut 

idag, och menar att det är ömsesidigt med grund i den feedback de fått av sina 

återförsäljare samt en oberoende enkätundersökning som varje år genomförs av MRF 

(2014). 

Nordea Finans. Motorcity har sedan start erbjudit finansieringslösningar till 

sina kunder med hjälp av Nordea Finans. Mats Nord, Motorcitys kontaktperson på 

Nordea Finans och tillika bilfinansieringsansvarig för södra Sverige, beskriver 

samarbetet som mycket bra. Han förklarar att Nordea Finans erbjuder två olika 

finansieringslösningar åt sina samarbetspartners inom bilåterförsäljningsbranschen. 



47 

Båda alternativen innefattar att Nordea Finans genomför en initial kreditbedömning 

då en kund vill få beviljad kredit för ett bilköp. Därefter skiljer det sig beroende på 

vilken typ av lösning återförsäljaren valt. I många fall köper Nordea Finans 

kontraktet, vilket betyder att de förmedlar hela finansieringslösningen till kunden och 

står därmed även för kreditrisken. I andra fall, såsom Motorcitys, belånar Nordea 

Finans istället kontraktet. Detta betyder att kreditrisken istället faller på 

återförsäljaren, men att de samtidigt får en större förtjänstmöjlighet genom låg ränta 

från Nordea Finans. Nord beskriver att Nordea Finans och Volvo Finans är ensamma 

på marknaden för belåning av kontrakt, men att det finns fler aktörer som köper 

kontrakt. Nord betonar även vikten av att det finns en koppling mellan finansbolag 

och personbilsåterförsäljare. Han menar att det hade varit en omöjlighet att bedriva 

bilåterförsäljning utan denna koppling, då det dels skapar stora förtjänstmöjligheter 

för bilåterförsäljarna samtidigt som en majoritet av alla bilköpare är i behov av en 

finansieringslösning. Allt sammantaget menar Nord att samarbetet med Motorcity är 

gynnsamt för båda parter och att det fungerar väldigt bra. 

IF. Genom ett samarbetsavtal mellan Mazda och IF så förmedlar Motorcity 

IF:s bilförsäkringar till sina kunder. Hans Rosendahl förklarar att detta sker i samband 

med bilaffärer inom ramen för det samarbetsavtal som finns mellan IF och Mazda. 

Samarbetet mellan IF och Motorcity är starkt då båda är beroende av varandra och 

gynnar varandra. IF får genom Motorcity tillgång till nya kunder som är i behov av 

bilförsäkringar samtidigt som IF:s märkesförsäkrade kunder har stora incitament att 

reparera sin skadade bil hos Motorcity. 

Det löpande samarbetet mellan IF och Motorcity sker i form av att när bilar 

säljs så får kunden en gratis försäkring genom Motorcity från IF under en begränsad 

tid, därefter kontaktas kunden av IF som säljer försäkringen till kunden. När en kund 
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sedan med försäkring hos IF krockar med sin bil kontaktar kunden IF som i sin tur 

kontaktar Motorcity och bokar in reparation i deras verkstad. Kunden betalar då en 

självrisk till IF som i sin tur betalar för reparationen till Motorcity. 

MECA. Service och reparation är en viktig del i Motorcitys 

helkundserbjudande. För att bredda kunskapen och kundbasen har Motorcity anslutit 

sig till MECA som är en verkstadskedja. Anslutningen innebär att Motorcity får 

tillgång till MECA:s arbetssätt i form av servicescheman, utrustning och kunskap. 

Genom anslutningen så blir Motorcitys verkstad mer konkurrenskraftig gentemot 

andra fristående verkstäder eftersom det nu är möjligt för Motorcity att serva och 

reparera andra bilmärken än bara Mazda och Suzuki. Håkan Söderström, 

serviceansvarig på Motorcity, förklarar att genom MECA-anslutningen så är det 

vanligt att kunder är nöjda med det utförda arbetet vilket ibland leder till att de får 

frågan om verkstaden inte kan serva andra bilar också. Detta kan i ett senare skede 

leda till att dessa kunder kommer tillbaka till Motorcity och köper en bil, menar 

Söderström. Totalt sett ger MECA-anslutningen Motorcity en breddad kundbas utan 

att påverka verkstadens kärnkompetens. 

Tabell 2. Motorcitys samarbetspartners i relation till den kopplade aktiviteten. 

Aktivitet Samarbetspartner 

Inköp och försäljning av bilar Mazda Motor 

Förmedling av försäkring till 

nya och begagnade bilar 

IF 

Service och reparation MECA 

Erbjudande av finansiering till 

nya och begagnade bilar 

Nordea Finans 

Inköp och försäljning av 

begagnade bilar 

- 
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ANALYS

Nedan följer vår analys av det empiriska materialet och ett försök till att besvara 

studiens forskningsfråga: Hur kan företags val att integrera externa komplementärers 

aktiviteter in i sin egen värdeskapande process förklaras och vad betyder detta för det 

totala skapade värdet? 

Motorcitys värdekedja 

För att förstå vilket värde ett företag skapar måste värdet och de värdeskapande 

processerna först definieras. Porter (1985) beskriver att det är ett företags olika 

aktiviteter som ligger till grund för värdeskapande.  Han illustrerar detta genom en 

värdekedja (bilaga 1) som består av primära aktiviteter och stödaktiviteter. 

Aktiviteterna bildar tillsammans en helhet som i slutändan resulterar i en produkt eller 

tjänst som genererar ett visst värde för slutkunden. 

Exakt vad som kännetecknar en aktivitet är dock mångtydigt. Bland annat 

definierar Porter & Siggelkow (2008) aktiviteter som “diskreta ekonomiska 

processer” samtidigt som Ghemawat & Levinthal (2008) definierar aktiviteter som 

operationella val som kan utföras på olika sätt. Begreppets abstrakthet och 

mångtydighet grundar sig i det faktum att aktiviteter kan variera extremt mycket 

beroende på kontext och natur. Det centrala är dock, som vi tolkar det, att aktiviteter 

är vitala processer som i en eller annan utsträckning ligger till grund för det totala 

värdet som skapas av ett företag. Utefter detta kriterium har vi med grund i studiens 

empiriska uppmärksammande valt att illustrera Motorcitys värdekedja enligt följande 

modell: 
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Figur 3. Motorcitys värdekedja.

Modellen illustrerar de aktiviteter som vi finner vara grundläggande för 

Motorcitys helkundserbjudande, det vill säga företagets totala skapade värde. Den 

mest grundläggande skillnaden mellan vår illustration och Porters (1985) klassiska 

värdekedja är dess komponenter. Varje av våra identifierade aktiviteter skulle kunna 

ses ha en egen värdekedja i enlighet med Porters (1985) modell, där den benämnda 

aktiviteten är primär och kompletteras med stödaktiviteter. Exempelvis innehåller det 

som vi klassar för en aktivitet, nybilsförsäljningen, extremt många underliggande 

processer som hade behövt kartläggas för att skapa en sådan illustration. En annan 

vital skillnad är att vår modell inte illustrerar något sekventiellt beroende mellan 

Motorcitys aktiviteter, vilket Porters (1985) värdekedja gör. Detta med grund i att 

aktiviteterna inom Motorcity inte följer ett sekventiellt mönster. Stabell & Fjeldstad 

(1998) betonar detta som en svaghet i Porters (1985) värdekedja, vilket vi även 

uppmärksammat i Motorcitys fall.  Syftet med Motorcitys värdekedja är att illustrera 

hur alla utförda aktiviteter är nödvändiga för att skapa ett helkundserbjudande, vilket 
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Hans Rosendahl betonade när han uttryckte att han inte skulle vilja bedriva 

verksamheten utan att utföra alla presenterade aktiviteter. Därav är det intressant att 

förstå hur de olika aktiviteterna skapar värde tillsammans, snarare än vilket värde de 

skapar enskilt. 

Koordinering av aktiviteter i Motorcitys värdekedja 

Både Porter (1996) och Zott & Amit (2010) beskriver och betonar vikten av att 

koordinera sina aktiviteter i värdeskapande syfte. Zott & Amit (2010) beskriver hur 

företags värdekedja bör utformas efter olika designteman, som syftar till att fungera 

som riktlinje för företagets värdeskapande aktiviteter. I Motorcity är det tydligt att det 

eftersträvade helkundserbjudandet är en riktlinje för hela verksamheten, då alla 

aktiviteter utformas för att bidra till detta. Utifrån Zott & Amits (2010) klassificering 

går det att urskilja framförallt två genomgående teman för Motorcitys 

helkundserbjudande. Det första är det tema som benämns som lock-in, vilket innebär 

att aktiviteter utformas i syfte att skapa lock-in-effekt genom exempelvis 

nätverkseffekter eller höga switching costs. Med utgångspunkt i studiens empiriska 

material går det att urskilja flera lock-in-skapande processer. Inom 

finansieringsaktiviteten låses kunderna in då en finansiering i regel sträcker sig över 

en längre tidsperiod. Det skapar en möjlighet för Motorcity att bibehålla kontakten 

med kunden även då själva bilaffären är avslutad. Aktiviteten för försäljning av 

nybilar skapar även den lock-in-effekter. Först och främst innebär en köpt bil stora 

switching costs, vilket är en följd av en kraftig värdeminskning i en bils initiala 

förbrukning. När en kund köper en ny bil hos Motorcity, finns det inget som hindrar 

att kunden servar bilen hos valfri serviceverkstad, men enligt Hans Rosendahl och 

Söderström kommer i stort alla kunder som köpt en nybil tillbaka och servar den hos 
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Motorcity. På så sätt skapas någon form av frivillig lock-in-effekt genom aktiviteten 

för nybilsförsäljning. Aktiviteten för försäkring skapar till skillnad från försäljning av 

nybilar en mer konkret lock-in. Om kunden tecknar en försäkring hos IF blir de 

tvungna att lämna bilen till Motorcity, eller en annan auktoriserad Mazdaverkstad, för 

reparation om bilen skulle gå sönder för att försäkringen ska gälla. Nicklas Rosendahl 

beskriver även hur alla aktiviteter tillsammans skapar en lock-in-effekt på en 

emotionell nivå genom helkundserbjudandet, då detta förmedlar en känsla av 

trygghet, närhet och personlighet. 

Det andra designtemat som vi har identifierat hos Motorcity är 

komplementaritet. Zott & Amit (2010) beskriver hur temat syftar till att samordna och 

koordinera företagets aktiviteter för att tillsammans skapa ett högre värde än var och 

en för sig. Detta resonemang är starkt sammankopplat med Porters (1996) teori om 

strategic fit. 

Porter (1996) menar att helheten oftast är viktigare än specifika aktiviteter och 

att ett företags framgång således inte kan förklaras enbart från kärnkompetens eller 

primära styrkor. Visserligen är en hög grad operationell effektivitet inom aktiviteter 

nödvändig för en lönsam affärsmodell menar Porter (1996), men att strategiskt 

positionera aktiviteter i många avseenden kan vara av större vikt. Ett sätt att 

strategiskt positionera aktiviteter är att kombinera dem så att de förhöjer varandra. 

Porter (1996) kallar detta för strategic fit och beskriver att detta är nyckeln till att 

skapa ett så högt mervärde för slutkunden som möjligt. Han kategoriserar begreppet 

efter tre, dock inte ömsesidigt uteslutande, nivåer; Överensstämmande, Förstärkande 

och Optimering av ansträngning. 

Det som genomsyrar de identifierade huvudsakliga aktiviteterna hos Motorcity 

är att de alla strävar mot, samt ligger till grund för helkundserbjudandet. Detta faktum 
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framgår tydligt med utgångspunkt i det empiriska materialet och någon utförlig analys 

krävs inte för att konstatera att det råder en tydlig överensstämmelse mellan 

Motorcitys aktiviteter och den övergripande strategin. Vi kan även identifiera att det 

råder många förstärkande effekter mellan företagets olika aktiviteter. Försäljningen 

av nybilar sporras av att Motorcity hanterar inbyte av begagnade bilar, genom att 

inbytesbilar frekvent används av kunder som delbetalning vid finansieringen av den 

nya bilen. Faktumet att Motorcity tar emot inbytesbilar underlättar även för 

verksamheten kring försäljningen av begagnade bilar då färre resurser behövs läggas 

på inköp. Dessutom förstärks nybilsförsäljningen av finansieringsverksamheten, något 

som Hans Rosendahl gör mycket tydligt i sin beskrivning att Motorcity troligtvis 

knappt sålt halva sin volym av nybilar utan att kunna erbjuda finansieringslösningar. 

Genom detta kan de även ta emot fler inbytesbilar vilket gör inköp av begagnade bilar 

ännu mindre resurskrävande. Ur motsatt perspektiv stärker försäljningen av nya och 

begagnade bilar även finansieringsverksamheten, eftersom det de facto är denna 

försäljning som ligger till grund för att finansieringsverksamheten överhuvudtaget kan 

bedrivas. Vidare stimuleras bilförsäljningen av de förmedlade försäkringsalternativen 

då det skapar ett mervärde för kunden genom den förmedlade märkesförsäkringen 

från IF, faktumet att trafikförsäkring är nödvändig för att bilen legalt kan klassas som 

körduglig samt att en helförsäkring är nödvändig som säkerhet vid en eventuell 

finansieringslösning. Genom detta kan även förstärkande effekter mellan 

finansieringsverksamheten och de erbjudna försäkringsalternativen konstateras, då 

båda aktiviteternas koppling till bilförsäljningen indirekt möjliggör större 

förtjänstmöjligheter åt varandra. 

Det finns även förstärkande kopplingar mellan verkstadsaktiviteterna och 

resterande verksamhet. Att Motorcity har en egen verkstad stimulerar bilförsäljningen 
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genom att det skapas ett mervärde för kunden då denna bland annat slipper leta efter 

en extern verkstad samtidigt som de kan känna trygghet i att Motorcitys verkstad har 

den expertis som krävs för att utföra ett bra jobb. Dessutom finns det genom 

verkstaden möjlighet för en kund att snabbt och smidigt modifiera sin bil efter behov, 

något som skapar ytterligare mervärde och underlättar försäljningsprocessen. Vidare 

beskriver verkstadsansvarig Söderström att många verkstadskunder återvänder till 

Motorcity vid ett senare tillfälle, ofta för att köpa en ny bil. Detta är någonting som 

ytterligare sporrats av verkstadens koppling till MECA då detta genererat fler 

verkstadskunder. Verkstaden kan genom MECA-anslutningen även förstärka 

begagnatförsäljningen genom att begagnatkunder har större möjlighet att återvända 

till verkstaden för service och reparation. Åt motsatt håll förstärks kopplingen genom 

att bilförsäljningen genererar fler kunder åt verkstaden. Detta kan inte minst 

illustreras av att en stark majoritet av nybilskunderna väljer att serva och reparera sina 

bilar hos Motorcitys verkstad. Detta är tätt sammankopplat med den erbjudna 

vagnskadegarantin och märkesförsäkringen för Mazda och Suzuki som ofta förmedlas 

vid ett nybilsköp, då detta skapar stora incitament för kunder kopplade till dessa 

försäkringar att utföra reparation och service hos Motorcitys verkstad. Vidare har 

nybilsförsäljningens starka koppling till bilproducenterna förstärkt verkstaden genom 

förmedlad kompetens och utrustning för de relevanta bilmärkena. Det finns även 

kopplingar mellan verkstadsaktiviteterna och begagnatförsäljningen genom att de 

skapar mervärde på samma sätt som med nybilsförsäljningen, samtidigt som 

begagnade bilar servas och repareras innan försäljning vilket ökar bilens värde. 

Antalet återvändande kunder är dock inte lika stort på begagnatsidan, vilket medför 

att verkstadsaktiviteterna inte förhöjs av begagnatförsäljningen i samma utsträckning 

som från nybilsförsäljningen. 
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Vi har även identifierat inslag av att Motorcitys aktiviteter optimerar sin 

ansträngning efter varandra. Först och främst bidrar faktumet att Motorcity är ett 

relativt litet företag till detta. Det innebär att vissa anställda utför arbete inom flera 

olika aktiviteter. Bland annat har det beskrivits att Söderström, som primärt är 

verkstadschef, även jobbar med kundmottagning. Detta medför att han har god insyn i 

försäljningsprocessen och att verkstaden således kan planera och optimera sin 

verksamhet delvis efter detta, någonting som är mycket viktigt då verkstaden utför 

mycket arbete på de sålda bilarna. Att verkstaden är auktoriserad mot de specifika 

bilmärken som ingår nybilsförsäljningen tolkar vi även ligger till grund för att 

onödiga kostnader för bland annat utrustning eller utbildning kan elimineras. 

Dessutom är aktiviteterna finansiering och försäkring till stor del inkorporerade i 

försäljningsprocessen av en bil, vilket gör att dessa naturligt anpassas efter varandra. 

Exempelvis genom att de erbjudna försäkringarna är speciellt framtagna för Mazda- 

och Suzukibilar. Vidare beskrivs det från Hans Rosendahl att det interna 

finansbolaget bidrar till att en högre grad anpassning kan ske mellan 

finansieringsverksamheten och nybilsförsäljningen jämfört med om de hade anlitat ett 

externt finansbolag. Den aktivitet som vi tolkar vara svårast för Motorcity att anpassa 

till resterande verksamhet är inköp och försäljning av begagnade bilar. Detta tolkar vi 

är sammankopplat med att begagnatkunder inte kan ta del av helkundserbjudandet på 

samma sätt som nybilskunder och blir således mer oberäkneliga i deras beteende och 

svårare för Motorcity att anpassa sig efter. 

Allt sammantaget kan vi identifiera att det råder god strategic fit mellan 

Motorcitys aktiviteter och företagets strategi över flera nivåer. Alla aktiviteter ligger 

på ett eller annat sätt till grund för det eftersträvade helkundsförhållandet, samtidigt 

som det finns många förstärkande effekter mellan aktiviteterna. Dessutom optimeras 
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ansträngningen mellan aktiviteterna i stor utsträckning.  Detta leder oss vidare till ett 

bekräftande av att Motorcitys aktiviteter till stor del är designade efter temat 

komplementaritet med utgångspunkt i Zott & Amits (2010) teorier. 

Ovanstående material ger oss en god bild över hur Motorcity skapar värde 

inom och mellan sina aktiviteter. Det ger oss även en tydlig bild över hur Motorcitys 

samarbetspartners förmedlade aktiviteter påverkar detta värdeskapande genom dess 

olika roller i den värdeskapande processen. Det som dock varken Zott & Amit (2010) 

eller Porter (1996) gör anspråk på att förklara, är vilka faktorer som förklarar företags 

val att göra denna typ av integrering. 

Motorcitys komplementärer 

I enighet med Brandenburger & Nalebuffs (1996) definition har vi identifierat 

samtliga av Motorcitys redovisade samarbetspartners som komplementärer för 

företagets värdeskapande process. Utifrån redovisad empiri har vi uppmärksammat att 

istället för att låta sina komplementärer agera självständigt, har Motorcity i olika 

utsträckning valt att inkorporera dessa komplementärers relevanta produkter o tjänster 

i sin värdeskapande process. Detta leder till att komplementärernas produkter och 

tjänster kan förstärka Motorcitys värdeskapande process ytterligare genom strategic 

fit, jämfört med om komplementärernas aktiviteter utförts utanför Motorcity. Detta 

kan exemplifieras genom att ponera ett scenario där Motorcity inte hade haft någon 

finansieringsaktivitet. Kunder som då är i behov av finansiering vid ett bilköp får 

själv ta kontakt med ett finansbolag för att ordna detta. Finansieringen från 

finansbolaget skulle vara en komplementär till Motorcitys bilförsäljning då det 

möjliggör en större försäljningsvolym än om alla kunder var tvungna att betala sina 

bilar kontant. Det Motorcity har gjort är att inkorporera finansiering i sin 
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värdeskapande process, vilket leder till ett högre skapat värde för slutkunden än 

tidigare exemplifiering. Detta eftersom finansieringsaktiviteten skapar ett högre 

mervärde för kunden då aktiviteten förstärks och förstärker resterande aktiviteter 

inom Motorcity genom strategic fit. På samma sätt går det att föreställa sig ett 

scenario där Motorcity inte hade förmedlat någon försäkring, vilket innebär att en 

kund hade behövt kontakta ett försäkringsbolag på egen hand. Försäkringen från det 

utomstående försäkringsbolaget komplementerar likväl Motorcitys värdeskapande 

process då det möjliggör exempelvis finansiering samt eliminerar den osäkerhet som 

följer vid ett bilköp då skadade bilar är dyra att ersätta. När Motorcity istället 

inkorporerar försäkring i sin värdeskapande process skapas strategic fit och mervärde 

för kunden enligt tidigare analys. 

I enlighet med ovan resonemang kring aktiviteterna för finansiering och 

försäkring skulle även inköp och försäljning av nybilar kunna vara en verksamhet 

som utfördes av Mazda och Suzuki utanför Motorcitys värdeskapande process. Det 

skulle då innebära att bilåterförsäljning var en komplementär till Motorcitys 

verksamhet, vilket skulle ha en förstärkande effekt på Motorcitys aktiviteter. Genom 

att istället integrera nybilsbilåterförsäljning i sin värdekedja skapas ett ytterligare 

mervärde genom strategic fit, vilket redogörs i ovan analys. 

Motorcity hade hypotetiskt inte heller behövt utföra service och reparationer, 

det hade kunnat utföras av en utomstående aktör utanför Motorcitys värdekedja. 

Aktören hade varit en komplementär, då försäljning av nybilar gynnas av att det finns 

aktörer som utför service och reparationer. Istället väljer Motorcity att integrera 

service och reparation i sin värdekedja, då detta skapar ett högre mervärde för kunden 

genom strategic fit. 
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Utifrån ovan analys är det tydligt att Motorcity ökar det skapade värdet genom 

att inkorporera sina komplementärer i den värdeskapande processen. Vad som dock 

fortfarande kräver svar är varför olika komplementärers tjänster och produkter 

inkorporeras olika långt in i den värdeskapande processen. Vår övergripande tolkning 

är att det är en avvägning mellan strävan efter hög grad strategic fit och tillgängliga 

resurser. Nedan följer resonemanget bakom denna tolkning. 

I Motorcitys finansieringsverksamhet har företaget valt att bedriva ett internt 

finansbolag. Majoriteten av de företag som figurerar inom branschen som är av 

samma storlek som Motorcity, förmedlar finansieringslösningar från externa 

finansbolag trots att det finns större möjligheter till förtjänst och kontroll om de delvis 

bedrev finansieringsverksamheten internt likt Motorcity. Holmqvist på MRF 

beskriver att detta generellt sett har att göra med att små och medelstora företag 

saknar kapital för att utföra verksamheten själva, samtidigt som Hans Rosendahl 

menar att många troligtvis saknar kompetens och erfarenhet. Båda dessa resurser 

innehar Motorcity, vilket är anledningen till att de kan utföra en så stor del av 

finansieringsaktiviteten på egen hand. Samtidigt har Motorcity fortfarande en 

koppling till Nordea Finans som sköter kreditupplysning och står för 

kapitalförsäkring. Anledningen till detta menar Hans Rosendahl är att dessa tjänster 

inte effektivt hade kunnat bedrivas av Motorcity på grund av begränsade resurser och 

kompetens. Kontentan av det hela är, enligt vår tolkning, att Motorcity har valt att 

integrera finansiering till den grad då optimal nivå av strategic fit uppnås i relation till 

de tillgängliga resursera. 

Ett liknande resonemang kan föras kring de förmedlade försäkringstjänsterna. 

I enlighet med tidigare analys kan det konstateras att en inkorporering av 

försäkringstjänsterna i Motorcitys värdeskapande process skapar en högre grad av 
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strategic fit mellan företagets aktiviteter och således ett större mervärde för 

slutkunden. Frågan blir då återigen; varför integreras inte försäkringsverksamheten 

längre in i den värdeskapande processen? Att bedriva en egen försäkringsverksamhet 

skulle enligt Hans Rosendahl resultera i högre direkta intäkter från 

försäkringsverksamheten, samtidigt som det troligtvis lett till att en högre nivå av 

strategic fit kunnat nås genom effektivare samarbete och anpassning mellan 

Motorcitys aktiviteter. Svaret ligger i linje med tidigare resonemang. Precis som Hans 

Rosendahl förklarar saknar Motorcity de resurser och den kompetens som hade krävts 

för att bedriva egen försäkringsverksamhet. Vidare menar han att avtalet med IF redan 

skapar ett så stort mervärde för kunden och Motorcity att det inte är värt att eftersträva 

en sådan nivå av integrering. Dessutom uppnås redan en hög nivå av strategic fit som 

illustreras av tidigare analys. Med grund i detta blir slutsatsen återigen att Motorcity 

integrerar försäkringslösningar in i sin värdeskapande process till den grad då det 

skapas en optimal nivå av strategic fit i relation till företagets tillgängliga resurser.  

Ovan resonemang går även att applicera på inköp och försäljning av nybilar. 

Utan ett samarbete med en eller flera bilproducenter hade det varit omöjligt för 

Motorcity att bedriva nybilsförsäljning. Detta eftersom nästa steg skulle vara att 

tillverka egna bilar för försäljning, någonting som i praktiken med största sannolikhet 

inte hade resulterat i en hållbar affärsmodell med tanke på företagets begränsade 

resurser.  Samarbetet med Mazda och Suzuki möjliggör således nybilsförsäljningen, 

som till stor del ligger till grund för helkundserbjudandet och ökar graden strategic fit 

mellan företagets aktiviteter. Den självklara frågan blir således; skapar samarbetet 

med Mazda och Suzuki en optimal nivå på strategic fit för Motorcity med hänsyn till 

deras tillgängliga resurser?  Vår tolkning är att det gör det. Detta med grund i att båda 

parterna enligt utsago är nöjda med samarbetet samtidigt som de hävdar att de 
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tillsammans kan skapa ett mervärde för kunden som hade varit svårt att uppnå annars. 

Alternativet som vi ser det hade varit att Motorcity brutit med de avtalade 

biltillverkarna i syfte att hitta en mer optimal lösning. Detta beskriver Hans Rosendahl 

att de gärna avstår ifrån, eftersom ett sådant byte är extremt resurskrävande samtidigt 

som stor erfarenhet och kompetens kring Mazda och Suzuki hade gått till spillo. 

Slutligen ser vi samma mönster mellan verkstadsaktiviteterna och MECA-

anslutningen. Motorcitys val att bedriva en egen verkstad ökar, som redan konstaterat, 

graden av strategic fit jämfört med om de valt att låta denna aktivitet skötas av en 

extern part. Genom anslutningen till MECA tolkar vi det som att Motorcity uppnår en 

optimal nivå av strategic fit i relation till företagets resurser, då det empiriska 

materialet indikerar att anslutningen breddat kompetensen kring service och 

reparation av andra bilmärken, utan att vara vidare resurskrävande eller påverka 

arbetet på de märken som verkstaden är auktoriserad för. Alternativet skulle vara att 

bli auktoriserad för fler bilmärken exempelvis, men detta är med största sannolikhet 

mer resurskrävande än att ansluta sig till MECA. 
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Reviderat teoretiskt ramverk 

Utifrån ovan analys har vi reviderat det preliminära teoretiska ramverket. Detta som 

en illustration över det totala värde som skapas för slutkunden genom Motorcitys 

helkundserbjudande. Studiens empiriska uppmärksammande illustreras av de 

heldragna linjerna. Genom en integrering av komplementerande aktiviteter från 

externa komplementärer och en god nivå på strategic fit mellan företagets aktiviteter 

skapas ett högre värde för slutkunden än om de komplementerande aktiviteterna 

befunnit sig utanför Motorcitys värdeskapande process. Vid ett sådant scenario hade 

värdet från Motorcitys helkundserbjudande minskat. Samtidigt hade det totala värdet 

för slutkunden minskat då komplementärernas direkta levererade värde inte hade 

motsvarat det totala mervärde som kunden kan uppnå genom Motorcitys 

helkundserbjudande.  Detta illustreras av de streckade linjerna i ramverket.  

 

 

Figur 4. Reviderat teoretiskt ramverk. 
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DISKUSSION 

Motorcity strävar efter att ge sina kunder ett maximalt mervärde genom 

helkundserbjudandet. Utifrån vår analys sker denna strävan genom att de anpassar 

sina aktiviteter efter varandra samtidigt som de inkorporerar externa komplementärers 

aktiviteter olika långt in i sin värdeskapande process. Hur långt in dessa 

komplementerande aktiviteter integreras tolkar vi sker genom en avvägning mellan 

strävan efter en hög grad strategic fit och tillgång till resurser. 

Det som identifieras i den teoretiska bakgrunden är att existerande teori har 

svårt att förklara hur den värdeskapande processen påverkas och bör utformas då ett 

företag väljer att integrera ett komplementerande företags värdeskapande aktivitet in i 

sin värdekedja. I detta gränsland mellan Porters (1985) primärt interna perspektiv och 

Brandenburger & Nalebuffs (1996) externa perspektiv på värdeskapande 

uppmärksammas en kunskapslucka inom ovan avseende. Frågan blir då om våra 

empiriska uppmärksammanden på något sätt kan fylla denna kunskapslucka.  

Porter (1996) menar att nyckeln till att skapa ett högt mervärde för kunden är 

att skapa en hög grad strategic fit mellan företagets aktiviteter. Det vi med vår studie 

visar, är att ett företag kan skapa ett ännu större mervärde för slutkunden om de 

dessutom integrerar externa komplementärers aktiviteter in i den värdeskapande 

processen. Detta då en integrering leder till att man i betydligt högre utsträckning kan 

anpassa de komplementerande aktiviteterna efter varandra genom strategic fit, jämfört 

med om aktiviteterna endast agerat komplement enligt Brandenburger & Nalebuffs 

(1996) definition. Vår studie visar även att denna integrering är beroende av företags 

tillgängliga resurser eftersom strävan efter en högre grad av strategic fit ofta är 
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resurskrävande. Detta betyder att det inte alltid är värt eller möjligt att eftersträva en 

högre nivå.  

 Med grund i ovanstående stycke kan vi med viss försiktighet konstatera att vi 

delvis fyllt den tidigare nämnda kunskapsluckan. Genom att kombinera 

Brandenburger & Nalebuffs (1996) idéer kring komplementaritet med Porters (1996) 

teori strategic fit har vi lyckats skapa en nyanserad bild av hur ett företag konkret kan 

skapa ett högre mervärde för sina kunder genom att inkorporera komplementärers 

aktiviteter i sin värdeskapande process. Dessutom identifierar vi de faktorer som vi 

finner vara avgörande i valet om integrering ska ske eller inte, någonting som 

ytterligare stärker den teoretiska insikten inom området.  

Förslag till vidare forskning 

Då vi inte med säkerhet kan säga att våra empiriska uppmärksammanden faktiskt 

stämmer in på andra branscher är det naturligt att detta är ett område som behöver 

utforskas. Vidare finns det en problematik bakom nivån av optimal strategic fit. Som 

vi beskriver i analysmaterialet är vår bedömning att Motorcity optimerat sin nivå av 

strategic fit i förhållande till dess tillgängliga resurser. Vad en optimal nivå av 

strategic fit generellt innebär är dock mycket problematiskt att definiera. Detta 

eftersom avvägningen mellan förväntat skapat mervärde från den ökade graden 

strategic fit och hur mycket resurser som krävs för att uppnå denna nivå i stor 

utsträckning är en subjektiv bedömning som görs av företaget själva. Därför vore det 

intressant att undersöka exempelvis vilka bakomliggande faktorer som påverkar dessa 

subjektiva bedömningar och om dessa kan generaliseras.  
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SLUTSATS 

Det kan utifrån analysen av det empiriska materialet konstateras att Motorcity i 

förhållande till sina tillgängliga resurser skapat en optimal nivå av strategic fit inom 

sin värdeskapande process. Genom att integrera externa komplementärers aktiviteter i 

sin värdekedja kan dessa anpassas och förstärkas till den grad att företaget skapar ett 

högre mervärde för slutkunden. Det höga skapade mervärdet skapar starka 

inlåsningseffekter och lägger grunden för Motorcitys lönsamma helkundsförhållande.  

 Vår generella slutsats, och vårt teoretiska bidrag, blir att företag bör sträva 

efter att integrera externa aktörer in i sin värdeskapande process i de fall då de kan 

öka mervärdet för slutkunden genom strategic fit, dock enbart om det inte är för 

resurskrävande i relation till det förväntat skapade mervärdet.   
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BILAGOR 

Porters värdekedja (Bilaga 1) 

Porters (1985) ramverk för hur ett företags värdekedja ser ut.  
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The value net (Bilaga 2) 

Brandenburger & Nalebuffs (1996) ramverk value net.  
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Intervjumallar (Bilaga 3) 

Nedan redovisas de intervjumallar som användes vid varje enskild intervju. Frågorna 

och de specifika teman som togs upp var anpassade för varje intervju. Frågorna kan i 

vissa fall te sig väl specifika, men svaren var överlag betydligt mer fria och 

nyanserade än vad frågorna förtäljer. Intervjumallarna redovisas i kronologisk 

ordning. Specifika teman redovisas i fetstil med relevanta frågor undertill. 

 

Explorativ intervju med Hans Rosendahl 

Generellt kring verksamheten 

Hur ser din roll på företaget ut? 

Hur är er organisation uppbyggd? 

Vad är visionen för företaget och finns det några strategiska mål? 

Vilka produkter och tjänster erbjuds? Hur länge har respektive tjänst/produkt 

erbjudits? Varför introducerades nya tjänster/produkter? 

Upplever du att ni har någon särskild kärnprodukt? 

Har ni alltid sålt Mazda och Suzuki? 

Varför säljer ni specifikt Mazda och Suzuki? 

Hur ser relationen ut mellan er och Mazda/Suzuki? Hur ser förhandlingskraften ut? 

Hur ser du på branschens framtida utveckling? Finns det en framtid som 

bilåterförsäljare eller går det mer mot enbart service? 

Hur ser du på att ni är ett mellanled? Finns det någon risk att bilproducenter säljer 

direkt till konsumenterna? 

Verkstadsaktiviteterna 

Har ni alltid erbjudit service och reparation? 

Är det ett krav från er generalagent att ni ska erbjuda service och reparation? 
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Tror du att kunden har det relativt svårt att värdera service gentemot själva bilen? 

Görs det något aktivt för att de kunder som köpt sin bil hos Motorcity ska komma 

tillbaka för reparation och service? 

Skiljer sig marknaden för service och reparationer mellan begagnade och nya bilar? 

Är det hård priskonkurrens på service och reparationer? 

Finansiering/Försäkring 

Har ni alltid erbjudit finansiering och försäkring? 

Är det ett krav från er generalagent att ni ska erbjuda finansiering? 

Helkundsförhållande 

Hur skapas lönsamhet? Vilka marginaler finns inom de olika produktområdena? 

Upplever du att era varor och tjänster komplementerar varandra? På vilket sätt? 

Vilket är det huvudsakliga syftet med att sälja bilar? Skapa enskild lönsamhet eller 

attrahera kunder till service/finansiering? 

Upplever du att de som köpt bil hos er kommer tillbaka för kompletterande tjänster? 

Är detta ett mål som eftersträvas? 

Vad gör ni för att era kunder ska komma tillbaka? 

Är helkundsförhållandet kärnan för er lönsamhet? 

Konkurrens och konkurrensfördelar 

Vilken är er målgrupp? 

På vilka sätt skiljer sig försäljningen av nybilar och begagnade bilar? 

Vilken marknad/marknader upplever du att Motorcity figurerar inom, vilka är de 

huvudsakliga konkurrenterna? 

Skiljer ni på marknaden för försäljning av bilar och marknaden för service och 

reparationer? 

Har ni kunder i era verkstäder som inte köpt sina bilar här? 
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Hur ser relationen ut gentemot konkurrenter? 

Arbetar ni aktivt för att uppnå konkurrensfördelar gentemot konkurrenter? Om ja, 

inom vilka områden? 

Hur sätts priser? 

Hur upplever du att följande saker har förändrats sedan uppstart och vad tror du det 

beror på? 

-Lönsamhet 

-Komplementaritet mellan bilförsäljning och tilläggstjänster/service 

-Marknaden 

Bilhandelsansvarig MRF 

Generella frågor 

Hur är er organisation uppbyggd? 

Vad är er roll inom branschen för återförsäljning av personbilar? 

Hur ser din roll i organisationen ut? 

Branschen och lönsamhet 

Vad är det som gjort att marginalerna rent procentuellt blivit sämre på bilar nu än 

förut? 

Hur skulle du beskriva lönsamheten i branschen? 

Marginalerna på nybilsåterförsäljningen är lägre men är det överlag bra lönsamhet på 

service och reparation? 

Hur ser branschen ut i helhet? Finns det aktörer som jobbar annorlunda kring 

helkundserbjudande? 

Komplementaritet mellan företag 

Hur ser samarbetet ut mellan bilåterförsäljarna och kreditinstitut/försäkringsbolag? 

Skiljer detta sig mellan olika persobilsåterförsäljare? 
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Finns det återförsäljare som erbjuder egen finansiering/försäkringslösningar utan att 

använda sig av externa aktörer? 

Är det en situation där alla har samma förtjänst eller finns det någon av aktörerna som 

gör en större förtjänst? 

Vad tror du det beror på att bilåterförsäljare inte är franchise? Varför har de lokala 

namn exempelvis? 

Hur ser du på att bilåterförsäljare bara är ett mellanled, finns det risk att producenter 

börjar sälja direkt till konsumenterna? 

Strategic fit och konkurrensfördelar 

Upplever du att de företag som erbjuder ett helkundserbjudande är delvis 

konkurrensskyddade från de företag som endast erbjuder service? 

Är de aktörer som är kopplade till ett bilmärke skyddade på så sätt att de har tillgång 

till kompetens/utrustning som inte enskilda aktörer kan ta del av? 

Finns det aktörer som utökat helkundserbjudandet på något sätt? I hur stor 

utsträckning tror du återförsäljares affärsmodeller skiljer sig? 

Verkstadschef Motorcity i Svedala 

Generella frågor 

Vad heter du och vad är din roll på Motorcity? 

Hur går arbetet till på verkstaden? 

Vad skiljer sig mellan service och reparationsaktiviteterna? 

Koordinering av aktiviteter och strategic fit 

På vilka sätt gynnas service av Motorcitys försäljning av nybilar? 

På vilka sätt gynnas service av Motorcitys försäljning av begagnade bilar? 

Gynnas ni på service av att Motorcity erbjuder finansiering och försäkring och i så 

fall på vilket sätt?  
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Missgynnas ni på några sätt av de ovan nämnda aktiviteterna? 

Hur ser samarbetet ut mellan de olika avdelningarna? Anpassas och/eller koordineras 

arbetet mellan avdelningarna i någon utsträckning? 

Finns det faktorer inom samarbetet som kunde fungerat bättre? 

Hur stor del av era servicekunder uppskattar ni har köpt sin bil hos er? 

Upplever ni att ni har en konkurrensfördel gentemot fristående verkstäder i och med 

er koppling till de tidigare nämnda aktiviteterna? 

Försäljningschef Motorcity i Svedala 

Generella frågor 

Vad heter du och vad är din roll på Motorcity? 

Hur ser processen att sälja en ny bil ut? 

Koordinering av aktiviteter och strategic fit  

På vilka sätt gynnas nybilsförsäljningen av inköp och försäljning av begagnade bilar? 

På vilka sätt gynnas nybilsförsäljningen av att Motorcity erbjuder service? 

På vilka sätt gynnas nybilsförsäljningen av att Motorcity erbjuder finansiering? 

På vilka sätt gynnas nybilsförsäljningen av att Motorcity erbjuder försäkringar? 

Missgynnas ni på några sätt av de ovan nämnda aktiviteterna? 

Hur ser samarbetet ut mellan de olika avdelningarna? Anpassas och/eller koordineras 

arbetet mellan avdelningarna i någon utsträckning? 

Finns det faktorer inom samarbetet mellan de olika avdelningarna som kunde fungerat 

bättre? 

Upplever ni att ni har en konkurrensfördel gentemot andra återförsäljare i och med att 

ni är kopplade till en bra serviceverkstad och kan erbjuda bra finansierings och 

försäkringsalternativ? 
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Finansierings- och försäkringsansvarig Motorcity i Svedala 

Generella frågor 

Vad heter du och vad är din roll på Motorcity? 

Hur arbetar ni konkret med finansiering? 

Hur arbetar ni konkret med försäkring? 

Komplementaritet 

Hur ser förhållandet ut mellan er och finansbolaget som erbjuder finansiering? Hur 

går samarbetet till i praktiken? 

Hur ser förhållandet ut mellan er och försäkringsbolaget som erbjuder 

bilförsäkringar? Hur går samarbetet till i praktiken? 

Använder ni er av ett finansbolag eller flera? 

Använder ni er av ett försäkringsbolag eller flera? 

Strategic fit 

Finns det aspekter av samarbetet som fungerar bra/mindre bra? Är det någonting inom 

samarbetet som ni skulle vilja förändra? 

Har det tagits initiativ av någon eller båda parter att förbättra samarbetet mellan er 

och finansbolagen? 

Vad är anledningen till att ni anlitar ett finansieringsbolag och inte bedriver 

finansieringen på egen hand? 

Försäljningschef Mazda Motor 

Generella frågor 

Vem är du och vad är din roll som generalagent för Mazda och hur jobbar ni? 

Hur ser samarbetet ut mellan er och Motorcity i Svedala? 

Vilka krav ställer ni på era återförsäljare? 
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Komplementaritet 

Varför säljer ni era bilar genom återförsäljare? 

I förhållandet till Motorcity, ser ni er som enbart leverantörer eller också 

komplementärer? 

Upplever ni något missnöje från återförsäljarna själva? 

Strategic fit 

Upplever ni att användandet av lokala återförsäljare skapar ett mervärde för 

slutkonsumenten som hade varit svårt att uppnå om ni bedrev försäljningsverksamhet 

enskilt? 

Är det någonting i ert samarbete som ni känner skulle kunna vara annorlunda? 

Är det något försäljningsställe som differentierar sig som gör något annorlunda i 

något eller jobbar ni på samma sätt med alla? 

Bilfinansieringsansvarig Nordea Finans 

Komplementaritet 

Hur ser samarbetet ut mellan er och Motorcity i Svedala? 

Vilka tjänster är det ni utför åt Motorcity i Svedala? 

I era samarbeten med bilåterförsäljare är det vanligast att ni erbjuder hela 

finansieringen eller som i Motorcitys fall där bilförsäljaren står för större delen av 

finansieringen? 

Strategic fit 

Är ni nöjda med samarbetet? 

Finns det tjänster som ni gärna erbjudit, men som Motorcity i Svedala utför själva? 

Upplever ni att samarbetet med Motorcity skapar ett mervärde för kunden som hade 

varit svårt att uppnå om ni utförde tjänsterna enskilt? 




